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Um empréstimo de 200 milhões de dollares offerecido ao Governo
Provisório por um importante grupo de capitalistas norte-americanos
O governo em contacto com a opinião public \m. ;l symptoma de conPartiu de
*__.

u

Bolama para inoe na estatal- tal a esquadrilha italiana

Importantes declarações feitas hontem, no Ministério do Trabalho, pelo sr. Lijl íluDÇfl Í13S POSSE
dolfo Collor aos representantes da imprensa sobre a lei das aposentadoria-^J* n—:| - —
a distribuição de gêneros e o caso do matte
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jade da situação re- Os
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doze hydro-aviões, sob o commando do general Itaio
Balbo, levantaram o vôo hontem, á noite

_________

11

A noticia é, realmen- Recebemos hontem á noite
o seguinte communicado ãa
!,
*-J___________l
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ãos Téleoraextraordinário e im- phos:
èvisivel, neste momen- A's 23,40 horas a estação
o facto que ella re- ãe Arpoàdor captou o seguinte radio para o general Pel::|H
senta.
Mas estamos legrini,
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Brasil onde tudo, cruzador
"Partiram dose aviões ás 2
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o, aliás, já varias A's 23,45 a mesma estação
excaptou o seguinte raãio
les aconteceu em tem- peãião
pelo cruzador "Montepos passados e, certa- ciello":
méhte, de novo, outras
tantas vezes, poderá
O si;. Lindolfo Collor debatendo, hontem, com os jornalistas reunidos em seu gabinete, as questões importantes do Miainda acontecer no funisterio do Trabalho
ture.
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O sr. Lindolfo Collor, pela acham,, por assimj dizer, na vissem o volume das informa- ração é que redigiremos o dé»- ¦»|içãso é o seguinte: ,¦:¦:•:¦:¦:¦:¦¦
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aegunãa ves, reuniu hontem, ordem do «tà, emfim, espero ções, que o Conselho Nacional creto.
dois
milhões de contos
em seu gabinete, no Minisle- que ella collabore sihceramén- do Trabalho reuniu com refeQuero que os senhores me
rio ão Trabalho, os represen- te na obra administrativa rencia a cada uma dessas digam, com franqueza, se esse de réis (dois milhões,
tantes da imprensa para com desse ministério.
caixas. Deante de tão com- não é um bom processo de le- hbngbem; o leitor, de
elles debater alguns assumchega- glslar, na àmiencla do Condocumentação
ptos importantes da sua pas- A LEI DE APOSENTADORLAS pleta
riam â conclusão de que não gresso Nacional: chamar ho- contos de réis), estata.,<V E PENSÕES''
será por desconhecimento da mens competentes;' fazer en-- rãòMbrevemente, á disNa reunião de hontem fodeixaremos de f a- tre elles uma cuidadosa dis
matéria
ram objecto de discussão ¦ o O assumpto mais impor- zer obra que
tribuição do serviço; basear posição do Gov e rn o
tanto
quanto possi- seu
trabalho sobre o que já Pror|^orio num grande
caso das caixas de aposenta- tante para a nossa conver- vei boa.
existe feito; depois transfor-,
ãorias e pensões e, incidente- sa de hoje é a reforma da lei
mente, a distribuição ãe gene- de aposentadorias e pensões NOVO PROCESSO DE LE- mar todo o publico em legis- empréstimo offereci d o
lador, recebendo a coopera- por uiin importante gruros feita no Natal e a recen- dos ferroviários. Como os se- GISLAR
te lei argentina que suspen- nhores sabem, essa léi.é muição e as suggestões não sodeu a importação ão matte. to defeituosa, porém, repre- Quer isso dizer que o as- mente dos directamente inte- po fMÍnçeiro dos EstaDajnos, abaixo, com todo senta, já, sem nenhuma duvi- sumpto está plenamente de- ressados no assumpto, como dosj^midos.
desenvolvimento, a nota ta- da, uma grande conquista so- batido e estudado em, seu tri-; do publico em geral."AMábo r t^a gem do
Assim sendo, recâpitulerhos,
ciai no Brasil. Foi nomeada pliçe aspecto, legal, actuario,
chygrâphica dos debates.
uma commissão composta de •—-é- esse-o- seu ponto-,-iprinci- A-liéi, ffrjdçf eltups^j'~-M&fea-#tó»Trí .
l^!ÍNO^tGIAS
O GOVERNO EM CONTACTO nove membros,- qué, éü reputo pál—- « administrativo. -Espe'-". , ylílá.. Ppr^issb-, #,que ^estamos1"
"eaí
conseguiu
descobrir, em
de inteira» «sompetericlà
tu- \vo
littaâ1 está"- séitiatíá,: ãs &\\jà% para reformal-a. Mas
j...,.._. C_°H.-JM^IN?i-0. - ¦.-¦; do quanto só refere á organi- tresq0sub-commissões, qúe no- dizer-se
essa
lei
abriu
que
circulos da colônia norÒsr. ministro — Eu come- zação è funecionamento des- meei, me apresentem algum fallencia é positivamente abço por confessar, aos meus sas caixas. Essa- commissão trabalho feito, com o opulen- surdo porque a pratica dessa te-amèricahá desta caamigos que tenho o maior in- já realizou sua primeira reu- to material de que dispõem lei durante sete annos, o que pitai, que vae ser feita
teresse no contacto com os re- nião durante a qual nomeei para base de seus estudos. nos demonstra, é justamente ao
governo — se, a esMuitas dessas
presentantes dos jornaes e tres sub-commissões, encar- Nomearei, então, provável- o contrario.
Caixas
estão
era
relator
de
geral, para
regadas de estudarem a ques- mente, um
perfeitas tas horas, já não o foi
pretendo dar-lhe um cunho
continuidade. Pode, mesmo, tão em seu aspecto legal, em redigir, de accordo com as condições, o que demonstra •—r* a
proposta de uma
ficar estabelecido que todos seu aspecto actuario e em seu sub-commissões um antè-pro(Conclue na 4* pag.)
—
du—será
operação verdade irana aspecto administrativo.
digamos
publicado
os mezes
, jecto, qué
assistir á vinda dos aviadores
que todos
primeira segunda-feira de O assumpto tem sido ampla- rante um mez pára
mente
sensacional, pelo
italianos da esquadrilha do
se
elle
sobre
interessados
os
um
aqui
teremos
mente
cada mez,
discutido pela impreuQuem será o substituto do que representa como
general Balbo.
encontro cordial e intimo, sa e, devo dizel-o, com evi- manifestem. Eu digo um mez;
O interventor do Estado já
sem esse apparato de photo- dente sympathia em relação será mez e meio, serão dois general Andrade Neves na symptoma de confiança
a distribuir conviprincipiou
tempo
o
emfim
que
mezes;
á iniciativa deste ministério.
graphos... V
e suas faás
autoridades
tes
nas
todos
—
do
possibilidades
O sr. Nobfega da Cunha
Parece, entretanto, que, nem fôr necessário para que
constanfestas
as
milias
para
chefia
da
casa
militar
da
desse
Os jornaes é que não dispen- sempre, os commentarios da tomem conhecimento
receBrasil
de
e
na
estabilidade
do
tes
programma
sam as photographias...
imprensa se têm baseado num ante-projecto. Em seguida, a
pção.
situação
revolucionada
novareunirá
—
O sr. ministro
presidência
que pôde ponto de vista de rigorosa commissão se
A's 11 horas, desembarcadar a impressão de "pose". justiça. Ha, por exemplo, uma .mente para examinar as criCom a nomeação do general de ria e tambem pelo vulto
ram
aqui os capitães LeopolPrefiro que não haja nesses tendência para insistir na af- ticas é as emendas que por brigada Francisco Ramos
de AnNery da Fonseca e Carlos
do
"commandante
capitães
nella
dos
emapresensido
drade Neves para
encontros nenhuma solemni- firmativa dé que essas caixas ventura tenham
Chevalier, que vieram expres3* Região Militar, fica vago o
dade.
estão fallidas, de que sua in- tadas; examinal-as com o cri- d&
do Rio para dar as
samerite
penhados.
de chefe da. casa militar da
As razões da conveniência stituição foi um fracasso e terio de acertar. Porque seria cargo
vindas aos aviadores itaboas
Presidência
da
Republica.
Apesar
do
segredo
houvesdesse systema não precisam melhor seria deixai essa as- inepto imaginar que
lianos, em nome do governo
Ao que sabemos, será. nomeado,
mantido em torno ao
Foram elles recebide ser encarecidas, porque es- sumpto entregue a iniciativa se de nossa parte outro crite- para substituil-o,
brasileiro.
o
coronel
Rayrio senão o de acertar, ouvln- mundo Rodrigues Barbosa, actual
"Apparelhos
ãé governadores do Rio Grande dos pelo mundo official e hosse é o ministério que está e particular.
partiram
caso,
apuramos
o
dò os interessados. Somente commandante da Escola do Estaque
'
do Norte.
deve estar cada vez mai,, em
pedados na Escola Domestica.
1,30 ás 2,000 horas".
necessário decla- depois dessa ampla collabo- do-Maior.
Os demais officiaes da es- A'
referido
de
capicontacto com a opinüo pu- rar,Considero
tarde, realizaram um degrupo
ESTÃO
desde logo, que discordo
DOIS CRUZADORES
italiana terão morado passeio, percorrendo
aérea
quadrilha
blica. Aqui é que se tratam completamente
talistas norte-ameri c a*- ESTACIONADOS NA ROTA accommodações, que tambem
ponto
os interesses de todos os bra- de vista. A lei, desseregula
os recantos mais pittorescos
DE NATAL
o
iá se acham preparadas, na da cidade.
que
nos poe á disposição dó
sileiros que não seja, não de- funecionamento das caixas de
5 (U. P.) — Co- Escola Domestica e no edificio
va ser um trabalhador, no
Governo Provisório 200 moBOLAMA,
A fiscalização do porto fez
aa da Alfândega Nova.
aposentadorias reparte dos preparativosBalverdadeiro sentido da pala- pensões e repito,
um posto meteoroloinstallar
uma grande
mi I h õ e s de dollares, partida da esquadrilha
vra. O advogado é um traba- presenta,
A POPULAÇÃO DE NATAL gico para fornecer, de meia
o
opeiariado
conquista
cruzadores
partiram
para
lhador, o medico é um traba- brasileiro. Essa lei e defeituo- A familia Góes Monteiro e a sua significação na vida como minimo, de um bo, dois
ESPERA COM ANSIEDADE A em meia hora, aos aviadores,
para estacionar na rota6,30 dee
lhador. Não, apenas, o ope- sa. De accordo. Mas, se é deCHEGADA DA ESQUAboletins info.-mativos do estaempréstimo ao typo de Natal, hontem, um ás
DRILHA
rario. De modo que este é o feituosa,
brasileira
de
após-Revolução
do do tempo.
ser
corrigida.
°|°
meio-dia.
ao
outro
ministério de todos os brási- Note-se, pôde depois de sete
— Esta ca- Nesta capital o tempo conde
93,
7
ao
5
juros
(U.P.)
NATAL,
foram
hydroplanos
Os
leiros. E', pois, conveniente, annos de que
de forasteiros tinua incerto. Hoje, até ao
funecionamento, eianno.
amarrados na parte de íóra pitai está cheia
as par- meio-dia, caíram muitas chuque todos saibam o que este las permittiram
todas
de
chegam
maque
ás
hontem
pela
— nota tambem do porto,,
ministério está fazendo e o acompanharam de pessoas, que
E
Ceará, vas, acompanhadas de trodo
e
tes
principalmente
a
parnhã, afim de facilitar
perto sua
que pretende fazer.
Maranhão,
e
para voes. A' tarde, porém, melho—
Parahyba
sensacional
não ha- tida, aproveitando-se a vantater um conheciPor outro lado, espero tam- existência,
rou sensivelmente. Reina for'?t*mm
mento mais ou menos precigem das brizas marítimas.
commissão
verá
de...
ut-Hm
bem que a imprensa, sempre so
vento sueste, estando o céo
WuWM
te
_f^^'^^^',C!«*ifl
da
dos pontos doentes em sua '¦'¦'¦%0jGt3Vr!
guar- Falleceu o filho do di- nebuloso.
O team, de football
A previsão para
em contacto directo com o organização.
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intermediário, de sorte nlção da esquadrilha venceu
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amanhã é de tempo incerto.
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publico, me traga sua collabo"cavadores"
Franco
Bolama,
João
e
ctador
Bissau
Como
os
senhores
sabem,
de
não os teams
ração, mediante suggestões existiam no Congresso Nacioque os
— Falleceu
"participar" do pelo score de dois a zero con- LISBOA, 4 (U. P.) Franco,
A' 1,05 horas de hoje, a Reopportunas, dizendo-me fran- nal,
filho
hoje o dr. Frederico
este
foi
poderão
dissolvicada.
tra
quando
Geral dos Telegrapartição
camente como pensa sobre de- do, dois ante-projecto,-., sobre
do famoso dictador da monarchia,
NATAL
EM
transmittiu o senos
negocio.
A
ANSIEDADE
phos
terminados assumptos, que se esse assumpto. Um delles foi
conselheiro João Franco.
captado de borradio, "Dareco":
—
guinte
HonB.)
5
(A.
NATAL,
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Assim,
se
fôr
feita
a
v^jp
amplamente discutido pelos I
vapor
do
do
da
e
dia
o
parte
durante
interessados, foi publicado e
Ví._
morte de uma irmã do "Onzeo "Dareco"
operação, o Thesouro tem,
apparelhos passaram
noite foi aqui esperada com
soffreu larga critica, o outro
ás 0,27 (hora
sobre
notícia
a
i*l^--&-£ii£&
ansiedade
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enorme
receberá,
líquidos,
em
não era conhecido pelo publi- !_l* j
local. O 12° apparelho decolpartida dos aviadores ita- rei Jorge, da Inglaterra lou retardado.
co, mas sei que não ha entre
Iranea não
cada 100 dollares, 93, da
este
lianos de Bolama para
LONDRES, 4 — (U, P.) — De
o primeiro e o segundo difDaremos noticias".
partiu.
notia
chegou
disDepois
isto
e,
o
total
de
186
micommunicado
um
com
accordo
porto.
ferenças substanciaes.
de,que a viagem só deve- tribuido pela Agencia Exchance
lhões nos 200 do em- cia
Li em um dos jornaes, que
UM LAR
desse
e
Telegraph, falleceu hoje a prinria ser iniciada hoje,
discutiu esse assumpto, que
Balbo e os ceza real Luiza Victoria, irmã mais
.,..
d
modo
general
prestimo.
eu não devo perder de vista
somente velha do rei Jorge. Victimou-a uma
companheiros
Não deve haver
Os capitalistas reser- seus
esse trabalho já feito. Isso é
hontem a Nassau
longa enfermidade do coração que
a Natal amanhã.
°|° do desconto chegarão
a obrigou viver isolada esses ultão evidente que agradeço a
se'r humano tão poo
mais
" •*"'!.*" v^v^w*'v^x^<íC«J *"¦
reina
vam
os
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7
cidade
4 — (U. P.) — Chegou
NASSAU,
Nesta
"'
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timos annos. Completaria 64 ani
S.
_____l______i_____i
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aqui procedente de Miami ' o joenthusiasmo, es- nos
sympathico
feverei20
idade
de
dia
no
de
as
bre que não possa
despesas
de
landispensável. Tenho mesmo a Pessoa das relações do coronel Suliman Ismar, 1." tenente do para
americano Edward
ven aviador
uma bella ro próximo. .
tando
communicar-lhes que, além Góes Monteiro, que foi o grande Exercito; Silvestre Pericles, audi- çamento, publicidade e recepçãopreparada
um pequeWingerter,
pilotando
do
aos
participantes
um
lar.
possuir
acompanhado de
do subsidio representado por technico, segundo a opinião geral tor de Guerra no Rio Grande do
no hydroplano,
Italia-Brasil.
Cruzeiro
dos titulos
Joseph Jones, que serve de co-piesses dois projectos, existe nes- dos que nella tomaram parte, do Sul; Pedro Aurélio, tenente-coro- impressão
Mussolini.
loto. O apparelho depois de conte ministério — e aqui está o movimento victorioso de 3 a 24 de nel do Exercito e Cicero Augusto, cuja collocação já esta- .4 HOSPEDAGEM OFFICIAL
reabastecido devetemplos
e
venientemente
casas
a photogra- capitão de infantaria, todos exerVarias
SUA
E
nosso collega sr. Louzada pa- outubro, offereceu-nos
DO GENERAL BALBO
com destibrevemente
rá
estas
linhas
e
illustra
cendo,
de
vê,
como
partir
se
phia
ria,
segundo
que
o
ouviprofissão
—
que
ra testemunhal-o
outro que se torna digna de ser divul- destaque na vida
COMITIVA 7
destruídos
no ao Brasil, via Porto Rico e ilha
publica e profis- mos, assegurada na
—»
—
subsidio vastíssimo, o que se gada,
CIA. IMMOBDLIARIA
DuAn- da Trindade.
ATHENAS, 4 (U. P.)
pro- NATAL, 5 (A. B.)
pela expressiva significaçã» sional brasileira.
pôde chamar um subsidio ad- que . ella tem na construcção d$ A illustre senhora alagoana, mãe
rante a sua permanência nes- nuncia-se agora que no tremor de
KOSMOS
de
Nova
pria
praça
ministrativo,
não
somente Brasil Novo.
desses sete varões e de duas fita capital,
o general ítalo terra aqui sentido ficaram des37-Rua ão Ouvidor-87
Realmente, cercando sua exma. lhas mais, das quaes não consegui- York.
com respeito áj instituição em
Balbo, ministro da Aeronáu- truidas varias casas em Corintlio. Morreu Ei veterano da
ia manhã toda
'
genitora, D. Constança Cavalcanti, mos saber o nome, deve ter verdatica da Italia e commandante a A's duas horas
geral como em relação a ca- ahi
Parece mentira, mas da
estão os sete irmãos Góes deiro orgulho de sua missão neste
população estava em pânico. Na
da uma das caixas.
Cada Monteiro,
realiGrande
Guerra
esquadra
aérea
que
Assos estão destruídas dez
a saber: Manoel Cezar, planeta. Em primeiro logar, pela affirmam
as fontes a za o grande raid Italia-Brasil, villa
uma dellas tem aqui seu fi- major medico
casas e igrejas, tambem em LouSTUTTGART, 4 — (U. P.) —
do Exercito; Arman- felicidade de tel-os visto crescer a
chario completo ou mais ou do Durval, delegado regional em seu lado e, em segundo, de sabei
com o seu traki registraram-se vários estra- Falleceu
será hospedado
o
na idade de 57 annos o
recorremos,
que
que
menos completo.
estado-maior na Villa CindDesejaria
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São nossos viajantes: no Estado de Minas, os srs. Alexandre
Pinto de Magalhães, Moacyr Amaral e Victor Mallet Hamelin; e no
Estado do Rio de Janeiro, os srs.
Carlos Rolim e Antônio Rodrigues
dos Reis.
São nossos representantes em
Petropolis os srs. Ambrosàno &
C, rua Montecaseros n. 163.
; Deixou, nesta data, de ser nosso
viajante o sr. Fernando Mella.

HONTEM
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CAMBIO — O mercado cambial evidenciou-se em condições
fracas, com sacadores a i 23|32,
30 d.|v. o i 11|16 á vista, com o
dollar a 10Ç540 o com collocação
para o papel particular a 4 3|4
nobre Londres
e 10Í400
sobre
Nova York.
Pouco antes do primeiro fechamento, notou-se maior fraqueza,
Tornando o mercado
nominal,
alguns bancos passaram a operar a i H|16, 00 d.lv. e 4 21|32
A vista, com o dollar a 10$fi00 e
comprando a 4 23132 sobre Londres o 10S450 sobre Nova York.
O. Banco do Brasil, exclusivamente para cobranças próprias,
operou ha seguinte base: 4 3|4,
90 d.|v. e 4 23|32 á. vista, com o
dollar a 10S460, ficando completamente retraído quanto a remessas
e cobranças de outros
bancos.
CAFE' — O mercado de café
funccionou firmo, mantendo para
o typo 7 a cotação á base de 17$
por arroba.
Entraram 17.171, sairam 14.745
c ficaram om stock 2S3. 555 saccas.
ALGODÃO —Com negócios sem
interesse, e cotações inalteradas,
funccionou o mercado algodoelro.
Sairam 4ü5 e ficaram em stock
8.168 fardos.
ASSUCAR — O mercado do
assucar abriu e funccionou em
condições mais firmes.
Entraram 2.050, sairam 1.016
e ficaram e mstock 321.230 saccos.
O TEMPO — Máxima, 34.7; miiiirna, 21.2.
O Banco do Brasil fez a reJilessa do.s vales fjara a Alfandega, á taxa de 5?739 por mil réis
ouro.
¦ Esteve, pela .manhã, no
Ministério da Justiça, em longa
palestra com o sr. Oswaldo Aranha, o sr. Francisco de Campos,
ministro da Educação.
Tomou posse, á tarde, do
cargo de delegado geral de Nictheroy, para o qual fora recentemente nomeado, o dr. Roberto Macedo.

HOJE

J

Na Pa£.adoria do Thesouro Nacional serão pagas as seguintes
folhas :
Directoria de Industria Pastoril — Saude Publica — Inspectoria de Obras Contra as .eccas — Corpo Diplomático —Protecqâo aos Índios.
Haverá, no
Derby Club
reunião de directoria para julgamento do sua corrida de hontem o resoluções attinentes ao
programma. da próxima corrida.
O ministro da Viação, dr.
.losé Américo de Almeida, devera
assistir, ãs 14 horas, na estação
Marítima, em companhia do dr.
Arlindo Luz, director da E. F.
Central do Brasil, ãs experiencias de tracção em automotrizes
daquella ferrovia.
O general Juarez Tavora
dará. uma entrevista à Imprensa,
lia residência de seu tio, dr. Boli.sarlo Tavora.

AMANHÃ

|

Reimem-se
os mil oitocentos
e dezeseis sócios graduados da
Associação dos Empregados no
Commercio, e bem assim os cem
kocíôs contribuintes recentemente eleitos, que, em conjunto, formam a Assembléa Deliberativa
Ua veterana sociedade.
Nessa reunião serão discutidos
assumptos de grande importancia e abordados os últimos aconteclmentos sociaes.
Sob a presidência do juiz
Magarinos
Torres,
reune-se o
Tribunal dú Jury, em sessão proafim
de
lnstallar
os
paratorla,
seus trabalhos do corrente mez.
Occupará a tribuna do ministerio publico o dr. Edmundo Bento de Faria.
O ministro da Viação dará
audiência publica das 14 ãs 16
lioras.
_

Tr, mathias olympioEstá sendo esperado amanhã pelo "Itaité", nesta Capital, o dr.
Mathias Olympio, ex-governador do
Piauhy.
Elemento de destaque na politica de sua terra, onde goza, sem favor, de grande prestigio eleitoral
incontrastavel, o dr. Mathias Olympio foi o coordenador da campanha. eleitoral pela Alliança Liberal e, ínais tarde, o animador do
movimento revolucionário.
Ü ex-governador do Piauhy chega pelo "Itaité", da Costeira, que
deve atracar ao cáes depois do
meio dia.

modificações . da nova loi
da receita estão' m\ovocando
dlfferentos.
commentarios
As
O problema tributário, quo
nunca; deixou dc criar divergencias e protestos, mereceu do Governo Provisório um exame quo
não poude ser demorado e meticuloso, como convinha. Imperava na formação orçamentaria
a preoecupação de augmentar a
receita, porquo a Inauguração do
exercício de 1931 se afigura carregada d.o. ônus tromendos, a hedo. governo
rança
financeira
transacto e dos seus saldos fictiO estado do espirito doá
cios.
dirigentes
sob . a pressão dos
imperativos
urgentes, que ahi
estão agitando os remédios passadists.s da emissão o da moratoria, alôm de insignificantes pailiatlvos, .como o, imposto sobro
não
vencimentos e salários,
permittlu, quasi, que se désso
Importância á. questão do methodo. Na época da standardização,
muito
justamente, so
quando,
preconiza a conveniência de criterios un/formlzadores, a recelta revoluclonaiüa refogo ao principio. O proteccionismo, o livro
cambio e o meio termo, ou eclectismo econômico, fazem incursoes prudentes na politica orçamentaria do GdTerno Provisório.
A receita, lei. annua, voltou, com
a revolução, a estabelecer providenclas iegaes do caracter pormanente, que se havia prohibldo
nos orçafossem intercaladas
mentos.
Ficam,
também nesto
dispositivos
da
revogados
ponto,
Constituição e das leis aduanairas, o que, de resto, não faz mal
e cabo nas attribuições da dictadura civil. Mas a variedade
de critérios, em face a determinados artigos da prodúcção nacional, suscita reparos sobre a
nova mentalidade tributaria. A
isenção fiscal para os lactlclnios
não deixou de agradar e de surprehender: ninguém esperava, no
momento, que a receita se fizesse
com essa benignidade especial.
A finalidade
protecclonlsta do
augmento de 25 0I° sobre as bobidas e vinhos estrangeiros deve
ser bem acolhida,
porque não
visa beneficiar industrias slmuse
ladas. Nada
poderia allegar
sobre Igual augmento lançado
sobre o fumo, se a lei se referi»se ao producto estrangeiro. Mas
cae, pesadamente,
a tributação
industria genuínauma
sobre
mente nossa, que já se conta entre as mais oneradas. Os adeptos
da politica tributaria já em vigor virão agitar o clássico argunjénto vibrado contra os artlgos sumptuarlos, que não são
de abBoluta necessidade, ou que
Ora, na
o vicio...
alimentam
actualidade. . não se deve ousar
de
artigo
fumo
6
o
dizer que
luxo, presclndlvel no orçamento
do pobre, quando, em verdade,
elle é indispensável, generalizado a iodas as camadas sociaes.
não seE é certo que o producto
ria alvejado pela "coragem flscal" do governo, so não fosse a
absoluta certeza de <iue o seu
uso é inevitável em todas as
classes.

O CANGAÇO E OS SEUS
CABECILHAS
que o coronel Horacio
de Mattos chegou, prisloá capital do seu Es-,
neiro,
Depois
. tado, expgrimontando uma
situação absolutamente nova na
vsua carreira. de ¦ cabecllha e arbitro do sertão bahiano, a quêstão do cangaço póde inspirar
considerações sobre a existência,
ou não, de possibilidades de uma
próxima eliminação desse fiaTenhamos na lembrança
gello.
que a revolução do 1924, na phase das excursões sensacionaes da
columna Prestes, teve oomo conseqüência a valorização da caudllhagem
e do bandolelrlsmo,
attraidos á alliança com os politicos empenhados na defesa da
legalidade, ou seja a manutenção
da ordem civil, recordada, com
certa emphase, pelo sr. Arthur
Bernardes. Horacio
de Mattos,
como Franklin de Albuquerque,
eram valores destacados para a
luta, ao mesmo tempo que o fanat.ismo bárbaro do Joazelro offerecla legiões ao sr. Floro Bartholomeu, logar tenente do padre Cícero na política. Omittlda
a apresentação de. folha corrida,
para os qüe qulzessem defender
a legalidS.de, constou que até o
maior dos sceleradds, Lampeão,
teve então recursos e o armamento com que ainda hoje desdobra a sua legenda terrorista.
Quando recordamos
que ¦ esses
chefes de bando bahianos receberam appellos'no sentido de. se
baterem "como
ao lado dos revoluciooccorreu com bannarios,
doleiros do antigo
Contestado,
q.\ié auxiliaram a queda do governo do sr. Washington Lüis,
verificamos que o problema do
desarmamento do sertão e ellminação dos seus cabecllhas tem,
mesmo, a. complexidade allegíida
pelos seus estudiosos.' De Horacio de Mattos, que é o typo do
caudilho, sepii-oulto, em condições de opinar e divergir, póde
dizer-se ilüe, em varias circume
stuncias, foi correligionário
alliado de todos os notáveis da
politica bahiana, .
A nova sft-dem do coisas deve
fazer a caça ao banditismo, mas
verá que a questão, posta no terreno nratico. apparece eriçada de
difflculdades, na distineção entre o slcarló typico, que deve ser
entregue á justiça communl, e o
cabecllha- da marca Invislvol do
é-..«penas um
Zlé Pereira, que
instrumento" da nossa amoralldade politica; * *;

O SURTO DA FEBRE
TYPHOIDE

Belisario Penna, em deelarações prestadas hontem
á imprensa, explicou sereOdr.
namente os justos motivos
da falta de agua em Inhaúma, a
qual esta sendo attribalda á Saude Publica. E foi esclarecendo-os
que o eminente hyglenista afflrrealidade,
mou então
que, na
após so ter verificado naquella
prospera localldado ' um surto
epidêmico de febre
typhoido o
haver o nosso serviço de epidenjiologia procedido a um estudo
no mesmo, ficou constatado que
aquella súbita erupção do typho
era .de origem, hydrica. Examlnada a rede de abastecimento de
agua local, foi encontrada a secção em que bo operara a contaminapão.
Sclente dessa anormalidade hygienlca. a Inspectoria de Águas, <le~ accordo com a
dé Engenharia Sanitária e o director do Centro de Saude de
Inhaúma.
logo Isolou a zona
contaminada, estabelecendo uma
canalização de emergência com
bicas publicas. Essa medida, em
defesa
da hygiene
publica, é,
conlo vetnos, das que merecem as
mais altas expressC.es de louvor
da . população, pois realmente seria extremamente perljroso que
a agua continuasse a jorrar por
innumeros canos estragados, porá contaminação
tanto abertos
dos affluentes das fossas. Mas,
se a canalização de emergência
era um mal, por isso que difficultava
o serviço de abastecimento
outro lado
dágua, por
constltuia uni bem, porque visava defender a saude dos moradoree da localidade. Concentrando

ainda no local tim grande numevisltadoras,
ro de enfermeiras
quo iam de casa em casa insfruindo os sena habitantes «rerca do isolamento domiciliario e
a desinfecçâo concurrente. bem
como immunizando
as pessoas
que o desejassem com a vaccina
oral, a Saude Publica, actualmento sob a direcção esclarecida
e sabia de uma das figuras de
maior prestigio entre os modernos hygienistas, como é o dr. Belisario Penna, cumpriu çóm larga visão do problema de defesa
social o seu nobre dever. E tanto é verdade~'o que afflrmamos,
epidemia houque, embora a
vesse declinado
immediatamen*S.
P. continua alerta.
te, o D. N.
Quanto ao abastecimento dágua,
-a Inspectoria de Águas já iniciou a sua revisão, conforme estatuiram as autoridades sanitarias.
Nâo obstante, toda essa obra
de hygiene
póde.
publica nãó
absolutamente prescindir do concurso directo da povo que, comprehendendo perfeitamente ser o
objectivo do D. N. S. P. apenas
preservar n. sua saude. deve collaborar com as nossas autorldades sanitárias, obedecendo ás
suas instrucçoes prophylactlcas,
embora com saorificio do conforto que usufruem.

A REFORMA DA
POLICIA.
se divulga que é pensamento do actual chefe de
Já Policia, sr. Baptista Luzardo, fazer uma reforma completa dos serviços quo dirige.
Não se póde deixar de reconhecer que a policia do Rio de Janeiro apresenta deficiências bem
numerosas. E' certo quo o sr.
Baptista Luzardo se encontra
animado do propósito de criar a
policia humanitária e á policia
exaggero, se poderá
que, sem
considerar seientiflea, mas. mosmo assim, é preciso considerar
que ha grandes óbices a vencer.
nem será a
Não é a primeira,
ultima vez, que se cuida de reformar a policia. Vários foram
os chefes de Policia que levaram
avante reformas. Mas, por esse
lado, ê preciso reconhecer que
as reformas até agora feitas tém
sido de caracter epidérmico —
digamos assim — unicamente
preoecupadas com rótulos e fachadas.
Depois das famosas administrações Fontoura e Coriolano de
Góes, o Governo naturalmente
deverá fazer uma reforma mais
profunda o de maiores resultados, que é a reforma do pessoal.
desarralReformado o pessoal,
gando uma porção de vícios e
constituo,
exquisltas,
praticas
sem duvida alguma, a primeira
enTornar-se-á,
preoecupação.
tão, necessário separar o trigo
do joio. Far-se-á, após, mister
selecclonar um corpo de bons
de
funecionarios,
provendo-os
vencimentos condignos. Por ahi
ô que se deve começar, para fazer uma reforma utll e fecunda.

DECRETOS ASSIGNADOS
PELO CHEFE 00 GOVERNO
PROVISÓRIO
Foram nomeados os
commandantes das 3a e
5a regiões militares —
Nomeações, exonera*
ções e transferen- ?r,/i
cias na Marinha
O chefe do governo provisório
da Republica assignou os seguintes decretos :
Na pasta da Guerra :
Nomeando os generaes do brigada Francisco Ramos de Andrade
Neves e José Luiz Pereira de Vasconcellos, para os cargos de commandantes, respectivamente, da 3*
e da B" regiões militares.
Na pasta da Marinha :
Indultando os insubmissos e as
praças desertoras da Armada, sentenciados e por sentenciar, que se
incorporaram, voluntariamente, ás
unidades qüe tomaram parte no
movimento nacional, iniciado a 3
de outubrb ultimo;
transferindo para a reserva de 1"
classe, no mesmo posto, o capitão
de mar e guerra Pedro Vieira de
Mello Pinna; ¦
mandando incluir no quadro dos
officiaes da Reserva Naval Aerea,
com o posto de capitão-tenente,
devendo ser incorporado ao serviço
activo da Aviação Naval ,o sub-official da Armada, piloto aviador
Braulio Gouvôa, em vista da proposta do director geral de Aéronáutica e dos seus serviços relêvantes prestados á cau'sa da revolução, corno director da Aeroriautica Militar do Rio Grande do Sul,
como capitão; »
demittindo, a pedido, Nelson de
Faria, de desenhista de Ia classe
da Directoria de Navegação;
exonerando : o capitão de mar
e guerra engenheiro naval Alberto
Frederico da Rocha, do cargo de
director industrial do Arsenal do
Marinha desta capital ,que exercia
interinamente; a capitão de fragata Mario de Oliveira Sampaio,
de
commandante
do
cruzador
"Bahia"; o contra-almiranto
graduado engenheiro naval Francisco
de Paula Coelho, de vice-director
da Directoria de Engenharia Navai, a pedido; o capitão tenente
Nelson Portilho, de commandante
da Fortaleza de Anhatomirim;
nomeando : o contra-almirante
graduado engenheiro naval Francisco de Paula Coelho, para o cargo de director industrial do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro; o capitão de fragata José Felix
da Cunha Menezes, para director
militar do Arsenal de Marinha desta capital;
promovendo a desenhista de 1*
classe, da Directoria de Navegação, o de 2a Ernani Martins Easo;
transferindo para a reserva de
1* classe, a pedido, o 1" • tenente
patrão-mór José Bonifácio de Assis;
concedendo o acerescimo addicional de 5 °|°, sobre os seus vencimentos, ao capitão
de fragata
honorário Roberto Barreto Bruce,
professor da Escola Naval;
exonerando Euclydes Simâo de
Oliveira de remador da capitania
dos portos de Alagoas;
nomeando Carlos Maurício Maia
pára exercer as funcçôes de subofficiaes da Armada, Coriolano de
qlfjjdro de artífices de machinas,
com a graduação de sargento ajudante;
promovendo a operário de 3*
classe da offieina de machinas,
secção de limadores
do Arsenal
de Marinha desta capital, o de 4"
Genesio Manoel, Monteiro; e nomeando Faustino Pereira da Costa, operário de 31 classe da officina complementar n. 4, da Directoria de Armamento;
nomeando João Antônio Paraizo

O momento internaciona

CAUTELA

O Governo Provisório assignou hontem um decreto
A questão da Herva Matte
criando uma commissão comA prohibição por parte do governo argentino âe toda e posta de tres altos funecionaqualquer importação âe herva-matte, âepois áe quinze do cor- rios dos Ministérios da Farente, causou a mais penosa impressão, considerando-se que zenda, Agricultura e Trabaaquelle paiz é o maior comprador da nossa herva, sendo que lho, Industria e Commercio,
do seu consumo, estimado entre 90 e 110 mil toneladas, cerca para "estudar a possibilidade
âe 25 °|° é áe prodúcção nacional. Basta ver que, em 1929, ex- e conveniência de se limitar
¦portamos 62.018 tonelaâas, valenão 72.655 contos âe herva- a importação de trigo
estranmatte, 16.960 mil kilos âe herva beneficiaáa, valenão 23.626 geiro".' Depois dum exame da
cancheaáa,
valenão
mil contos, e 45.057 mil kilos, áe herva
situação nacional, a mesma
49.029 contos âe réis. A relação áo consumo da herva-matte decidirá, então, sobre a mabrasileira, na Argentina, é semelhante á nossa do trigo argen- neira de tornar possivel essa
limitação.
tino, que, em 1929, importamos 729.170. mil kilos, valendo
303.902 contos de réis. Esses algarismos mostram, desde logo,
O decreto põe, também, noo significado para os nossos commercios respectivos dos dois vãmente em vigor, as disposições da lei n. 4.625, de 1922,
produetos.
O decreto argentino estabelece que uma commissão ãe art. 2o, alínea .7, segundo as
funecionarios, dentro de trinta dias, determine o montante da quaes o governo póde majoprodúcção nacional, as necessiãaâes áo consumo e portanto a rar os nossos direitos de immargem áe importação, afim ãe fixar a percentagem de pro- portação, até o limite de 20 %,
ceãencia e o preço. Emquanto isso, a partir de quinze do cor- desde que isso se torne necesrente, fica prohibida a importação. O decreto é precedido de sario aos interesses e á defesa
varias "consiãeranãa", numa áas quaes se âiz que tal acto não do commercio e da prodúcção
deve ser consiãeraão inamistoso, porque segue as praticas de brasileira.
Essas medidas serão tomaoutras nações e a todas ãá igual tratamento, além âe que, o
das, de accordo com um piagoverno argentino, tenâo o dever âe amparar o matte nacio- no
geral, que determinará
nal, cuja cultura incentivou no território âe Missões, é forçado
quaes os paizes cujas mercac essas medidas ãe proteccionismo.
Vamos, agora, ver as causas determinantes dessa provi- dorias que ficam sujeitas ás
minima e máxima, predencia, num paiz que necessita da importação âe um deter- taxas
vistas
nas Disposições Prelinossa
da
herva
mínaáo artigo. Talvez esteja na circumstancia
da Tarifa das Alfanser superior á argentina, o que faz com que haja grandes minares
"stocks" do producto nacional, recusado pelos moinhos, e que degas.
Premido pelas difficuldades
o governo, eni cujo seio se affirma que ha grandes hervateiassoberbam hoje a vida
ros, portanto, conhecedores do assumpto, deseja fazer escoar que
do
o Governo Provisopaiz,
acto
isso
áo
essas sobras, utilizanâo-se para
proieccionista, pu- rio, conforme
se vè, teve de
blicaão a um ão corrente, em Buenos Aires.
pelo caminho deliAcontece, porém, que as meãiáas proteccionistas são sem- enveredar
cado das reciprocidades ecopre facas âe ãois gumes, porque ãeterminam a represália. As- nomicas. Um dos "considesim como o governo argentino entenãe, muito sensatamente, randa" do decreto de hontem
que seu decreto sobre o matte não significa acto inamistoso, justifica claramente essa popor igual seria àbsurão, julgar inamistosa qualquer sobre-taxa litica — quando affirma que
nossa sobre o trigo e as farinhas argentinas, ãe que somos, varias nações vêm aggravaninvariavelmente, os maiores compraâores, tanto mais quanto do, desde algum tempo,
os dia nossa lei tarifaria o aámitte genericamente, para os proãu- reitos de importação que resião
tenham
brasileiros
onáe
artigos
gravaâos. caem sobre os principaes proctos áe paizes,
Não sabemos se essa politica será, economicamente, proveito- duetos de exportação
brasisa, mas, como bem âisse o governo argentino, não é inamis- leira, "tornando cada vez
laços
áe
amizade
inquebrantaveis
tosa nem póâe offenâer os
mais difficil a entrada dos
que ligam os ãois paizes.
mesmos nos respectivos mercados".
Isso significa que a admipara remador da delegacia da canistração brasileira resolveu
pitania dos portos da Bahia, em
Ilhéòs; José Barbosa da Silva, para
enfrentar a situação de maremador da capitania dos portos de
neira directa e immediata,
Alagoas;
radiconcedendo a medalha da victo- Foi nomeada uma com- procurando remedial-a
calmente.
ria ao mestre do corpo de subO DIÁRIO DE NOTICIAS,
officiaes da Armada, Coriolano de missão para estudar o
dois dias atrás, através desta
Oliveira.
asssumpto
Na pasta da Viação :
mesma columna, teve opporNomeando o ajudante de divitunidade de commentar o faO
chefe
Governo
Provisório
do
são engenheiro Lucas Soares Nei- assignou o seguinte decreto:
cto, nas suas linhas geraes,
va para exercer, interinamente, o
Considerando a necessidade de oecupando-se da medida a
cargo de sub-director da 4a divisão
reduzir tanto quanto possivel as que o governo argentino reda Central do Brasil;
removendo o primeiro official da importações que não forem indis- correrá, prohibindo a impordo pensaveis á economia do paiz;
tação da herva-matte nacioadministração dos Correios
Considerando que os ensaios que nal.
Amazonas e Acre, Álvaro Osterberg Narat, para igual cargo na vêm sendo feitos para o cultivo do
Mostrámos, então, o perigo
trigo no território nacional justiadministração do Pará;
annullando o decreto de 8 de ou- ficam medidas de protecção a essa que representava para os nossos próprios interesses uma
tubro do anno passado, que nomeou cultura:
Considerando, ainda, que vários
Otto Diener para agente do corpropaganda ruidosa e permareio de S. Bento, em Santa Catha- paizes vêm, aggravando excessiva- nente em favor da restricção,
mente,
algum
os
desde
tempo,
di"a outrance", do consumo de
rina.
jreitps... de importação que recaem
m um A —' 'I
estrangeiras, a
Sobre ds'principaes produetos da mercadorias
exportação brasileira, .tornando ca- qual se diminue a evasão do
da vez mais difficil a entrada dos nosso ouro para outras naDESPACHOS, CONFERÊNCIAS E mesmos nos respectivos mercados: ções, por outro lado , póde
Decreta:
transmudar-se numa verdaVISITAS
Art. l.° — E* instituída uma com- deira faca de dois gumes.
No palácio do Cattete estiveram missão,
composta do director geral
hontem, em conferência e despaassim procedendo,
Receita, por parte do Ministe- Agimos,
charam com o dr. Getulio Var- da
como se os paizes com os
rio
Fazenda;
da
do
director
geral
gas, chefe do governo provisório do Serviço de Inspecção e Fomen- quaes mantemos relações de
Oswaldo
da Republica, os srs.
Agrícolas, por parte do Ministe- natureza commercial estivesAranha, ministro da Justiça e Ne- to
rio da Agricultura e do director sem agora num periodo de
gòcios Interiores e dr. Francisco geral do Departamento Nacional
franca prosperidade economiCampos, ministro da Educação e de Commercio,
por parte do Minis- ca e só o Brasil se encontrasSoúde Publica.
terio
Trubalho,.
do
Industria
e se deante duma crise violenO chefe do governo proviCommercio, para estudar a possisorio da Republica, recebeu etn bilidade e conveniência
se li- ta, cujos effeitos deviam ser,
audiências no palácio do Cattete, mitar a importação de de
trigo
es- de prompto, debellados. Sueos srs. dr. Hélio Lobo, ministro trangeiro e apresentar suggestões
cede, porém, que essa situaBrasil em sobre
do
Plenipotenciario
a
maneira
tornar
efféctide
ção é, presentemente, univerTourinho; va
Plinio
Montevidéo;
essa limitação.
sal, não poupando nem mesmonsenhor Massa; e dr. Assis
Art. 2." — São revigoradas as mo os paizes mais prósperos,
Cintra.
Estiveram hontem no palácio disposições da lei n. 4.625, de 31 como os Estados Unidos, os
de dezembro de 1922, art. 2.°, alidispõem de mercados
do Cattete, os srs. dr. ,J. Th. nea VII, pelas
quaes ficou o gover- quaes
PeHenrique
da
Cunha,
Não
solidissimos.
Carneiro
no autorizado a adoptar aggrava- internos
reira Alves, Braulio Salles e An- ções nos direitos de importação, tem outra explicação o detonio Bessa, que foram agradecer até ao limite de 20 %,
ne- creto do governo da Argentiao chefe do governo provisório a cessaria aos interesses equando
defesa
do na, neste momento em difflassignatura dos decretos de suas commercio e da prodúcção brasicuídades economico-financeipromoções na Alfândega desta ca- leira.
ras
semelhantes ás nossas.
—
pitai.
Art. 3.°
Nos
do art. 53 Apesar disso, lá mesmo a meApresentaram-ve no Palácio das Disposições termos
Preliminares da
do governo Tarifa das Alfândegas, determina- dida está sendo combatida
do Cattete ao chefe
mar
de
os
capitão
srs.
provisório
rá o governo quaes os paizes cujas como inconstitucional.
e guerra Henrique Aristides Gui- mercadorias ficam sujeitas
Deante de taes circumstanás taJhen e capitão de fragata Nelson xas minima e máxima ali previs- cias, os dirigentes brasileiros
Peixoto Jurema, respectivamente, tas.
devem adoptar uma politica
director e vice-director da EscoArt. 4." — Revogam-se as dispo- da maior prudência, orientaIa Naval, por terem assumido os sições em contrario.
da rigorosamente dentro da
mesmos cargos.
Rio de Janeiro, 3 de janeiro de realidade,
do contrario o
Estiveram hontem no pala- 1931, 109." da Independência
e 42.°
cio do Cattete, em visita de des- da Republica. — (a) Getulio Var- actual governo revolucionário
incidirá nos mesmos erros que
pedidas o sr. M. de Lima Barbo- gas.
infelicitaram, nestes últimos
sa, segundo secretario de Embaixada do Brasil, por estar de parannos, a vida do nosso povo.
tida para á Europa para assumir
Está talvez, nesse caso, o
.as funcçôes de seu posto e o codecreto hontem assignado.
ronel Álvaro Tourinho ,presidente O SR. DANIEL SALAMANCA FOI Nem se diga, como
justificadá Cruz Vermelha
Brasileira,
ELEITO POR UNANIMIDADE
tiva, que possuímos prodúcção
afim de agradecer ao chefe do goLA PAZ, 5 (U. P.) _. As elei- capaz de merecer o apoio da
verno provisório, ._o ter se feito
decorreram tarifa alfandegária.
presidenciaes
representar na posse da nova di- ções
tranquillas. Algumas mesas
iniA cultura dc trigo, no Brarectoria daquella instituição.
O sr. Getulio Vargas, rece- ciaram o escrutínio, comprovando- sil, está ainda na sua phase
se que o sr. Daniel Salamanca obbeu o seguinte telegramma:
Não
"Interpretando o sentimento do tivera unanimidade de votos para puramente experimental.
emquanto, de uma
a
passa,
por
presidência.
commercio, agricultura, congratusimples tentativa.. Sendo asRESULTADO GERAL
lamo-nos com
vossa excellencia
LA PAZ, 5 (U. P.) _ Trium- sim, o governo brasileiro popelo restabelecimento da carteira
•am nas eleições nacionaes, dera ver-se obrigado a pratide redesconto do Banco do Brnsil. (a) —¦ Francisco Perlingeiro, para a presidência da Republica, o car uma politica errada, ou,
da Associação Coin- sr. Salainanca, e, para a vice- antes, pouco racional, porque
presidente
mercial de Padua."
presidência, o sr. Tejada Sor- a isso o levam imperativos
zano. As eleições correram na econômicos resultantes duma
_ perfeita ordem.
attitude inicialmente contraresulta- indicada. Mas, não é esse sóSegundo os primeiros
venceram
dos
computados,
no
pieiEstiveram, hontem, no Itamaos senadores e deputados libe- mente o ponto vulnerável daraty, onde foram recebidos pelo to
v
quelle decreto, o qual talvez
dr. Afranio de Mello Franco, mi- raes.
— Segundo nos leve a entrar num desses
5
P.)
PAZ,
LA
(U.
nistro das Relações Exteriores, em
as noticias não offi- períodos de mutuas e repetiaudiências previamente designa- informam
foi
eleito
ciaes,
presidente da Re- das represálias, a que os ecodas, os srs. conde Dejean, embaio sr. Daniel Salamanca, nomistas chamam de regimen
xador da França, e dr.
Duarte publica
que teve o apoio de todos os par- da
Leite, embaixador de Portugal.
guerra tarifaria.
O embaixador da França agra- tidos.sr. Luis Tejada Sorzano, canResta-nos agora pedir apeO
deceu ao ministro das Relações
dos "repu- nas que o Governo Provisório,
Exteriores os pezames que lhe en- didato dos liberaes e foi
eleito antes de mais nada, acautele
blicanos
genuínos",
viou pela morte do marechal Jofos interesses do povo brasifre. Para igual agradecimento, es- vice-presidente.
ii— » ama********
leiro. O preço do pão tende
teve no Itamaraty o coronel Boudoin, chefe da Missão Militar
immediatamente a subir.
Franceza.
Em vista disso, o consumiO dr. Afranio de Mello Frandor
nacional ficará exposto,
co, ministro das Relaçõões Extenão
á
ganância do especulariores, enviou ao sr. Aristides
dor, como se diz geralmente,
Briand, ministro dos Estrangeiros
mas aos rigores da própria lei
da França, telegrammas de pezade emergência agora decremes, em nome do povo e do goATHENAS, 5 (U. P.) — Noti- tada.
verno_ do Brasil, por motivo
do
fallecimento du marechal Joffrc. cia-se que um grupo do búlgaros
Que sc poderá, então, fazer
Esteve, hontem, no
incursão no território
Itama- fez uma
remediar essa situação,
para
raty, em visita ao dr. Afranio de grego nas proximidades de DedeaMello Franco, ministro das Rela- chatch, matando seis camponezes que vae affectar justamente
ções Exteriores, o dr. Epitacio e saqueando e incendiando a al- 1 ás classes pobres, as quaes, de
Pessoa.
deia.
preferencia, se alimentam de

VAE SER LIMITADA A IMPORTAÇÃO DO TRIGO

NO CATTETE

AS ELEIÇÕES NA BOLÍVIA

ITAMARATY

Invadiram o território grego, matando seis Gamponezes

Violento conllicto num PÁRA REALIZAR Â FíNALIcampo de football,
REVOLUÇÃO
em Lima
DOIS MORTOS E QUATORZE
FERIDOS
LIMA, 5 (U. P.) — Em con
seqüência de um choque entre soldados e a policia, num campo de
football, depois de um match internacional entre uruguàyos e peruanos, morreram um sargento do
Exercito e um civil, ficando feridas quatorze
pessoas, inclusive
um marinheiro,
cinco soldados,
cinco civis e tres policiaes.
O conflicto foi devido ao facto
da policia haver impedido que ós
soldados entrassem no campo ao
fim do match, para saudar os jogadoíe3 peruanos.-O povo collocou-se ao lado dos soldados e marinheiros, contra a policia.
Officiaes,do Exercito prenderam
ei policial que matou o sargento,
impedindo uma tentativa de lynchamento por parto do povo.

1)S FUNERAES
DO MARECHAL
JOFFRE
O seu corpo foi removido para a Escola
Militar
PARIS, 5 (U. P.) — O corpo
do jnarechal Jof fre foi removido
para a capella dá Escola Militar,
onde ficará exposto, hoje e amanhã.
O corpo ^o marechal foi vestido çom o seu uniforme de túnica
azul e calças vermelhas, tendo no
seu peito, no lado esquerdo, a
Grã Cruz da Legião de Honra.
O corpo foi transferido para a
capeHa ás 7 horas, e milhares de
pessoas que esperavam, desde o
amanhecer, para ver os restos
mortaes do grande soldado, começaram então a desfilar em frente
ao corpo do marechal, sendo que
muitos choravam.
O GOVERNO ESTA' TERMINANDO OS PREPARATIVOS PARA
OS FUNERAES
PARIS, 5 (U. P.) — O governo está terminando os preparativos para o funeral do marechal
Joffre, na manhã do quarta-feira, com as mesmas honras tributadas a Foch.
O governo britannico far-se-á
representar por ura contingente
militar g pelo general Allemby,
Sir George Milne, Lord Wemyes,
o vice-almirante Dryer e muitos
outros.
rei Jorge V, não podendo
O
comparecer pessoalmente, far-se-á
representar pelo embaixador Tyrreli. O embaixador Edge e todo
o pessoal da embaixada, inclusive
o general Harts, representarão os
Estados Tinidos.. ;'..''
Madame. Joffre, a despeito do
seu extremo cansaço, passou toda
O
a noite ao lado do catafalco.
marechal veste a famosa túnica
preta, que usou, durante a batalha do Marne, em 1914.
A ALLEMANHA VAE SER REPRESENTADA NOS FUNERAES
. , DE JOFFRE
PARIS, 5 (U. P.) — A delega:
que representará o
ção allexiã
seu paiz nos funeraes do maréchal Joffre ainda não foi annunciada.
O único gesto publico da Aliemanha, feito atê agora, foi ' a
Von
visita
qúe o embaixador
Hocschs fez,
domingo, ao hospitai.
O MARECHAL TEM A' SUA CABECETRA A BANDEIRA FRANCEZA QUE O ACOMPANHOU NA
GUERRA
PARIS, 5 (U. P.) — A cabeça
do marechal Joffre descansa soAs
bre uma almofada branca.
mãos do illustre morto repousam
cruzadas sobre o peito.
A bandeira franceza que acomdurante a
o marechal
panhou
campanha, foi collocada á cabeceira do ataúde.
O rosto do marechal Joffre está
decompletamente
desfigurado,
vido ao longo soffrimento do bravo cabo de guerra.
O general Gourand e outros officiaes do estado maior do Exercito acompanham o cadáver, que
foi depositado na capella da Esofficola Militar, onde quatro
ciaes da Escola Polytechnica dão
a guarda de honra.
A's 9 horas começou a visilaçâo, desfilando deante do corpo
do grande soldado cerca de vinte
mil pessoas até ás 14 horas.

As commissões de syn*
dicancia na Marinha
E' do teor seguinte o decreto
assignado pelo chefe do Governo
Provisório, que institue commissoes de syndicancia no Ministério
da Marinha:
"O chefe do Governo Provisório
da Republica dos Estados Unidos
do Brasil:
Considerando que, para ser essa
finalidade attingida, é indispensavel, niesrao nos actos de justiça
primaria,, não predomino o espirito pernicioso de facções;
Considerando, finalmente, que a
reputação de chefes, commandante e officiaes, pela simples razão
de terem combatido as idéas revolucionarlas
ora triumphantes,
não póde nem deve estar a merco
das paixões de momento;
Resolve:
— que sejam constituídas treu
commissões de syndicancia no Ministerio da Marinha;
II — que essas commissões scjam presididas por officiaes
goneraes da reserva de Ia classe ou
reformados, cujo passado na marinha constitua um attestado vivo
de idoneidade moral, technica a
administrativamente;
III — que as duas primeiras
commissões sejam incumbidas de
apurar a parte referente á moralidade administrativa, tendo
ampios poderes para examinar, na3
directorias,
repartições,
corpos,
navios e estabelecimentos,
tudo
que julgar necessário ao bom dosempenhp de sua missão, e que a
terceira seja incumbida dc apurar
a parte referente aos abusos de
autoridade, com jurisdicção sobre
toda a marinha."

0 BANCO PELOTES REQUEREU A SUA LIBUIPORTO ALEGRE, 5 fEspecial
para o DIÁRIO DE NOTICIAS)
O Banco Pelotense requereu,
hoje, a sua liquidação.
Como é de prever-sc, a noticia
circulou colore, tendo effeito dcsastroso.
Desde abril era afflictiva a situação do Banco, tanto
que, logo depois da fallencia do
Banco Popular, houve séria corrida no Pelotense, tendo em vista
os boatos espalhados sobre a sua
situação.
O Banco, porém, attendeu a todos quantos quizeram retirar os
depósitos, constando ter pago cerca de oito mil contos.
O Banco Pelotense foi fundado
em Pelotas, a 6 de fevereiro de
190G, sendo uma das mais conceituadas casas bancarias do Rio
Grande do Sul. Actualmente, seu
capital era de trinta mil contos,
e tinha em reserva vinte e dois
mil contos. Tinha sede em Pelotas, com trinta e seis suecursaes,
espalhadas pelos Estados, sendo
que também tinha filiaes em Curltyba, Ponta Grossa, Béllo
Horizonte, Ponte Nova, Juiz do Fora e
Rio do Janeiro. Tinha trinta o
seis agencias, inclusive em Rio
Negro, Estado do Paraná, e Rio
Branco e Rio Novo, no Estado do
Minas.
(,
Informações colhidas no palacio do govorno daqui adiantam
que o governo da Republica e do
Estado conheciam a situação do
Banco.
Para
evitar
prejuízos
maiores, o general Flores
da
Cunha fez seguir para ahi o sr.
Antunes Maciel, secretario
da
Fazenda, o qual combinara com
o sr. Getulio Vargas os meios dc
attenuar o choque.
Os srs. Getulio Vargas e Olegario Maciel telegrapharam
para
aqui, dizendo a sua opinião, a
qual é a seguinte:
Os governos da Republica e do
Estado estão interessados que os
prejuízos sejam attenuados, em
vista de ter o Banco Pelotense
que representar grande parcella
econômica do Estado. Assim, o governo do Estado nomeará uma
commissão.composta de tres membros, para estudar a situação.
Parece que a situação dos depositantes está garantida. O Banco Pelotense
tem, actualmente,
160.000 contos em depósitos, sendo que, çm abril do anno passado,
tinha 230 mil contos.
O conhecido homem de commercio e da industria pelotense declarou serem diversas as causas
da situação pelotense. Assim, a
deido commercio,
paralysação
xando os bancos inactivos, contribuiu contribuiu para o actual ostado de insolvencía, bem como a
falta de numerário.
A sede da succursal aqui do
Banco está guarneeida pela policia.
*m *
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Falleceu o veterano gari-•*'

baldlno Massimillano

Fiorillo
0 ministro da Fazenda e o LIVORNO, 5 (U. P.) — Falleceu em Culdana, perto de Capio veterano garibaldino Massecretario das Finanças glia,
similiano Fiorillo, que contava Sü
do Rio Grande do Sul annos de idade.
em conferência com o "La Prensa" declara inconstitucional o
chefe do Governo
Provisório
decreto do governo argenEm conferência com o chefe do
sobre a Importação
Governo
Provisório,
estiveram, tino
hontem, em conferência, no palada herva-matte
cio do Cattete, os srs. José Maria
Whitaker, ministro da Fazenda, e
—
Maciel Junior, secretario das Fi- "LaBUENOS AIRES, 5 (U. P.)
seur,
em
um
dos
Prensa",
nanças do Rio Grande do Sul.
editoriaes de hoje, affirma que o
decreto governamental
prohibinpão? Não ha mais, portanto, do as importações de herva matte
que hesitar. Venha, immedia- a partir de 15 do corrente, até
tamente, outro decreto esta- que a eommissão apresente um
belecendo, de vez, o seu preço, relatório sobre a situação, quanafim de que, neste momento do o governo proporá o estabelede tantas difficuldades, quan- cimento de quotas para a impordo se avolumam as legiões dos tação, é inconstitucional.
"sem trabalho", oá brasileiros
Por isto. o grande órgão porte
desfavorecidos pela fortuna nho aconselha as autoridades a
não soffram ainda maiores "corrigir esse erro, o custa dc
penúrias !
qualquer sacrifício"
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Hlgumas soggeslões no sentido do aperfeiçoamento de
varios serviços do nosso exercito
á REDUCÇÃO DOS EFFEGTIVOS DAS FORÇAS POliCiAES DOS ESTADOS GON. STITUE MEDIDA DE ECONOMIA, INDISPENSÁVEL NESTE MOMENTO

O Brasil nunca foi um paiz
militarista. Isso não impediu
que tivesse magníficas tradições militares ao tempo da Colonia e do Império. Essencialmente pacifico, o brasileiro
presa as suas glorias militares. Embora a nossa educação popular ainda esteja em
nivel bem baixo, forçoso se
torna reconhecer que o povo
reverencia as qualidades que
constituem o bom soldado. No
dia em que o brasileiro estiver
universal e medianamente
educado, todos os jovens açorrerão de bom grado aos quarteis, para prestar o serviço
militar.
A DEFESA NACIONAL
Embora todos os paizes que
confinan com o Brasil senações
perfeitamente
jam
na
e,
embora
pacificas,
America do Sul não haja motivos para guerras, nem
por isso devemos descurar da
nossa defesa nacional. Com
isso não queremos dizer que
nos tornemos militaristas obstinados. Mas o facto é que
a imprevidencia só tem sido
prejudicial a todas as nações
que descuram da sua defesa nacional.
Paiz immenso, com uma população ainda escassa, com um
povo ainda inferiormente educado (e o dizemos para que,
de minuto a minuto, tenhamos todos as preoccupação de
sufficientenos educarmos
mente), o Brasil, por motivos óbvios, tem necessidade
de cuidar da sua defesa nacional.
O exercito, nos paizes novos como o Brasil (e mui particularmente nos paizes latino-amevicanos) tem uma funcção social importantíssima.
Além de ser a escola natural
do civismo, além de proporeionar ao cidadão as virtudes
realmente militares, o exercito constitue uma escola esde
adestramento
plendida
physico e de desenvolvimento das faculdades, muitas vezes latentes, de iniciativa pessoai.
No Brasil, o exercito tem
sido a escola primaria de milliares de brasileiros, que, ingressando quasi que analphabetos, ou mesmo analphabetos, para as suas fileiras, dahi
sairam com um conhecimento geral e com um espirito de
civismo e de iniciativas sobejamente desenvolvido.
Demais a mais, é uma regra comezinha de bem viver

social quando se diz que "sómente sabem mandar aquelIs que melhor souberam obedecer". A noção de hierarchia, dominante em todas as
organizações militares e navaes do mundo inteiro, proporciona a um individuo mediamente intelligente, um dos
melhores meios para poder
vencer na vida e para poder
encarar a vida tal como ella
deve ser encarada.
A REDUCÇÃO DAS FORÇAS
POLICIAES ESTADUAES
Noticias procedentes de S.
Paulo nos dão conta que o
eífectivo da Força Publica
daquellé Estado soffrera. urna
reducção apreciável. Oogitase da reducção de um batalhão e um regimento e sabese que a Escola da Aviação
desapparecera, sendo todo o
material entregue ao Governo
Federal, que, naturalmente, o
destinará ao Campo dos Affonsos.
Não se pode deixar de reconhecer que essa reducção constitue uma apreciável economia que sobe, ao cabe de um
anno, a muitos milhares de
contos.
Seria agora o momento propicio para que, em todos os
Estados da Federação, se organizasse um movimento economico no sentido de conseguir a reducção da policia a
um eífectivo consentaneo com
as necessidades de cada qual.
Ha Estados que, embora endividados tanto no paiz como no estrangeiro, ainda assim consagram grandes sommas ã manutenção de forças
exageradas. Parepoliciaes
ce-nos que seria o momento
azado para eífectuar a reducção de taes eifectivos.
PODER-SE-IA PENSAR NA
DE
COLÔNIAS
CRIAÇÃO
MILITARES?
Em certas regiões do paiz
seria útil criar colônias militares. Estas seriam núcleos
de tropa de linha, com o proposito de caracterização de
regiões pouco
determinadas
povoadas do paiz e, quando em
zonas de fronteira, entregues ao contrabando e á penetração alheia.
Taes colônias fixariam a coloiiiaação e dariam desde logo logar a uma serie de iniciativas de caracter geral, como construcção de estradas,
pontes, edifícios, etc.
Além do mais, esses núcleos
militares
chamariam á sua

H HOMEM DE NEGÓCIOS pensa e
trabalha com efficiencia num ambiente
de tranqüilidade e conforto.
!3

V1TE NO SEU ESCRIPTORIO o nervosismo e impacien cia, communs nos
dias quentes do nosso verão, mandando
installar um VENTILADOR MARELLl.

E
INSTALLADORES

mias &Cia.Ltda.
Phone: 4-4021
RUA 7 DE SETEMBRO, 42
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DESENVOLVIMENTO DA
AVIAÇÃO MILITAR

Paiz immenso, cujo solo
apresenta tantos e tantos accidentes, o Brasil deve pensar no desenvolvimento da sua
aviação, tanto militar como
civil.
Falando de coisas militares, interessa-nos açora o desenvolvimento da aviação militar.
Neste momento, á frente do
exercito, se encontra um chefe de notáveis qualidades de
organizador, que é o general
Leite de Castro.
Naturalmente s. ex. tem cogitado do desenvolvimento da
aviação militar. Seria tão interessante que, em futuro reIativamente próximo, o Brasil tivesse uma força aérea
sufficientemente forte servivida por aerodromos espalhados por varios pontos do territorio nacional, tanto da costa como do interior, desde
Montenegro, no Pará, e Manãos, no Amazonas, até Jaguarão e Itaquy, no Rio Grande do Sul.
Todos os paizes do mundo
procuram desenvolver a sua
aviação militar. Por motivos
óbvios, o Brasil tem tambem
necessidade de acompanhar o
passo.-.

DE VICTORIA
EM VICTORIA

L
O GRANDE TÔNICO
Aob srs. chefes de clinicas.
Attesta o dr. Sampaio
Corrêa, director da Colônia
de Psycopathas
(homens)
em 11-1928:
"Attesto que tenho emrepregado com esplendido "VIsultado o preparado
TA-SENIL", todas as vezes que preciso de obter effeito tônico a estimulante
em organismos em involução.

Dr. Sampaio Corrêa."

Na estação do Realengo, em
um
recanto
de
Limite, jogavam o "monte" os seguintes individuos : Aründo José da Silva,
Waldemar Cândido, Elias Cali, Joaquim de tal, Antonio Dirto e Agapito Costa.
Em meio da jogatina, apparèceu
o delegado local, acompanhado de
um commissario e de policiaes.
Quando os jogadores do "monte"
deram pela presença da policia,
trataram de fugir. Um delles, porém, de nome Avelino José da Silva, caiu tão violentamente, que
partiu uma das claviculas.
Conduzido em ambulância para
o Posto da Meyer, Avelino foi ali
medicado e transferido para
o
Prompto Soccorro, onde ficou hospitalizado.

DISTRIBUIDORES
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O

SURPREHENDIDOS
JOGAVAM
QUANDO
O "MONTE", FUGIRAM

Consultem os preços especiaes dos
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"ELIXIR
VITA - SEO
NIL",
para cuio suecesso,
sem precedentes,
é licito
chamar-se a attenção da illustrada classe medica e do
publico em geral, é a maior
victoria da medicina brasisileira na cura da DEBILIDADE SEXUAL.
Para explicar a sua efficacia, basiam duas affirmações: Io)
r.ão conter o ELIXIR VITASENIL, na sua composição,
íiuaesquer espécies de saes
nocivos ao organismo, taes
como cantharida, yoimbina
ou phosporeto de zinco, pois
é preparado exclusivamenie
oom plantas da flora brasileira; 2o) o facto de estar
sendo recommendado pelas
maiores summidades medicas do Brasil.

nan

SKSS

volta toda uma população civil, que se sentiria garantida
á sombra das autoridades do
exercito.
Em outros tempos, em varios pontos de Santa Catharina houve esboços de colônias
militares, como a do Chapecó,
que deram resultados apre-
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A MORTE TRÁGICA DE UM A PROTECÇÃO A' SADDE DOS EMPREGADOS DA LIGHT
OFFICIAL DA ARMADA E EMPRESAS ASSOCIADAS - A ODRA DE DENEMERENCIA
0 PRIMEIRO ANNIVERSARIO DE SUA FUNDAÇÃO
DA "ABEL"
Â repercussão da dolo-

Companhia

Inauguração de sua nova sede em edifício

rosa noticia na socieda- Continuação d aexposição feita ao DIARIO DE
dé carioca — O enter- NOTICIAS
pelo dr. Sebastião Barroso, actual
próprio
ramento áa victima
chefe dos Serviços de Educação e Propaganda
Commemorou no dia 2 conceito, o qual se rodeou
Em nossa edição extraordinária Sanitárias do Departamento N. de Saude Publica
do corrente o primeiro an- de auxiliares capazes, que o
circumde hontem, noticiámos
Confiando
na promessa, pessoa. O sócio que deixar de niversario de sua fundação vêm secundando dedicadastanciadamente o impressionante
desastre
oceorrido na Praia de voltámos, hontem, a obter do perceber os seus vencimentos, a Companhia de Seguros mente, no engrandecimenBotafogo, em que pereceu o ca- actual chefe dos serviços de por ter sido impossibilitado "Novo
Mundo", que opera to dessa instituição que
de
pitão-tenente Elias Demetrio Ajús. Educação e Propaganda do dc trabalhar por motivo
contra fogos honra o Brasil.
moléstia,
receberá
Departamento
Puseguros
soecorros
Saude
de
O pezar conseqüente de tão doem
lorosa oceurrencia repercutiu in- blica, dr. Sebastião Barroso, que poderão durar um anno terrestres e maritimos e em
Dahi a prosperidade da
informes sobre a c- ¦ •ys?^ir- ^¦'¦^"•*'^xd8BWIH^-^B-M^H>uL!T•'l"^'^ll^'^ ¦**• •p • - '.'."Wl uma nova modalidade em Companhia que, ao coriitensamento nos nossos circulos maiores
militares e na alta sociedade ca- acção da ABEL (Associação
nosso paiz — a garantia de memorar o seu primeiro
rioca, onde o extineto desfrutava Beneficente dos Empregados
anniversario, inaugurou sialugueis.
largas relações.
da Light). Communicado o
"Ford"
Como dissemos, o auto
motivo de nossa presença,
Constituída de uma ma- multaneamente a sua nova
n. 6.875, quando trafegava na- deu-nos elle os esclarecimenneira rigorosamente perfei- sede, em edifieio próprio, á
quella via publica, ao alcançar a tos que se vão seguir.
ta, attendendo, em todos os rua do Carmo, 65, que tem
perigosa curva da avenida OswalA
DO
ABEL
ALLIADA
aspectos, á matéria em que cinco pavimentos.
do Cruz, foi abalroado pelo omniD. N. S. P.
bus n.' 182, linha Club NavalInstallada, agora, em sua
incide a sua actividade, a
"Novo Mundo" nova sede, a Companhia
A ABEL abrange providenIgrejinha, da Light, dirigido pelo
Companhia
motorista Francisco Ferreira Pin- cias de ordem medica — assisrapidamente se fez credora "Novo Mundo" ainda mais
to, e em conseqüência do choque, tencia e hyglene, e de ordem
da sympathia e da conf ian- ampliou as suas grandes
o official, que dirigia o. "Ford", social — bem-estar moral e
ao material de seus associados.
foi atirado pela portinhola
ça geraes, desenvolvendo-se possibilidades e é um auguNo terreno da hygiene é uma
solo.
prodigiosamente e augmen- rio certo de que seus negotrazelras do auxiliar das autoridades saniUma
das rodas
tando a orbita de sua acção cios attingirão maior vulto
omnibus passou-lhe, então, sobre tarias. Instituição particular
não
só neôta capital, como ainda, apparelhada que está
capa
dos
o craneo, esmagando-o.
é,
logo
na
exhibe
que
E emquanto se verificavam as seus Estatutos as seguintes
em São Paulo, onde man- para grandes commettimais pungentes scenas, em que recommendações:
tem uma agencia geral e mentos.
"Moléstias contagiosas. —
eram protagonistas a esposa do
Não podia, por tudo isso,
em
muitas outras cidades
mallogrado official, d. Itacy Ajús, Chamamos a attenção de todo
paiz.
passar sem um registro esprincipaes
e a filhinha do casal, Maria Car- dos os empregados da The
Dr. Sebastião Barroso
|
a
Comtanto
conta
Para
do omnibus R. J. T. L. & C. e compamen, o
motorista
pecial da imprensa a data
abandonava esse vehiculo, eva- nhias associadas para as se- ou mais, segundo opmar a panhia "Novo Mundo", des- de seu primeiro anniyersadindo-se.
guintes disposições regula- commissão executiva e de ac- de o advento de sua orga- rio, qüe constituiu um granO commandante, que estava em- mentares: — Todo empregado cordo com uma tabeliã estai z ação verdadeiramente de acontecimento, ainda
barcado no submarino "Humay- deverá notificar ao chefe do belecida
conformidade n"yankee",
em
com a operosida- mais realçado pelo facto de
tá", era irmão do capitão Jorge Departamento e ao director da com a categoria do sócio, indo
Demetrio Ajús, official do Exer- Associação Beneficente qual- de 1$000 até 12$000 diários. de e a acção efficiente de a elle corresponder a inauquer caso de moléstia conta- Se um medico da Associação seu digno presidente, o sr. guração da sede própria,
giosa que por ventura oceor- attestar que o sócio enfermo Victor Fernandes Alonso, alto
de sua prosperer em sua residência, afim de necessita retirar-se para o conhecido capitalista desta ridadepadrão
inteconfiança
e
da
eso
serem tomadas as providen- interior do paiz ou para
nella
deo
publico
cias necessárias no sentido de trangeiro por motivo de mo- praça, onde goza de credi- gral que
auxilio
dado
peserá
de
lestia,
bem
to illímitado e
evitar-se o contagio, a
grande posita.
dos interesses da collectivi- cuniario correspondente ao
dade. A Inobservância desta preço das passagens e mais
disposição torna o empregado 20$000 para despesas de via- ções adeantadas, o Estado de ás internadas pela Associação
infractor sujeito a immediata gem. Com intuitos moraliza- S. Paulo, pelo menos quando e entregues aos seusnãocuidaendores, nenhum auxilio pe- por lá andei, ao invés de apo- dos. Isto emquanto
demissão."
"Moscas e mosquitos. — cuniario será concedido aso- sentadoria e pensões, dá cer- trar a funecionar o hospital
de traalhar em ta quantia de uma só vez, a do Andarahy ha dias adquiE' dever de todo bom cidadão cios inhibidos de
doenças ve- modo de um seguro, por in- rido e cuja detalhada noticonseqüência
fazer guerra sem tréguas ás
intemperança validez ou morte do serven- cia deu o seu jornal. Assim,
moscas e aos mosquitos, que nereas, vicios, recebidos
em tuario, quantia essa natural- por emquanto, os exames de
ferimentos
são transmissores de graves ou
e
brigas
pessoaes.
questões
proporcional a- condi- raios X, a physiotherapia, a,
moléstias. Todos devem col- Todo sócio orphão de pae ou mentevarias
— possibilidade do mecanotherapia, a cirurgia
ções
na
campanha
laborar
para cujo pae, embora vivo, seja monte, importância
dos ven- dentaria são praticados no
desses insectos." invalido,
mediante cimentos, tempo de serviço e Lloyd Industrial. Num e nou¦
Bi! extermínio
poderá,
¦¦SÉ
Por oceasião da recente epi- cartão especial, registrar, grada invalidez ou mor- tro hospital os doentes podemia de febre amarella ha- tis, a mãe e irmãos menores motivos
e oceasio- dem ser operados e tratados
te
(se
prematuras
vida nesta cidade, a Light de 15 annos, podendo estes nadas
e ou- pelos médicos da casa ou petrabalho)
pelo
desenvolveu larga e dispen- se apresentar aos consultórios tras.
los da ABEL.
diosa propaganda, promoveu, médicos da Associação para
Ponderando nós estaiE' colossal actualmente »
de modo intensivo e intelli- consulta grátis. A mãe ou ir- mos seguramente informados movimento de taes serviços.
gente, a instrucção sanitária mãos menores de 15 annos de que o decreto abolindo as Mas esta já vae longa e vana luta. contra a epidemia. dependentes do sócio arrimo. pensões e aposentadorias de mos ficar hoje por aqui.
Em ipSdà escriptorio, em cada terão direito a tratamento que
cogitava a lei dos ferroofficina, em cada centro de dentário pelos mesmos preços viários, já estava
lavrado e
trabalho, ha um encarregado que os associados.
entregue
á publicitalvez
Registro GafliQiioo
já
de zelar pelas condições de
WÈÊÊÊÊÊÊmsiÊBí
Como se vê, são providen- dade, exclamou o dr. Sebashygiene e limpeza — appa- cias valiosas de amparo;
PELA SANTIFICACAO DO
mas tião Barroso: — Mas a
CLERO E VOCAÇÕES SACERrelhos sanitários, depósitos e como, para tantos favores, a ficam então reduzidos os que
faDOTAES
Gapitão-tenente Elias De- reservatórios d'agua, escoa- renda das mensalidades não vores dessa lei? A' garantia
metria Ajues
mento das águas de chuva e seria sufficiente, o art. 22 dos comra demisiòes e ao serviço
A Commissão de Vocações Sade serventia, depósitos de Estatutos contém o seguinte de assistência medica? Mas cerdotaes realiza hoje, ás 16 holixo; esses empregados estão compromisso:. "A The Rio de essas, os empregados da Light ras, na matriz de SanfAnna, a
cito. Devia elle embarcar brevesob o controle de um encar- Janeiro Tramway Light & e de todas as empresas esta- Hora de Adoração mensal pela
mente para São Paulo, «i por isso regado
santificação do clero e vocações
geral que transmitte Power e companhias associa- veis e de serviços permanen- saeerdotaes.
alugara a sua casa, em Copacaba- ao medico
dos
servichefe
das contribuirão com um do- tes já gozam em toda a pieCoincidindo a primeira terçana, ao sr. Joel de Carvalho.
sanitários qualquer irre- nativo annual ao criterio de nitude
com ônus muito me- feira do mez com a festa de Reis,
Quando se verificou o desas- ços
encontrada, qual- seus direetores, que não serA nores do que os da lei em muito especialmente, convida a
tre, o infortunado official regres- gularidade
quer providencia a ser reali- inferior á razão de $100 por questão. Mas entremos no Commissão todos os membros da
sava com a esposa e filha de uma zada,
Archidiocese para esse acto de
para que este a promo- dia para cada empregado so- nosso ponto visado.
visita á familia do jornalista Hei- va
culto e devoção á Santíssima Eunecessário,
conforme
o
Associação."
Ora,
sencio
da
charistia.
tor Guedes de Mello, residente á tendo sempre em vista as exiOS
SERVIÇOS
DE
ASSISdo actualmente 12.500 o nuOccorrendo tambem neste mez o
rua Bolivar 44, e se destinava ao
regulamento
da
TENCIA
DA ABEL
mero dos sócios, a contribuieminentíssimo
"Hotel Trocadero", sito á rua do gencias do
anniversario
do
Saude Publica. A ABEL é, asContinua o nosso entrevis- cardeal d. Sebastião Leme, a ComCattete, esquina com Corrêa Du- sim, uma alliada do Departa- cão minima será de 1:250$000
missão offerece á Archidioceso
por dia ou 456:250$000 por tado:
tra.
collectiva
essa oceasião de
'depois
Saude
Publica.
Deve
mento
de
informado
de
anno.
Estou
que
Vimos, na outra entre- pelo egrégio pastorprece
de autopsiado delle merecer todas as consiO corpo,
da Igreja Caos
donativos
têm
excedido
no necroterifc do Instituto Medico derações.
que a saude dos asso- tholrca Brasileira.
sempre aquella quantia an- vista,
da Hora de
Legal, foi removido para a aveciados
ABEL é attendida A intenção especial
nualmente. Só o edifieio agora de mododa mais
Adoração deste mez será,
pornida Atlântica n. 1044, residência A ABEL NA ORDEM SOCIAL
imdirecto
e
comprado para hospital, pa- mediato nos consultórios, nos tanto, pedir ao Coração Eucharisdo sr. Francisco Muniz Freire, de
luzes
e forgraças,
O dr. Sebastião Barroso rece, andou em mais de 400 dispensarios e nos hospitaes. tico detodas ascarece
onde, hontem, ás 11 horas, saiu
s. em. d_|&Scque
ças
sua
adaptação
e
contos
e
à
acompa- prosegue:
o enterro, eom grande
consultórios e dispensarios
Leme, o arcebispo da TVrcalculo
eu. Os
— Mesmo na parte mais apparelhagem,
"cen- bastião
oito
se
distribuem
em
nhamento, para o cemitério de
chidiocese.
suas exigirão mais uns 600.
propriamente social de intetros médicos", sendo sete esS. João Baptista.
Será orador o revmo. d. Placidu
providencias, ha nellas
da de Oliveira, O. S. B.
varios
BENEFÍCIOS
COMPARANDO
palhados
pontos
por
resse para a saude publica.
cidade e um em Nictheroy,
DIA DOS REIS
desse interesse ser inSERVIÇO DE RADIO Apesar
Parece-me que com taes todos sob a direcçâo e chefia
mostrar
a
vale
directo,
pena
rememora hoje, entre
A
Igreja
benefiFerreira
Light
de
Barros,
do
dr.
E.
a
o Gabinete do alguns artigos dos estatutos a providencias,
festas, o dia dos tres Reis Magos.
Communica-nos
mais
typo
invulgàr
scientista
empregados
e
de
seus
cia
aos
elle referentes. Eis ao que a do que o governo ao funccio- administrador que eu terei O episódio narrado por todos os
director geral dos Telegraphos:
é, por sua vez, conheO serviço radio obteve, entre ás ABEL se obriga e vem reali- nalismo publico de alta ou oceasião
de descrever-lhe. evangelhos
cido de quantos professam a re20,00 e 21,00 horas, as seguintes zando:
a
Declara
Nesses
posto em que traba- ligião fundada por Jesus e que_ se
pequena categoria.
communicações:
Auxiliar pecuniariamente e companhia que a questão da lham 19 médicos, cada qual eternizou através dos séculos ató os
A estação do Arpoador ás 20,13, soecorrer os
sócios quando aposentadoria está sendo por especialista em determinado nossos dias.
communicação
interrceptou uma
A adoração d'e tres nionarchas
de trabalhar ella estudada e é de esperar ramo medico ou cirúrgico, toimpossibilitados
italiano
do
cruzador
ua bordo
"Nicoloso de Recco", dando as üe-s devido, á doença. Auxiliar com qualquer coisa neste sentido, dos figuras representativas do de povos differentes a Jesus infante foi o primeiro signal de
informações meteorologi- as despesas de viagem quan- se lhe não embaraçarem in- nosso meio profissional e sa- realeza do filho
guintes"Mar
de Deus feito
—
saude
bemos
céo coberto do, para tratamento
calmo
tromissões do poder publico,
que pagos na altura 1101 nem para a redempção da hucas:
—
visibilidade melhorada qua- de, seja necessário mudança como imagino estar oceasio- dos méritos e serviços, ha ins- manidade. Ainda no berço humi67
si sempre bôa."
de clima. Contribuir para as nan ri o a lei dos ferroviários trumental numeroso e instai- limo, onde quiz a omnisciencia de
despesas de enterro e luto, em ha dias tornada extensiva aos ]ações completas para qual- seu pae celestial que elle nascesse,
do sócio. Con- seus empregados. Porque eu quer exame e diagnostico. Jesus foi adorado por tres podeA's 20,20 a estação radio de São caso de morte
tres maiores
despesas de tenho duvidas sobre se, ape- Quaesquer pesquisas chimi- rosos monarchas dos
as
tribuir
para
Francisco conseguiu falar com o
face da terra, que foram
da
reinos
de
morte
cas,
biológicas
de
da
caso
apoconcessão
ou
em
sar da não
physicas
capitanea da esquadrilha Balbo, enterro,
a Bethlem por uma estrella
os pedidas pelos médicos são guiados
nyião I. A. U. A., perguntando, pessoa da familia que esteja .sentadoria, serão maiores
de tamanho e brilho invulgares,
ihe quando pretendia levantar o registrada. Prestar fiança pe- beneficios da lei dos ferrovia- promptamente fornecidas. Na suspensa
sobre a mangedoura
vôo ou se já estava em caniiWno. los sócios presos por acçiden- rios do que os da ABEL, uma avenida Lauro
Muller, onde onde veiu á luz aquelle que mais
Teve a seguinte resposta do I. A. tes. oceorridos no exercicio de vez integralizado o seu pro- se acha o centro principal, ha tarde seria o rei de todos os
U. A., que é o do commandante sua profissão e auxilial-os (.ramma. Tanto mais quanto uma vasta installação phar"Estou a
piloto Ugolino Vivaldi:
com advogados. O sócio pode é muito para duvidar possa a maceutica para manipulações
DEVOÇÃO DE S. PEDRO
2.600 milhas,
prompto a fazer tambem registrar os seus fi- caixa dos ferroviários, dentro e aviamento do receituario.
GONÇALVES
vosso serviço."
lhos ou enteados menores de de muito poucos annos, estar No dia em que a visitámos, ás A Devoção de S. Pedro GonA's 21,00 horas a estação radio 15 annos, e filhas ou entea- em condições de supportar o 15 horas, já mais de 300 re- çalves, com sede na igreja
da
do Arpoador recebia
noticias do das solteiras, por elle susten- peso das pensões que promet- ceitas haviam sido attendi- Santa Cruz dos Militares, fará ceque a esquadrilha até então nâo tadas, com menos de 18 an- te. Já os contabilistas e esta- das. Nesses postos se prati- lebrar hoje, ás 9 horas, a missa
sairá de Bolama. A referida esta- nos, tendo assim direito aos ticistas
annunciam o fra- cam pequenos curativos, pe- compromissal em louvor do seu
com mesmos
estatuidos
ção estava em communicação
iríamos e des- quenas operações, dispensam- glorioso padroeiro.
serviços
Longe
casso.
o cruzador italiano "Emmanuele para esses membros da fami- viar-nos-iamos do nosso alvo se cuidados dentários. Os ht>Durante a missa, que terá acomBcsagno" que acabava de trans- Ji-a. O soclo que, durante 15 se entrássemos
rarios attendem ás conve- panhamento de hymnos sacros,
no
terreno
euchaserá servido o banquete
mittir-lhe um boletim dizendo que
consecutivos, não tenha dessa discussão; mas me não niencias dos pacientes; al- ristico.
ás 23,45 (hora de Greenwich) se annos
começam ás 7 horas, ouachava a 5°38' N e 22°12' de lon- recebido soccorro algum dos posso conter em não ponderar guns
fica que é preciso não confundir tros vão até as 18.
gitudo W. Tempo calmo, céo *co- previstos nos estatutos,
Quando os doentes sé não A CAMPANHA CONberto ligeiramente,
visibilidade remido e, como tal, isento da garantias de cargo, funeção
contribuição relativa á sua ou emprego, principio justo e podem tratar em casa ou
bôa.
TRA O JOGO
victorioso em todos os paizes quando necessitam de uma
intervenção operatoria, são
cultos,
vltallcledade,
com
a
Na rua Maria Bei.jui_.i__ a. 12,
Minhas Senhoras
principio condemnavel e con- internados, os homens no foi preso, hontem, pelas autoridaComprem directamente os seus chapéos na
demnado nos nossos dias. hospital do Lloyd Industrial, dea do 20° distrlcto, o "bicheiro"
Ora, aposentadoria é conces- e as mulheres no Instituto Bernardino Nogueira Fernandes,
FABRICA SILVA
são baseada em noção de vi- Paes de Carvalho. Toda a em poder de que, foram apprehentaliciedade. A idéa de apo- gente conhece o que são esses didas 21 listas e a quantia de ...
Grande variedade de modelos em Palhas finas a
sentadoria,
além disso, impll- dois estabelecimentos — aci- 56ÇO00. O contraventor foi au10$, 12$, 15$ e 20$000
tuado.
ca ainda a de pensão aos pa- ma de quaesquer elogios.
As autoridades do 19° districto
E' só na Fabrica Silva, só temos chapéos, não se engane
Ha dias, o dr. Cláudio Gourentes sobreviventes, taes os
na rua Archias Cordeiprenderam
lart,
montepios.
hábil parteiro e gynecoCaixa alguma
RUA ARCHIAS CORDEIRO, 248 — MEYER
o "bicheiro" João Mendes Ce
agüenta taes encargos, é a 11- logista da ABEL, mostrou-me ro,
sendo
apprehendidas
(Do lado da Assistência)
cão do tempo e dos factos. as luxuosas e confortáveis Magalhães,
varias listas e dinheiro. João foi
Por taes motivos, muitas na- installações proporciona das convenientemente autuado..
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Terça-feira, 6 de Janeiro de 1931
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opinião publica

é uma questão de quanto, não. Não lhes esconpublico, na moderna derei que o governo brasileiquan- beneficios
já foram por mim concepção do direito
do executada elasticamente,
ro recebeu com surpresa a deestendidos aos que trabalham e social. Não cabe, no publico
motivo de doença bu invali- revolucionário, afim de quo esses myra prestou soecorros,
o
desejo
de
com
formar
caso, o cisão do governo argentino.
um
Ministério da Viação
não
haem
tramways, telegraphos, le- velho e retrogado systema do Sem duvida, a
dez, do pessoal ci-»il do mesmo mi- serviços passem a figurar nos as- vendo accidente
fundo de reserva. Algumas
Ipor
pessoal.
questão estava
DESIGNAÇÃO DE FUNCCIONA- nisterio, o miniatro da Guerr* sentamentos
respectivos, para o
Foi aberto inquérito a respeito. das caixas existentes são ver- 1 e p h o nes, radio-telegrapho laissez faire; arranjem-se lá posta ha muito tempo; mas
RIO PARA VERIFICAR A AP- mandou recommendar em Boletim critério das commissões e
promo- DEVEM SER REMETTIDAS AS dadeiramente modelares. Não portuários e maritimos em ge- e se não se arranjarem ve- sejus antecedentes immediatos
PLICAÇAO E FINS DO DEdo Exercito que para effeitos de ções.
~
DIVISÕES AS RELAÇÕES DE ha nellas nem sombra de de- ral. - Tenho o
não permittiam prever essa
propósito de nham á policia!
CRETO N. 19.516
aposentadoria, o exame medico de- EXTINCTA A COMMISSÃO CONestendel-os a todas as classes
— resolução.
MATERIAL
O
ficit.
í>v.
Nobrega
da
Cunha
Naturalmente, o
STRUCTORA
DE
ESTRADAS
verá
effectuado
com
a
ser
DE
O ministro da Justiça designou
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PUNIÇÃO
tabelecimentos
subordinados
ao
se
decreto
os
depósitos
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o
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tendo havido America
que
exemplo de seu
Recebemos
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de Ora, vamos ser lógicos e for- no. Porcomo
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ção de Palmyra, descarrilaram os o derivados, ovos e capoeiras de ginar
os casos concretos, listas
faSERÃO CONSERVADOS OS
Classe em Livorno para o de Ia
te
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do trem M-14, da Linha do Cen- quebra da caixa e morte de aves, trador
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ro Telles Ferreira, do Consulado veu conservar os empregados con- rompendo
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ficiente
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consulado Orlando Schmidt Ca- cio n. 1.199, não excedendo a
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quasi louca, o seu esgnações de outubro e novembro
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Havendo sido attribuido ao Mi- duaes que indicassem os nomes o corpo de Henrique da Costa Pe- vida e a morte, vencendo-a afinal. empreza tenha tomado pro- presas particulares e vão á Não ha informação alguma Maurício
"Aratimbó"
nisterio da Guerra o serviço rela- dos telegraphistaa e empregados reira Braga, que hontem, pela ma- E Henrique, curvado ao peso dos videncias melhores do que as fallencia nas mãos do gover- com respeito ao matte?
viaja no
tivo a exame medico para conces- dos Correios que se distinguiram nhã, cortou o fio da existência com annos, toma do cálice de amargu- do Estado. Isso não é razão no? Podem os senhores conO sr. ministro: — Por em- Já está
ras
tão
cheio
sorve-o.
de volta a embaixada ese
são de licenças a aposentadorias, por serviços prestados no periodo uma bala no craneo, depois de ter
que o Estado se desinte- cordar com esse formidável laMas não basta. Um sobrinho sen, para
pecial da revolução que, sob a cheresse
do
assumpto,
ingerido uma enorme quantidade
porque
béo de incapacidade atirado á
Baul Pereira Bastos, suicida-se.
de Mauricio de Lacerda, foi redo lysol.
patrões podem não administração brasileira? Não ABATIDO POR UMA fia
Segue-se-lhe fugindo á vida pe- outros
o Brasii nas ultimas fespresentar
Fazer a apologia, ou simplestomar providencia alguma.
PUNHALADA NO tas commemorativas
é lamentável, não é. revoltanda indepenmente o elogio do suicidio não es- Ias próprias mãos um irmão de
-—
O sr. Nobrega da Cunha
dencia do Uruguay e na solemnidatá nos moldes de um jornal que Henrique José Pereira Braga, ex- A hypothese de uma empresa te ouvir dizer que uma comCORAÇÃO
de da inauguração da ponte interconta entre os seus milhares de governador do Território do Acre
panhia particular pôde conê do domínio publico o cri- nacional do Jaguarão.
leitores muitos possivelmente im- e ex-deputado. Mais uma vez o ca- que tenha tomado excellentes tratar com uma grande em- me Já
Mauricio de Lacerda que, depois
domingo, na rua
providencias será um exemplo presa, como a Light, por exem- Viuvaoceorrido,
pressionaveis. O suicidio é, sobre lice se enche.
daquella solemnidade, seguira para
Cláudio.
todos_ os pontos de vista, condem- _ Mas não pára ainda ahi. Seu so- e um modelo para o Estado.
os
serviços
actuarios,
a
pio,
O pedreiro Manoel João da
Pelotas e Rio Grande, emquanto
O sr. ministro: — De resto
Aos primeiros minutos de hoje como o silencio se prolongasse na nabilissimo. Na sua quasi genera- cio na Papelaria Americana, João
da previdência Cruz, de 35 annos, brasileiro, Vera
sua. familia e demais membros da
Cruz Ayillez é assassinado por um eu discuto esse assumpto sem organização
calidade
verificou-se no Café Trianon. é cozinha e os pratos
é
uma
esmagadora
de
prova
requisitados
social para os seus emprega- sado, regressando á residência, no embaixada iam até Buenos Aires,
firma, a quem Luiz nenhum
rua Chile, 33, um assassinio. Foi não fossem preparados, um dos covardia ou de fraqueza. Mas ha empregado da "vale".
parti-pris. Se a com- dos, realizar
barracão daquella rua n. 151, bas- embarcou naquelle porto gaúcho a
esses serviços com tante
um crime estúpido, brutal, prati- garçons, já intrigado, olhou para o casos em que elle se constitue a recusara um
chegar
á conclusão de resultados satisfatórios
alcoolizado, entendeu de cas- bordo do "Aratimbó", que hoje
E Henrique da Costa Pereira missão
solução
a
cado friamente sem que as innu- interior da cozinha e viu
unica
para
certas
situapara
tigar
apresentar
um
Canque
Braga
proque
pôde
o seu sobrinho deve estar chegando a Santos.
vê
amanhecer
o dia de honempresa, para os empregados Manoelseveramente
meras pessoas que ali se encon- dido Fernandes jazia por terra en- ções em que entre o homem e a
Vieira, de 15 annos.
Os demais membros da embaiexistência, entre o ser vivo e a tem, tendo á destra aquelle mes- jecto conciliando as duas ten- e ganhar, ainda, ella, •, comtravam na otcasião tivessem se sanguentado.
O soldado n. 31, da 1» compa- xada regressam a bordo do "Masmo
cálice,
a
tendência
a
denclas:
agora
transbordante
já
para
vida
se
apercebido do mesmo. Dessa fórabrem
abysmos
Incontinenti o facto foi commu- própria
panhia, dinheiro com isso? nhia da administração do Exercito, sília".
organização estatual com a Ora,
ma, o criminoso poude escapar-se nicado ao caixa, que solicitou os medonhos, criando por sua vez a e que tanta voz esgotara. .
o Estado não quer ga- visinho do operário, interveio com
i » tm m mam •
iniciadeixar
á
tendência
mais
trágica
e
para
a mais dolorosa das
facilmente, com calma tal que re- soccorroB da Assistência Municinhar dinheiro. Será admissível o intuito de evitar o espancamento
incompatibilidades.
tiva particular uma grande
E ao chegar a
vela a insensibilidade de seu tem- pai e avisou á policia do 5." distriManhãsinha, o velhinho.chega
Jo menor. Manoel, porém, transtoreste vórtice, a queda para a Morte seu estabelecimento commercial, aoa amplitude, nada terei a oppor. que o governo não possa fa- nado
cto.
peramento.
zer,
pelos effeitos do álcool, não
sem
dinheiro,
ganhar
A's 24 horas
A ambulância que compareceu ao que é sempre a miragem do éter- Papelaria Americana. Lá não está A commissão discutirá
na aquillo
trabalhavam na
aceitou a ponderação e entre os
cozinha do referido café, Cândido local regressou ao Posto, sem que no esquecimento, torna-se fatal.
nenhum dos empregados. Henrique minha presença as vantagens ticular que uma empresa par- dois homens surgiu forte discusO suicida de hontem, o velho sobe ao
pôde fazer, ganhando sao, degenerada, em
Fernandes, branco, de 42 annos fosse prestado soecorro a Cândido
andar e só, in- e desvantagens de uma e ouBERLIM, 4 — (U. P.) — Fallepouco, em ludinheiro?
commerciante Henrique da Costa gere uma primeiro
de idade, hespanhol, solteiro, resi- que já fallecera.
ta_ corporal. Em dado
volenta dose do lysol pa
. ... tra tendência; mas fique desmomento, ceu o poeta e dramaturgo sueco
Pereira
Braga
sorveu
até
a
. dente
ultiO
commissario
João
rua
do Lavradio n. 77, e
Alves sacou de um punhal, Hjalmar Bergman. Contava elle i
Francisco de
Chamo a attenção dos se' estourar ° c™»eofae já bem claro que o Estado
_á
seu ajudante
com uma h"i
Antônio Lourenço, Góes compareceu ao local, fazendo ma gotta o cálice de amarguras, íí!™*?*8e
bala
no lado esquerdo do 48 annos de idade.
nhores paar essa affirmação ernvando-o
não
se
desinteressará
do
asvez
a
vez
renovado.
Mas
o
cálice
remover
thorax
Minutos depois
o cadáver de Cândido paquando, por questões de serviço,
os pri- sumpto. Inútil
t denciosa e injusta, que me attingiu doo antagonista. A lamina
se esvasiava — tal qual a taça do meiros empregados,chegam
todo
es-«
será
o
começaram a discutir.
ra o Necrotério do Instituto Medicoração
o guarda-livictima, que
rei de Tulle — eis que a desgraça vros Alberto Lima Faria,
dos interessados para parece inspirada, unicamente, lombou ao solo parada morrer,
A contenda travou-se a meia- co Legal.
o sócio da forço
no
desejo
de
afastar
o
o
enchia
de
elle
novo.
E
no
voz, sendo ouvida pelos garçons,
ntoi- firma Annibal Luiz Ribeiro e um conseguir, com razões mais
gover- de receber qualquer soecorro.anteu
Em seguida,
autoridade pro- cismo
' quando so approximavam da eo- curou Antônio essa
no
da
sua
dessa
Avisada do facto, a policia do 18°
predestinação, sor- empregado de nome José de Cas- ou menos fictícias que o Esquestão, baralhando
Lourenço em sua
sempre.
zinha para mandar preparar os residência
O governo districto, o commissario
tro. Chegam e deparam com o ve- tado desampare os trabalha- os seus aspectos.
do Lavradio, não via-o
de dia
^rua
Afinal,
o cálice transbordou.
pratos escolhidos pelos freguezes o enconiranWo ali.
não pôde, absolutamente, ser transportou-se ao local, tomou as
lho chefe agonizante.
BOLONHA, 5 (U. P.) — Morbrasileiros.
dores
Não
gastem
uu para retiral-os, já promptos.
A* Assistência é pedido soecor- com isso seu tempo, sens es- alo.zti.uo de
A casa ficou guardada, sendo de
semelhante as- providenoias necessárias, saindo, reu nesta cidade Silvio Perozzi,
Assim foi,
A discussão teve inicio, ao que esperar que Lourenço ali appaa
seguir,
no
ro. Mas, a ambulância que parte forços e seus sophlsmas.
encalço
do
criminoso,
sumpto. A rigor, poderá ser
Henrique da Costa Pereira Bra- célere, mais célere regressa
e professor
parece, devido á lavagem de ta- reça, sendo então preso.
que se evadiu após a scena de san- conhecido escriptor
ao
admittido que esta ou aqueila gue.
—
O
sr.
Nobrega
da
Cunha
como
da Universidade local, que foi notodo
lheres.
homem
idade
ga,
na
em
A_ despeito
Posto
Central,
onde, ao chegar,
dessa providencia,
classe
contrate
com
compaa
Pouco depois, porém, cessaram ha investigadores no encalço do que a vida exige alguém com quem retiram um cadáver.
O cadáver do infeliz pedreiro meado membro da Academia ItaQuer dizer que a tendência do
se divida as alegrias e as tristeas palavras. Parecia esquecido o assassino, sendo asperada
Tudo acabara. Henrique da Cos- goverüo é para estender tan- nhia X a organização dos seus foi removido para o necrotério, liana em outubro do anno pasa
sua
zas,_ casou. Foi feliz, viu-se repro- ta Pereira Braga descansava afi- to quanto possivel os benefi- serviços de previdência social; autopsiado e a seguir inhumado.
incidente ou, por outra, assim prisão aínda hoje.
sado.
pensavam os garçons. *
A victima era geralmente esti- duzido em frutos opimos — os fi- nal, para todo o sempre.
cios dessa lei por todos quan- mas não se deve deixar que
Foi então que Antônio Louren- mada, segundo ouvimos dos seus lhos. Mas, ahi, começou o Calvário
ella
o faça ou possa fazel-o,
tos trabalham?
do suicida de hontem — tempos
e rumou collegas.
ço deixou a cozinha
O commissario Clapp, do 5." disr *r favor. Deve ser por obri—
depois
incompatibilidades
para a rua Chile, passando, calma
O
sr. ministro:
O ideal gação, por-ue, desde que está
do go- tricto, avisado, comparece ao local
Cândido apresentava ferimentos
e tranquillamente, pelo caixa
do
no pescoço, braço es- nios Eeparavam-n"o da esposa que e arrecada uma velha arma, um é este: Que todos os traba- em jogo o interesse das ciasestabelecimento, a quem desejou por facae ventre,
mais
"Defensal",
tarde
enlouqueceu. Elle que revólver marca
sendo o ultimo,
querdo
"boa-noite".
cali- lhadores tenham a garantia ses, claro está que está em
E
o que lhe causou sempre recordou entre lagrimas a bre 88, com uma cápsula deflagra- da lei de aposentadorias
e jogo • interesse publico não
Alguns momentos mais tarde, provavelmente,
felicidade
perdida, a encontrou ou- du e um vidro de lysol vazio.
a morte immediata.
Não sei se será pos- o interesse particular.
tra vez no carinho e no enlevo de
O corpo do velho commerciante pensões.
duas netinhas.
Se uma companhia emprefoi autopsiado pelo dr. B. de Men- sivel attingir rapidamente' esUma manhã na serra de Petro- donça, do Instituto Medico Legal, se ideal; mas esse é o desejo ga cinco mil trabalhadores,
Advogados
inabalável do quatro mil, dois mil, mil que
polis um comboio salta dos tri- que attestou como
da morte e a intensão
lhos. Ha um momento de pavor. "ingestão de liquidocausa
ministro
Trabalho.
do
esses trabalhadores
Quan- sejam,
cáustico e feTodos os carros se quedam em um rimento
QUITANDA, 47 - 4o Phone 44973
do me refiro á lei dos Terro- constituem uma ccllectlvidamontão de escombros. São muitos reito". penetrante no ouvido diviários faço-o porque eram es- de. Amparal-os,
garantil-os.
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Falleceu o sr. Vito Finzi

EMBAIXADA ESPECIAL
DA REVOLUÇÃO

ASSASSIMO NO CAFÉ' TRIANON

0 cozinheiro foi esfaqueado fres vezes pelo ajudante,
que, em seguida, fugiu Iranquillamenfe

Fallecimento de um intellectual sueco

Falleceu o conhenido escriptor Sílvio Perozzi
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UM NOVO SYSTEMA DE
ARRECADAÇÃO

Guerra í burocracia - Abaixo o papelorlo
Um dos complicados
.

DIARIQ DE NOTICIAS

mfE\fiGQ§i Uma procissão aérea
Tônico sem álcool

em hon
Nossa Senhora do Loreto

EM ABANDONO UMA RIM

HOJE — 200 CONTOS
(Formula do Dr. Rocha
Centro
Loterico - T. Ouvidor. 9
Vaz)
6 i- Simplifica o aetual
probleComo transcorreu a ceremonia da enthronizacâo da imaaem Uma suggestão ao inter*
mas a se resolver neste go- trabalho, obrigando tão _ só- Restabelece
e augmenta
verno, que se impõe, dada a mente ao lançador a fazer as
ventor federal
da virgem protectora dos aviadores, na igreja do
o appetite
gravidade da nossa compli- modificações e novas alteraGaleão
No populoso
e aristrocatico
eada machina burocrática, ções, fazendo os demais lanTonifica o cérebro
bairro do Grajahú,
existe uma
está o problema da nossa ar- çamentos pelo que está lanrua que denominaram; — Rua (5.
Combate
a
secadação publica.
neurasthenia
çado anteriormente nas íiLogo que a mesma ostentava
A Prefeitura tem á sua Chás;
crescido numero
Recalcifica os ossos
de habitações
frente o aetual interventor
modernas, a empresa que a abriu,
— Facilita uma certidão Predispõe
ao trabalho
federal dr. Adolpho Bergami- rapidamente, pois o serviço
entregou-a ú Prefeitura.
ni e como director dè Fa- de" cartolina, que é um traActiva a digestão
Recebido o novo logradouro pnsenda o professor Francisco balho perfeito de estatistica
bli-jo, a
administração passada
D'Auria, que muito têm que de cada contribuinte, sendo
O primeiro caso examinaque aó se preoecupava com aquilfaser na nossa municipalida- certo que com o aetual serlo quo importasse em gastos ü do hontem pelo Tribunal Esonde houvesse margem para
do, afim de descongestionar a viço organizado só se poderá
Na» pharr —idas
pecial foi o do sr. Viriato
nhos fáceis, deixou ã Rua 6, gacomplicada machina de dis- dar uma certidão recorrendono Corrêa, que pedira uma
dce drogarias
estado
em que lhe foi entregue: vassa na sua vida.
tribuição de seus serviços.
se aos livros do archivo;
O sr. So— sem meio-fio
e
sem
calçamonlano áa Cunha relatou-o e a
Todos os actuaes dirigentes
— A arrecadação será feito.
Procuradoria, pelo sr. Themistêm que tomar uma nova ta pela ordem crescente dos
De
a
ponta
ponta, á Rua G, está
orientação sobre a distribui- números das cadernetas;
toda edificada e nella se encon- tocles Cavalcanti, deu o se— Poder-se-á organizar
cão de papeis.
tram lindas
habitações,
conti- guinte parecer, que foi unaniE' preciso que os actuaes qualquer estatistica, dada a
nuando entretanto em completo memente
"Pensa approvado:
abandono por parte dos
chefes de serviço tenham as facilidade da
manipulação
esta
MARSELHA, 4 (U. P.) _ O
Procuradoria
poderes em
municipaes.
conhecido aviador Le-Brix resolsuas responsabilidades defini- das fichas;
primeiro logar que este
10 — Os lançadores farão veu não mais tentar o aeu annundas, cabendo aos mesmos aur
O interventor federal dr. Adol- Tribunal não .foi
consf-.it.mdo
toridade para decidir ques- o apanhado das fichas em ciado vôo á America do Sul, pelo
Pho Bergamini, qu». tem sido de para reparar offensas moraes,
menos,
neste
momento.
uma
o
Ao invés
dedicação e de um desvelo produzidas pela imprensa em
prefei- mappas, tirando em duplicata disso
tiunculas, deixando
tentará bater o record itaunico, em prol
to e o director de rendas 11- em carbono, bem como os que liano
dos municipes, suas criticas, ou
por quem
estabelecido
bem poderá determinar a
pelos aviadores
vres, afim de que possam re- controlam os fieis, ficando as Maddalegna e Cecconi,
quem quer que seja, mormente quande
de
circuito
diroito
se
a
collocação
em
fichas
de meios- do para reparações desta naque
devidamente relaciona- fechados,
compor o chãos
fios e o respectivo
do 8.188 leicalçamento tureza, se
das dia a dia, difficultando lometros. naO distancia
acha a nossa Prefeitura.
justificadas, exisr
Aero Club controlladessa
rua,
aproveitando
tambom
A nossa capital, de anno o extravio das mesmas;
rá o yôo de Le Brix, que deverá
a opportunidade para dar a essa tem os Tribunaes ordinários.
fi11
—
Será criada uma acta ser feito no circuito comprehendiA acção deste Tribunal é purua, que é nova e chie, um
para anno, se desenvolve,
titu- ramente
carido o mesmo o numero de dos trabalhos da thesouraria, do entre as cidades de Nimes e
lu que lembre alguém
criminal e a Procuratenha
que
districtos a cargo dos actuaes afim de se apontar os res- Narbonne. Acompanha-lo-á o codoria é órgão de aceusação,
CaUd8
P6la
da
»™
Doret e o operador de radio
Reep°ubí^°
funecionarios. O que é neces- ponsavels por qualquer irre- piloto
por mais que ella procure
Cadon.
sario é que se augmentem os gularidade:
Não é de mais quo lembremos acautelar os interesses dos que
,
actuaes districtos, desconges12 — Quando fôr ordenada
Bergamini
aqui se apresentam. Não es5&ÍSRua 6, o nome dar á abando- tamos aqui
nada
tionando-os, afim de tornar qualquer remessa de oxove»de rua Genepara reparar ofef
firal Isidoro, uma vez
o seu serviço rápido' e
cio em atrazo para o executifensas mas para punir criaté
agoque
ra, nenhuma rua
ciente
vo, bastará sfsignalar as fidesta capital mes. Assim sendo, esta Protem o nome do valoroso cabo
Uma das medidas que se chás com o carimbo "Exc:-ntide curadoria é de
que
guerra,
a
desenmuito
quem
deve á cau- seja indeferido o parecer
impõem, dado o aetual
vo" no local competente, tirequerimensa
victoriosa
da revolução que to
volvimento da nossa capital, é rando-se uma guia especiaí
de devassa, e archivado o
trouxe para o Brasil uma
ada descentralização dos ser- para o devido processo;
va de reivindicações e deéra no' processo, como subsidio histoespe
criando-se
viços municipaes,
13 — As cadernetas terão
ranças.
*
rico para o Tribunal ou como
Vindo de Recife e escalas em
duas sub-prefeituras, sendo paginas especiaes
a Maceió e Bahia, já se encontra de
para
elemento
para qualquer inina Guanabara, o paquete
que uma poderá ser na esta- transferencia dos novos pro- novo
ciativa que futuramente se
"Araraquara",
Boem
outra
da frota do Lloyd
ção do Meyer e
prietarios;
torne necessária contra o retafogo.
14 — As despesas iniciaes Nacional.
querente,
pelos factos ahi disEssa nave trouxe para o Rio, enGrupo feito após a trasladacão da Santa « «»« -„„A aetual arrecadação é ain- são feitas para uma organicriminados, os quaes, seguntre
outros,
os
seguintes
systema
passageiwaldo Aranha, general Leite5 de Castí? e lAnttTSoSLS-^í^ VarffaS' 0s"
da procedida pelo
zação de dez annos, que é o
do o próprio requerente alieantigo, havendo o sr. Olde- prazo de cada caderneta, sen* ros:
Protogenes GuimaSeTnl U°ha
Engenheiros
Manoel
da
Costa,
O interventor federal no Estado ga, têm dado motivos a viodo° SSSSí?*^ d°
commandante
mar de Niemeyer estudado e do que nas futuras organiza- Urin Marsiani, Miguel de Paula
lentos ataques contra a sua
do Rio, sr. Phnio Casado,
resolvido o problema de uma ções a Prefeitura ficará com Lima e senhora, Durval Garcia Liacaba
Conforme noticiámos, em nossa do, interventor no
de
nomear
pessoa".
Estado
o
dr.
do
Rio;
José Augusto
um almoço que o director da
arrecadação que simplifica, maiores fundos;
ma, Fernando de Freitas Melro, edição^ extraordinária de hontem, Baptista Luzardo,
Aero- Pereira das Neves'
de policia náutica offereceu
ARCHIVADOS
reduzindo a estafa dos acuaes
15 — Acaba com o aetual Henry Hunter e Edward Joseph revestiu-se da maior imponência desta capital; gral. chefe
aos convidados, encher no TribunalFilho" pára pre- PROCESSOS
Juarez
Tavora,
da Relação, a
Durkim,
funecionarios, tornado-a ra- regimen do papelorio;
drs. Walter Mathias liturgici. e teve uma rara expres- general Victoriano Aranha da Sil- tendo, por essa oceasião, falado o
Em
seguida,
em
face de um
aP<>sentadoria
commandante Virginius Delamare. ao
a festa religiosa que se reali- va..director do Centro
dogdr
Arf° ?°m„a
dr. Octavio
16 — Os impostos dos exer- Stdler, Doval Gordon e Severino são,
pida e de seguro controle,
de Aviação
relativo
Costa.
processo
a
um relatoSeguiu-se
zou
domingo,
com
no
Centro
da
Aviaa palavra o sealém de abolir o regimen do cicios atrazados serão cobra- Otto Linch de Mello; Ronald Va- ção Naval, na ilha do Governador. Militar; almirante Bento Machado,
rio que o sr. Oswaldo Orico
O dr. Neves Filho é um
almirante
lentine
falou
senhora,
Gastão
e
Pereira
dos
que
Thompson,
em
.Paixão,
monsenhor
dos em qualquer época, fican- de Souza e familia, Lauro
í" ^U1Z
papelorio.
dos insulanos. Por
e probos magistra- enviou ao Tribunal, este reMasella, Núncio Apostólico; com- nomo
Elysio
?n=%tantígpS
Essa linda cerimonia, que foi mandantes
O referido senhor apresen- do a cargo dos lançadores, Wanderley
chefe do governo provisóriofim, o dos
fluminenses. Ha cerca de 15 soiveu pelo arehivamento do
Luiz
e
familia,
Dantas,
falou
do
Centro
de Aviação agradecendo o discurso
annos vem servindo como
tou, em data de hontem, ao como o imposto a cobrar em Francisco Rizzo, Alexandre Ferrei- patrocinada polo almirante Proto- Naval e da Escola, officiaes
official
juiz da mesmo, sob a allegação de naaviaGuimarães, teve por objecti- dores
As 16 horas chegava á ilha 'do
dr. Adolpho Bergamini, o seu época normal.
especial da da conter elle que interessasse
do
Exercito
ra Cardoso, Ramiro de Oliveira genes
á//ra.Iia/MMca
e
da
Marinha,
e
a
cidade
solemne
Governador
enthronizacâo
de
Campos,
da
a esquadrilha da aviaonde goza de á côrte revolucionaria.
trabalho calcado em novo
sr. Roso, secretario do chefe de
17 — Uma economia annual Franco, Carlos Heilbom e familia, yo
de Nossa Senhora do Lomethodo de sua autoria, redu- de 4OO:OOO$OQ0 (quatrocentos professora Elsie Narris Davies, imagem
e outras pessoas gradas. çao naval, que formava a grande geral estima.
Uma carta do sr. Mario F.
reto, na igreja de Nossa Senhora policia,
O novo desembargador fora
As 10 horas da manhã foi ceie- procissão aérea
que .conduziu á
zindo o grande trabalho de contos de réis), na verba ma- Ghiglione Glagono, Humberto Cur- do Rosário, no Galeão, imagem
pre- de Azevedo, dirigida ao chefe
do
Governador
que
tendo
brada,
a
nova
imaAgnaldo
ex-presidente
revmo.
fopelo
Cordeiro,
d. Pedro Can- gem de lí. S
tirar recibos em talões,
terial, uma vez seja intensi- cio e
foi offerecida aquelle templo pelos aiota, pelo
do Loreto, a qual Duarte, na penúltima v,aga Manoel ao Governo Provisório,
tamcalizando qualquer fraude, ficada a arrecadação pelo
oceoraviadores da nossa Marinha de ferida uma missa solemne na re- foi levada pelo aviador
r
da
no
Tribunal da Relação, o bem foi archivada, por moticommanigreja,
fazendo ao Evange- dante Dante
Guerra.
não deixando de arrecadar meu processo;
de Mattos.
lho o panegyrico da Virgem o reque aeu motivo a que o referido vo idêntico, o mesmo aconteAo acto da chegada da
18 — A abolição do serviço poderá ser contratado sem Convidados que foram pelo com- verendissimo
qualquer quantia.
magistrado propuzesse, no Juizo cendo a dois relatórios,
procisArmando
padre
"Hollerith",
de
um do
são, esteve presente o núncio apósO novo systema de arrecaque dispende a ônus para a Prefeitura, per- mandante Protogenes e o sr. Wal- Lacerda.
director geral da Fazenda Mutolico, d. Aloisi Masella
contra
dação reúne varias vanta- verba de 30:000$ (trinta con- cebendo o organizador o que demar de Araújo, presidente do
o
Estado
que, dedo Rio.
nicipal do Distrieto Feueral e
Centro Catholico do Galeão, com- <, Ao meio-dia chegava, a bordo nois de proceder á benção da partos de réis) mensaes, sendo fôr arbitrado;
gens:
O NOVO JUIZ DE CAMPOS
"Tenente
to
nova
outro
do director da Assistenda
da
capella
galera
de
os
Rosas",
N. S. do
srs. Getulio Vargas
o se23 —r O material applicado pareceram
1—Joga com quatro elemen- uma despesa inútil de réis
Em virtude de haver sido
cia Municipal.
e senhora, chefe do governo; mi- nhor Getulio Vargas, que foi re- Loreto, _ officiou a cerimonia da
notos: o aetual livro de lança- 350:600$ (trezentos e sessen- será fornecido por concuriren- nistros
enthronizacâo de nova imagem
meado
Conrado Heck, Leite de cebido festivamente,
^desembargador o dr. NeO CASO SOUZA LEÃO
mentos de impostos, caderne- •ta contos de réis) annuaes, cia publica;
viagem protectora dos aviadores.da ves Filho,
Castro, Oswaldo Aranha e José
que vinha exercendo o
No
andar
primeiro
do
Centro
de
24 — Com a applicação in- Américo de Almeida; Plinio Casa- Aviação
ta e duas fichas idênticas, não controlando coisa alguma,
A noite foram queimados lindos cargo de juiz da 2» Vara
Ainda uma vez, o caso Eude CamNaval, realizou-se então fogos de artificio.
variando em cores, ficando sendo a criação de uma nova tensificada em toda a arrepos, o sr Plinio Casado,
rico Souza Leão foi discutido
ventor federal, transferiu interabolidos os actuaes talões de repartição publica dentro da cadação da Prefeitura do DisTribunal.
para
•essa comarca
o dr. Caetano Tho- pelo
tricto Federal, far-se-á uma
recibos de impostos;
outra;
maz
Pinheiro,
O sr. Pinheiro Chagas fez
juiz de Cambucy.
— Não haverá alteração
19 — Não necessita a cria- economia superior a 7.400:000.?
O nome do dr. Caetano Thomaz o relatório do feito desde
no aetual systema de lança- ção de verba especial para a (sete mil e quatrocentos cono
dinheiro esteve em foco, recente- seu inicio e o sr. Goulart de
mento de impostos nos livros sua organização, porquanto o tos de réis) no periodo de dez
de habeas-corpus" impetrada em
mente,
no
Oliveira deu o seu parecer no
incidente
de arrecadação, tendo os meu systema cria uma verba annos.
favor de Jayme Vieira, que allega- yada na reivindicação de Nacle Jor- deu motivo rumoroso
a que o seu collega que
Deccache, na fallencia de
da sentido de ser o julgamento
ORÇAMENTO
mesmos como ponto de par- de 750:000$ (setecentos e cinva constrangimento illegal em sua jura
1
Vara
Djalma Reis & C. e mantidos os
de Nictheroy, dr. Olde- convertido em
TRIBUNAL DO JURY
liberdade, por parte da 2* Pretoria autos
tida necessário;
diligencia para
coenta contos de réis) (imRenda (imposto predial):
de reivindicação de Rocha mar Pacheco, o desafiasse para consultar
o Governo Proviso,,m
,,,
„
— A reducção do furto, posto predial), baseado na 150.000 caderneEstá marcada para amanhã, no Criminal.
m
duell°Irmão & C, na fallencia de Peje
rio a respeito da conveniência
Tribunal do Jury, a primeira sesdada a difficuldade de des- cobrança de 150.000 (cento e
Benchimol Benhahon &
ABSOLVIDOS POR FALTA DE
tas a 5$ . . . 750:000$000 sâo
CONFERÊNCIA NA PREFEI*-«¦.-.
ou inconveniência politica e
O juiz da 3» Vara Civil declapreparatória do corrente mez.
vio, devido ao férreo controle, cincoenta mil) cadernetas, á
PROVAS
TURA
Despesa:
DE NICTHEROY
Caso compareça numero legal
ron
ao interventor em Pernambuimprocedente
que é seguríssimo, onde são razão de 5$ (cinco mil réis, 200.000 cadernea
reivindicação
Por sentença de hontem, o juiz
Hontem, á tarde, estiveram, em co
de jurados, serão insinuados
ob Barros
de Costa Pereira & C, na fallenverificadas todas as baixas cada uma);
sobre a natureza^da prisão
Barreto,
tas a 1$500. . 300:0005000 trabalhos,
demorada
da
2»
Vara
conferência,
sob a presidência do nal,
Crimi- cia de A. Santos & C. e indeferiu
na Prefei- a
dadas no livro de lançameno requerente responde.
20 — Reduz o pessoal, po- 400.000 fichas a
absolveu
que
Leonel
tura
de
Braga,
Nictheroy,
João o pedido de continuação de
juiz dr. Magarinos Torres.
Baptista Gonçalves e José Vieira
nego- ho Limeira da Silva,o prefeito Jutos de impostos pela contabi- dendo-se acabar com o granFalou em seguida o sr. Pei100
réis.
o
.
.
.
dr.
40:000§000
cio
César
da
firma
fallida
Deverá
ser julgado., o réo João da Silva Gonçalves,
Raul Lopes imoco, secretario
Iidade, obrigando aos defrau- de e inútil numero de cobra- 96 armários de
xoto de Castro, para, mais uma
que eram acdo Interior
c.
Gomes de Araújo, aceusado de hoJustiça, e o capitão Eurico Ma-e vez, pedir a soltura do seu
tendo' em niaio de &
dadores a entrar com as dores dos exercícios atrazaNa
SEoo
\como
fallencia
aço a 1:000$ .
96:000$000 micidio.
dó C. A. Ri- nano,
i»<28, aberto clandestinamente o
dos, reduzindo-se para dois Evéntuaes . . .
quantias desviadas;
beiro,
se processa na Bs Vara bhca docommandante da Força Pu- constituinte.
50:000$000
Oecupará a tribuna do Ministe- inventario de Américo de Almeida Cível, que
Estado do Rio.
— Focaliza a fraude;
foram
o numero de fieis;
O Tribunal approvou, porém,
julgados habilitados
rio Publico o dr. Edmundo Bento Guimarães, que ainda se acha vivo, os créditos não
NOMEADO INTERVENTOR EM o parecer da Procuradoria.
— Rapidez na arrecada21 — As multas dos impôsimpugnados.
tendo
o
aceusado
486:000$000 de Faria, funecionando como escriJoão figurado
Ainda pelo mesmo
S. FIDELIS O PADRE MOITA
cão,
descongestionando
os tos atrazados reverterão
como filho do pseudo fallecido.
juiz foi
vão o sr. Wilson Salles Abreu.
Saldo a favor da
"guichets",
O CASO EURICO VALLE
improcedente a raivindijulgada
abolindo os inter- os cofres da Prefeitura; para
O povo de S. Fidelis recebeu
Prefeitura . . 264:000$000 "HABEAS-CORPUS" DENEGADO POR CRIME DE ESTEJLLIONATO cação de Moreira Fernandes &
Por
com
fim, o Tribunal passou
desagrado
C„
mediarios, moralizando, por
a nomeação do en22 — O serviço de organlNo juizo da 4» Vara Criminal, na fallencia de Monteiro Fontes & genheiro Lino Barcellos Collet,
O juiz José Linhares, da 4" Vara
a
examinar
esse meio, a arrecadação;
o caso Eurico Vaização geral de arrecadação
fi750:000$000 Criminal, denegou hontem a ordem íoram hontem denunciados Primi- C. e, boas e bem prestadas, as con- lho do ex-presidente fluminense le. Foi relator
o sr. Justo de
tivo Rodrigues e Benigno Lopes tas do ex-syndico da fallencia de Gerarque Collet.
Moraes.
M. Figueiredo.
•fernandes, accüsados

l sossão io IH
Espeolol

Effeito prompto 8 infalível

Le Brix desistiu do "raid"
á America do Sul"

Enconfra-sè te lovõTa
Guanabara o "Araraquara"

ESTADO DO RIO
0

scn^íSo"0

DIREITO - JUSTIÇàTfoRO
Foro Criminal

".m

O ministro Lindolfo Collor, juiz de paz...
Uma contenda entre os estivadores resolvida
Ministro do
depois

de

agitada

pelo
reunião

como incurDeante das manifestações hosPelo titular da 5» Vara
sos no artigo do Código Penal
tis do povo fidelense contra o ih- O PARECER VENCEDOR DA
que foi incluído, em parte, o creditoCivel
se refere ao crime do estelliõnato.
de
PROCURADORIA
Manoel de Almeida, na fallencia terventor Collet, o sr. Plinio CaERA IMPROCEDENTE A
de Camacho & C. e excluído o de sado resolveu tornar sem effeito a
Em
seguida o sr. Goulart
ACCUSAÇAO
Rodolpho Crespi, na fallencia de sua nomeação, indicando pata sub- de Oliveira
proferiu o seu pastituil-o o padre José Maria JaPor crime de tentativa de furto, Edward Ashworth & C, Ltda.
recer, que o Tribunal approNa fallencia de Wàldemar Pa- neiro Moita.
João Pinto da Fonseca foi denunciado e processado no juizo da 1" raizo, o juiz da 6a Vara Civel jul- DIRECTORIA DE INSTRUCÇÃO vou unanimemente. Esse parecer termina.com as seguinVara Criminal.
gou hontem habilitado o credito
O dr. Antunes de Figueiredo, tes
Hontem, os antos foram á con- de Luiz Tizzano.
palavras:
director
da Instrucção Publica do
clusao do juiz Oliveira Figueire"De modo
Estado da Rio, despachou hontem
que, neste partido, que julgou improcedente a deos seguintes requerimentos:
cular, esta Procuradoria opinúncia e absolveu o réo.
Cyrene Fernandes — "Indeferi- na para que o Tribunal sanUM SEDUCTOR DENUNCIADO
JUIZO DA 1* VARA
do, á vista da informação.";
pcione a medida tomada muiIrineu Gomes dos Santos — to justa e legalmente
Octacilio Figueiredo Pinto é" o
O dr. Oldemar de Sá Pacheco,
pelo innome do réo honlem denunciado juiz de direito da 1» Vara de Ni- "Concedo.";
terventor federal, e lhe ordectheroy, proferiu hontem os seao juízo da 4« Vara Criminal
Celina
ds Lima — ne que esla medida assecuraE elle aceusado de, a 10 de mar- guintes despachos:
"Aguarde o Quaresma
concurso regulamen- toria seja processada regularço do anno passado, ter infelicitatar.".
Acções
executivas
mente, para ter os seus efdo nma menor sob promessa de caOrestes Acquarone Filho, autor;
samento.
dr. Arnaldo Blake de SanfAnna, O NOVO DELEGADO MILITAR feitos no momento opportuno.
E' este o meu parecer".
róo — "Defiro o requerido ás foOS SUMMARIOS DE HOJE
EM THEREZOrOLIS
A sessão foi suspensa em
Nas varas criminaes serão sum- lhas 48. P. o mandado.";
O sr. Plinio Casado, intervenseguida.
— D. Elda Merighi, autora; o tor federal no Estado do Rio,
manados, hoje, os seguintes réos :
por
Na 1» — Galmey Pinheiro, Ma- espolio de Luiz Ferrone, réo — acto de hontem, nomeou delegado
ria da Conceição Campos, Manoel "Defiro a petição de fls. 47, fi- militar em Therezopoüs o Io teda Cruz Carquejo, João da Cruz cando, assim, em parte, reforma- nente Nilo da Costa Moura,
um
Carquejo, Appolinario Dias, Ale- do, isto é, reconsiderado o des- dos mais estimados officiaes
da
xandre de Oliveira e Manoel Pinto pacho de fls. 42.".
Força Militar Fluminense.
Miranda.
O tenente Nilo da Costa Moura
Desquite por mutuo consentiNa 6* — George Sharko.
já seguiu para Therezopoüs, afim
mento
Adelina Almeida de Azevedo e de tomar posse do seu cargo.
PARIS, 4 — (U. P.) — ExpioFOI NOMEADO O DELEGADO
seu marido, Joaquim Lopes
de
diu hontom á noite dentro de um
GERAL DE NICTHEROY
Azevedo'
Júnior,
requerentes;
o
SENTENÇAS E DESPACHOS
juizo de direito da 1" Vara, requeO sr. Plinio Casado, interventor restaurante vazio, situado junto
do Theatro dos Embaixadores, uma
Pelo juiz da 1» Vara Civel foi rido _— "Informe o escrivão pes- federal no Estado
do Rio, incluiu bomba,
hontem mantida a decisão aggra- soa idônea, afim de ser deposita- na reforma da administração
quando no theatro se reflu- presentava
da, provisoriamente, a menor Al- minense, a suppressão das
uma opereta, causando
deletair Maria de Azevedo, até que se gacias circumscripcionaes de
grandes estragos embora não deiNiresolva, ou melhor, até que seja, ctheroy e criou,
xasse victimas a lamentar. Os actopara substituil-as, res
pelos meios legaes, compellido
o a delegacia geral.
que so encontravam atrás dos
cônjuge Joaquim Lopes de Azovescenarios ficaram em pânico; a
Para
o
cargo
de delegado geral platéa, no emtanto, não
do Júnior a cumprir a obrigação
percebeu,
da capital fluminense foi nomeaassumida a fls. G.".
porque a orchestra entrou em exeDr. José de Andrade
do
o
conhecido
advogado dr. Ro- cução immediatamente cobrindo
Nictheroy, 3 de janeiro de 1931.
o
berto de Macedo.
estrondo provocado pela explosão.
Os Drs. Antônio Avelino — Oldemar Pacheco.
de Andrade e Oscar de Andrade,
senhoras
Joaquina
de Andrade
Santos e Gabriella de Andrade,
suas
familias e demais
rarão celebrar missa deparentes,
7.» dia
por alma do seu prezado irmfto
e parente DK. JOSÉ'
DE ANRANGOON, 4 — (U. P.) — As
DRADE, amanhã, quarta-feira. 7
~**w mm 1» \ar be-imw
üo corrente, ás 9 horas, na Igre- conectividades de Burma aqui leK? _V
£} 'g mUOi •^¦rr%W ** aa v* gTUfll
ja de S.
Francisco de Paula vantaram-se matando chinezes por Indispensável nas
lavagens
de casas c na desínfecção dos
(altar das Dfires). Convidam á3 toda a cidade, approveitando
a
cansada com
pessoas de sua amlande para es- I confusão causada
ralos, pias, privadas, escarradeiras, sargetas,
com a chegada
se acto religioso, confessando-sc
etc.
' de numerosas tropas do nolicia
desde já, agradecidos. armada.

Trabalho
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Foro de Nictheroy

Explodiu uma bomba de
dynamlte num restaurante
vazio tíe Paris

Foro Civel e Commercial

O sr. Lindolfo Collor, no Ministério^L Trabalho, «e^mpenh
facções em que se acha divi
O sr. Lindolfo Collor, além de outras muitas e variadas
iimcçoes, acaba de desempenhar tambem,
força das circumstancias, as de juiz de paz, resolvendo, por
depois de agitados
debates, uma contenda entre os estivadores
se achavam
divididos em dois grupos a propósito da sua que
"União"...
As duas facções, cada uma com o respectivo "leader" á

so5
no Minis£rinoterinrTr»ÍX"Seah0^tem*
? 8ua Presidência,
terio
do Trabalho, e cada uma defendeu
o seu ponto de vist*
Exposto o caso, com abundância de argumenta,
e,
&tnques vioIentos. em que o sr. Collor apartes
como pre5mJS%
assembléa, teve de dizer coisas enérgicas,
SÍd3^n5CapvJypoz a reforma
d°s estatutos da "União"
ftãlA^.tT0
unanimidade,
pof
nomeando, para exe™t*iq*eÍ°lap?r?vada
tambem
aceita
Luiz
W"*1
S2 Oliveira,
nüvniro86?Ulnte
de
representante da directoria actualVporJosétodos:
Ferreira
sentante do Ministério do Trabalho.
ainda- em torno ao desfecho
caso. violentos e
» ^ ífouye
hide
içados debates. Mas o sr. Lindolfo doêolfor
Jou novamente de energia,
acabou, então, em paz e har1 monla, com pedidose dea reunião
desculpas...
P

PROFESSOR PARISIENSE

Ensina a falar o francez em
quatro mezes

MR. L. BOURRET
INVÁLIDOS, 20
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ando as funeções de juiz de
na contenda entre as duas
dida a classe dos estivadores paz
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A eterna luta no Oriente
próximo

EXIJAM A LEGITIMA
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DIÁRIO DE NOTICIAS

0 plano ea construcção do Hospital de Clinicas
Exposição feita ao dr. Pedro Ernesto, presidente da Assistência Hospitalar, pelo engenheiro Porto d'Ave
sobre as obras
em execução nos terrenos

Pelo bem que faz
Vale muito mais do que custa
Exija-o semp re authentico

inpos no min
associação dos Empresados
Commercio
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O programma para o anno corrente

Damos abaixo o programma da Associação dos Empregados no Commercio para o
novo anno, a que jâ deram a
sua adhesão cerca ãe cinco
mil associados.
E' grato verificar-se gue a
febre áe reorganização e de
trabalho, gue ora invade toáos os sèctores ãa actividade
nacional, tambem se faz sentir, de maneira expressiva e
promissora, no seio áa podetosa organização.
Frisamos, como meãiãa ãe
justa reparaçzo e ãe alto alcance, o facto âe se pleitear a
volta áo ãr. Américo Valerio,
organizador ãos
gue foi o
serviços ãe assistência ãa Associação, e gue delia foi arreãaão, em ãias âo regimen
ãeposto.

Bebam

Café Globo

A VENDA EM TODA A PARTE

Mf>L™

Terça-feira, 6 de Janeiro de 1#3Í

Mate
¦*>

"Novo Centro Medico las
| passou sa America do Norte, em porque o
doivent
assurer
le
plus
relação ao seu Centro Medico, e de Nova York" apresenta tam- d aeratlon
et
densoleillemente
o desenrolar dos acontecimentos bem institutos em edifícios pro- aux
roservéus
partiea
aux
mala"Hosrelacionados com o nosso
prlos, como sejam: o de Psychla- des, celles-ci, ne seront jamais
pitai de Clinicas".
tria e o de Neurologia.
orientées au Norte, mais au Sud,
Lá, foi a guerra mundial que
A fôrma exterior de um edi- Sud-Est ou
Sud-Ouest, suivant
retardou o
inicio da
constru- ficio hospitalar obedece a impo- les contrées".
cção, aqui,
foi
tambem
uma slções de ordem technica de in.
O NOSSO HOSPITAL
guerra, aquella que
importância,
sempre se contestável
Em se
que
tratando da nossa clfez entre nõs ás
boas iniclati- obrigatoriamente devem ser obvlrtude do
plano da
,. V,em solar
vas.
servadas, porém, o typo de um ecllp.tica
passar . ao sul de
O conhecimento dessa origina- hospital não póde ser determina- Paris e ao
norte do Rio, o prolidade brasileira, por parte dos do pelo que
representam as li- fessor Leon Bernard
concluiria
homens
do
daquella nhas architectonicas de seus edi logicamente: A oriontaçâo
governo
deve
época, fez com
ficios;
essa
classificação
cercassem
que
está su assegurar ás suas
enfermarias
o objectivo
visado de todas as bordinada á organização interna 0 máximo de aoração
e
lnsolagarantias legaes, simplificando, de suas clinicas.
çao, ellas não poderão ser orienao mesmo tempo, o apparelho buOs perfis hospitalares, em "U", tados na direcção
sul, mas sim
rocratico de que iria depender. em "H", ou em "V", muito têm na direcção
norte, NNO ou NNE.
Apesar de todas
essas precau- preoecupado o espirito de nossos
Muitos se illudem
quanto ás
çoes, tendo surgido a primeira technicos, com o
objectivo
de habilitações
necessárias a uma
no Congresso da Bscola de Me- demonstrarem a inconveniência
perfeita
interpretação
"Hospital de
architeidéa do
Clinicas" de uma insolação perfeita
ctonica do
pensamento medico,
dicina, em 1925. e, conseguindo- os nossos hospitaes, sob o para
fun- orientador de uma
organização
se em 26 effectuar o lançamen- damento de que ó nosso sol, ex- hospitalar,
mais
por
simples
to da sua
fundamental, césslvamente
forte
pedra
em
certo que seja.
ceremonia revestida
de toda a periodo do anno, deve ser evitaPoucos paizes no mundo, denpompa official, somente em maio do o quanto possivel.
tre os mais adeantados,
podem
de 29 foi possivel
O eminente
Iniciar-se os
mostre
dr.
C. offerecer
hospitaes
perfeitos;
primeiros trabalhos de sua con- Burllngame, . ao iniciar o exame muitos apresentam
construcções
strucção.
do projecto do Hospital de Cll- recentes, de bom
aspecto exteQuatro longos
nicas,
certificou-se
annos de
manejando
absoletas na artislstentes esforços, nos quaes perescala
métrica, ™il'„£?TÍm
fui elle próprio a
culaçâo de seus serviços
e pelevado a
elaborar,
sem
das
alturas
qual- para o . confronto
que offerecem aos
Í»„^S^0nf?rto
quer auxilio da parte do gover- de que a projecção dajs sombras seus
doentes.
no,
dois
completos, dos differentes edifícios não poprojectos
alcançado
pelo
cujo cust\ subiu a multas deze- deria prejudicar a bôa insolação
».„?«i*p?ogrroIso
hospital
deve ser attrlnas de ç» tos. No decurso des- das dependências reservadas aos buido á moderno
collaboração
do
médico
ò6 periodo" ha a consignar a ap- doentes, e, depois de verificar a
Cobertas por partículas de sujeira
a-Tchitect°
qus
especializado
£» matéria,
JZ*
pariçâo de um • projetreõ, trazido perfeita orientação dos eixos dos na
conjugada aos es•e agarram ás suas pernas felpudas,
de Paris pelo
corpos
onde
foram
concentradas
professor
João
ao
ços
administrado-*
siji>«rMarinho, que, ao iniciar sua ac- as suas enfermarias, declarou pe- j«.
fugindo com assombrosa rapidez, as
intendente dos serviços internos
ção como presidente da Assisten- remptoriamente
esses das organizações hospitalares.
que, se
uafaias '.ornsm nnu casa inliubitavel,
clà Hospitalar, julgou
necessa- preceitos technicos não
estivesO elevado numero de instairio emprehender uma viagem de sem devidamente attendidos, dei- lações e de
imprimindo-lhe
machinismos
um odor nojento e reestudos aos Bstados Unidos • a xaria de
proseguir no
exame dos pelos serviços de um exigigrande
Europa. O autor desse projecto dos demais
detalhes do proje- centro Medico é surprehendente
pugnante. Não abrigue esse hospede
foi um architeeto francez de no- cto.
e reclama
damninho. Mate as baratas com FlitI
me Thiebault. Não vem a proNurn clima de ar humido co- ministrador da parte de seu ade conhemo
o
nosso,
reproduzir
mais do que nos cll- cimentos que qualidades
posito
neste momento
o
collocam
ao nia critica que apresentei ao Con- mas de ar secco, o sol ê indis- vel dos
Flit mata moscas, mosquitos, pulgas,
gerentes das
grandes
Para m'.'
selho de Assistência Hospitalar, pensavel á
salubridade das ha- empresas industriaes.
Basta
conem reunião presidida pêlo mi- bitações, em geral, e em parti- siderar,
proteeção
traças, formigas, baratas, percevejos «
para que não nos pareilo publico
nistro da Justiça de então, a es- cular, á do.s hospitaes, onde to- ça exaggerado
tal
uFLIT
conceito, a
os seus ovos. Inoffensivo ao homem.
se trabalho inteiramente destl- das as coníiçõçs de hygiene de- complexidade
vonde-ê»
revelada
emtuido de qualquer valor teohnl- vem ser tratadas
cora um
re- maranhado das redes depelo
temente mnt
NSo mancha,
canallco, critica essa de que resultou, qulnte especial.
latas
záções a serem previstas' em taes
fachadas
O que se reclama para as en- estabelecimentos,
o seu definitivo, archivamento;
attender
porém, desejo
aproveitar a op- fermarlas de um hospital não é a seus differentes para
Não confunda Flit com outros insectiserviços.
portunidade para esclarecer de- o máximo da insolação, mas sim
Um graphico, por mim orgacidos. Procure o soldado na "latp »™»vldamente a
falta de
funda- a sua distribuição mais unlfor- nizado, çollocará, hum
golpe de
mento da allegação apresentada me, ou, em outras palavras: um vista, toda
rella com a faixa preta."
a complexa
Marinho,
pelo professor
como hospital só pôde ser considerado ra orgânica do Hospital estruetude Ciijustificativa da
necessidade de bem insolado
todas nicas ao alcance de todos.
quando, a
fazer substituir o meu primeiro as faces dos
corpos destinadas
Trata-se de um triângulo equiprojecto. Af firmou-se que a sua as enfermarias, esteja garantido, latero, cujos vértices
são oecupaorganização obedecia âs antiqua- durante o solsticio de inverno, dos
tres funcções
pelas
nelle
das normas dos velhos hospitaes um numero de. horas de sol, no preponderantes:
Direcção
Meallemâes, em pavilhões. Ha nis- mínimo de
tres
approxlmada- dica — Ensino e Administração.
Rè í h^it-// \\
to um equivoco que sõ se jus- mente igual em todas ellas.
Ao
centro
encontra-se
o
doente,
Edward F. Stevens, o notável ligado aos
tifica pela deficiência de conhelados desse triângulo
cimentos sobre os característicos constructor
de
hospitaes
na por
a-iai
oiTí^icTaAi^^^^ ^mw^m
linhas
perpendiculares
a
que differenciam
em suà ma- elles. As setas
os typos
de America do Norte,
indicam as li"The
hospitaes, ou, pelo erro de ter- gnifica
obra:
American gações entre as tres
e
minologia commettidó
no con- Hospital of the Twentieth Cen- o doente. A Direcção funcções
Medica e
trticto da construcção, que, ao tury", escreve: "A orientação de a Administração
reunem-se
aninvés de referir-se ã Institutos, um hospital, Isto é, o problema tes de attingirem
o doente.
O
denominou de Pavilhões os edi- relativo á sua illuminação e ln- Ensino
ficios que compunham o Centro solação, deve ser muito cuidado- reegão recebe o auxilio da Di- ctrotherapia, Phototherapia, Hy- cepçâo fundamental de que as
Medica,
drotherapia, Banhos Medicinaes, fontes de contagio são constituida
Administração
Medico, tal como fora projecta- samente estudado". "Na locali- e do doente
Mechanotherapia
que lhe serve para Massagens,
e das pelos seres vivos e não lozação do edifício deve 'ser leva- as
do.
demonstrações
e Ctnesitherapia.
praticas
cães ou pelos objectos inanlmado em conta, não somente o sol,
O TYPO FAVILHONAR
lho
chega
que
levado
A
installação
Dlno
sub-sõlo
do
pela
dos.
é
um
f&ctor importante pa- recção. Medica. A Administração,
Como referencia aos hospitaes que
Hospital destas seeções suggere
Este conceito deriva da noção
dp typo pavllhonar, toma-se ge- ra o hospital, mas, tambem, os em
actuará
parte,
directamente
a
transferencia
para esse mesmo presentemente bem divulgada, da
ralmente o Hospital Virchow, de ventos que prevalecem". "Os ul- sobrp o doente,
no
respeita
do
Radio-diagnostico,
que
fragilidade
e,
plano
dos germens
Berlim, com os
hospitaes
pathosão
seus 38
edifícios aos serviços geraes.
pavi- timos
nesta hypothese, com o máximo genicos no meio exterior.
lhões, dos quaes
27 são
pavi- agrupados, com pouca luz e ar
Observada esta articulação en- desenvolvimento,
abrangendo
b)
o
as
doente,
os
casos
benignos
lhões-enfermarias e 11 são des- ou quasi sem
elles. Os terre- tre as tres funcções,
poderão ser seguintes sub-divisões:
Tho.rax, ou atypicos,
os portadores
tinados ás demais funcções hos- nos á volta do hospital devem evitados
dos
os
entrechoques
das Apparelho Genitp-Urinario, Neu- germens e os agentes vectores
pltalaras, como sejam:
Physio- receber tanto sol quanto os cor- attribuições e, em muitos casos,
mo-peritoneo,
Apparelho
digesvivos,
constituem
os principaes
therapia, Fharmacotechaica, Ci- pos dos edificios
oecupados pepossa vir a ser tivo, Membros, Craneo e Boca.
factores de contagio. Na pratica,
rurgia,
Radlo-diagnostlco, Anç- los doentes, pois os terrenos hu- quç o doente
Actualmente, por determinação todas as medidas sanitárias detomia, Pathologla, Dependências, midos são desfavoráveis aos edi- transformado em campo de exr
ficios que lhes ficam próximos". periencias, como aconteceu nos offlcial, além das seeções indis- vem visar esses factores de diffuCozinhas e Almoxarlfadqg.
hospitaes de
ensino pensaveis de
R.adio-diagnostico, são das moiestias".
O
Robustecendo essa boa dou- primeiros
Pavilhão-Enfermaria,
que
das Admissões,
Dentro do espirito destas conha mais
duas
obedece a uma organização uni- trina, vem a pello citar a se- americanos.
forme, compõe-se de dois corpos guinte conclusão final do "Con- EXIGÊNCIAS
FUNDAMENTAES outras, uma para servir ás cii- clusões ê que julgo mais acertanicas cirúrgicas e outra ás cll- do o isolamento em um unico edilateraes, onde se
encontram os gresso Internacional de
SaneaAs difficuldades
nicas médicas,
possuindo ainda ficio de todos os agentes vectodormitórios dos doentes com 20 mento e Salubridade de Habita- ção do projecto de daum organizahospital
"que
cada
sua
professor a
pequena res vivos, os quaes dentro do moleitos cada um, tendo collocadas ção", reunido em Genebra:
não se resumem á tarefa de pre- fluoroscopia.
Pelo
agora nobloco hospitalar poderiam conem suas extremidade? as depen- sejam regulados, de futuro, se- vêr a
que
articulação dessas
tres apresento,
os
dois
radio-dia- stltulr uma ameaça constante, um
dencias
necessárias &
hygiene gundo a latitude do logar, a al- funcções, ella
somente
poderá gnosticos das clinicas seriam re- perigo imminente da diffusão das
dos doentes, e de
um
terceiro tura dos prédios, a largura das ser dada por concluída quando
se unidos em uma única secção de moléstias contagiosas.
corpo central de dois
pavimen- ruas e as dimensões dos pateos, obtiver a certeza
de
estarem
rmaior amplitude technica.
A inclusão de um instituto de
tos, em cujo andar térreo encon- entrando em conta * a sua orien- attendidas todas
Hygiene, radicado á ala destinatram-se as sub-divisões exigidas tação, de tal modo, que cada fa- dos cinco sentidos asdo exigências
ORIENTAÇÃO
DEFINITIVA
doente
da ás clinicas médicas, se mo aflpelo tratamento dos mesmos. O ce fique envolta, pelos raios so- do mais um. O doente tem seise
trazendo ao gura attender aos preceitos e ás
pavimento superior € reservado lares, da base ao vértice, todos sentidos: o
• o sr. O meu objectivo,
ouvido,
a
vista,
da
Assistência
Hos- prescripções adoptadas em outros
presidente
á moradia das enfermeiras des- os dias, durante algumas horas". olfacto, o tacto, o
gosto e o da pitalar a prese_nte proposta,
é centros médicos., quer em relação
As citações que venho de fa- susceptibilldade moral.
tacadas para o serviço do paviEste
ulcoi^esvir
fazer
determinar
a ao ensino dos alumnos e ao das
lhão. Dos 27
pavilhões enfer- zer mostram claramente que não timo representa para o doente o orientação technica a seguir deenfermeiras, quer em relação á
marlas, seis destinam-se ás do- basta orientar o eixo principal papel da antenna no
apparelho finltlvamente, afim de poder con- divulgação das
normas hygienienças
segundo a dl- de radio, que reeebe a irradiação
contagiosas; dif ferem li- das enfermarias
cluir
o
futuro
do
Cencas entre os próprios doentes, que
projecto
geiramente do typo descripto e recção indicada, Isto é, compre- normal e todas as demais destro
Medico
da
capital
da
Repupassarão a ser os seus divulgaencontram-se agrupados de' mo- hendida dentro do sector NNE e cargas atmosphericas,
produziu- blica dentro das normas consa- dores, uma ve*z fôra do hospital.
do a facilitar a fiscalização ln- NNO, ê ainda necessário que se- do ruídos sur.do.s,
idênticos
ás gradas nos paizes mais adeanta- Estas considerações feitas por
dispensável, para que seja evl- jam evitadas as sombras proje- explosões
de máo
humor dos dos.
mim,
como engenheiro,
foram
tada a propagação das suas do- ctadas sobre as faces principaes doentes
quando são ou admittem
A
alteração
suggerida
não suggeridas pela apreciação de ouenças pelos
demais
pavilhões. das enfermarias, que deverão ter ser victimas dp desleixo de seus importa
no
augmento
tros
do
numeprojectos.
Torna-se, pois, evidente a ausen- a insolação mínima de tres ho- médicos assistentes ou
de suas ro de edificios componentes do
A v. ex., sr. presidente, comcia de
determinação ras por dia.
qualquer
enfermarias.
approvado,
nem
tão
dizer se são procedentes ou
plano
geral
Na
sessão
pete
do
encerramento
em
relação ás clinlparticular
O ouvido do
doente exige a pouco
exige
a
ampliação
de destituídas de valor.
Em qualcas especializadas. O
Pavilhão do III.0 Congresso Internacional ausência de
ruídos
o
atorque
delles.
Representa
ape- "visto
qualquer
quer dos casos ficarei satisfeito,
Cirúrgico, por exemplo, reune as de Saneamento e Salubridade da mentem; a vista
uma
dopede
nas
o
aproveitamento
do
espaço
como,
menos
uma das
exigências technicas do fim a que Habitação, reunido em
pelo
Dresde, coração adequada, luz. Indirecta
do subterrâneo, installando nelle minhas indicações, rejeitada pela
se destina,' sendo-lhe levado o foi votada, unanimemente, a se- e suave; o
olfacto
reclama
a as
differentes
physiotherapias, antiga administração da Assisdoente de qualquer das clinicas guinte these: "A importância da eliminação dos máos odores,
pe- que
no
se
encon- tencia Hospitalar, e relativa a reprojecto
cirúrgicas,
indistinetamente. A acção directa dos raios de sol. é lo revesamento constante e nortram
concentradas
num
unico tirada da Neurologia deu Ire
o
concepção de Institutos obedece fundamental
nas
construcções mal do ar dos* ambientes em
que
edificio.
numero <Le Clinicas Cirúrgicas, já
a normas
differentes. E'
um das cidades. O espectro solar re- é obrigado a permanecer dias a
Pela
alteração
obteve
a
approvação
dè
v.
seriam
ex,
proposta
edificio que reune todas as con- velou serem os raios
ultra-vio- fio; o tacto, o sentido da
perce- ainda
incorporadas
OUTRO ASSUMPTO IMPORao Centro
dições technicas relativas a uma leta mlcroblcidas
por excellenexterior,
requer o asseio Medico a Clinica do Câncer, a
TANTE
unlca especialidade clinica, nelle cia. Todos os micróbios, sem ex- pção
e
hygiene
das
roupas
perfeito
de
Clinica
Ürologica,
e
Clinica
Outro assumpto importanto s
a
de
somente podendo
ingressar do- cepçáo, sâo annlquilados
por ei- seu uso; o gosto, só se satisfaz
"E*
Accidentes
é
e
Orthopedia
resolver
aquelle
para
entes dessa mesma
que se refere
incontestável com a variedade das dietas, nuespecialida- les, e conclue:
Adultos e, bem assim, um insti- aos doz laboratórios situados no
tem sido
de.
esquecido tritivas e
que o sol
saborosas,
e,
finaltuto de Hygiene, quatro elemen- corpo central, junto ãon ampliiEntre nõs já existem duas re- nos nossos planos de cidades, é mente, a
susceptibilldade
mo- tos indispensáveis ao
estabele- theatros das clinicas e destinados
ferencias
constatam
essa esse um ponto fundamental, que ral impõe
que
o
afastamento
dos
a ás cadeiras theoricas da Façulfeição antagônica dos
pretende levar
reforma
dois ty- necessita, a
profunda companheiros com expansões de cimento quo
cabo,
como
uma
Imposição
de or- dade,
A esses laboratórios não
pos. hospitalares em
apreço: o de nossos hábitos".
dor ou no periodo de agonia, e, dom technica.
foi dada a necessária designação
Augustln
Hospital Central
Rey,
technico
emi- bem assim, regularidade na asdo
Exercito
Virchow) e o
do
(typo
Hospital nente, ex-delegado
governo sistencia medica
A exclusão da Clinica do Can- pelo receio de chegar a,o conhee
promptidão
Gaffrée e Guinle,
aos
Congressos no serviço das enfermeiras.
destinado ao francez
junto
cer, da ürologica e da Orthopedi- cimento de professores que se baconservação do suas catem
de Tuberculose,
combate das
doenças
venereas Internacionaes
Seguindo essa orientação, pro- ca para Adultos, em um hospi- deiraspelano edificio da autuai Fareunidos em Washington e em jectel
(typo Instituto).
tal
de
ensino,
com
a
capacldaHospital
Clinicas,
o
no
de
culdade.
Ao conjunto de institutos, ori- Gand, defendeu, neste ultimo, a
segundo a
penso que constiexpressão
do de do nosso,
Penso que taes laboratórios eo
entado segundo o programma de seguinte proposição: "entrevê-se, qua],
tuiria uma lacxma imperdoável.
dr.
Burllngame,
em
sua
enC.
ensino de uma Faculdade de Me- sob a irresistivcl pressão dos fa- trevista concedida á "A Noite", O mosmo bo passando p.m rela- destinem ás seguintes finalidades
sciontificas:
dicina,
denomina-se de
Centro ctos accumulados,
que o reme- de 1.°
agosto do anno corren- ção ao Instituto de Hygiene.
Clinica
Therapeutica
Clinica,
dio supremo, para o saneamento te, foi deattendido
Medico.
A Clinica de Accidentes e Oro seu principal
Physiologia, MicróbioBiológica,
Ao tempo em que iniciei o es- das agglomerações
urbanas,
e objectivo; "a
thopedia para Adultos é uma lmcommodidade
do
loçriaf Pathologia, Histolotria, Sotudo do primeiro projecto para principalmente para a
luta vi- doente".
posição de sua própria installaParasitoloo Hospital de Clinicas, era apre- ctoriosa contra a tuberculoso, é
ção, que viria, estabelecer, des- roToçrin, Metabolismo,•
Entrando
segunda
agora
na
raios solares parte desta,
sentado ao governo da Republica a penetração dos
de lopro, o critério de ser nella gia,_Pliysio-C1-iimlcn
vou
aprepalestra,
um desde
cada
A'
designação
todas
as anfractuosidades da sentar ao sr.
Argentina pela
commissão
in- em
prpsidente da As- reunida toda a complexa appacorrespondem
laboratórios
eumbida de estudar as bases da cidade".
sistencia Hospitalar um quadro relh&ffem hèhíysfinTifl' A pspfioiall- ses
imposições quo ns tornam diffeVem ainda confirmar este ve- synoptlco
organização do
Polycllnico
de
que se vê a actual dade, evitando, dosso modo, fiun rentes entre si, imposições essas
Buenos Aires, um minucioso re- lho e sábio conceito, a opinião disposição em
a mesma viesse a, íiaf feita pardas' clinicas
dentro
latorio,. em que era preconizado
tnodo incom- que 6 necessário prever era suas
"onj""to hospitalar e „„„,..- celladámehté e d°.
o systema de Institutos techni- criador e^^do^cadastr^*l ?°
demais clinicas ci- futuras installacões.
la que me parece mais acertada pleto pelao
O systema adoptado ms pnvicamente independentes para to- sanitário de Paris, que, fundado deante das affinidades
do
Na
organização
que ss ob- rurglcas.
idontico ao
estatísticos incontes- servam no
das as
clinicas.
A
impressão •ain dados
hospital moderno dovom )er eü- tnentação do Hospital,
tratamento
de
certechnico alcausada pelo
tuberculose tas especialidades módicas,
conhecimento das taveis, classifica a
minadas aa hypolhéses do futti ,i indicado peio notável
"a
que,
magnífico
era
seu
lemão
Grober,
conclusões a que
molestia da ob- por esse motivo, exigem a mes- ras fulaptacíien,
chegaram os como sendo
Tudo devo ser
trabalho "Das Deutsche Krankotechnicos argentinos, por parte seuridade".
ma apparelhagem, e, das exijren- previsto.
a collocação das
de nossos representantes em um
Comprovando,
eloqüentemente, cias das clinicas mixtas, isto é,
A retirada do grande monoblo- uhaus", permitte
canalizações independencongresso medico
opinião, offerece daquellas que são, a um tempo,
reunido
na- a sua valiosa
co da Clinica do Doenças Tropl- rédosdasde lages
do
da estruetura
te
do médicas e cirúrgicas,
quella capital, nessa época, foi preciosos dados estatísticos
recla- cães, para Installar-sc om insti- concreto
armado, de modo que,
de tal ordem, que,
desde logo, cadastro sanitário de Paris, co- mam, por Isso mesmo, que
o
loLuto
aproveitando
proprio,
a sua lnde que,
nos stallação em institutos próprios, cal destinado no edificio da Fhy- pnra a construcção propriamente
predominou em seus espíritos a mo demonfitraüâp
Informe
excellencia das idéas aventadas. andares inferiores,
exactamente onde possam ser reunidos
tambem uma dita nâo necessitaria a doconclusão
todos slotherapia, julíio
Esse foi o vordadoiro ponto do os não insolu.dos ou mal insola- os recursos technicoã indicados.
se pedido, porCm, para
Imposição technica,
porque,
e
apresentação
meu
trabalho
do
orientação
technica dos, e que de
partida da
são
preferencia
caso, por exemplo, está a se pôde admittir como verdadei- do orçamentos exactos,
torna-se
seguida na execução do primei- encontradas as victimas da tu- Nesse
comprovada pelas Indispensável.
Neurológica
collocada ra a theoria,
Clinica
ro projecto do Hospital de Cll- berculose.
1910
feitas
em
experiências
pelo
Bloco
Cirúrgico,
erradamente
no
a que me reA
nicas, technica essa agora conNa descripção do "Novo Cené tambem. ou principal- Instituto Pasteur de Paris, sobre firo, pavimentação,
maneira
de uma
sagrada pela
sua adopção
na tro Medico de Nova York" tra- quando
o cruzamento das doenças con- notávelfacilitará
mente,
medica.
"The
Installação
do
futura
a
Faculdade de Medicina de Bru- zlda pelo
Modern Hospital",
uma mesma
tagiosas dentro de
visto como, correndo os
NORMAS MODERNAS
xellas, concluída recentemente.
de julho de 1928, refere-se á lnenfermaria. Isentando o ar des- hospital, das
canalizações
pelo.v.
solação dos edificios nos seguinAdoptadas que fossem aB sug- sa responsabilidade, não é licito geraes
EXEMPLOS IMPORTANTES
tes termos: "Cada andar destina- gestões que apresentei, oceorre- suppor a inexistência de outros forros falsos dos corredores, os
sous
em
ramaes
Examinando detidamente a dis- do ás enfermarias
penetrarão
qualtem a mes- ria que a Physlotherapia, appa- vectores que as
possam trans- quer ponto dos
até
tribuição e a
pavimentos
orgânica ma disposição e contém 61 lei- rentemente
outro enferfeição
por ser mittir de um para
logares
indicados
nas
os
alcançar
das differentes clinicas nos edi- tos. Em cada ala ha tres enfer- deslocada doprejudicada,
levando
em
lhe
instituto
mo,
que
principalmente
"Novo marlas de 12 leitos voltadas
ficios que
pisos das salas,
constituem o
fosse
distri- consideração a circunstancia, co- paredes ou nos
pa- esíava destinado,
attendida
qualquer
Centro Medico de Nova
York", ra o sul, no fim dás quaes ha buida pelos
differentes
corpos mo é o caso presente, de se tra- podendo sertechnica,
imposição
por oceasião
chega-se
é. conclusão de
hospital de ensino, do recebimento da apparelhagem.
corres- tar de um
quo um grande solarlo para onde as do sub-solo hospitalar,
predomina o mesmo critério,
o camas dos doentes podem ser le- pondentes ás enfermarias, resul- para indigentes,
onde o serviço
hospitaes, Gafrée e Guinle
mesmo principio
de
institutos vadas. A disposição do
hospi- tando de tal
disposição
maior das enfermeiras terá de alcançar e Nos
do Câncer, esto da Fundn<:ão
technieamente independentes, ar- tal é tal,
aã
enfermarias
conforto
installao maior rendimento e o doente Oswaldo
as
suas
que
para
Cru;-, adoptel com sueticulados, porém, de outra fôr- dos doentes voltadas para o sul, ções que, desse modo,
ao
exame
ficariam de ser
submettido
cesso tal systema, verificando a
ma. No "Polycllnico de Buenoa abrindo as suas
o
sol
aos
mais
accessiveis
affeltos
aos
doentes,
janellas,
de
alumnos,
pouco
Ayres", na "Faculdade de Medi- penetra amplamente. O que im- quer da ambulatório, quer hospi- requintes da
hygiene, exigidos sua perfeita apntlcação na praticlna de Bruxellas" e no primei- pressiona ao visitante do hospi- talizados. Esse critério attende- pelo contacto com doentes con- ca principalmente om virtude do
progresso dn apparelhagem hosro projecto do Hospital de Cll- tal é a
tratamento tasriantes.
quantidade de sol que ria ás . normas de
cujos typos variam connicas, os
Institutos hospitalares penetra directamente e se apre- mais modernas, que
São do professor da cadeira da pitalar,
ampliaram
foram alinhados, uns ao lado dos senta em toda parte".
ao máximo o emprego dos meios Clinica de Doenças Tropicaes. o stantemente.
Sr. presidente, quando a 2 dn
outros, ligados subterraneamenLeon Bernard, o celebre pro- physicos, diminuindo em propor- eminente director do Instituto de
te e por passagens cobertas, que fessor da Faculdade de Mediei- ção o uso dos recursos pharma- Manguinhos, Dr. Carlos Chagas, fevereiro de 1H2Í). apresentei ao
de Assistoncia HospitaConselho
"La
"bridos inglezes denominaram
na de Paris, em seu livro
ceuticos.
as seguintes conclusões:
secrundo projecto e foi
ge's", emquanto que no Centro Tuberculose Pulmonalre". á foTeríamos a considerar as sea)
A prophylaxia das moles- lar, o meuapprovado,
ficou delibeMedico Americano, elles, em par* lha 28, falando sobre as enfor- guintes physiotherapias: Radlum- tias transmissoras, dovo sor, prin- o mesmo
te, se sobrepõem. Digo, em parte, marlas dos hospitaes, diz;, "ei- therapia, Roentgentherapia, Ele- cipalmentc, orientada pela con(Conclue na 7a pagina).

Pelo Interesse que poderá despertar o assumpto entre os nossos leitores,
principalmente
os
médicos e os estudantes de medlcina, publicamos, na
integra,
a exposição feita ao dr. Pedro
Ernesto, actual
da
presidente
Assistência Hospitalar, - pelo engenheiro Porto
d'Ave sobre os
seus trabalhos relativamente ao
Hospital de Clinicas que
está
sendo construído nos terremos de
Mangueira.
A EXPOSIÇÃO
"Exmo. sr. dr.
Pedro Ernesto,
dd.
prosidonto
da
Assistência
Hospitalar do Brasil.
Apresento a v, excia. o memorial retrospectivo
sobre
os
trabalhos technicos
me foram confiados pelo que
e
relativos ao Hospital governo
de CPntcas, congratulando-nie,
de inicio, por fazel-o
a um
conhecedor das imposiçõesperfeito
e segredos da vida hospitalar.
¦Aproveitarei o ensejo para focalizar certas questões technicas,
ja uma vez por mim ventiladas
na administração
passada e de
cuja solução depende, até hoje,
a conclusão de certos detalhes
technicos dp projecto desse Centro Medico.
C'?mo,nv,: ex- na° desconhece,
adesde 1925 venho
dedicando os
meus melhores esforços na execução desse grandioso emprslistf.
Que, na
ex-naÇion-al.
SÍSfJ»
pressão de Acosta y Lara. o Dresidente do «Comitê Sul Americano de Archltectos": "criará uma
magnífica situação para o Bra511 no conceito do mundo".
Dois
foram os
por
mim apresentados eprojectos
approvados
por decretos do Poder Executivo
Federal, /ambos
interpretações
architectonicas
do
aa nossa Faculdade programma
de Medieina.
O Hospital de Clinicas representa uma das manifestações de
actividade do governo Bernardes, em cujo período foi lançada a sua pedra fundamental. Foi
a antevisão
dos
homens
daquelle governo,
em relação
ás
imposições de ordem
social attribuldas hoje ao
hospital moderno em sua funcQâo eminentemente educadora e eugenica.
O hospital representa um
pad,e progresso entre as nai
Io
ções civilizadas.
Nenhum
reclama
paiz
com
maior insistência a
solução do
problema da Assistência Hospitalar do que o nosso, do
qual.
pode-se dizer,
dependem
os outros, porque a elle estátodos
oordinado o factor primordial sudo
progresso da Naçfto: — a sau'de
do povo.
s
Como será possível resolver os
problemas da educação, do trabalho e da economia, sem contar
com as energias de um povo sa-

senhoras em tratamento, afim de
evitar que estas f^uem em promiscuidade com aquelles, ás vezes
horas, esperando a sua vez de serem attendidas pelo medico, ouvindo conversas nem sempre agradaveis para ellas e sendo attendidas, para applicações as mais variadas, em logares impróprios,
por
accessiveis a todos os homens.
CRIAÇÃO DE UMA ENFERMARIA ONDE POSSAM SER FEITAS
QUAESQUER
INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS, afim dc facilitar aos associados que, pelos
seus minguados recur.sos, não possam recolher-se a uma casa de
saude, fazerem pequenas operações que exijam alguns dias de
repouso subsequente.
TORNAR MAIS EFFICIENTE O
AMPARO MORAL E MATERIAL A'
CLASSE DOS EMPREGADOS NO
COMMERCIO DO RIO DE JANEIRO, VERDADEIRA FINALIDADE DA ASSOCIAÇÃO, pois dePROGRAMMA DO MOVIMENTO verá estar bem patente na conRENOVADOR. DENTRO DA AS- sciencia de todos nós que a nosDOS EMPREGADOS sa Associação, nestes últimos anSOCIAÇÃO
nos, tem traido a sua verdadeira
NO COMMERCIO DO RIO DE
finalidade, pelo descaso com que a
JANEIRO
'di- sua directoria tem tratado dos
Io — Destituição da actual
iverdadeiros interesses da classe,
rectoria.
de todas as mais despresada, de
—
2o
Reforma Hos estatutos.
todas a mais esquecida. Despresa3*** — Promover a volta do dr. da
pelos mentores da nossa AssoAmérico Valerio.
'do ciação, que nada têm feito
em
4o — Reducção, na medida
defesa dos nossos interesses. Espossivel, das taxas de exames de quecida nelos
poderes
públicos,
saupue, radiographias,
servipos
que têm decretado medidas de prodentários, etc.
tecção
e
amparo
a todas as cias5o — Actualização dos venci- ses,
como a criação de Caixas de
mentos.
Aposentadorias
e Pensões, que ain6o — Criação" de uma secção, em da
agora, acabam de tornar extenseparado, para attender ás senho- sivas_ aos
empregados da Light (já
ras associadas.
de si mais bem defendidos pela
7o — Criação 8e uma enferma- sua
associação — a ABEL — a
ria onde possam ser feitas quaesqual
já cuidou da acquisiçSo de
quer intervenções cirúrgicas.
um sanatório para seus associa8o — Tornar mais efficiente o dos)
e
á nossa classe apenas
amparo moral e material á cias- brindou que
—
se dos empregados do commercio, de anno — como presente de fim
Hoje, que se promove a
reverdadeira finalidade da Associa- ta conquistacom a perda da mo'des- construcção do paiz. pela adapta¦55o
tantos
sacrificios
que
de novos methodos de tracão.
nos havia custado, da reducção balho,
de
maior
rendimento,
JUSTIFICAÇÃO
das horas de trabalho, tornando qualquer iniciativa a
ô
DESTITUIÇÃO DA ACTUAL DI- facultativo o horário do funecio- esforço do povo deixará,exigir
de attingir os objectivos
RECTORIA, que nada mais poderá namento do commercio,
visados
se
pois todos
cuidarem, em
pleitear junto aos poderes publi- sabem que a obrigatoriedade de os governos não
primeiro logar, da
saude desse
cos, em virtude da incompatibili- "duas turmas não nos
pordade que criou com a sua attitu- que nunca íoi nom protege, será
São do insigne brasileiro Bejamais
de de solidariedade á situação pas- cumprida. Pois bem, nessa hora, Ilsarlo Penna,
actual director da
sada, em nome de uma classe que em que todas as nossas esperan- baude Publica, os seguintes
conceitos
não
mais
representava, de fa- ças convergiram sobre a directoemittidos na
já
conferência
cto. directoria que pretendeu en- ria da Associação, essa nada fer, realizada em Bello Horizonte, a
1.° de maio de 1918, a convite da
volver-se em politica ou tomar nenhuma providencia tomou
ou, ao bocledade Mineira de Agrlcultumenos, esboçou, deixando que ou- ra:
partidos noliticos.
"Menosprezar
REFORMA DOS ESTATUTOS, trem o fizesse, dentro das suas
o Brasil as conafim de adaptal-os á pretendida fracas possibilidades,
depois, quistas da hygiene moderna, mepara
reforma e tornal-os mais efficien- talvez, locupletar-se com as
noscabar
a
sciencia,
persistir no
hontes na defesa dos interesses da ras do produeto do trabalho alheio. ampyrlsmo e na rotina, 6 riscarse voluntariamente do
respeito
nossa classe, de accôrdo eom as
Além disso, não1 devemos illu- das nações cultas; é
suicidar-se
necessidades e possibilidades da
ignominiosamente;
6
dir-nos: a Associação podia e deapodrecer
Associação.
antes de
amadurecer; é entrePROMOVER A VOLTA DO DR. via prestar-nos mais efficiente as- gar-se de pés e mãos
atados á
AMÉRICO VALERIO, em virtude sistencia medica, pois a que nos absorpçâo, ou ao protectorado
de
actualmente
proporciona
ainda
está
nos
quem
de ter sido este profissional um
venha
indicar o que
áquem
da
devemos
fazer",..
obter
que
poderíamos
dos maiores batalhadores em prol
"referindo-se
Ba seguir,
aos
dos melhoramentos
dos serviços em qualquer fundação ou hospital milhões
de
habitantes
onde
tudo
é
fornecido
popular,
que posgr*- suimos,
clinicos, bem eomo um esforçado
affirma:
tuitamente
aquelles
não
"Melhor seria
que
podem
aue sempre trabalhou eom verque contássemos
dadeiro interesse e devotamento, pagar, sendo que a nossa Associa- metade ou um terço da populatudo
cobra,
quer possa- çao, constituída, porém, dé elemas pòr sincero amor á causa a ção quasi
mos, quer nâo possamos pagar.
mentos validos, sadios, capazes,
que se havia dedicado do que mo
A realização do presente pro- robustos e efficientes, ao invés,
vido pela reduzidíssima remune'duvida,
como acontece,
infelizes, na
ração monetária.
gramma virá, sem
augmen- maioria minadosde
de
parasitos,
Isto, sem desmerecer o valor dos tar enormemente as despesas, mas degradados no
e na menphysico
demais profissionaes que empre- contribuirá para augmentar tam- te..."
Deante
stam seu inestimável concurso á bem as receitas, pela conquista
desse
quadro,
quem
de_ mais cinco ou dez mil socios, poderá duvidar de que o hospiAssociação.
tal
é
uma
imposição
nacional?
REDUCÇÃO, NA MEDIDA DO pois estamos certos de que a ciasMuito menos os homens
POSSÍVEL. DAS TAXAS DE SAN- se dos empregados do commercio Ninguém!
do actual governo, de cujas inGUE, RADIOGRAPHIAS, SERVI» nãp deixará de cerrar fileiras em tenções temos
o direito de espeÇOS DENTÁRIOS, ETC. afim de torno dà nossa bandeira, unia vsz rar o so&rguimento da naciona**-*
segura de encontrar dentro da lidade.
tornal-osmais
accessiveis
aos
as'de
O Hospital de Clinicas ê o inisociados
reduzidos meios, pois eua associação o possivel amparo
não 6 humano que alguém deixe moral e material, sempre que dei- cio da solução, cujos -benefícios
se
estenderão por todo o terride fazer um exame de sangue ou le tenha necessidade.
torio nacional, para
depois, ulde tirar uma radiographia pedida
Pois bem, trate— i<s da defesa trapassando as suas fronteiras,
seu medico, por não os po- dos nossos interesses,
servir
á
humanidade.
pelo ¦pa.ftar,
todos
os
por
der
O hospital moderno serve a um
quando esses serviços titulos sagrados, e não deixaremos
são feitos dentro da sua asso- de contar com a solidariedade dos tempo ao tratamento, ao ensino
scientifico e á divulgação dos
ciação de classe, para á qual con- poderes constituídos* em tudo
que
tribue, ás vezes, ha varian annos, seja justo e esteja ao sen alcance, preceitos hygleninos.
Sob este
aspecto
observa-se
sem nada lhe ter pedido.
nem com a boa vontade dos pa- nos paizes em
a organização
ACTUALIZAÇÃO DOS VENCI- trões de hoje, que foram os empre- hospitalar tem que
merecido o estuMENTOS, afim de augmentar, de gados de hontem, assim como os do cuidadoso e progressivo das
accôrdo com as necessidades pre- empregados de hoje serão os pa- ultimas gerações e
alcançou
o
maior desenvolvimento, a influsentes, os ordenados doB empre- trões do futuro.
encia
da
evolução
do
hospital
gados dos Berviços clinicos, por
Aproveitemos o sopro de reno- sobre a do ensino medico
Não
serem estes servidores os majg
vação
social que faz, neste mo- ousaria determinar até que" ponmal remunerados em relação aos
to
e
eni
sentido
que
se exerceu
valiosos serviços que prestam aos mento, vibrar todos os espíritos essa Influencia
posso, entretanassociados — bem como os de to- e trabalhemos, sem desfallecimen- to, consignar ter abrangido tantos, pela conquista da nossa eman- to as clinicas
dos aquelles
cirúrgicas, quan_ que estiverem nas cipação moral. Façamos valer, den- to as médicas, chegando
mesmas condições,
os norpois não é de tro da nossa Asscoiação, os
te-americanoB,
deante
nossos
do
promigalhas que es devem fazer ecodigioso
surto
de
seu
apparelhadireitos
os
cumprindo
postergados,
nomias, á custa do sacrificio de
'deveres,
men,
&
seguinte
forças
nossos
á conclusão,
„hORPitaIar,
para dar
humildes, mas dedicados auxiliaque constitue para eires, e sim procurando augmentar nossa vontade conjunta, dentro do les, hoje, um aphorismo: O enDireito.e
da Justiça!
nino medico, pratico on theorlas varias fontes de renda.
Consociosí
Conjugae
com
os co, stt pode «er exercido dentro
CRIAÇÃO DE UMA SECÇAO, EM
nossos os vossos esforços; interes- do mnbiente hospitalar.
SEPARADO,
PARA ATTENDER sae-vos
DEMORA NA CONSTRUCÇÃO
pela nossa que é a vossa
A'S SRAS. ASSOCIADAS. Medida
A construcção do "Novo Cenelementar que se toma em qual- causa e nós, unidos e fortes, venceremos e derrubaremos fragoro- tro Medico de Nova York" é a
quer logar onde haja homens • samente o espirito retrogado
que affirmação mais' positiva desse
1911, quando
preside os destinos da Associação principio. Em
o
de classe que, de Associação dos Hospital Presbyterlano foi transformado
em hospital do ensino
Empregados no Commercio do Rio
Universidade
Clinica Ürologica
de
Columbia,
de Janeiro, actualmente, só tem da
tornou-se evidente a desarticulao nome.
Dr. Samuel Kanitz
ção produzida pela distancia que
—
Gratolino separava os seus edifícios, preA COMMISSÃO
Da
regresso
da
Europa,
a um tempo á admiSoares, mat. 531, bemfeitor; Fran- judicando
onde esteve durante 4 annos,
n is tração e ao ensino. Dahi nasex-assistente
dos
cisco Dias da Costa, mat. 1.165, ceu a
Professoidéa da construprimeira
res Lichtemberg, Lewln Jobenemérito; Aracy Soares, mat. cção do "Novo Centro
Medico de
seph, de Berlim e Haslinger
9.268, benemérito; Joaquim Mar- Nova York". Seguiram-se quatro
de Vienna.
annos
de
intenso trabalho
quês Corrêa, mat. 6.255; Annibal
de
Especialista em doenças dos
Rodrigues, mat. 7.167; Dumith G. propaganda, da qual
resultou,
Rins, Bexiga, Próstata, Ureem
1915,
a
offerta
feita
Abi Saber, mat. 9.117; David Aspelos
thra, vias Urinarlas. Doenças
sad Jauhary, mat. 13.394; Ameri- dois philantropos, a sra. Harkde
Senhoras.
Micções
freness e seu
filho,
da
área
de
co Gonçalves Valerio, mat. 18.008; 80.000
quentes e dolorosas.
metros
na
Electricidade medica. DiaAssad M. Salles, mat. 23.495; Ra- parte mais elevadaquadrados,
"Manhatdê
thermia, Raios Ultra Violetas,
phael Macedo, mat. 25.519; Manoel tan", limitada a este pelo "BroSollux. Cons. Rua 7 de SePinto da Conceição, mat. 30.022, adway", a oeste pelo "Hudson",
tembro, 42, sob., das 13 ás 16.
Francisco Bejar, mat 6.732; Bel- ao sul pela rua 165 e ao norte
Phone,
4-4493.
Res.
phone
larmino Gonçalves, mat. 85.093.— pela rua 168.
5.2894.
Sobrevindo a guerra,
Rio de Janeiro, 28 de dezembro
somente
no anno de 1925, sob a direcção
de 1930.
do notável technico dr. C. BurItngame, foi possível dar inicio
ao grandioso
emprehendimento,
que hoje constitue o maior monumento erigido á sciencia medica até a presente data. Mais
de 400.000 contos invertidos em
O MELHOR E O MAIS SABOROSO
prol do advento de gerações mais
fortes.
O acaso estabeleceu uma certa semelhança entre o que se.
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Terça-feira. 6 áe Janeiro de 1931
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Mais baratas que rias fabricas, á Avenida Passos, esqui¦na da rua Senhor dos Passos.
Sortimento completo' em tacrystaes finíssimos c
lhores,
'.
«ommuns, baterias e apparelhos para jantar, etc.
;.-,

g.

COMMENTARIO

'

.

CURSO

PRATICO

íIiííb ..

E

FÁCIL

PARA

¦
(32u— 2" Série)
TECHNICA DA DICÇÃO

Não nos deveremos preoccupar nunca com a redacção
tío complemento mental. Pode ser, simples em extremo e
trivial, acontecendo . muitas
vezes termos de escolher um
plebeismo, dos mais baixos,
para que a idéa a traduzi*
seja justa e isto embora o estylo, dp texto, seja nobre e
empolado.
Ó essencial ê que o compiemento traduza bem, para o
recitador, a idéa que este quer
expressar. Uma familiaiidade será um agente poderoso
para descobrir a inflexão veidadeira e, portanto, a que melhor nos pode guiar para uma
interpretação natural. Para
attingir o verdadeiro, façamos
sempre um rodeio, passando
pelo simples, nada nos importando a vulgaridade do complemento achado.
Quantas vezes, em diálogos
travados entre gente do povo,

notamos entoações de voz, inflexões, que nos impressionam
pela justeza e verdade da expressão! São pérolas dè subido quilate, essas inflexões tão
ricas de sinceridade.
Note-se que o mesmo cemplemento mental não .serve a
todos que pretendam dizer
bem a mesma phrase com a
mesma idéa. A individualidade do recitador pode requerer
outro, embora còm a' mesma
intenção, convicção e sentimento,
O complemento, verdadei;
ramente, synthetiza a idéa dp
individuo que
analysou a
recitadores imitarem ou os
go, só a este serve, porque só
este sabe como elle lhe nasceu no espirito.
D'ahi vem a originalidade
na dicção, o que lhe è indispensavel pela variedade que
representa.
Ha livros annotados, que

pretendem indicar ao principiantequal a idéa cornplementar que deverá juntar ao
texto, e em que logar da phrase, para achar a inflexão justa. Podem fornecer algum auxílio; mas o seu uso será condemnado por anti-artistico.
Estão no mesmo caso do mestre que, sem mais explicação,
repita ao seu discipuio: —diga como eu digo — querendo que este procure imital-o,
sem conhecer o porquê de cada particularidade. Tal systema é um crime de lèsa-arte
e de lesa-intelligencia.
Esse ensino ãe papagaios
será sempre o arremedo aleijado, á caricatura grosseira do
modelo ridiculamente imitado.
Esta espécie de ensino está
muito vulgarizada no Brasil,
em que vemos a maioria dos
recitadores imitarem ou seus
seus mestres ou certos modelos
a que deram preferencia!...
Encaminhem-se os primei-

SIMÕES COELHO
ros passos do principiante na
escolha das intenções e conVicções; — quanto ás inflexões, seja elle quem as vã
achar na natureza, e, por
conseqüência, em si mesmo.
Lei immutavel: Saiba ouvirse falar a si, aprenda a crear!
Nunca a imitar.
Vamos apresentar um exempio de applicação de complementos mentaes, que podem
forçar a que a recitação seja
natural. Escolhemos muito
propositalmente os magnificos versos de Olegario Marianno: "As Duas Sombras".
"negrita" os
Pomos em
complementos que julgamos
consentaneos com o texto; ò
que não quer dizer que o leitor não os substitua por outros que lhe sejam suggeridos
pela sua intelligencia e receptivldade dos versos.
A' maneira de afinação prévia, collocarempsi
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O avião da
trouxe hontem a
a primeira mala aérea da Republica
Pominiçana para o Brasil
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UMA GRANDE MANIFESTAÇÂO POPULAR AO
SR. GETULIO VARGAS

Eyrl^MoTTsMDA

A saúde e educação

COPIAS A ÍÕÍj
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0 plano e a construcção do Hospital de Clínicas
TODOS
(Conclusão)

A EXTENSÃO DA NOSSA
LIBERDADE
A's vezes nós nos suppomos
donos do mundo, e temos a
de tentar erguer
çárágem
unia aspiração capaz de ata humanidade.
tingir toda
Construiniol-á com as forças
mais puras do nosso espirito,
animamol-a com o sangue das
esperanças, e
mais nitidas
apresentamol-a como a melhor parte de nós mesmos,
edificada no silencio e na sombra, fortalecida de todos os
excellentes, digna
impulsos
de apparecer na vida para
sem vacilações.
triumphar
Porque temos a bôa fé imniensa dos que acreditam que
a humanidade deseja evoluir,
e recebe com alegria todas as
opportunidades de progresso.
Muitas vezes, porém, temos
de modificar a confiança com
(Vou-Ihes contar o gne observei):
que encarávamos a vida. Noso
" ';
somos criaturas do mundo, —
NA ENCRUZILHADA SILENCIOSA DO DESTINO,
,'
:
:
-foi)
ambiente
mundo é o nosso
(Isto
QUANDO AS ESTRELLAS SE MULTIPLICARAM,
mas não é nosso o mundo;
DUAS SOMBRAS ERRANTES SE.ENCONTRARAM
que)
[(ri
para desenvolvermos a asplração que nos inquieta!... SoA PRIMEIRA FALOUí — (da seguinte maneira) NASCI DE UM BEIJO
{notei, qne)
mos todos prisioneiros — uns
DE LUZ, (por Isso) SOU FORÇA, (e) VIDA, (e) ALMA (e mais do que ísso) ESPLENDOR., '
mais, outros menos, mas todos
ser assim) ¦
(e
TRAGO
EM MIM TODA A. ÂNSIA DO DESEJO,
por
prisioneiros. Temos as mãos
mais ainda)
TODA
(e
A
GLORIA DO UNIVERSO... (sabem porque?) EU SOU O AMOR!
acorrentadas, temos os braços
atados, temos a boca fecha-,
(e porque o sou)
O MUNDO SINTO EXANIME A MEUS PE'S.
da, temos os olhos vendados,
SOU DELÍRIO! (mais ainda) LOUCURA!... (Agora, dire-me) E TU QUEM E'S ?
[(porque)
temos os ouvidos obstruidos.
E de todas essas prisões de(Eu, pobre Üe mSmâ
EU NASCI DE UMA LAGRIMA (por isso) SOU FLAMMA
corre o captiveiro do nosso
DO TEU INCÊNDIO QUE DEVORA...
até
o
'(•
Porque
pensamento.
eis porque}
VIVO DOS OLHOS TRISTES DE QUEM AMA
conseguiram
nos
pensamento
PARA OS OLHOS NEVOENTOS DE QUEM CHORAS
{sabes para onde?)
escravizar..»
a
No emtanto, ainda temos
(porque)
DIZEM QÜE AO MUNDO VIM PARA SER BÔA,
Ingenuidade de sorrir, muitas
PARA DAR DO MEU SANGUE A QUEM ME QUEIRA...
(e por ser bôa)
imaginaria
vezes, da nossa
(porque assim sou) SOU A SAUDADE, (não me conheces?!) A TUA COMPANHEIRA,
grandeza, e falar de liberdade
(sim, a tua companheira) QUE PUN GE, (ainda mais) QUE CONSOLA, (e o que é mais) QUE PERDOA!.
Como de um sonho realizado.
Pois não houve sobre a teria um dia luminoso — o 14
{assisti, então» a esta scena adorável): ,
NA ENCRUZILHADA SILENCIOSA DO DESTINO,.
de Julho? O symbolo da Bas..
,
AS DUAS SOMBRAS COMMOVlDAS SE ABRAÇARAM ll'x*
tilha não foi arrazado, simulS (qual foi o meu espanto!) DE ENTÃO NUNCA MAIS SE SEPARARAM!..,
laneamente, na alma de todos
bs homens?
Ci processo mais pratico de vezes, quantas forem necessa- do autro em toda a sua slgni- NOTA —• Á sétima demonstiiOh! como seria bom poder,
destruindo
uma instituição, conseguir uma naturalidade rias, os . complementos men- fiçação esthetlca e belleza .vl- ção pratica deste Curso será realizáda
ás 21 horas, atraUma lei, uma formula, agir
recitação destes taes ligados aos versos e de- splradora. ''.';'v '¦-..":¦;, viés doamanhã,
• *micròpjione do RADIO
magicamente sobre uma idéa! perfeita na
CLUB DrO BRASIL.
Mas nós continuamos ca- versos^ é o de repetir ; tantas pois tiral-ós,: ficando .o" texto
tivos.
Percebemos
as
pequenas
p
verdades transitórias e relati- A posse do director da
vas, de todos os dias, e a gran- Instrucção Publica do
Instrucção Publica
de verdade absoluta, que, de
DO DIRECTOR
ACTOS
£.
Rio
do
rythlonge, commanda o giro
GERAL
mico da própria mentira...
Realizou-se hontem, ás 14
Ó director geral da Instrudizer. horas,
Mas não a podemos
no gabinete do secrecção âssignou hontem, os seMca-nos sobre os lábios ar- tario do Interior
e Justiça, em
guintes actos:
dendo... Não pode viver cã Nictheroy, a posse do novo dido logar de
Dispensando
fora.., Não ha uma atmos- rector da Instrucção Public»,
interino, o
inspector
chefe,
"
phera que a sustente...
ri--,iy;'vyy,,f—""
dr. Antunes Figueiredo, antiinspector de alumnos Affonso
onde estão bs go funecionario desse depar. Sabemos
Martinez.
da administração
grandes valores humanos, e tamento
DESPACHOS DO SUB-DIREas grandes razões de existir. fluminense.
CTOR ADMINISTRATIVO
Descendo para o seu gabiMas temos de ficar immoveis
Elza da Fonseca Esmorlz e
e mudos, deixando as coisas nete de trabalho, depois de
Marianna
da Silva Pereira
caidas em erro, vivendo na ter assignado perante o dr.
Fonseca — Submettam-se á
sua profunda ignorância e de- César Tinoco, o termo de cominspecçâo de saude. Exigenterminado os mais lamenta- promisso, ali foi recebido o
-4
cias da 3* secção — Antenor
mftyBy--izyy^yyzr-mÊ'í^^ Coelho, Antônio
Veis insuecessos, em redor... novo director, por todo o funEstrellita da
mmmÊzm$yymmyrm^:z-mmm
mover-nos, ccionalismo da sua repartiQuereríamos
zmmzmm wzm mmy a iWmmmíé Cunha Junior, Frederico H.
"Qfsrarg*
invadir os sitios em que as ção, inclusive os inpectores lllitllfl
Sauer e Gildo Amado — ComZ£X.
9. ümimtxsx.
vidas se debatem, porque lhes do Ensino Primário e Profismmzmmm pletem o sello do requeri' -V
falta um hausto de ar diffe- sional, que tambem ahi se
PO" A?<-rl.--,*«• í,xK90.y9t, i mento.
rente, dizer-lhes alguma eoi- achavam.
sa clara, que as acalmasse e
Em nome de todos, falou o
Livros collefizesse reviver. Impossível. professor Mario Campos, ins- ¦Sfifi*** J ¦»
e acaglaes
Fecham-nos os caminhos... pector
geral, que saudou o
demicos Rua do Ouvidor. 166
novo
titular e chefe, dizendo
Fecham-nos os caminhos...
Amerissou,
hontem,
às trazia, entre
muitas malas
•Quem? Todos. Os amigos e os da satisfação com que todos 14,40, nò aero-porto da Ilha postaes que as constituíam
a
inclusive
o
recebiam,
o
pro- dos Ferreiros, na Guanabara, sua carga, a primeira remeiinimigos... Os inimigos, porfessorado
da capital e do in- o avião amphibio NC-75-K da tida
que não os queremos contraRepublica Dominiriar com a nossa voz leal. terior do Estado, que viam em "Panair", procedente do Nor- cana. pela
A maioria das cartas
um
administrador
s.
s.
capaz
Ninguém nos acreditaria. O
te e trazendo as malas pos- destina-se, como
é praxe,
mal tem sempre innumeros de nortear a Instrucção Pu- taes dos Estados Unidos e aos philatelistas ejá principalblica
Fluminense aos seus portos de escala.
adeptos e sympatizantes...
mente aos colleccionadores de
Os amigos, porque consen- grandes destinos.
Vão promovel-a as cias— a 5." —- desde enveloppes sellados e carimviagem
A
Fializou
o professor Mario
"Panair" inaugurou de- bàdos,
timos em ter essa covardia
a
tenham
sido
que
tranque
da sensibilidade que põe aci- Campos por felicitar-se a si finitivamente o serviço sema- sportados nas primeiras via- ses trabalhadoras do
ma de um interesse geral e próprio e aos seus collegas nal entre o Brasil e os Esta- gens entre
Districtò Federal
pontos determigrandioso um pequeno inte- presentes que acabavam de dos Unidos, — correu com a nados.
O banquete de confraternização
resse de grupo, de partido, de ter na nomeação do dr. Antu- regularidade de 100 0|° sobre
das classes armadas, em homenanes Figueiredo um estimulo o horário
Para aproevitar essa ma- gem aa sr. Getulio Vargas, abriu
classe...
estabelecido,
o
que
trabalham e procudos colleccionadores, as caminho para outras manifestações
Andamos assim... Temos dos
aconteceu com as 4 an- nia
->.m que
administrações
se elevar rias funeções aliás
de collectivas, numa demonstração capostaes
medo de tudo... Dependemos
teriores.
tegoricade
a opinião publica
diversos paizes,
decidiram
cle tudo... De todos... Ame- queO exercem.
Desta
vez, porém, havia uma obliterar os sellos das cartas está solidaria,que pela expressão
de
Antunes
dr.
Figueiredo
açam-nos com situações, pre- respondeu em agradecimen- novidade philatelica: o avião remettidas
todas as classes
sociaes, com o
expelas
primeiras
novo governo da Republica.
conceitos, inconvenientes, des- to, dizendo
que tudo faria
pedições, com carimbos espe- Agora mesmo, fomos informados
harmonias...
bem estar dos
ciaes.
de quc as classes
trabalhadoras
E dizemos
•**as de renartição, seus colleque somos li- pelo
cogitam de organizar,
procuranDE OURO PARA O
vres...
O nosso clichê representa do Districtò
Que os captiveiros do por todos os meios
sabbado próximo, uma granao se a
cairam... Que a liberdade é alcance
unia das cartas hontem che- para
ESTRANGEIRO
de manifestação de apreço ao chedotar
o
ensino
publium sol aberto sobre o mungadas de São Domingos, ca- fe da Nação, gratas pela orientade tudo quanto se resente
E' digno de applaüsos o es- pitai da Republica Dominica- ção que õ governo
do... Dizemol-o, assim amar- aco sua
provisório asactual
organização.
forço que o governo pro viso- na. Vê-se nitidamente os sei- sumira em seu favor, criando não
rados a coisas mesquinhas, e
Ao terminar, o dr. Antunes rio vem fazendo, no sentido Ios aéreos com o
o departamento indicado para
amarrando, igualmente, com Figueiredo
carimbe es- só
sua oração, foi por de limitar o mais possivel a
resolver o problema
desocdos
a tradição dos preconceitos, todos
do
correio
de
origem.
pecial
abr-pcado
recebendo
capados, mas amparando, por ou"Primer
dedas mentiras convencionaes,
saida
o
do
nosso
ouro
despacho aéreo para
'.a as altas autoridades
para
meios, inclusive o da moradia
aue estrangeiro. No entanto,
das invencionices de partido
ai- Sur y Centro America", e a tros
barata, á situação econômica afflio
foram
cumprimentar
peia guns artigos continuam sendo data, 30 de dezembro de 1930, ctiva dos
e casta, aquelies que passam
salário de
em redor de nós... Este mal sua Investidura no elevado importados, quando o gover- 6 a.m. O enveloppe traz ain- cada dia. que vivem do
cargo
a que foi conduzido pela no poderia
cle escravidão é, na verdade
ãd- da um sello especial de 2 cen- Essa manifestação sara, ao quc
do governo do Es- quiril-os emperfeitamente
hereditário... Veiu até nós confiança
nosso paiz.
-ido.
tavos, emittido, para um fun- nos informam, de caracter absolue irá. de nós para deante.
A Directoria de Navegação, dp de soccorro, por oceasião tamente popular, devendo nella faoradores
ouvir
vários
Irá,
se não tivermos um
por exemplo, importa poitas, do furacão que em 3 de se- zerem-se
boias cegas, boias illuminan- tembro ultimo devastou a ci- proletários;
gesto decisivo de audácia, se
não tivermos o arrojo supretes, estrueturas
metallicas, dade de São Domingo. Namo de alterar todo o estabe- DOS FILHOS- PECAM OS ULTI- etc, quando tudo isso pode quelle triste. momento, foram
lecido, para que o homem do MOS LOGARES, INTERNOS, A ser adquirido aqui e em São os aviões da Pan American Seja a dinheiro, com vantajoso
PREÇOS REDUZIDOS DA
futuro esteja
Paulo, em condições mais fa- Airways que primeiro presta- desconto, ou a longo' prazo, sem
liberto, realESCOLA BRASILEIRA
mente, como nós quereríamos
voraveis, dando ensanchas, ram auxilios materiaes aos augmento de preeo, não confie a
PAO.UETA'
de seu predio, sent
estar. A liberdade é um ciaportanto, á evasão de nãope- sinistrados, conforme o DIA- construcção
Num monte a ltelrn-mur
primeiramente conhecer ps critemor do espirito. E é por mide
ouro,
quena quantidade
RIO DE NOTICIAS teve op- riosos orçamentos da antiga Emseraveis comm-omissos deste
que poderia ficar na nossa portunidade dé informar aos ¦presa Constructora e Saneamento
Predial Ltda., lnspeccionar algucorpo miserável, que não se
circulação interna.
seus leitores. *
mas dezenas de suas construcções
mantém, um século, sequer,
Como o bom exemplo deve
o visitar sua franca e permanente
incorruptível, na terra, que
exposição de plantas e projectos
Fazem-se com sigillo, começar, por casa, acreditaestamos viciando o espírito
mos que o governo provisório* VENDE-SE radio-victrola, em ile suas graciosas e artísticas habltaçues, íi rua Marechal Floriano,
immortal que, após a sua ex- presteza e perfeição. Es- procurará evitar importações bello movei georgeano, com 35
da de S. Paulo), onde
tineção, continua agindo, em
desnecessárias, com o que au- eüurivaninha, marca Colum- só se(Filial
utiliza materiaes absolutatoda a parte, nor todo o tem- coía Remington, rua 7 xiliará a nossa industria e, bia, de 7:000$ por 3:500$000; mente de primeira e caprichoso
geral; contractos miconsequentemente,
po...
a nossa Pr. Republica, 84, canto R. acabamento
nuciosos e rigorosamente execude Setembro, 67*
economia.
CM.
Senhor dos Passos, botequim. tados.

0 correio aéreo e a phílatelia
"Panair"
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rado nessa sessão que a construoção do Hospital de Clinicas fosse
feita por etapas, inieiando-so pelo
grande Monobloco o simultâneamente pelo Instituto Anatômico.
Procurando dar cumprimento â
essa deliberação, organizei um
esboço descriptivo desse Instituto com o objectivo de despertar
a attenção dos technicos sobre o
assumpto. Fiz delle farta distribuição, porém, a nao ser da parte
do professor Alfredo Monteiro e
HOSPITAL

DAS

/

do seu assistente dr. Solto Maior,
do nenhum outro technico recebi
mals do aue promessas e bondosas referencias em encontros fortuitos. Julgo que v. ex. não culdará do immediato inicio da conInstituto, indisstrucyâo desse
pensavel ao ensino medico, por
falta de recursos, porém, no interesse
de ver concluido.- integralmente, em seus menores detalhes technicos, o plano do Hosde Clinicas,
estou
certo.
pitai

CLINICAS

DA

FACULDADE

DE

examinará cuidadosamente o aBsumpto.
Era isto, sr. presidente da Assistencia Hospitalar, oue
desejava trazer ao vosso conheclmento, agradecendo a attenção
que
acaba de me ser dispensada,."
INSTITUTO AN ATO MICO
O esboço descriptlTo a que o en-'
nheiro Porto d'Ave* se referia na'
exposição feita no dr. Pedro
Ernesto, é o .seguintes

MEDICINA

DO

KIO

DE JANEIRO

Quadro synoptíco da posição das clinicas
como se encontram

dispostas

INSTITUTO

no projecto approvado-

ANATÔMICO

—

SECÇAO

CLINICAS

JN

E

BIOTERIO

INSTITUTO DA CLINICA PEDIATRICA MEDICA,
CIRÚRGICA E ORTIIOFEDICA
INSTITUTO DAS CLINICAS SYPHILIGRAPHÍCA
E DERMATOLÓGICA

INSTITUTO DE CLINICA OBSTETRICA
INSTITUTO PHYSIOTHERAPICO
•M

EXPERIMENTAL

O

B

L

O

C

O

CIRÚRGICAS

XINICAS MÉDICAS

tíYNKUOLOGIA.
NEUROLOGIA.
INSTITUTO DE PSYCHIATRIA:
3.» CADEIRA DE CLINICA CIRÚRGICA.
2.» CADEIRA DE CLINICA CIRÚRGICA.
1.» CADEIRA DE CLINICA CIRÚRGICA.
OPHTALMOLOGIA.
OTO-RHINO-LARYNGOLOGIA.
ENSINO:
ADMISSÃO E «TRIAGE» DO DOENTE*

DOENÇAS TROPICAES.
VHERAPEUTICA.
SERVIÇO SOCIAL:
PROPEDÊUTICA.
LABORATÓRIO PHARMACEUTICO — PHARMACIAt
4.' CADEIRA DE CLINICA MEDICA.
3." CADEIRA DE CLINICA MEDICA.
2.» CADEIRA DE CLINICA MEDICA.
'
1.' CADEIRA DE CLINICA MEDICA.
"TRIAGE" DO DOENTE — ENSINO.

Conferências — Bibliotheca — Museus — Congregação da Faculdade — Administração — Direcção Medica
Alteração que julgo necessárias
5NSTITUTO

ANATÔMICO

—

INSTITUTO DE DOENÇAS TROPICAES
INSTITUTO DE CLINICA OBSTETRICA

SECÇAO

EXPERIMENTAL

E

BIOTERIO

INSTITUTO DA CLINICA PEDIATRICA MEDICA,
CIRÚRGICA E ORTHOPEDICA
INSTITUTO DO CÂNCER E DA CLINICA
SYNECOLOGICA

MONOBLOCO
CLINICAS

CIRÚRGICAS

CLINICAS MÉDICAS

UROLOGIA.
INSTITUTO NEURO-PSYCHIATRICO:
3.» CADEIRA DE CLINICA CIRÚRGICA.
2.' CADEIRA DE CLINICA CIRÚRGICA.
1.» CADEIRA DE CLINICA CIRÚRGICA.
ACCIDENTES E ORTHOPEDIA (Adultos).
OPHTALMOLOGIA.
OTO-RHINO-LARYNGOLOGIA.
ENSINO:
ADMISSÃO E "TRIAGE" DO DOENTE
Conferência* — Bibliotheca — Museus

SYPHILIGRAPHIA E DERMATOLOGIA.
PROPEDÊUTICA.
INSTITUTO DE HYGINE — SERVIÇO SOCIAL
LAB. PHARMACEUTICO — PHARMACIA:
4.» CADEIRA DE CLINICA MEDICA.
3* CADEIRA DE CLINICA MEDICA.
2.* CADEIRA DE CLINICA MEDICA.
1.» CADEIRA DE CLINICA MEDICA.
THERAPEUTICA.
"TRIAGE" DO DOENTE E ENSINO.

Congregação da Faculdade — Administração — Direcção Medica
Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 1930.
A. Porto d'Ave.

"A concepção reúne num edificio de amplas dlmensOes o Instituto propriamente dito e em pavilhão annexo, a parte
experimental;::No Instituto funccionarão as seguintes cadeiras: Mediclna Legal, Anatomia Humana (Ia
e 2» cadeiras), Anatomia Pathológica e Medicina Operatorla.
O porão que acompanha toda a
extensão do edificio com altura
sufficiente, farta illuminação e
aeração, comprehenderá o serviço de conserva de cadáveres por
meios chimlcos, Secção de Anthropometrla, os depósitos de caixões, o serviço de maceraçâo para preparação de ossos, as camaras frigoríficas para o conservação de cadáveres destinados ás
cadeiras de Anatomia Pathologlca e Medicina Legal, o Forno de
Incineração e finalmente o serviço de expedição
de cadáveres
para sepultamento. Parece lógico
todos
esses
serviços
funccloque
nem em o mesmo andar por comprehenderem, na sua seqüência, o
recebimento do cadáver, sua Identlficaçâo, conservação, distribuição para os differentes serviços
e a salda apôs a utilização scientifica. O cadáver ao entrar no
Instituto será recebido em uma
ante-camara. situada junto á passagem do transporte subterrâneo
do serviço geral do Hospital. Nessa sala de admissão, deverá ser o
mesmo convenientemente preparado para o serviço anthropométricô, para o qual deverá ser prevista ampla sala, com boa illuminação e perfeitamente ventilada. Sua Installaçâó comprehendera seis mesas de material não
permeável, para receberem os cadaveres. No centro delia deverão existir duas mesas anthropométricas especiaes ( modelo Fróes
da Fonseca), onde serão obtidas
todas as medidas de Identificaçâo. Será necessário prever, no
serviço anthropomotrico, a instailação de projectores apropriados
á photographia dos cadáveres, de
modo a ficar-se independente das
condições variáveis da luz natural, e bem assim, a montagem de
um typo especial de balança para
a pesagem dos mosmos. Não^podera ser esquecido um pequeno
escriptorio para registro desses
dados, á medida que forem sendo
colhidos. Junto as mesas dessa
secção serão instailadas mangueiras apropriadas para a lavagem
dos cadáveres e previstos amplos
ralos para o escoamento immedlato das águas caidas ao chão.
Junto a esta sala deverá ser
localizado o gabinete do encarregado do serviço, comprçhendendo armários para
deposito do
material technico para as fichas.
as collecções photographlcas,
os
livros
de escriptüração,
de um
modo geral torto o mobiliário exigido por uma secção de archivo,
perfeitamente Installada.
Depois de submettido ao servio cadáver
ço anthropometrico,
será enviado á sala de conservacuja
deverá
ser
çâo,
.capacidade
calculada, tomando por base a
accommodação de trezentos cadaveres e será annexa ás dos servlçòs anteriores. Sua Installaçâó
deverá comprehender de-s mesas
para os trabalhos,
providas dos
respectivos supportes
para irrU
Esses
gadores de cinco litros.
irrigadores deverão movimentarse sobre guias vertlcaes, dotados
do
de reglstradores
de pressão
liquido. Junto a esta sala deverá
um deposito
ser prevltto
para
produetos chimicos, necessários á
conservação dos cadáveres, taes
ácido
como: formol,
glycerlna,
phenico, álcool, etc, produetos
estes que consumidos em"stocks".
grande
escala, exigem grandes
Nesse deposito deverá ser instaiJado um filtro de pressão para a
filtragem
do liquido a injectar
nos cadáveres, permittindo um
serviço de conservação e um trabalho unico no gênero. Para que
sejam evitados os freqüentes caserá
sos de contagio,
previsto
junto ás salas descripta? um expurgo especial, tendo annexo um
vestiário, que por sua vez deverá
dispor de nuartos do banho or.i
numero sufficiente para attender

ao numeroso pessoal indispensavel á regularidade do serviço. O
cadáver uma vez submetüdc» á
operação de conserva,' que deverá
ser feita com caracter selectivo,
previsto o seu melhor aproveitamento, deverá ser remettido para
a cuba que lhe fõr destinada onde
aguardará distribuição posterior,
de accordo
com as
requisições
feitas.
O typo das
que forem
cubas, deve ser o pequeno, para
seis cadáveres no máximo.
O regimen das grandes cubas
apresenta graves inconvenientes,
entre os quaes o da deformação
dos cadáveres amontoados
uns
sobre os outros, bem como
em
relação á difficuldade de seleccional-os,
segundo as condições
technicas
apresentadas.
Outro
inconveniente
é a procura
de
um determinado
cadáver reclamado pela familia (facto commum), ou,
solicitado
especialmente para
determinada
pese
indicado
ficha
do
quizapela
serviço anthropometrico. Dentro
deste ponto de vista a sala deve
encerrar
50 cubas com largura
sufficiente para que possam ficar deitados parallelamente dols
cadáveres, sem que se toquem,
e dispor
de altura
sufficiente
para que sejam collocadas duas
grelhas de madeira supportando
cada uma dois
cadáveres, de
modo que os corpos
superiores
não comprimam
os inferiores.
Entre as cubas deve medear um
espaço nunca inferior a 2,00 motros, de modo a facilitar a movimentaçâo dos
cadáveres e á
sua construcção deve ser
feita
em cimento, revestido pelo lado
externo e interno
de
azulejos
brancos, sem quinas vivas, devendo ser munidas de torneiras
carga
e descarga, sendo
para
conveniente que o tubo adductor
da
agua
descarregue, directamente no seu interior, em
sua
parto superior, o com o seu registro na parte externa, um pouco afastado do movimento
das
tampas.
As
tampas das
cubas devem
ser construídas de alumínio nlckclado, reforçado, possuindo no
contorno
inferior um frizo saliente que as encaixe num canalete cavado na boca da cuba,
onde se possa collocar glycerinu ou outra
substancia
oleosa
vedal-as hermeticamente.
para
A parte
tampas
superior das
deve conter um receptaculo onde
possa ser collocada uma placa,
na qual se Indicarão os nomes
dos cadáveres depositados, assim
como a posição em que Be encpntra cada um, tornando fácil e
rápida a sua procura. No deposito de produetos chimicos, já referido, de.verâo ser
installados
reservatórios especiaes, que ficarão ligados ás cubas directamente, de modo a sei- evitado o
transporte em vasilhas das droPôde
gas de sua alimentação,
ser adoptado
qualquer typo para
'
taes
recipientes, nâo
convindo
o typo metallico para o formol.
asO serviço de maceraçâo,
de preparação
sim como o
de
ossos, deve ser InsLallado
tambem neste pavimento, fora, poconsrém, da actividade maia
O local inditante do pessoal.
cado ê aquelle que fica próximo
da installaçâó das válvulas do
vapor, pela
necessidade
desse
"proelemento na maceraçâo e
do
esqueconsecutiva
paração
ieto.
Por
ultimo, 6 de notar que
essas secções reclamam o maior
asseio, de modo que se Urrria inuma saleta,
dispensável prever
os
onde possam ser guardados
utesillos de limpeza e conservado a postos o j*essoal indispensavel para attender aos constanna
líquidos
tes derrames dos
movimentação dos cadáveres.
modo
Vejamos agora, do um
as
resumido, de que constarão
installações dos andares superiores :
do
No andar térreo, elevado
solo apenas metro o vinte, enda entrada,
contrar-se-âo, o.lém
principal, as escadarias e elevadores do Instituto, as Instai-

lações relativas
á Cíuleira
de
Medicina Legal.
Foi reservado
esse andar a essa disciplina para
tornar mais accessiveis ao publico os trabalhos relativos
ás
autópsias , e o velario, onde serão expostos os cadáveres. Para
o ensino será previsto um amphítheatro, onde possa o professor proceder ás autópsias e leucionar sua cadeira.
AnnexeS' a
elle ficará a verdadeira sala de
autópsias, que será provida de
um expurgo para os anatomistas
e seus assistentes, assim como,
de um amplo vestiário para
os
mesmos. A saja para o preparo
do cadáver, a de esterilização e
a dos raios X, completam a installaçáo technica dessa secção.
Para o publico, do lado opposto
ao amphitheatro, ficará o velario, separado por uma cortina de
vidro.
As demais divisões
previstas
referem-se aos serviços de limpeza do pavimento.
O primeiro andar será destinado ao serviço
de- anatomia «
terá um
grande amphitheatro
para ns aulas theorleas das differentes cadeiras do
Instituto,
provido de um apparelho
para
projecções.
No serviço de Anatomia Pathologica devem ser instailadas:
a sala para
nçcropsias, a sala
pára aulas praticas do anatomia
e pathoiogiã e microscópica, gabine.tes para o cathedratico, sala
para o assistento-chefe do Laboratorio, salas para os demais
assistentes, sala para auxiliares
technicos, sala para a collecção
de peças e demonstrações praticas
(incluindo nella um pequeno serviço frigorífico), sala
para deposito de material, sala
para microtomias e estuías para
inclusão, saleta
para balanças
de precisão, sala para laboratorios e saleta para os serventes.
O segundo andar será destinado á installaçâó dos serviços da
cadeira
de Anatomia
primeira
amHumana, com um grande
Phítheatro para os alumnos. As
Installações desse pavimento sesala
rão as seguintes:
grando
para dissecação e estudo pratico
dos alumnos, gabinetes para o
cathedratico, para o chefo do laboratorio. para os assistentes e
technicos,
os
auxiliares
para
sala
sala para o conservador,
sala
para o material technico,
para as injecções e preparo dos
cadáveres, montagem do esquegeraes.
letos o outros serviços
sala para collecção de peças destinadas ãs demonstrações pratlcas, sala pnra microtomia e estufas para lnflusties. saleta para
os serventes e vestiários
para
para os alumnos. O amphitheatro obedecerá ás mesmas condições do pavimento inferior.
Comprehenderá o terceiro andar as mesmas Installações do
segundo andar, menos o amphioa
acerescentando-se
theatro,
serviços de radiologia, de desedo
nhistas
e de photographia,
Instituto.
O quarto andar destina-se A
cadeira de Medicina Operatoria
e comprehende varias installações, entre as quaes, grande sala
para trabalhos práticos."
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Recebemos e retribuimos
mais os seguintes votos de íelicidade pela entrada do novo
anno, firmados pelas seguintes pessoas:
Idivaldi dos Santos Riscado; Directoria do Banco de
Credito Mercantil; José Teixeira da Matta, nosso correspondente em Mogy-Mlrim, directoria da Escola Nacional
de Bellas-Artes; Maestro Mario Sylva; Lou et Janot, professores de baile; Companhia
Generale Aeropostaie; FoxFilm do Brasil, S. A.
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correspondência
para
«sta sp.cção deve ser envia<la ao seu director — SI<V1ÕES COELHO, — Rua
Buenos Aires, 154 — Kio de .
Janeiro ¦
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Parece certo vir ao Rio TELEGRAPHICAS
DESCOBERTA DE RELÍQUIAS
Portugal
ROMANAS
"Menina
a
tíe Portugal" cavaçoes
LISBOA, 5 (U. P.) — Nas exprocedidas em Belver, íoencontrados objectos romanos,
para assistir ás festas ram
nomeadamente pedras com. inseripções, tijolos e pesos, sendo tudo
entregue ao sr. Leite Vasconcelcarnavalescas
los, director

LISBOA, 4 (U. P.) — A
Companhia Nacional de Nave
gação está organizando a segunda excursão de portuguezes .
para assistir ao Carnaval no Rio
de Janeiro, no paquete "Lourenço Marques", que zarpará
de Lisboa a 29 do corrente.
Parece certo que "Miss Portugal",
de
1930,
senhorinha
Fernanda
Gonçalves,
tomará
parte na excursão.
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cinematographico UM ACORDO FINANCEIRO
COM O BANCO DE PORTUGAL
Lisboa, 19 de dezembro — Do
gabinete do sr. ministro das Finanças foi enviada á imprensa de
todo o paiz a seguinte nota officiosa:
"Foi accordado
entre o Ministe{
rio das Finanças e o Banco de Portugal levar' á conta do Fundo destinado á amortização da divida do
Estado ao estabelecimento emissor
72 mil contos, de receitas, já apuradas até esta data, devendo a
acquisição de titulos para- reforço
do mesmo fundo ser feita no prazo de um anno. O referido accordo não restringe as disponibili.
dades do Banco de Portugal; para
auxilio da praça.
Realizada
a operação,
fica o
"Fundo de Amortização
e Reserva" elevado a 111 mil contos e a
circulação representativa de emprestimos ao Estado mais solidamente.garantida, ao mesmo tempo
que se vae tornando mais fácil
o futuro reembolso da divida.

do Museu Ethnologico.
GRANDE DESASTRE EM
VIDAGO
LISBOA, 5 (U. P.) _ Desabou
em Vidago a varanda da residência
do proprietário
Manoel Soqueiro
arrastando tres pessoas. O
proprietario Soqueiro morreu no desastre, que se verificou
a
família assistia ao desfilequando
da Philarmomca pelas ruas, festejando
o Anno Novo.
CONTINUAM OS TEMPORAES
NA PROVÍNCIA
LISBOA, 4 (U. P.) -_ continuam os temporaes na
provincia.
O rio Mondego transbbrdou,
inundando a parte baixa da Figueira
Co3mbra, cujo bairro
q ;0Zn,e
Santa
Clara
se acha
submerso
parcialmente.
Os prejuízos
são
enormes.
"RAID"
O
A ANGOLA DECORRE
NORMALMENTE
LISBOA, 5 (U. P.) -Os aviadores Carlos Bleck e Humberto
belTl em Kayes,
w*.terrissaram
"oniem-
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A OBRA DE ASSISTÊNCIA AOS PORTUGUEZES
DESEMPREGADOS
I
APPJ$hkLPA*A OS COMMERCIANTES E INDUSTRIAES
SOBRE A COLLOCAÇÃO DOS DESEMPREGADOS
iá conclllido
cadastro de, muitas dezenas de
t„<.,,S!«n^0
portuguezes desempregados, 9trabalho a
que a "Obra" procedeu
int«medio
por
do seu corpoPde synTLZJaf0SO Tdad0' antecedentes
de todos os cadastrados,
™t\Tr*°dr
1*
afim
de poder mdical-*s
com os documentos que prosem a sua
os
ramos de actividade, quer no commercio,
serviços domésticos, o favor de se dirigiremindustria ou mesmo
á sua Secretaria"
°U Pel° telephone 4.^60,'
sempre aaueHerÍqU%VaUada/eS',158'
que necessitarem de algum empregado, nois
devido
de, deseI"P^os, |tfdS' re oS
"u"
nargara?odden,qUantÍd8de
^
de 3CtÍVÍdade' de accordo com. a
competência.03
Tambem a directoria da "Obra"
zes que se encontrem desempregadosavisa a todos os nortuímo
ainda não eltãÓ
inscriptos, para candidatar-se a empregoe qu
ou repitríáçâo
ali
poderão fazer diariamente, todos- os dias úteis das 8 o2«Q??

Segundo disposição da nova lei
de immigração, dentro de 90 dias.
grande maioria die casas portuguezas terá de ver-se forçada a
dispensar
empregados
parte dos
seus compatriotas.
tem
A medida governamental
por fito exigir que a maioria dos
auxiliares commerciaes ereja brasileira. Nada mais justo. O Brasil defende-Be e até admira que ha
mais tempo o não houvesse feito.
Que as casas portuguezas podem, facilmente, querendo, subti"'* :'i)*jWfff7**ff^fflfn_fH
tuir os seus empregados de escriEm dezembro
ptorio, pois que os contabilistas
A sra. Elisa Maldonado e o sebrasileiros têm provado de ha mui¦SÍ-íííS. - ' ^Sm° que ná0 sejam sociosi Prestando tambem
assistência medica gratuita a todos
to serem tão competentes quanto nhor Mario Maldonado pediram em
da "lesma
mesma necessitem,
«ue u<*
necesStem
os estrangeiros, isso não offeréce casamento, para seu filho e irprovado que seja não terem recursos
CONTA PROVISÓRIA DOS" ME"Obra
Aissim,
mão, sr. Fernando Maldonado, a
a
duvida.
ZES
DE
de Assistência aos Portuguezes DesempaJULHO A SETEMBRO
rados" espera ser distinguida com
O "busilis", porém, não está na sra. Casimira Chamusca Desirat
DE 1930
os
contabilidade, riem nos logares te- Monteiro, filha
"Diário
da sra. AlexanEm supplemento ao
do
chnicos, visto que os brasileiros o drina Chamusca Monteiro e do seGoverno", II série, foi publicada,
nhor
OnAlfredo
comprovadas.
Desirat
são de aptidões
Monteiro,
nos termos do art. 3o da lei nude elle está, é nos serviços dos
mero 1.611, de 30 de junho de 1924,
— Realizou-se o casamento da
braçaes,
homens
trabalhadores
que sra. Maria dos Prazeres
e art. 42 do decreto n. 18.381, de
Sá Mello,
Be entregam ao trabalho com de- filha da sra.. Cacilda""Xavier"de'
24 ie maio de 1930, a conta
pronodo e sem fadiga.
visoria dos mezes de julho a seNOTA DA SECRETARIA
Sá e_ do. sr. José Correia de MelUM HOMEM CARBONIZADO
Adaptar-se-ão brasileiros a. suar lo,
tembro
do
corrente
fallecido.
anno,
com
já
o
sr.
Antônio
pela
qual
Na ultima: segunda-feira desapns estopinhas em serviços tão ru- Dias' Mendes Lobo, filho
se.
Caixa
verifica
Beneficente
o
—
de Seixas
movimento em
que
da sra.
¦'-'••>j5h§rjo
.
do.Dianteiro, freguezia de
des? E' essa a pergunta que tenho Emilia Dias Lobo e
dinheiro nos cofres públicos e no Tambem devem reunir-se,
breve- pareceu
do sr. Agnello
"dé
Santo Antônio dos Olivaes, onde
Duvido a muitos chefes de casas, Ferreira de Carvalho Mendes
Banco
mente,
em
Portugal,
assemblèa.
e suas agenos
geral,
asLoSETÚBAL,residia e.de. onde era natural, Ma16 de dezembro «as, como Caixa Geral do The- sociadòs
do progressivo
portuguezas, receiosos de què. á lei bo, abastados proprietários em São O
¦
núcleo
governador civil: do districto
os obrigue a ficarem sem braços Pedro de France.
dos filhos de Seixas, agrupamento noel Madeira,- de 70 annos, indisouro; foi o seguinte:
Serviram
"péde
esta
-preponderância naquella
parecolhendo
o
dentro,
Entradas:
dò
para os seus armazéns, onde o
pròdúcto
Centro Minhoto, cuja yiduo de
das
1930; julho 1: Saldo
drinhos, por parte da noiva, a sedp anno anterior —Nas thesoura- acção, apesar da sua curta exis- localidade e.que. gozava de meios
pado" é uma realidade tremenda. nhora Delphina do Amaral Balu- ™M»S?."" ab«tas. em todas as
conectividades da cidade,
O que se vae dar, é o seguinte: là Cid e o sr. Augusto
tencia, se- tem feito sentir duma de fortuna-,
rias e outros cofres, esc; ......
com o
Xavier de lim de se angariarem
Hontem,-foi -o, cadáver do Maou os armazéns fecham por falta Sá, e,
fundos- para
31:263.822?56; na sede do Banco maneira altruísta, para com seus
do
noivo,
por
parte
seu
tio,
irmãos da povoação,' que: aquelle deira; encontrado num estado horÜe músculos que lhes justifiquem dr. Celestino de Figueiredo Dias, a construcção do monumento aos
de Portugal è suas agencias
Mortos da Guerra.
roroso,. reduzido, apenas ao esquea existência, oú os músculos des- delegado do
A
3:945.075f51. 1930, Setembro, 80 deu o nome. ¦
procurador da Repu- setubalense associou-se população
CORINA FREIRE
leto carbonizado, num casebre si— Receitas orçamentaes arrecadatreinados se tornam bambos pelo blica na comarca
enthusiasde
Figueira
Novos
sócios — Durante a se- to na Ribeira de Valbom,
da ticamente ao alvitre do
Illustre cantora patrícia — Protagonista do film
dispendio de energias a que não Foz, e sua esposa, sra.
no meio
chefe
das,
esc.
do
526:700.609$41;
da
PaoperaEmilia
mana, inscreveram-se mais os se- da serra e
Fei- districto. E, assim, se
mount: A Canção do Berço", que será exhibido em breve
estão af feitos.
junto duma azenha.
explica que,
ções de thesouraria e transferen- guintes senhores: Joaquim
joó'Dias.
atravessando a cidade um
Gomes,
Communicado
o
Demasiado sei que para tudo ha
caso á policia,
cia.de fundos,
1.002:864.492884.' Antonio Motta, Antonio
prolonno Capitólio
— Na Igreja de Bemfica, reali gado período de crise, aquella
de Al- pelo regedor de To vim. do Meio,
.
remédio na vida e que todas as leis
Total, 1.564:773.400132.
au- ^—¦«»—¦—____________________________i______»=_3_____|______.______________«_____^_^^
meida,
João
Ferreira,
tondade
Manoel
zou-se
o
da
Mas,
casamento
tenha
immediatamente
diversas.
do sr. Joa
partiram
têm interpretações
já em seu poder
Saida — 1930, setembro 30: — Silva, Victor J.
para o
Andrezo, Daniel local o chefe. sr. Américo Motta
tratando-se de alçar toneladas du- quim Antonio Tavares Dias, filho perto de vinte mil escudos, e isto
c
Fundos saídos para despezas pu- Fernandes Nogueira
sem
Xavier,
do
Adolcoronel
dois
sae
algumas
agentes
o
caso
Joaquim
Antonio Dias,
que
da P.M. C, desta
entidades hajam
rante todo o santo dia,
blicas orçamentaes, esc
"peso-pluma",
Souza
do
Azevedo,
fechado
pho
José
Maria
fallecido,
cidade.
as
suas listas, não tendo
dos
já
e da sra.
Virgínia
da amplidão
261:316.686$14; operações de the- Moutinho,
"peso-pesa- Tavares Dias, com sua
Joaquim
Mendes
da
Após um demorado exame pepara os limites dos
prima, a por isso feito ainda entrega das
souraria e transferencia de fundos Cunha, Florencio
respectivas
sra.
—
irFernanda da Silveira Tavares,
sommas.
argumento solido e
do"
1.149:112.868$33; Saldo que pas- Antonio Teixeira de eJsus Coelho, ricial, aquelles agentes da autoride
O
Souza,
filha do sr. Guilherme da Silva R.
capitão Gomes Pereira declaManoel dade constataram que as paredes
respondivel.
sa ao mez seguinte: Nás. thesou- Luiz Corrêa
de Sá,
Bernardino dum pequeno quintal que fica
Tavares e da sra. Celeste Peres rou-se-nos enthusiasmado
SIMÕES COELHO.
com o
rarias e outros cofres
junCorrêa,
Álvaro
Alves
acolhimento
Freixo e to do casebre e as hombreiras da
da Silveira Tavares. Foram padrique a população dis122:238.658§15; na sede do Banco Joaquim Teixeira
da Silva.
LISBOA, 15 de dezembro — Na trabalhistas
nhos por parte do noivo seus tios pensou a sua idéa e confiou-nos
de
entrada
porta
deste
apresentaconcernentes ás co- de Portugal e suas agencias, esc.
Hospital da Coionia Portugueza vam
o coronel Octavio Frederico Dias a sua certeza de que o monumen- sessão de encerramento da Sema- lonias, dizendo:
32:105.187$70. Total
— A favor desta fundação insere- Além grandes manchas de sangue.
"Falei-vos
na Social Ibero-Americana,- que se
e sua irmã, d. Eulalia Margarida to será, finalmente, construído,
disso, a
conservou-se
até agora de leis me- 1:564:773.400$32.
veram-se nestes últimos dias os sempre aberta, porta
Dias, e da noiva o major aviador simples e modesto é certo — mas realizou em Sevilha, no salão da tropolitanas,
mesmo durante o
como se
Excesso das receitas sobre as seguintes: Antonio
Portugal
PERGUNTAS E RESPOSTAS
Alves da Sil- incêndio, que destruiu a choupaJorge de Castilho e sua esposa, representando o testemunho sin- Camara de Commercio, annexo ao não fora a terceira
potência co- despezas orçamentaes
va, Joaquim Guedes
de Amorim, na e carbonizou o infeliz Madeira.
Manoel Fernandes — A emanei- d. Fernanda Quintella Mendonça cero do respeito de Setúbal pela Archivo das índias, o representan- lonial do mundo.
265:383.823$27.<
Tito Augusto de Moraes, Fausto
memória dos seus filhos mortos te de Portugal, dr.. Affonso
A policia está já de posse da
"E
pação será requerida com citação de Castilho.
Roé,
o
entretanto,
Pinto de Souza, Julio Alberto Gra- uma importante
na Grande Guerra. O
do tutor e do Ministério Publico
— Realizou-se
pista, que a legovernador drigues Pereft-a, chefe do Servi- tos e copiosos territóriospeíos vasna parochia de civil tem
ça, ,-de- Almeida, Francisco Duarte vara a um rápido e completo esem seu poder
designados, Santos-o-Velho
dois ço de relações de Portugal com mar, onde a sua bandeira de além
para, em dia e hora
o casamento
da projectos já
Saude,
José
Francisco
fluetua,
Duarte
o
SauBureau
clarecimento
Internacional du Tra- na Africa,
do caso, tudo levanpara a construcção, os
assistirem á justificação com que sra. Zelia de Jesus Moreira Cauna Ásia e na Oceania.
de, Armando
da Silva
Andrade, do a crer que o pobre velho foi
O ministro
o requerente provará ter capaci- lino, filha da sra. Maria José Neto quaes, têm uma grande simplici- vail", na secretaria Portugueza da Incumbe-lhe,
da Instruecão,
a Adriano de Brito,
isso
mesmo,
por
dade,
João
Moreira
sem
Sociedade
excluir
das Nações, proferiu um teger
prouma intèréssansua Moreira Caulino, já fallecida, e do
dedade necessária para reger
e dar auxilio aos trabalha- solicitação do seu collega do Com- Duarte, Francisco da Silva Junior, .assassinado, e transportado,
te expressão artística,
pois, pelo criminoso ou criminosos,
que entendemos
mercio, acaba-de propor o grau de
dever dores indígenas dessas
pelo que o discurso
pessoa e bens. Depois das restan- sr. José Ferreira Bastos Caulino, monumento
Joaquim
Soares,
longínquas
Joaquim
Lopes
extractar
se coadunará.,maravidentro do casebre, a que lanpara conhecimento
decidirá com o sr, Gaspar Octavio Passos
tes formalidades o juiz
egualmente portuguezes, cavalleiro de Sanflago para o se- Barreto, Bellarmino.de Oliveira e para
lhosamente á representação do fá- nossos leitores, sobretudo dos dos regiões,
çaram. fogo depois, afim de afaecomo fôr de justiça.
co- que tambem o são. Obra
de Almeida, filho da sra. Albina
.-nhor João Lopes de ..Faria, intel- Antonio Peixoto.
cto
assim
histórico
é,
tarem todas as suspeitas.
é destinado a loniaes, ao menos na parte que todavia,
que
Com a emancipação cessa a tn- Rosa de Vasconcellos Mourão Pasmais difficil e complexa Jigente; e. activo- investigador que,
memorar
nesse discurso lhes disse respeito:
sos de Almeida e do sr. Gaspar
telia.
que para a metrópole, em virtude nos archivos dá cidade de Guima"Sentia-se
O que ha de notável nesta subo orador como em
rães, especialmente nos da ColleOs tutores são obrigados a pres- Eduardo de Almeida. Foram ma- scripção,
familia — disse — pois encontra- de um conjunto de circumstancias giada, tem colhido
valiosos eletar contas da sua administração. drinhas as sras. Anna do Carmo emtanto, cujo rendimento está, no
desde
que
logo
se
attingem.
O
longe ainda de attingir vam-se ali reunidos os dois vea historia daquelle
a tutella de Carvalho Monteiro e d. Maria uma
E' certo
campo desegual e vario de appli- mentos para
que, finda
lhos
notável,
quantia
é
povos
a
sincera
concelho,
peninsulares,
muitos dos quaes já têm
de tão cação, as differenças
AGENCIA GERAL NO BRASIK
Moreira da dedicação
pela emancipação ou maioridade, a de Assumpção Pinto
do meio le
com
"Revista da
todos acorre- gloriosas tradições,
com os seus dissemelhança
quitação do menor não produzirá Cruz Teixeira da Silva, e padri- ram a dar-lhe o que
;
de raças, a diver- sido publicados na
irmãos
Roga-se
a
americanos
seu
todos os Combatentes da Grande Guerra,.
tributo.
da mesma raiz sidade e complexidade
Sociedade Martins Sarmento"
de approvadas
as nhos os srs. José Joaquim Careffeito antes
de usos e
residentes no Districto Federal e em Nictheroy, que, no
além Atlântico, costumes de um
_ As próprias associações opera- nascidos, e que,
contas pelo juiz, subsistindo, in- valho Monteiro' e Joaquim Teixei- rias,
sem numero de
freqüentemente' se sao os representantes dessa obra
que tão
seu próprio interesse, enviem seu nome, direcção è a uniteira, até então, a responsabilida- ra da Silva Junior. Depois do lan- alheiam de tudo
povos rudimentares, tudo são fa- balho e a
possivel. manutenção de ; dade em
quanto não seja magnífica de heroísmo que, a um ctores a considerar
che, servido na residência do pae
•
de do tutor.
que foram mobilizados, ao secretario da Direcção :
e attender, tor- serviços de beneficência
manifestação da sua vida syndi- tempo, Portugal e Hespanha realipara soe- \ Provisória da Agencia Geral no Brasil,
nando árdua e ingrata essa
Demetrio dos Santos — Ao fin- da noiva, os noivos que recebe- cal, abriram "quêtes"
sr. Manoel Correia
corro
zaram,
dos
trabalhadores
peinválidos;
entre os
para assombro do mundo sada tarefa. Portugal,
dar a leitura da sua carta,
lem- rem a benção papal, partiram para seus associados. E se
no emtanto, prohibindo absolutamente o recurDias — SALA PORTUGAL dò DIÁRIO DE NOTICIAS —
algumas en- inteiro.
norte,
o
tendo-lhes
mercê
sido
offereci"A Semana
brei-me do brado de Ganimedes
tregaram importâncias
Rua Buenos Aires, 154 — Rio de Janeiro.
_ de uma longa pratica de so ao trabalho obrigatório ou comSocial", que ora se administração
modestas,
no festim de Trimalcião. Os Ce- das muitas e artísticas prendas.
colonial onde têm pellindo para serviços
nem por. isso o seu aeto deixa de realizava era-lhe particularmente
partículabrilhado
alguns dos seus
sares
tambem
imaginavam
ter uma elevada significação mo- grata,
que
vendo
estreitados
numa de maior prestigio, soube nomes res ou fins privados, e admittinpelu razão da força destruiriam a
vencer do-se apenas para fins públicos, de
ral, que tem sido muito apreciado communhão espiritual os
de
povos
força da razão; onde, porém, julna cidade.
línguas hespanhola e portugueza. de ha muito tão custosos obsta- harmonia
com
a Convenção de
culos, promulgando uma série
gavam encontrar um pigmeu, deVarias agremiações têm orga- Resolver pacificamente os confii- medidas legislativas, attinentes de 1926, mas em condições excepcioUMA
FAMÍLIA
PERSEGUIDA
A
_
um
parava-se-lhes
ao naes, quando não
gigante com
seja
possivel
nizado festivaes a que já nos te- ctos entre o capital e o trabalho fini em vista,
um coração de aço, indomável, in— disse um
que constituem, e obter
TIRO
trabalhadores
voluntáriagrande estadista — é con! justo motivo,
mos referido e cuja receita se
ura
dos seus mente
temerato.
recrutados,
garantindo-se
MONTE REDONDO (Leiria) — destina á subscripção para o mo- uma obra formidável, que exerce- títulos de orgulho.
E por que venceu toda a resis- Dezembro —
sempre, no emtanto, aos indigerá influencia decisiva no sentido
Fructuoso Costa, bar- numento.
"Desde
tencia? Porque as armas eram o beiro,
— proseguiu — nas que o* prestarem, vantagens
da pacificação social. A carta do
1875
natural de Leiria
Os annuncios nesta secção são cobrados a $600 a linha
OBRAS DO PORTO
direito e a justiça, e cujas bate- leeido nesta localidade, e estabetrabalho, bastante por si para hon- que pela primeira vez se regu- ainda maiores do que as que poesteve ha
25400 o centímetro
A firma adjudicataria das obras rar os artífices da Paz,
lamentaram
ou
dem
auferir
rias eram as provas, esmagado- annos internado numa
no
regimen
os
contractos
do
recrude tracasa de do
"aspirações, não é balho no ultramar,
tem
feito
tamento
porto
experiências
ras, convincentes.
um
voluntário;
ideário
admittindo-o
de
até ao Código
apenas,
saude, voltando ha dias a dar in- com o
material ultimamente che- mas, em grande
O senhor
deve enquadrar a dicios de nova crise.
parte já, uma tan- de 1928 e ao Aeto Colonial de 1930, tambem para os serviços de inter"legere
—
ha
gado.
uma
ininterrupta
realidade.
est non intelgivel
phrase
demonstração, esse exclusivo dos próprios indiHontem; pelas lã horas, entrou
Na praia da Figueirinha, intenHgere".
"Com
por parte dos poderes públicos, do genas a quem for distribuído, cona pharmacia do estimado phar- sifica-se
o
EST. KIÂCHUELO
organismo, a que tão cuidado
_
a exploração da pedrei- intimamente
TIJUCA
que lhes merece tão im- mo sejam os de- hygiene das poSeja-me, pois, permittido, assim maceutieo nesta localidade, senhor
anda ligado o nome
Vende-se um predio á rua
vpações, limpeza de caminhos, epiportante
problema.
O
como duvido da sua intelligeneia, Sertorio Ferreira, e sem pronun- ra, de onde, dentro de pouco temseu
•
Vende-se, Conde de
pro"j1'0?'5'
Alice de Figrueiredo, estação
BomVt^ Portugal gramma civilizador
começará a ser transportada
fiiu
de além Eu- demias e calamidades publicas, e
duvidar agora da honestidade que ciar uma palavra puxou de um re- po,
fim, ao lado do
collaborando
740. Preço
do Riachuelo; prego:
de inicio, como si- ropa, iniciado
o local das obras, em
os
pedra
de
trabalho
para
de
terrenos
de
reem
1415,
de
oceasião
Telephonar
encontravolver
17:500$000;
alvejando
com Arnaldo, rua
o sr. Ferreira frente da cidade.
preside a acção.
gnatario que foi . do Tratado de se,
para
hoje, como nunca,
em
do Theatro 19, sala n.° 2; te- Nictheroy 771.
proveito da
definido, serva indigena
Versailles. Foi, sobretudo,
Desculpe-me a dureza da phra- com 2 tiros, que por uns centimea par- confundindo-se inteiramente
communidade
os
cultivar,
lephone
mas
2-2521.'
que
fe, pela sinceridade com que é tros o não attingiram na cabeça,
com
tir de 1926, que essas relações
indo as balas cravar-se numa das
intensificaram,, com a criação, se aquelles liberaes princípios huma- sempre pago ou auxiliado com disdita, e leia :
no
nitanos
tribuição de sementes e alfaias;
ENG. DENTRO
de
vêm
que
imprimindo
Ministério dos Negócios
Ha irmãos uterinos, consangui- estantes da pharmacia.
Estran- orientação as assembléas
características esVende-se
interna- — taes são as "Código",
Depois do borborinho que se eseasa nova,
ncos e germanos.
rua
geiros, da secção
Vende-se — Terre.no de 14
tinha a cionaes.
que
senciaes deste
Pernambuco 277. eom 4 com- x 30, já
nos prohonra de chefiar. Uma nova
Uterinos, sr. Demetrio, são os tabeleceu, o sr. Sertorio Ferreira
preparado, 15 minumodos,
termos,
"Basta,
phatranscrevo,
terreno
prios
do
de
8
que
x 30. tos da
se se inaugurou então nas relações
Carioca, linda
filhos da mesma mãe, mas de paes fechou as portas da pharmacia, revista,
para prova,
correr a reiatorio que o antecede.
Trata-se.
á
rua
General
PeEM JANEIRO
preço módico, com Monteiro,
vista sobre esse "Código do Traentre Portugal e o B. I. T
differentes — coagnados própria- fugiando-se no primeiro andar da
"Ligados, Portugal
dra
n.°
5.
não
Ferreira
e
Hespanha,
Vianna
Expede malas pelos seguintes se poupando o seu
n.° 35.
sua residência, sendo ainda dispamente ditos.
Paiz a esfor- balho Indígena", a que acabo de
um estreito sentimento de afalguns tiros vapores:
ços para cumprir, integralmente, fazer referencia, valiosissimo di- por
pelo louco,
Consanguineos, são os filhos do rados,
RAMOS
"High. Monarch"
fecto,
tudo
o
constitue
que
pres. . . ,
6 os deveres que a si próprio se im- ploma de 428 artigos, que honra
mesmo pae e mães differentes — contra as janellas. Na sua fúria, "Massilia"
6
Vende-se boa easa em RaANDARAHY
tigio para um é motivo tle justa
o louco, poueu depois, assaltou a
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Bom
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e
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á* rua
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do
desde
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.
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.
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subindo
de
a "Monte
pelas
os mais rasgados affecto,
uni largo numero de
Germanos, são os filhos do mesda Estação e do
ponto dos Itaipu*. 103,
com
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da
que é esse, na verdade
Olivia»
13
bondes, pnr í?0*000$000. facili- frente. Trata-se
mo pae e da mesma mãe — co- uma varanda com uns 4 metros de "Flandria"
13 convenções, taes como o referen- encômios por parte de altas com- mais solido de dia para dia, como
no
Banco
de
altura e arrombando
te ao horário de trabalho nos es- potências technicas estrangeiras,
tando-se o pagamento. Tra- Operações Mercantis,
uma porta "Alcântara"
aguados aguados.
rua
da
tantos
actos vém exuberantemen15 tabelecimentos industriaes,
.
tar na mesma, á rua
entrou ali, obrigando a familia "Nyassa"
Nova Alfândega n.° 55,
abados agnados.
telephone
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ao des- que nelle obtiveram a confirma•Stao n." 49.
canço semanal, otc. De resto, não ção dos méritos e virtudes colo- te demonstrando. A. garantia ma4-3021.
Ora. sendo o senhor irmão ute- Ferreira a refugiar-se no estabe- "General
xima
da
amisade
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une,
a
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que
lecimento
nizadoras
exagerava declarando
do sr. Manoel Gomes "Belle
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r.:.o, com que direito
portugueza. visita do chefe do Estado portuque PortuIsle"
18 gal é um dos
quer dispu- Carvalho, que encerrando as
COL. MILITAR
- a
por- "Andalucia
paizes que mais se Completando e aperfeiçoando o dé guez ao chefe do Estado hespaposse da herança aos ger- tas conseguiu
Star"
.......
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Chieftain"
20 seus trabalhadores,
tratar á, rua Morales de Los
sentindtf-se or- delo de doutrina. Com a elasti- dentro em breve, retribuída. Kat .- lhe fiz ver que o parentesco la familia ás iras do Fructuoso, o
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cidade que se impõe,
Rios, 21,
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frente ao Colle- tos, a minutos
c inidade é o que se contrae que até ali a foi seguindo.
das Barcaa,
Recebo malas dos portos portu- vanguarda no campo um posto de gem bastante, como concede mar- ros serão os povos vizinhos que
O tresloucado, depois de subjug-io Militar. No caso de venda, 10 s 26. R. Bernardo Vasconelle próprio mantenham sentimentos
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affectifaclllta-se
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cellos,
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governos
residencial,
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re- vos tão sinceros e íntimos como
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sendo entregue ás autori- "Hig.
junto da Bscola Normal e vagulamentarem
tudo o que,
com nós; e é por isso que eu, ao ter
!.*0,
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longa
tradição
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a
isso
com- mais precisão, só
......
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rios outros edifícios públicos.
dades.
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— continuou —
"Avelona Star"
póde ser feito a honra de saudar, neste momenComo na affinidade não ha
desde os
Tel. 4 — 5182, das 2 ás 3.
.......
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remotos tempos de Affonso IV, em dentro do próprio organismo de to, a nobre terra hespanhoi» —
A população de Monte Redondo, "Nyassa"
rnçucs, tambem não ha
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bo.n
predio,
gráos.
cada
coionia,
consoante
"General S. Martin"
as suas e, em particular, esta Sevilha macom 3 salas, quatro quartos,
Gráo ó uma geração;
19 que principiaram a apparecer en- condições econômicas,
linha é justificadamente alarmada e no in- "Demerara"
cozinha, etc, com 1 bom quin22 tre nós, com freqüência,
as capaci- ravilhosa, que, de há dias, vem ofleresse da sua defesa, pede ás aunina serie de gerações.
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corução,
òm
toda
a
sua
desme
oceorrem por seja forçoso attender,
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próximo
saude.
2 "Antonio Delfino" *,!
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ideas, aquellas esphera das normas
que as geJpraia;
de
oceasião;
preço
fundamentaes se num abraço immenso estreitasinstrucções dadas pela * Coroa ao
rações provêm das collateraos.
SANTA THÉRÊZÃ~~ ta-se com o sr. Cardoso, trarua
vice-rei da índia, no secuio XVI estabelecidas.
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hespanhoi
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trario, guilhotina u verdade.
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indigena
dia, quatro
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para todos os indivíduos do Trabalho, que presidia á sesALBINO BASTOS.
Preço de
Duzentos magnificos lotes.
oceasião.
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do
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as horas serão diiLria rua da Quitanda, 61. Pape- Novo bairro, bondes á
buidas pelos engenheiros, confor- zoito annos, como documento de sr. dr. Affonso Rodrigues Pereilaria Nunes.
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trella 54.
rua São Clemente,
plomas por que :=e vem dirigindo o adoptando às
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respectivas
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familia de alto
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Fui tambem á caça dos ti.ío salão do largo da Carioca
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dos menores, desastres no trabatratamento. 110
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se
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14 impõe-se a toda a gente de
con- gres e vim encantado.
para
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! lho, trabalho dos menores, desas- stituição de instituições
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Vende-se um lote na Praça
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Magnífica! Não me appare7-1548
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Sabemos que houve entendimento entre (ts directorias dos clubs Tenentes, Fenianos e Democráticos para. depois dôCariiaval, realizarem as Ires grandes sociedes uma majestosa festa que terá a (ieno^tinação
«Festa daJCo^
Caldeira de Piutão

coroar, os. esforços do pessoal^ qüe .«£;•próximo
QUE ANNIVERsabbado, fazer na
PIERROTS DA CAVERNA
•Caverna" um
SABIA
bem o merece.
reboliço dos dia- O baile inaugural dos "18" será
' A data de ante-hontem foi inA! sede vae ser. ornamentada-.,? bos, com "ò baile ' qué vem cuidasabbado próximo
"O' vos gue entraes, perdei toda a espe- tensamente festiva para um dos illuminada-' com arte' e profusão, - dosàmente
O completo suecesso; do baile
. .
preparando.
favalorosos ranchos da zona sul —
¦iA; sede, como nos disseram os inaugural do "Grupo dos 18", fi- E' possível qüe o veterano alliança resolva
rança" — DANTE.
filiado aos Pierrots da Caverna, ZER CARNAVAL EXTERNO — O CLUB DOS "ARREPIAMimosas- Cravinas.
E' que ella
Nos próximos dias 19 e :20| ém
apresentar- não causara espécie a quem, como
destemidos" foliões,
DOS" JA' DEU O GRITO DE CARNAVAL NA RUA!
Meia noite e trinta. Pouca gente na rua. A praga Tiraden- registrou o natalicio do .• "Velho
nós, é conhecedor dos reaes valotes apresenta um aspecto inusitado: vazia, quasi completa-* Moço", folião que toda gente co"Moinho",
O Carnaval nas Laranjeiras é, como todo o povo desta
res carnavalescos do
mente vazia. Só o Pedro I, com os seus caboclos e um cida- nhecé e que no "canteiro" exerprevendo, assim, para todas ás terra o sabe, uma apotheose extraordinariamente bella, a qual
dáo b^em apresentavel, a falar sozinho, num dos ângulos da ce as funeções de director de sasuas festas um. justo exito a co- comparecem, irmanados pelo mesmo ideal, Alliança e Arre'-.-'
roar os esforços dispendidos na
famosa praça.
Ião. E' um dos foliões da Monar.jm*
_________
na conquista da almejada victoria.
organização que precede a todas piados, a terçarem.armas
Bote o limão n'agua!...
chia, mas isso não constitue um
Os Arrepiados, o valoroso rancho da rua das Laranjeiras,
ellas.
•— Não boto!...
evidente aignal.de velhice, senão
Brilhante, em verdade, vactici- máo grado a- crise que assola o paiz e a situação angustiosa
Bote o limão n'agua!...
que "Velho Moço" possue a ciasnamos
o transcurso da festa em em que todos 4se encontram nesta phase de penúria por que
—.Não boto!...
sica mocidade eterna de Homero.
organização para sabbado
proxi- atravessamos, já deram o grito de Carnaval na rua! Foi um
Será algum rancho carnava- A data nãb passou desapercebida.
mo. Ao som dum "jazz", innu- verdadeiro heroismo.
"Coruja"
meros pares' se entregarão ás- dePelo contrario: o
esco? Que barulhada será esproE' sabido que o material constante da confecção de um
licias de cultivar a arte choreoja? Parece que os caboclinhos moveu uma manifestação, á qual
está caríssimo.
prestito,
até
horas
as
graphica
primeiras
______£_1____^&Í£§5Í§
do monumento estão no batu- não faltou a irreverência j de uma
chamadas pequenas sociedades, ao que se sabe, só
E
as
da
manhã
domingo.
de
Bifl WHÊ
1 que.
saudação em japonez... e o sorriAlmas intensamente carnavales- podem contar com as próprias energias, e o auxilio do com"Velho
Moço",
so
do
acreditando
Yayá me deixa subir na
cas, Ruy M. Barreiros e João de mercio e do povo.
^^1
Wm.'
Deus Coelho (Miro) animaram-sè
piamente no papagaio da "essaladeira!...
Ora, como na época presente a crise econômica é geral,
S**S$5KSsSs_M _______jK&-&%_KÍÍ.
á empreitada de realizar um fanOlá! Como vae essa bizar- tranja".
_n-*?^VHI^^H
fácil é deduzir-se que, sem duvida, serão múltiplas as difíiFJmi: ..-.-:¦.«_ v-x-ivSS
HmmB Bga^E^MIB
dango
de
realce,
nos
Pierrots,
e
:ia? perguntei eu, logo que puBOLA PBETA
fundaram o "Grupo dos 18", esco- culdades que esses abnegados defensores do Carnaval externo
^^¦^
f*f'
«^1
ie lobrigar a "fachada" do ar- Os festejos estão esquentando —
lhendo Sarita Pace para madrinha encontrarão para resolver o magno assumpto, que é o de conBSB^_«^^^^^^^l»^^.-«^^«^^^«^^H»'^^fc<:: o- ;^<-^í5k^§^^mB iente folião.
e "Mi-Nêga"
para pprta-estan- seguir meios sufficientes para a confecção de um prestito,
foram
O
forrobodós
os
que
de
-— Bem, mas, como sempre,
darte..
digno de seu próprio club, cheio de glorias.
sabbado e domingo
^^•«?Í*?Í^SS^S.SS ilÜM
i orompto...
A BATALHA DE CONFETTI DAS
Quanto ao Alliança, não menos coberto de glorias «e
A actividade dos destemidos e
^^y
O Álvaro Oliveira e Silva, intemeratos foliões do . extraordi,t
RUAS FELIPPE CAMARÃO E cheio de tradições brilhantes, que ainda não resolveu o as. .'
_r__M$t''''^\V-'''''
ALMIRANTE JACEGUAY
nas rodas folionicas nario cordão
jonhecldo
sumpto, cogita-se de uma reunião, brevemente, para resol-ela suggestiva
prosegue, dia a dia,
alcunha
vimos annunciando, ver sobre Carnaval externo.
de
Conforme
'Polaca'*, é um desses cidadãos mais vigorosa, mais fecunda, mais
realizar-se-á, no dia 29 do corE' possivel que o veterano rancho da rua Alice dê o aipara as recepções ao
rente, uma monumental batalha de
_^^^/^^^^^^^^mk_m íue não levam a vida a sério. dynamica,
mejado
neurasthenico • exigente Momo,
grito.
confetti nas ruas Felippe Camaresolução de um entendimenHn___rjl___La___C Cflffi: trabalha na Prefeitura, de mo- antes, durante
Entretanto, depende esta "Taça".
e depois do seu
rão e Almirante Jaceguay, em hodo que anda sempre atrazado... triduo, em que imperará
da
DE
maioraes
NOTImenagem
ao
DIARIO
os
entre
todos
to
como
Rei
"
no regresso ao "chato".
CIAS.
Dahi a reunião que será effectuada na "Taça", em breves
Que me contas de bom da Galhofa e do Pagode.
Álvaro Oliveira e Silva, baeEste prelio terá o concurso de dias.
O cordão, nos últimos dias, tem
varias bandas de musica, sendo
ó Álvaro?
ta ãe sete folegos, cuja viEsperamos e fazemos votos para que esta reunião resul— Muita coisa... Sempre se excedido nas demonstrações
que serão distribuídos ricos preda é uma comedia sem proT*\
Waf
favorável
ao Carnaval externo, para gáudio da cidade que
te
enfeicarros
mais
bem
aos
mios
antecipadas
de
regosijo
vinpela
logo... _
amando, sempre suspirando...
e
o tantas vezes campeão rancho das Larancultua
admira
bloco
e
ao
cidatados,
ao
melhor
Bancando o Romeu, na vi da do bem amado e reverentedão mais espirituoso.
de
existência
gloriosa e brilhante.
jeiras,
mente
cultuado
monarcha.
Tanto
da? Ora, você assim está parecendo úm garoto romântico...
está constituída
A commissão
^^^^^mXm\
V
aaKara.
mam.
assim
sabbado
é
que,
próximo,
jf
dos carnavalescos Levy de Lacertc\_j >gHèh
Qual a sua Julieta?
i\y
da, José Liggia, Noé Fasano, Anestreme- como se fora um sonho ou uma
Quando falámos nesse nome mágico, o Álvaro
visão encantada, o redueto da botonio Correia, Pedro Guedes, Erm
__^3--íI_S_k9m2jh_i^ w i
eeu e murmurou, com a musica palpitante da "Caraboo":
nani Silveira, Antônio,' Alves Netlinha sá povoou de uma multidão,
to, José da Costa e senhoritas moincontável de gente da folia.
— O' minha Julieta, dou-te o meu coração!
»
«
radoras no local.
Foi uma festa extraordináriaTu' para mim és tudo,
As ruas em que se travarão a
mente bella e deliciosa, como só o
batalha em homenagem a DIARIO
Já se approxima o entrado,
DE NOTICIAS receberão feérica O que
nos disse a madrinha do Grupo dos
Venha p'ro meu cordão!
podem aer as realizadas no corilluminação, afim de emprestardão da rua 13 de Maio. Nada fal18, do Pierrots da Caverna
lhes um encanto particular.
tou para o exito verificado: nem
Mas, que cantiga é essa, ó Álvaro?
FOLIÕES
CARIOCAS
dos 18 achou
A "dindinha"
—. Você não conhece? E' a Tosca... Ouça a outra parte: a presença de estonteadoras muTendo marcado ao DIARIO DE
A soíemnidade inaugural, na pro- NOTICIAS uma hora para pales- graça na nossa pergunta..
lheres, nem a animação • o enxima
-—
quinta-feira
Não reparem. Eu sou uma
"Gosto, que me enrosco, de ouvir dizer,
trar sobre coisas de carnaval, Sathusiasmo da rapaziada. Até o
do football,
"Bycoiba", com sua formiEstá definitivamente assentado rita Pace já nos esperava, quan- grande -enthilsiasta
baeta
coisa
é
beber!...
melhor
a
Que
.• ..: que é o sport mais dif fundido no
que, depois de amanhã, quinta-fei- do nos fizemos, annunciar.
da vai "verve", esteve presente,
ra,- será realizada a soíemnidade
Com amável
reprehensão pela Brasil,
constituindo, elle e mais o seu '.*-•--•¦•"" iill\fm\\y'f-i".~m:-' ."¦¦*-*•*•-•: : inaugural, deste novel club, em nossa
De /facto, Sarita, a pratica
menos.'.'.
_. ~ Cada vez comprehendo
demora,
madrinha do
a
71
"chopp",
'¦¦'-'!¦"
"- •¦
histórico
"Grupo
legendário'
•-•¦•-.
fráck,
e
Vamos tomar um
ura
-í".»
«-.-"••
elementos,de
causa.disso...
•
¦
cuja
frente
formam
do
interessante
jogo bretão gene- l
dos 18",
recébeu-nos á
por
Im'-I4_I-'p'' »¦•¦*_,/'• Mw-¦"'¦¦' ;«#
numerei completo è original. Üm
viaòi, na folia, taes. como, "Arapon- porta da sua casa. ô. nos conduziu ralizou-se entre nós, de tal modo,
Sou "familia". Não fui nem irel.>.
escola .dá
afinal 1 Basta
.^jBiJip^p.j.,p
'vida-'paia' garptd de¦nma-***pèlota
Dei umas voltas pela cidade, e, ínais tarde, casualmente, verdadeiro Suecesso,
"Chico Bricio" chegou
e outroB, que pretendem revolucio- commodas'cadeiras 'dé'vimé''pàra *
shôotar
encontrei o Álvaro deante de um barril de "chopp" de 50 li- dizer que O
folião.
nar
o
mundo
"bancar" o
descansarmos os- ossos do esque- vistosa.
lá pelas
tantas, a
tros, já esgotado...
Será um suecesso sem preceden- leto.
Eu sei — interrompeu-nos a '
apaixonado.
"pierrete" — Da minha
A' minha approximação, o Álvaro gritou, radiante:
cartes nos annaes recreativos e
Não
galante
duvidas
em
cor"seu"
puzeraos
Tire o cavallo da chuva,
Sacy! Sacy! Venha! Vou começar agora...
navalescos desta Foliopolis.
levada
responder
ao
pelas minhas symlhano
parte,
de
Sarigesto
Bricio...
Isso já nos garantiu "Arapon- ta, e ageitamos,
E esses 50 litros?
adheri ao Império F. C
pathias,
convenientemen"Dureza",
que te, a parte mais delicada das nos- entidade da qual conservo divevga? e nos afiançou
Foram bebidos... Serviram, para mim de aperitivo.
No dia seguinte, domingo, a
se têm desdobrado em actividades, sas banhas
"assentadeira", sos prêmios.
na
coisa esquentou de tal fôrma que
Agora é que eu vou, verdadeiramente, começar...
afim de que a festa inaugural do aliás, convidativa
Como complemento a essas pa-. '
ao
repouso..
Era demais. Segurei o Álvaro pelo braço e levei-o mari- foi um caso seríssimo.
Club Foliões Cariocas ultrapasse
fomos levados a ver outro
Quasi que semi-cerravamos os lavras,
as
mais
litodas
as
espectativas,
samente para a rua.
"naipe"
"Cardeal",
O
de "trophéos" do Impeolhos, no intuito
vergonhoso de
que é certa perNão vou! Você está me estranhando?
sonjeiras.
"boião" um
"Qua- rio, medindo cada
dormir
sonalidade que tem pretenções a
espectacularmente.
Uma jazz-band de repertório vasNada disso, meu amigo. Você sabe... ou deve saber... chinez, não teve mãos a medir,
metro
e
si",
nos
lembramos
queijandas.
de
porque
que,
tissimo e escolhido proporcionará
Pegamos o pretexto e mudamos
a Julieta está á sua espera e ella não gosta de ficar mo- no tocante a attender a gente de
a nossa missão não era, positivaas dansas.
mentem
íando...
.
transformar a residência a conversa para assumpto que nos
imprensa.
ALLIANÇA CLUB
Então, vamos bem depressa...
da distineta carnavalesca em ai- interessava.
A ultima vesperal
"historia", estava todo inteiriBem, Sarita, á respeito de
Foram,
dois
fandangos
bergue de imprensa.
dipois,
deu
Álvaro
o
pela
Quando
"trophéos", desejamos ao "Grupo
"caldeira,
E
Domingo
ultimo,
veterano
interrogamos,
figurarem
no
notando
de
nos
annaes
a
casa
nagnos
frio
(que
de Plutão", suando
paradoxo!)
nho na
rancho ,da rua "Alice, promovida de visitas "enfeitada" de taças. dos 18" outros tantos iguaes a
"feijoada" fumegante...
carnavalescos citadinos. com lequella
— Então, Sarita, vimos dar os esse...
por sua directoria, foi realizada "costados"
As suas ultimas palavras foram: Julieta, caroço de amen- trás de ouro e titulos garrafaes,
Obrigado! —agradeceu —
uma deliciosa reunião
dansante,
num museu footeboassim
como
os
do
Mathias...
doim torrado! Adeus! Adeus!
Eu tenho muita estima pelos ralogrou extraordinário exito.
listico?
que
As
nossas felicitações ao pesAs dansas, conduzidas por maE desappareceu.
pazes» do meu club carnavalesco
soai da Bola e os nossos agradee, por isso, sou madrinha do novo
SACY PERERÊ
gnifica jazz-band, resultaram na
cimentos pelo modo fidalgo por
mais franca animação e no mais
que surgiu...
E os convites —-segundo nos agrupamento
Aliás,
completo' enthusiasmo.
brilhantemente —
que nos trataram.
disse o dirigente doa Turünaa de
Foi, pois, uma festa esplendida Botafogo —
aparteamos.
andam
já
FENIANOS
por emNos Pierrots. E a propósito
esta vesperal da Taça. Por isso,
S-fc&C-^SSSL.
penho. Os poucos que restam só
"Mê nega"...
As "Sabinas" entram no 21°
disso;
saem
á
custa
de.um
bom pisto"Aqui sô está o Estado Maior. Qs
—- Presente! — fez uma gentil
anniversario de fundação —
Ião.
A senhorita Clelia Affonso e a sua boneca, delia pertence
Dia 19 e 20 toca • vez ao
Haverá surpresas e as dansas rapariga vindo do interior.
aos Caprichosos da Estopa
"Mê nega" está aborrecida
outro* andam ás voltas nas ruas da ci"Você Vae"... completar
ÊÊES-% WMmm. "
serão proporcionadas por duas
com vocês, por terem lhe mudado
jazz-bands.
"Você
• annos
dade." — F. GALVÃO.
Vae.." se-á ornamentada Com carinho e
que o pujante grupo
o sexo.
MIMOSAS CRAVINAS
Alô! Alô! Hospício?
Como teria enlouquecido, d poO formidável grupo
Duas festas magníficas e o proA offendida pelo nosso "cochidas pai- completa 9 annos de solida e fe- illuminada em profusão.
Exactamente, com todos os bre do Severino?
ximo prelio de confetti, seguido lo" apoiou a asserçâo de Sarita
O traje, para O pessoal do gruxões do Chaby, as "Sabinas", no cunda existência em prol da focompartimentog á cunha.
Pace, o que nos obrigou a impide dansas
sabbado completa mais lia, haverá funeção no "Poleiro", po, foi.decretado: tanga de urupróximo
Não ha vagas, nem na LomFui bruscamente arrancado de um janeiro, entrando assim
destinada a matar na cabeça mui- bú. Ou, na abalisada e phenome- "Canteiro" viveu, sabbado e gir-lhes uma "patranha", desconO
na
—
angustiada.
a
1
fez
voz,
broso
minhas cogitações.
domingo últimos, momentos da pondo a revisão.
ta gente boa.
nal opinião do Bicohyba: vestiNem na Lombroso.
A culpa não é nossa! 'Isso
O Severino havia fechado o bico.
mais pura alegria. E* que" ali se
menta
de
nú,
com
uma
"Majestade",
E' pena! Tem aqui, na Avede
Ao primeiro daquelles dias está
penha
Então,
acontece.
Certa .vez, na resenha
que é
realizaram dois bailes onde ninnida, esquina de Sete de Setem- isso? Foi traído novamente? Perdestinado um musicado, synchro- pavão atravessada no pescoço.
deixou do sc divertir, eomo do resultado iüterico escrevemos
guem
O autor denta opinião, caso o
bro, um sujeito que está, positi- deu a batalha?
nizado e remeleixente baile, que
um nababo. E,-realmente, nada — antigo vacca, 294 — e. por
vãmente, doido.
seu celebre frack não esteja em
supposto
Napoleâo
O
aprufaltou. A concurrencia foi enor- "descuido" dos nossos revisores,
deverá
marcar
época,
segundo,
O
Dá-se um grito. Distraía o mou-se. Posou,,, Fez "pose";
"Velho-Moço"
condições, apresentar-se-á com a
me,
E
andava saiu no dia seguinte — peru, 354.
é
um
domingo,
será
reservado
que
'—'¦
homem, se puder. Vou mandar o
A historia dos bichos deu resulnuma
Não! Desta vez não foi a badobadoura
dos
diabos.
vestimenta
escolheu,
aos
uma
substanciosa e alagada
que
para
carro.
talha. Foi... foi... foi nm copo
Na próxima quinta-feira, 15 do tado satisfatório e as duas comolhos attonitos da "plebe ignóbil
feijoada,
seguida
de
baile
e
pascorrente, ás 21 horas, será levada ponentes dos "18" — "Mè-néga"
quasi cheio. A culpa cabe ao miseata, que promette exito estu- e insuspeita"...
a effeito, pelo Bloco da Esperan- e Sarita — entraram nas confiLá estavam, com effeito, os dois seravel do Pimenta o culpado.
Mas, isso, só ás 7 horas, quan"lunático" e o oupendo.
sujeitos: o
Vou matal-o.
ça, com numerosas moambas, no- dencias, dizendo-nos que os "mo'bem
dp pretende
descansar
vidades e mágicas, uma festa em leiros" do "Qui-Ninho"
a
caTENENTES •
tro.-^.
. Como a um cão.
vão
veira... .
homenagem ao Bloco das Capi- animados e pretendem, no carna"Grupo
Conve rsa va m animadamente,
Como ae extermina um micróbio
O
dos Captivos" entra
chás.
O EXCELSIOR CLUB ESTA'
vai, entregar a alma... á Momo.
quando parei o carro, á distancia. nauseabundo.
sabbado na idansa
Estamos dispostos. O nosso
Aproximei-me, cauteloso.
TEMPORARIAMENTE FECHADO
Agora,
é
só
esperar
hora
Severino parou um instante.
pela
"Grupo dos Captivos"
O
lemma
Foi reconhecido.
é: tudo pelo carnaval.
em
da
onça
beber
Continua
agua...
fechado,
deliberaA
retinha
custo
por
os soluços.
Doutor. Eis aqui o meu amiCom o fecho do lemma, "fechacuja frente formam Lascada, Po- ção de sua directoria, o Excelsior
No próximo dia 20 do corrente,
Era o principal
symptoma do
será commemorado com grande mos" a palestra.
go Napoleâo Bonaparte.
laça, Bicohyba, Purê, Marquezi-1 Club, em virtude do' fallecimento
seu mal, o micróbio da "canna liMuito prazer...
pompa o 17° anniversario das MiQuando saiamos, Sarita segrenho, Martcllo e outros, pretende, de José de Paiva Brito.
lhe roe as entranhas.
quida",
quo
"Napoleâo",
mosas Cravinas.
E
sem me dar temQual, o "Pão Duro" não pôde
a um ligeiro exame
po
BLOCO CARNAVALESCO
•jico,'abriu o berreiro. psycholo- ir para lá.
DE BANGÚ
Seria unia tragédia.
Parecia criança recemnascida.
Vão animados os seus ensaios
Ou bezerro desmamado.
JÊÊ m%
A Lombroso acabaria em tenEis abaixo um samba, que tom
Ou... ou...
dinha.
alcançado grande suecesso entre
Espera.
Olha — disse eu resoluto ao
os elementos que compõem este
Já sei.
outro, que acompanha na dor, com
bloco de Bangú.
Napoleâo parecia... pareci:.... cg olhes pequeninos, o Severino:
INSPIRAÇÃO DO LUAR
Era elle mesmo.
Leve-o para onde quizer.
•-•fve.i^.}
Samba n. 1
O Severino.
E ao ouvido:
"Pão
O
Comtanto que lhe applique,
Duro".
Letra e musica do Garganta de
Photographo.
Bronze (Lord Bachudo)
"orás ventas, um algodão embebido
Nos domínios dos "angorás" já ' No
de 18 annos, de 902 Manoel Fontes, que é da
Profissional. Excellente bebedor em... já sabe. E' um tiro...
1"
se ventila a magna questão - dos a 920, periodo
Fiúza foi o scenographo pre- gia" quando chega o carnaval Foliar emquanto parte viver na ornas horas vagas... e nas oecupaposso
E bati em retirada pensando em
de terça-feira de Cirna- ferido dos Fenianos e os seus
prestitos
das tambem.
vai.
que, mais .dia menos dia, neste ande 909, 14, 17, 19, desta- merecem os baluartes do glorioso A sambar todo garboso dentro gia
prestitos
da
dar, o coitado do Severino acaba- "Senador",
Assumpto
tem mereci- caram-se sobremodo pelo surpre- rancho das Laranjeiras os nossos
Manduca, do Con- do discussões delicado,
folia.
O homem estava identificado.
rá aqui mesmo, no Pavilhão Lomacaloradas, entrando hendente trabalho executado.
parabéns.
'.
Sentimento se faz na ponta do pé.
Era preciso
constatar-lho o broso...
em jogo até sympathias- pessoaes
gresso dos Fenianos
GRAVATAS
"Pharaô", "Cleopatra", "RadaQuando entro no samba,
mal.
pelos artistas .animadores do nosPINNEL
"Paz
mês" e
do Mundo", foram A festa do próximo sabbado, or- Nem pergunto p'ra que é.
maicridade. São 21 annos conse- so Carnaval externo.
2' parte
carros-chefes que' revelaram o geganizada pelos Turunas de
APOLLO CLUB
lutas carnavalescas,
cutivos
MODELO CLUB
de
Nesse sentido, o nome de Fiúza nio artístico de
Tenho escola para samba.
Botafogo
JtX 3 ^"^Si^&ftJE^
Fiúza Guimarães,
Sabbado e domingo
têm
sempre
resultado
próximos
em
que
Guimarães
o
mais
indicaMais duas noitadas de folia esparece
E' um dos nossos applaudidos Mulata, creoula, já sabe ser bamba.
triumphador de varias victorias.
haverá, no club de "seu" Bilú,
franco
brilhantismo,
do
confeccionar
de
o
Álvaro
Foilseca, elemento da
para gáudio
para
prestito
tão marcadas para sabbado e doEsperamos pelo resultado da conjuntos, musicaes — os Turunas E as brancas que têm fama, só
duas
funeções
da.trinca Chaby, Resistente e No- 1931 do Club ods Fenianos. Ha "cabala"
que promettem mingo
de Botafogo.
tem a velha guarda do Ameno Re- «v
próximos.
"Poleiro",
nos
bastidores
do
club
uma
"saforte
corrente,
no
mundos e fundos.
Sua festa, portanto, no próximo Belleza, mas não dão no samba
vidades, e de toda a familia
seda
que apoia o nome desse artista, dos Fenianos e se recair em Fiúza, sabbado, dia 10, no amplo sala*, è* E na orgia quando entramos
Haverá musica, animação, enAs dansas, que serão propor- bineira" e "feniana".
conforme
tudo
faz
diremos
prever,
o
identificado
eom
Club Gravatas, á rua Jardim Bo- Mostrando ao povo de facto o que dou aos nossos ouvidos qualqueje.
thusiasmo e outras encrencas de- cionadas por uma jazz-band cheia
Esta festa, que está sendo cui- perfeitamente
ideal
já tendo cerrado que a escolha *não é má, por tra- tanico, possuirá grandes attractisomos coisa de peixada, aguçando o^-ápliciosas, que só o "seu" Bilú sabe de novidades, deverão resultar dadosamente preparada, promette fileiras feniano,
nas hostes da veterana tar-se de um artista que se fez, vos, além de uma grande concur- E será nosso ideal.
petite pantagruelico de que/ disarranjar.
animadíssimas.
alcançar extraordinário exito e sociedade do alvi-rubro pavilhão. a bem dizer, naquella casa.
rencia.
Foliar no Carnaval.
pomos.
UM FOLIÃO

O carnaval nas Laranjeiras
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DIÁRIO DE NOTICIAS
Terça-feira, 6 de Janeiro de 1931
6íO® véteraaos eltsfoss Teaeate^,
Femaaos @ Democrático© , ccmtra_os Pierrots da Cawraa
e Congresso dos Fenianos ?\v £' esta a, pergunta
que. nos
maioral» q«e tem acompanhado a aeção daquelles tres ÈlâÉde®
cluha innt

OS PRESTÍTÔS
DOS GRANDES
CLUBS
Uma commissão de diredores dos Tenentes.
Fenianos e Democraticos esteve hontem
no Ministério da
Justiça
Hontem á tarde, esteve no
Ministério da Justiça, afim
de falar ao titular desta pasta, sr. Oswaldo Aranha, uma
commissão de directores dos
clubs Tenentes,, Fenianos e
Democráticos, afim de tratar
sobre o auxilio do governo
aos grandes clubs. Não sendo
possível ser recebida pelo sr.
Oswaldo Aranha, attendeu-a
o secretario" daquelle ministro, que se mostrou sympathico á causa do auxilio aos
grandes clubs, tendo entretanto, ficado estabelecido que
os referidos clubs redigirão
um memorial que será possivelmente entregue hoje aò
sr. Oswaldo Aranha.
A commissão que procurou
hontem o ministro da Justiça
era a seguinte:
Pelos Tenentes:
Horaclo
Dantas e Álvaro de Oliveira

macia ¦ e ; suavemente amonerada.
Sabbado e domingo próximo,
Olhar lyrico e petulante. Dir-se-ia novamente, estará em festas
o
"tear".
.¦ ¦"•'•• -•
um poema de amor. Mas o Òswaldo, nem siquer sentiu as fagulhas
No próximo dia 29, será realidaquelle olhar. E continuou na sua zada uma festa em beneficio da
tarefa dê attender aos jornalistas. sra. Cecilia de Souza Borges.
Eram 23 horas. Ia-se dar inicio
FLOR DO ABACATE
á solemnidade. A sessão é aberta
pèíò nosso collega de* imprensa O próximo ensaio será realizado
Azul, que gentilmente convida . o na próxima quinta-feira -4- Os ulredactor desta secção a presidir ós tintos bailes, como sempre, contrabalhos. Secretariam-no o pro- corridos, e a próxima batalha de
confetti
prio Azul, Arlindo Sanches e Luiz
de Xercz. Hora mágica dos disOs
bailes
realizados
sabbado e
cursos.
;¦"..«*"..
domingo ultimos, no "Galho", es,á
K. Nôa, depois de agradecer a tiveram
cunha. Era gente por
gentileza de que ora alvo, rememo- todos os cantos. O Juventino não
rou rapidamente o passado dos Ca- parou um só instante. E, de uma
prichosps da * Estopa, aquella ve- feita, ouvimos o Juventino recitar
lha Estopa da rua Conde Irajá, que o estribilho daquella canção:
se constituiu num famoso, redueto ''
"Isaura,
de carnavalescos de Botafogo.
Eu não quero teu carinho,
Depois falou Oswaldo Vianna
Tu és perigo de vida,
dos Santos,, solicitando, o auxilio
Prefiro viver sósinho."
de seus companheiros para que a
sua administração ..possa ser Util
O Arlindo de Almeida, por sua
aos Caprichosos da Estopa. .
A directoria qüe tomou posse vez, era o-braço direito do Ju*
ventino.
tinha a seguinte organização:
A "jazz" não cessou de tocar.
Presidente — Oswaldo
Vianna
dos Santos; Vice-presidente —An- O pessoal exigia bis a todo in»
Io secretario — stante.
tonio Pe""drella;
Álvaro José Marques" (Cutuca); 2o
vamos, agora, dar uma noviE
secretario — Antonio B. Bitten- dade ao leitor: a Flor do Abacourt; Io thesoureiro — Melcia- cate realizará, na
quintades Serpa; 2o thesoureiro— Do- feira, o primeiro próxima
ensaio.
mingos E. Antunes; 1° procurador
E' esta a commissão de carna— Frederico A. Ribeiro; 2o pro- vai:
curador — Alcebiades Magalhães;
Direcção geral — Juventino SilIo. director* de salão rr- Benedicto
M, Sbüzá; 2o' director de salão — va e Manoel Lima; technico —
Arlindo de Almeida;
thesoureiro^
José Francisco Pinheiro."
— Manoel Gaspar; secretario —f
'—'
Adhemar. Serpa, Gastão Gaspar.
Conselho
Manoel .Nascimento, João Novaes,
jUPIA ~. ^»asm» m* ^. ^^^fc 4W^^^^^>*
Depois de amanhã, será reali
João Tavares Leite e Lino Costa.
"Galho", orga.Verificada a posse, reiniciaram- zada uma festa no
se as dansas, que terminaram alta nizada pelo Bloco dos Capichas,
madrugada, sempre presididas por em homenagem ao Bloco da Essingular, enthusiasmo.
Seja-nos \perança
Do programma — máo grado a
permittido agradecer as attenções
dispensadas ao redactor desta sec. crise — fará parte uma batalha Custodio 3086 Moreira, uma
.
hança Club e um dos maiores
de confetti e lança-perfume.
ção.
A.

.•
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Centro dos Chronistas
Carnavalescos
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das valorosos energias Bo AIesteios para o "carnaval na rua"
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Uma bella festa

de sport e elegância
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no Hippodromo Brasileiro
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No m^m.^mmm
Roman
premioí —. ££"Alpina",
Uma
tarde turfista, emfim, ale- gem •— Descarga
Rodrigo Turno Lema, prestide dois kilos aos 53; Milano, 52; Tops, 51;
ce obteve a sua segunda victoria gre e curiosa.
Solitaassociado da Banda
•— Os jockeys victoriosos fo- animaes nacionaes — Os animaes rio, 51; Ultramar, 51; Rápido, 50; gioso
nesta capital, bem conduzido por
Portugal
Celestino Gomes. Urubu' foi re- ram: Lydio de Souza, que obteve sem victoria
Ursel, 50 e Rodney, 49.
Adriano Margarid, elemento
desde 1929 terão
Premio "Le Grand Móme" —
guiar segundo, provando que tam- quatro triumphos, com Timoneiro, tambem a descarga
destacado da Commissão dos
de
um
"Derby
kilo
por 1.800 metros — 4:000$000 — Para mediante a apresentação do reclno pareô
bem corre em raia secca.
Nacional"
Bemfeitores, da Banda Por(2m cada grupo de tres carreiras.
— As cores do sr. José Maria turma); Itabira, no
"BraPremio "Romance" — 1.750 me- os seguintes animaes : Cacolet, 56 bo do mez corrente.
pareô "Itama.
tugal
kilos; Boa Vida, 54; Agenda, 52;
Moura Costa deram
repetição: sil"; Tiririca, no pareô
ELITE CLUB
Lazreg venceu facilmente o pre- raty", e Sunára, no pareô "Proe Silva; pelos Fenianos, dc
"Rodney", sob a direcção de gresso", e Salustiano Baptista,
mio
Suas ultimas e próximas festas
Adamastor de Magalhães; peC. Gomes; no segundo posto che- que ganhou o pareô "Derby NaSabbado
e domingo
los Democráticos, P. de Vaspassados
cional"
turma),
com Zezé;
(1«
garam empatados Ribatejo
realizou o club de "seu" Julio
'¦-"¦'/.,'" e Soua- com Boyero
"Cosmos"
concellos.
o
knjrr;?
¦¦
pareô "Dr.
e
Simões dois fandangos, que esti—7 O aluado, Uirlri ganhou mai- com Cardito o pareô
FronA PREFEITURA AUXILIARA*«
''-,'',
*
veram á altura da. disposição da
tin".
Cf,
to
Íirme
o
Valois",
"
4»remio
sobre
%¦
OS GRANDES CLUBS
'
f
•~ Os restantes vencedores
j
tropa.
- Viola Dana, dirigido por A/Rosa •Aisca",
iw
I
Sabemos que o sr. Adolpho; Wf'
no pareô "Nacional" (1»
e Ouricury fez sua ¦' victoria no
Foram duas festas que deixaturma), e Monarcha, no mesmo
Bergamini, interventor fedepremio "Valmonte" batendo Rodram
em todos gratas recordações.
a
2« turma — foram,
ral, olha com sympathia paney em bello final. Ignacio de pareô para
respectivamente, montados por O.
ra a causa do auxilio muniSouza montou Ouricury com mui- Coutinho
e Ricardo Cruz.
ta intelligencia. Nos dois premios
cipal aos grandes clubs. .
Para domingo próximo
— Apesar do programma do
está
citado»! o tempo foi optimo e iden- Derby Club
marcada uma encantadora festiviAssim, não temos duvidas,
constar
somente
de
«a
tico 99 3(5 pnra
milha.
nove
e o do Jockey de dez,
dade, denominada "Laço da Feli. em noticiar que não será por
y— Le Grand Môme (R. Sepul- quem pareôs
fosse ao Hippodromo
falta de auxilio do governo
cidade",
do
quu será collocado no
veda) foi o único triumphador da Itamaraty, de automóvel,
braço dos presentes.
que os grandes clubs deixarão
coudelaria Linneu de Paula Ma- de terminada a reunião da depois
de apresentar os seus granchado, que atravessa positivamen- ainda assistiria ao ultimo Gávea,
No domingo
immediato será
pareô
diosos e luxuosos prestitos na
te, um periodo de pouca sorte. no Derby Club.
realizada uma carinhosa festa em
terça-feira gorda.
Bôa Vida| foi, »m optimo segundo O INTERVENÇÃO
homenagem ao padroeiro do club,
DO JOCKEY
e_ talvez'lhe sorrisse a victoria,
UM TELEGRAMMA DOS
CLUB
DE
S.
PAULO
que
promette resultar magnífica.
não fora um accidente que supPIERROTS DA CAVERNA
¦ O dia de hontem foi dedicado
FENIANOS
pomos casual.
DE CASCADURA
O maior rateio de vencedor as "demarches" pa»a encontrar-se
A directoria do Club Pier"Sou" Casales não
"moé conversa
folwo de Hiate (A. Feijó) que es- uma solução aceitável, um
rots da Caverna enviou honfiada, nem se deixa levar por intreou a blusa ouro e braçadeiras dus-vivendi" capaz de dirimir a
tem ao sr. Oswaldo Aranha,
vencionices. Vae dahi já organipretas, vencendo Donata nó pre- momentosa questão entre o Jockey
ministro da Justiça, um telee o Derby Club.
mio "Aveiro".
zou para sabbado e domingo programma solicitando' auxilio
A delegação do Jockey Club de
Yago ganhou o
ximos duas tertúlias qne, de cerpremio "Enifederal para a confecção do
com o veterano D. Suarez S. Paulo, composta dos srs. conde
gma"
to, vão alcançar grande suecesso.
seu prestito.
Sylvio
Penteado
e
Luiz
Nazareno
que* se defendeu com habilidade de
A jazz-band habitual, em amAssumpção,
aos
está
afdo iim severo ataque de Itararé,
quaes
Caprichosos da Estopa
bas
as festas, conduzirá as dansas
fecto
o
de
mediadores,
papel
antendo igualado o.record ds liraa contento.
O que foi a festa, ante-hontem" da
sileira: 111 l|5 para os.1.800 me- dou numa dobadoura, entre as
duas sociedades, vizinhas nas sé¦tros.
posse da nova directoria
Formidável batalha de
A_ reunião terminou cedo, com des e separadas por um abysmo
Não é demais que salientemos
respectivos pontos de vista.
neste apressado registro o brilhan-'
.a..,victoria do pernambucano Pra- nosCorria,
confetti,
na rua General
com algum fundamento,
zeres, optima.mente dirigido
tismo da festa de ante-hontem, na
o
Derby
por
Club
aceitara já os
Bruce, no dia l6 de
Ignacio de Souza, sobre Ukrania e que
qual se deu posse á nova directo"itens",
seguintes
dependendo
nado "tear". Foi uma festa de
Xaréo, que correram
regular- apenas do beneplácito da directofevereiro
radiante alegria, viva espiritualimente.
O movimento total das após- ria do Jockey Club, para que o
dade, máogrado o caracter de sua
Por uma commissão comaccordo fosse firmado:'
simplicidade. O calor era escalá bella somma de
de seis inveterados foa) O Derby Club fecharia
posta
i?o ?ns^ndeu
os
dante. Mas mesmo assim se exigia,
ddá:400?
e maior teria sido se o seus
liGes e outras tantas folionaí),
portões, não dando corridas,
da jazz-band, de momento a monatural atropello, devido ao
pu- nem fazendo obras novas no "duestá sendo organizada uma
nramento, números de musica.
blieo numerosíssimo, não difficuldo, pelo prazo de um anno,
formidável batalha de contasse a serviço da casa da
E Oswaldo Vianna dos Santos,
e
rante o qual se apreciaria
se
fetti em todo o trecho da rua
com «quella alegria costumeira
a curiosidade em torno dos poule
chefes
revolucionários, presentes no Hip-' dahi decorriam reaes benefícios
General
que caracteriza o seu espirito de
Bruce.
o turf carioca;
bohemio, nos attendeu logo
podromo, não afastasse muita para
h)
O
que
Jockey
Serão
Club
installados tres arnão
applica=
"guichets'?.
assomámos á porta, saudando-nos á
gente dos
ria penalidade alguma aos
tisticos coretos, sendo dois nas
joromana :
Resta ainda consignar-se o ma- ckeys,
tratadores e proprietários
— Olá, meu velho amigo
extremidades da rua, para a
gnifico estado da pista, que per- que tomaram
das
parte na corrida de
noras alegres ! A casa é sua. Você
musica,
mittiu fossem registrados tempos domingo
e um no centro, para
no prado do Itamaraty;
bem acima do normal.
já sabe disso : onde eu estiver, os
a commissão.
c) Aos sócios do Derby Club e
jornalistas são figuras familiares
A CORRIDA DO DERBY-CLUB suas familias seria permittido o
Vários prêmios serão distrie desejo sempre a sua boa compa- O resistente Blue Star, mont
ingresso nas archlbancadas espe- Leviathan,
ado por R. Sepulveda, um dos
'•¦lidos aos ranchos, grupos
Ao
.nhia.
dr.
Frontin
,foi
feita*
uma
empatou
vencedores do Grande Premio Presidente Getulio Vargas"
com Blue Star na maior prova dl
que
ciaes do Hippodromo
Brasileiro,
Dito isso, mal lançámos os olhos
grande manifestação popular'
tarde de ante-hontem
gratuitamente.
Com
uma
concurrencia
bastante
rida, fazia, prever a bella festa brilhantíssimo e emocionante,
Embora
em fonte autoter- regular
— 4:000$000 — Para os seacima da espe- rizada, estacolhida
quc se ia realizar. Tudo concor- minaram em perfeito "dead-head" ctativa, eo mesmo
noticia nos deixa era tros
Mechita, 51; Funchal, 61; Lazreg,
Derby
Club
realizou,
animaes nacionaes : Valeguintes
reu para que a corrida em home- os
duvida:
custa-nos
a
crer
de- te, 56 kilos;
Leviathan e Blue Star, ante-hontem, a sua corrida inauque,
potros
51;
Sunstone, 49; Dolly, 49, e WarGambetta, 56; Tyta,
nagem ao presidente Getulio Var- respectivamente dirigidos
pois dos discursos pronunciados 56; Brasil,
lock, 49.
por Le- gural da temporada de verão.
53;
Xiba,
52,
Valmonte,
domingo,
no
Derby
gas, fosse digna do illustro ho- vy Ferreira e Ricardo Sepulveda,
Club,
e das re- 62; Uraca,
A nota curiosa da tarde foram
51; Urubá, 61; Urubu,
mènágeadó á- tarde bellissima, de que se houveram de molde
Premio "Hiate" — 1.600 metros
petidas declarações de que a luta 51; Carmelita,
a me- os discursos suecessivos — mais está
61 e Lombardo, 48. '-v4:ÒO'0$000
travada,
a
directoria
do DerOs dois optimos creoulos, foram de meia dúzia •— pronunciados
"Ouricury"
sol .esplendente,
— Para os seguintes
temperada por
Premio
— 1.500 meuma briza amena, era convidativa apresentados em fôrma esplendi- por_ vários oradores, ria manifes- by assim se sujeite a passar sob tros — 4:000?000 — Para
animaes
:
forças
os
caudinas.
Mystificador,
as
se56 kilos;
ás festas ao ar livre. A alta so- da, que muito honra os seus trei- taçao. feita ao presidente da Soanimaes nacionaes : AlsaTTma coisa,
ha de eerto; guintes
Gaíe et Bonne, 54; Petulante, 64;
ciedade. carioca, aproveitando o en- nadores Ernani de Freitns e Ag-, cledàdo do Itamaraty,
ciano,
discurso? até á hora de porém,
Bozé,
Brincador,
Carinhosa,
encerrarmos
a nossa Gigolot,
sojo, aggioií.erou-se nas archban- gèu de Souza,
emulos desde os entrecortados de vivas e palmas.
Sei Lá, 53; Azulado, 52; Souakim, ¦ H SSfcyllslii Mm
Garibaldi.
Outro facto interessante forani secbãó. nenhum accordo foi firmar Premente, Valence, Javary, Orgia,
cadas sociaes e especiaes: a geral tempos de jockeys. Manda a verVictoria,
e
do
as
negociações
Va52; Ben Hur, 52: Rihatejo,
haviam sido I
™ boa>s
"""ir* <==iiaiimuu3
espalhados no praao
foi positivamente invadida desde dade. que
.62; :
_. diga,
_.„_, porém,
lor, Versailles, Valdivia, Ventania
, . se
prado de suspensas, naturalmente
JIU os
,. , que
M„,_ no
m\\\mm\w^^ÉM'ymW^'^r^BmfÊR Wm
as duas horas, tornando-se diffi- final Blue Star corria muito mais Maracanã, segundo ps quaes teria noite é boa conselheira. porque a — Pesos da tabeliã, com a des- Tea Service, 62;
Ciumenta, 62;
navido
._„..,„„„„
coisas
arco-da-velha no
do ait-u-uu-veina
cil, até, õ
carga de dois kilos aos animaes Florida, 52; Tosca,
funecionamento dos do que o seu rival: mais alguns Hippodromo
49,
e
Jockey
MoreniBrasileiro:
Club
metros e o filho de Loisir teria
tiros, corque só tenham uma victoria no nha, 49.
guichets da casa da poule.
renas, balburdias, um legitimo PROJECTO DE INSCRIPÇÃO
DA paiz.
Cerca das 17 horas,, chegou' ao triumphado sozinho.
. sururú", marca registrada.
Premio "Yago" — 2.200 metros
2» REUNIÃO, EM 11 DE
Dos demais concurrentes apePremio "Blue Star" — 4:000$000 — 4.-00OÇOOO —
A corrida desdobrou-se
Hippodromo, o presidente Getulio
JANEIRO
para os seguint»s
DE
com
1931
nas Carinho produziu alguma coi- bastante regularidade,
Ubim, 56 kilos; Ubaia, 55; Sim animaes nacionaes
Vargas acompanhado
melhor do- ; Premio "Javary" — 1.600 me- £-:
pela sua
: Gallipoli, 56
Senhor,
exma. senhora, ministros Afranio sa, tendo puxado a corrida até a que muitas das realizadas no re64;
Neptuno,
54; Frango, Kilos; Hiate,
tros — 5:000f000 — Para animaes
Tenebreuse, 64;
»*' Ursiila, 63; Ebro, 53; Umbu, Donata, 54; 54;
de Mello Franco, Oswaldo Aranha, entrada da recta, os outros pouco gimen antigo. O próprio «star- nacionaes de tres annos,
Malamoeco, 53; X
vi- 63; Ultimatum, 53; Ulysses,
ter
Lindolphò Collor, José Américo de fizeram.
caprichou, e, com o auxilio ctori» no paiz — Pesos da sem
53; Raio 53; Andes, 53; Uinbá, 52;
tabeliã. Urgente, 53; Viola
á"::.
.
r '¦ '
Leviathan é de propriedade do dos jockeys, conseguiu dar
"Prazeres"
Almeida, almirante Conrado Heck
Dana, 53; Ui- UaUdi, 50; Caruaru, 50; Dynami— 1.600 me- rin,
Premio
parti52; Romance, 51;
Felix Camargo, terror das e chefe de Policia dr. Baptista seu entraineur Ernani de Freitas das aceitáveis, com duas únicas
Tropeiro, te, 50, e Zeppelin, 49.
tro? — 4:000f000 — Para animaes 51,
Alberto Gonçalves, uma das
e
Kermesse,
excepções:
49.
cabrochas" do Recreio de Luzardo. O inter^fcntor dò Distri- e Blue Star pertence ao sportman venceram Tiririca e Cardito, que nacionaes de tres annos, sem mais
"Quatro de Janeiro"
Premio
figuras do Club dos
grandes
mais no pulo de saida de duas victorias — Pesos da taPremio "Leviathan" — 1.800 1.800 metros —
cto Federal, dr. Adolpho Berga- sr.— Luiz Camacho.
Santa Luzia
6:0005000 — HanFenianos
do que na poste de chegada.
Nelson
Pires,
—
um
metros
bella,
aprendiz
com
a
descarga
4:000?000
_
de dois kimini, ao qual fora offerecido um
Para os1 dicap para os seguintes animaes :
O programma fraco não era los aos
nada
fica
que
seguintes
dever
a
a
muito
em redor de nós, cercavam-nos
animaes
animaes
com uma só victo: Don Soares, 66 Pons, 60 kilos; Coronel Eugênio isolados, mais bellas fantasias
jo- de molde a
já almoço no prado, já estava na ckey de reputação firmada, mankilos; Çóde, 66; Uberaba, 64; Mid- 58; Ramuntcho,
provocar arroubos de ria nc paiz.
Domingos Vinhas Antunes, MelciaTribuna de Honra. O presidente
57;
enthusiasmo — tanto mais
"Lazreg"
67; e mais afinados conjuntos.
a
série
gurou
die
de
des Serpa e Álvaro José Affonso.
—
West,
Premio
vencedores
54; Campo Grande, 53; Santarém, 56; Vulcain, Ultraje,
quanto
da os discursos
1.500 meda Republica
foi
recebido
serviram
tarde,
pelos
—
de
deséncabulando
Bnvolo,
válvula
—
tros
53; Le Grand Môme, 52; 53; Duggan, 62; Enigma,54; Ufnnó, _A commisão de
4:000?000
uma manifestação de carinho, srs. drs. Fernando
o potro Ja- de segurança —
Para
os
seorganiza51; The£oi
Magalhães, vary,
e, dessa fôrma, guintes animaes : Chuck, Dante, Spahis, 51; Ronquido, 50; Ibérico, rezina,
.romoa
ao salão.
51; Sastre, 51; Yago, 51, ção, está envidando todo o
Adhemar de Faria, Mario Ribei- turfmande propriedade do distineto o movimento total das apostas
—
50;
Weston,
Epinard,
dr.
Figurita, Famoso, Gavião,
Paulo Fortes de Oli- 118:690? é
r .Uma criaturinha com um olhar ro, Ricardo
50; Pôde Ser, 50; e Tinguá, 60.
esforço para que a batalha
Xavier da Silveira
"9. olhos
quasi magnífico, Galaõr, Itaberá, Marouf, Maures- e Vai Doré, 60.
de Corcyra mesmo significando
profundamente casta- Araujo, directores do Jockey Club.e veira. O descendente
da
rua General Bruce, no dia
Os
um
"Valor"
venceu
subirão
o
de modo quc
toda absorta, contemplava o e
prejuizo que, Poucier, Predilecto,
Pirata,
Premio "Uoriri" — 1.600 metros o máximopesos
a du- avultado para o Derby Club.
Io de fevereiro, tenha o maelles foi' acompanhado até ras penas, premio
não
Ma-*,
seja
Ravissant,
inferior
Raposa,
sobre
a
56
Thesouro,
lio. Os seus olhos eram as por
Valentão,
—
Ubá
—
4:0008000
grande
compensação, as partidas
kilos.
ximo brilhantismo e o maior
e e Xingu — Pesos :3 annos, 54 ki- animaes nacionaesPara os seguintes
if. vivos, a sua pelle fina, do Tribunas de Honra. O chefe favorito e Kcarling, que rateiou em
chegadas eram acolhidas
: Prazeres, "60
A inscripçãço será encerrada realce, assignalando-se como
governo provisório conservou- 6S..-Ô00 110 placé..
debaixo los, e quatro annos e mais, 56, kilos; Penderama,
de palmas.
A .
56; Tuyuty, 55; hoje, terça-feira, 6 do corrente,
tendo as éguas dois kilos de vanta- Gravata, 65;
ás uma das melhores no eorrenUkrania, 54; Xaréo, 17 horas.
*. í-m A* *. m*.m tf
Em complemento árt V.noticia
pu
blicada em nossa edição extraordinaria, sobre a magnífica reunião do Jockey Club, fazemos hoje a apreciação das carreiras.
*—_ O aspecto do Hippodromo
Brasileiro, desde o inicio da cor-

A

m~.

LYRIO CLUB
Aqui deixamos
assignalada a
Brilhantíssima a festa de ante- boa impressão que nos causou a
visita, ainda com a promessa que
•,
hontem
O Lyrio Club, que vem recen- fizemos de comparecer pessoalmente 6, próxima grande festa que
temente de ser inaugurado,
está
fadado a proporcionar á mocida- o Lyrio Club realizará em home- A reunião de directoria
de de Botafogo momentos da mais nagein aos chronistas oarnaválescos.
Podemos, comtudo, annunde hoje
pura emoção.
ciar
a próxima festa constique
Ante-hontem, estivemos na séde
Para serem tomadas delido Lyrio Club, á rua S. Clemente. tuirá um brilhante padrão na hisberações urgentes, estão conAli já' nos esperavam o Ayres — toria do joven club.
vidados os srs. directores do
José de Paiva Brito
uma figura de real projecção no
Ç. C. C. a se reunirem, hoje,
recreativismo
Será celebrada amanhã, 7, as
do
aristocrático
20 horas, na séde da Assobairro, e o chronista Ranulpho ás 9,30 horas, no altar mór
Barbosa, "Don Guizo". Tivemos da igreja do Sacramento, uma ciação Brasileira de Imprenamável recepção. O Ayres desfez- missa de 7° dia por alma do sa; por ainda não estarem desaudoso recreativista José de vidamente concluídas as inse em gentilezas. ¦
sociaes, á rua BuePaiva
Brito, figura de grande stallações
Fizemos depois demorada visinos. Aires, n° 210.
ta ás dependência do séde. Tudo relevo no Excelsior Club.
GRÊMIO JOÁO CAETANO
admiravelmente disposto, desde a
, . AMENO RESEDA'
ornamentação do salão de bailes, Festa artística, em homenagem á
A próxima festa
decorado com sobriedade, até á
senhorita Déa Bergamini
..
secretaria, onde se nota perfeita
Luiz Menezes, . Ernesto Silva,
Promovida pelo
actor Pereira
ordem. "Don Guizo" é o "cice- da Costa, realiza-se
hoje uma fes- Horacio de Sá e Frederico César,
rohe". Disse-nos da satisfação que ta artistica eni homenagem
á se- que constituem uma commissão de
causava
á directoria
do Lyrio nhoritá Déa Bergamini, filha do valor, estão empenhados em orUlub a visita que emprehendia- dr. Adolpho Bergamini,
ganbsar um programma cheio de
mos, e a expressão que ellà tinha tor do Districto Federal. interven- surpresas, para a festa
de sabbapara todos os ly tistas da velha
O espectaculo será honrado com do próximo, promovida, pela junta
e nova guarda.
a presença da homenageada e de governativa. •
Quando já tínhamos percorrido seus paes.
A jazz-band do costume,
que é
as^ dependências da séde, enconSubirá á scena a magnífica peça dirigida polo' maestro Freita»,
trámos o Gustavo ás voltas com em 3 actos, de Rangel
Lima, in- está destinada a conduzir as danos dansarinos. O salão era uma titulada "Vingança
da Mulher", sas.
colmeia humana que' zig-zaguea- desempenhada
por Marcilio Lima,
Os associados só terão ingres.su
va. Tornímos á secretaria, onde Pereira da Costa,
Nelson Medeio Ayres nos fez servir um copo ros, Desdemona Anjos,
Lelita Cosde
Palestrámos. E no ta, Izabel Camara e outros.
^cerveja.
salão a onda se movimentava aos
A segunda parte do programma
rythmos' de uma popular canção. constará de um
acto variado, com
Só deixámos a séde do Lyrio excellentes números
de musica.
Club aos ultimos momentos, quanAbrilhantará essa sympathica
do aquella
multidão de foliões festa a banda dp 3o R. I.,
gentilprocurava a chapelaria, na ânsia mente cedida
pelo seu commande chegar cedo em casa
dante.
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até o fim Jtda_
Hippodromo,
corrida, retirando-se como havia
chegado,
sob calorosos applausos
dos 'presentes.
— A prova principal da tarde,
"Presidente
o Grande Premio
Getulio Vargas" teve um desfecho
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Terça-feira,

6 de

'Janeiro

de 1931

DIÁRIO DE NOTICIAS
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A victoria do S. C. Cocotá sobre o S. C. Del Maré

Na 5» prova do festival do
A taça de Sympathia dos
Conforme noticiámos amplamente, teve logaj sexta feira 30° — Clementina
Ferreira — Cruz de Malta A. C...
1 104 Jequiá F. C.,- realizada no ul- infantis foi conquistada pelo
uitima a 26a apuração do concurso para se eleger a rainha do 31° — America
D. Silva — S. C. Perseverança
1.101 timo domingo, o S. C. Cocotá Ribeira.
sport menor.
32° — Marina Avolio — S. C. Africano
conquistou brilhante victoria
A taça de Sympathia geral
1.070
Dessa apuração, foi lavrada uma acta,
abaixo trans- 33" —.Carminda A. Vasconcellos — Costa Lobo A. C. 1.038 sobre o S. C. Del Maré.
foi conquistada pelo S. C. Coque
"ilhéo"
crevemos, e que foi assignada pelos presentes.
inl- cota.
Assim, o club
34° — Preciosa
— Araújo F. C... 1.037
Um agradecimento desta entidade aos drs. AdolA senhorita Olinda de Carvalho, do triângulo Azul F. C, 35° — Yolanda Rodrigues—dos Santos
ciou bem o anno de 1931, com
Prêmios —- 1°, n. 622; 2°,
Marani
Ideal
1.023
S.
C.
assumiu novamente a leaderança, com 40.191 votos.
pho Bergamini e Diniz Junior
tal victoria, pois o S. C. Del- n. 000. (extracçao feita á vis36° — Zilda de Carvalho — Cattete F.
"Acta da 26a
i.005
apuração parcial, para escolha dá Rainha 37o —Maria de Lourdes Leite — Olaria
O sr. Ariovisto de Almeida ciedades do Remo enviou os
S.
1.003 Maré é portador de extraor- ta do publico).
do Sport Menor, promovida pelo DIÁRIO DE NOTICIAS:
38° — Almerinda da Silva — Serrano A.
Rego, presidente da Federação seguintes officios:
1.002 diriaria fama, fama que o cot- O COMBINADO RUBRO-NEloca em logar destacado en- GRO, FILIADO AO S. C. CO"Exmo. sr. dr. Adolpho BerBrasileira das Sociedades do
¦ . Acta da 25a apuração parcial para escolha da Rainha
tre os centros sportivos da ca- COTA', FOI VENCEDOR NO
Remo, tendo em vista que cado
do
interventor
d,
m.
gamini,
Sport Menor, promovida pelo DIÁRIO DE NOTICIAS:
FESTIVAL DO ONZE DE
pitai.
recendo os remadores escala- Districto
Federal. — "Com os
O 1° tempo registrou aconJUNHO F. C.
dos para a representação da votos que ora formula pela
:.-.;.v °\:
¦*:;:;£" *.'."
¦ '
.''X'[ .':xÍ::':-:*::*:*:*:*.'.'*.';'
tagem de 3x1 a favor dos
\:*° *•.££.•:¦:¦:•:*:•:&
festival do 11 de Junho
cidade nos campeonatos na- felicidade pessoal de v. ex. e tlfcj:":::£:.:y::' v:
"ilhéos". No segundo tempo, F. No
C, em Deodoro, o Combicionaes de remo de um trei"Aos trinta e
brilhantismo de sua adum dias do mez de dezembro do anno de aproveitando as falhas do ar- nado Rubro-Negro, filiado ao
namento muito mais rigoroso pelo
os
segundo
mlnistração, que,
mu novecentos e trinta, ás dezesete horas, na sala de redac- queiro "ilhéo", os delmaren- S. C. Cocotá, conquistou o
do que para esses certamens, seus mais ardentes e sinceros
priçao, presentes os senhores representantes dos clubs abaixo ses conseguiram empatar
a meiro trophéo.
Não tendo
porquanto os mesmos são can- desejos, será efficiente e promencionados,
foi,
sob
a
direcção
redactor
do
depois,
Aristeu,
sr.
comparecido
sportivo
o adversário, foi
peleja, para
didatos a defender o Brasil veitosa
o Districto e
cedida á vigésima quinta apuração parcial, que deu o pronas regatas sul-americanas de respectiva para
so com possante tiro, adquirir o considerado vencedor W.O.
a Fedepopulação,
guinte resultado:
4° e ultimo ponto dos cocoA commissão do festival ormarço próximo, em Montevi- ração do Remo, por meu in'
garan- ganizou gentilmente um treidéo, pensa em concentral-os termedio, vem agradecer a v.
Votos táenses. Assim, ficou "ilhéos"
.
„
,
tJesusovina
Ferreira — Botafogo Suburbano F.
no com o Combinado Prata
15.967 tida a victoria dos
nas dependências do Retiro da ex. o ter permittido que fosse
Nathalina Duarte — Sport Club Del-Mare
da Casa. Essa prova terminou
10.098 por 4x3.
Saudade, situadas na lagoa conservada a subvenção que
Carmen Rodrigues Orcaides — S. C. Bôa Esperança.. 6.189
Os autores dos goals foram: com um justo empate de 0x0.
Rodrigo de Freitas.
essa Prefeitura lhe vem, ha
Maria dos Anjos — Pátria F.
O team "ilhéo" tinha a se3.179 Eloy, 2, e Aristeu, 2.
Ali, sob a assistência e di- muito, concedendo.
—
Florinda
A
equipe
vencedora
a
Scudiere
constituição:
tinha
Rio
de
Janeiro
F.
recção do sr. Romeu Peçánha
3.503
guinte
Ò acto de v. ex. ioi de um
Olinda, de Carvalho — Triângulo Aiiul F.
Bartolino; Zinho e Affonso;
da Silva, elles pernoitarão, verdadeiro patriota, por isso
3.320 seguinte constituição:
;pio — J. Almeida e Tra- Didinho, Correia, e Cicero;
Heloisa Pereira dos Reis — S. C. Verdade
359
para maior commodidade e que, sem aquelle
auxilio, a
— Jeronymo, Lydio
—
Wanda
e Braune, Doca, Bonél, João e
Faria
jano
Decididos
S.
C.
Botafogo
500
efficiencia tíe seus treinos.
de
Federação, que não dispõe de
Zequinha—Ministrinho,
—
Dagma
Eloy, Salvador.
Morin
seu
louvaEmbaixadores
Para conseguir o
F.
420
renda, estaria quasi que ' imMaria de Lourdes Teixeira — Corinthians F.
Saavedra), REUNIÃO DO JEQUIÁ' F. C.
(depois
vel intuito, o presidente da
353 Walter
os
possibilitada de manter
Aristeu
—
Realizando-se hoje, a reAurélio.
Hercilia
e
Mattos
Federação dirigiu-se ao dr. serviços
Maravilha
F.
330
que ha muito vem
O conjunto vencedor actuou união ordinária de directoria,
Preciosa Rodrigues dos Santos — Araújo F.
Adolpho Bergamini, interven325
sua
da
á
mocidade
Clementina Ferreira — Cruz de Malta F.
tor no Districto Federal, soli- prestando
219 perfeitamente, com excepção convido aos srs. directores. —
tambem saberá
terra,
—
America
citando-lhe a cessão do Reti- agradecei"que
Dutra
S.
da
Silva
C.
Perseverança
214 de Alipio, que, com o seu ha- J. Campos, 1° secretario.
a v. ex. a resolução
Laura de Barros — S* C. Primavera
ro da Saudade.
200 bitual modo de zombar, tem REUNIÃO DO S. C. COCOTÁ'
em virtude da qual serão elles
bastante, tendo
Ducilla de Andrade Pereira — S. C. Vallin....
De ordem
191 prejudicado
do presidente
O dr. Bergamini, certamen- mantidos.
chegado a ameaçar a victo- convido,
Dulcinéa
—
Cardoso
Alves
A.
Jahu'
184
intermédio
deste
te, acquiescerá, tendo em visAproveito a opportunidade
por
Almerinda da Silva — Serrano F.
178 riaA de suas cores.
jornal, aos directores, para a
ta a sua manifesta boa von- para apresentar a v. ex. os
taça
de
Sympathia
tamJuvenita Maria de Souza — S. C. Portella....
reunião ordinária
155
amanhã,
tade para com o sport' nau- meus protestos do mais alto
Nathalina Maia — Real Grandeza F.
122 bem coube ao S. C. Cocotá.
quarta-feira. — Braz Carvatico, ainda ha dias tornada apreço e grande consideraIlka Ferreira Machado — Sempre Unidos F.
".. 113 NO FESTIVAL DO JEQUIÁ', lho, secretario geral.
nequivoca com a manutenção ção. — (a) Ariovisto de AlLourdes Antunes — Belisario Penna F.
80 O COSTA LOBO FOI ABATI- REUNIÃO DO URANOS F. C.
da subvenção que a Federa- meida Rego, presidente".
"Exmo. sr. dr. Diniz Junior,
Helena Paulino — S. C. Alegria
Realizando-se quinta-feira.
63 DO PELO PROMOTOR POR
ção recebe da Prefeitura.
8 do corrente, a reunião orMaria Magalhães — Jequiá F.
4x3,
ASSIM
COMO
S.
C.
O
61
intervendo
d.
secretario
m.
Amanhã, em audiência marYolanda Cardoso — Jacarépaguá A.
58 DEL MARÉ FOI ABATIDO dinaria de directoria convido
cada especialmente para tra- tor do D. Federal. — A Feos directores
Emilia Gonçalves — Combinado Neval
PELO MESMO SCORE
a comparece51
tar do assumpto, o sr. Ario- deração do Remo, por meu in— O. Castilho, 1" secrerem.
—
Nyrce
Fonseca
Florentina
ex.,
termedio,
F.
certa
de
49
No
v.
campo
da
Praia
do
Jeque
visto de Almeida Rego será reNadyr de Oliveira — Major Ávila F.
20 qulá, na ilha do Governador. tario.
cebido pelo interventor no espirito sadio, que bem coHerodina Soares — Centro Sportivo de Amadores
1*1 teve logar hontem um gran- O URANOS F. C. TRIUMPHOÜ
Districto Federal, que é, não nhece os seus esforços e a
—
Catharina
sua
finalidade,
M.
Martins
não
foi
extraAcadêmico
F..
C...
4 díoso festival, cujo resultado NO FESTIVAL DO PINTO
só um admirador, mas um
TELLES F. C.
A
encantadora
E
senhorita
nho
ao
acto
do
ilustre
interser
Arilda
verdade
lavrei
de
Andrade, candidata do
a presente acta, que assigno íoi o seguinte:
por
amigo sincero dos sports nauDisputando a 4a prova no
conjunetamente com o sr. redactor sportivo. Sala da redacvalente S. C. Flamengo Suburbano
ventor mantendo no orça—
ticos.
1" prova
Ribeira x Ca- festival do Pinto Telles F. C.
mento para 1931, a subvenüieiro (infantis) — Vencedor, o Uranos
¦»«*pil!
AGRADECIMENTO DA
UM
F. C. venceu por
"¦^wl,--:**^*'~---*-a
ella
destinada,
Aos
vem
dois
~*
dias
¦"•-•-~*****-*~*-*- —.-• . ......
do mez de janeiro, do anno de mil nove- í $Í*f\?:!f**~~™'~*
ção
- ..„--. . —
Ribeira 7x2;
F.B.S.R. AO INTERVENTOR agradecer
2x0.,
"'¦"••—'".--—
a, v. ex. os grandes centos e trinta e um, na sala de redaccão do DIÁRIO DE NO- tfí
.j&l.u*-*}-*^'
*
—
yy
tt
21
i
f"
Syrio x Paraprova
NO DISTRICTO FEDERAL
¦j-f-j.. ;¦**}
Nossas felicitações.
benefícios resultados de tão TICIAS, presentes os senhores representantes abaixo firma- 7r'0"***?--orí™ *-*•* .**"**•¦''.
.,,..
- s.i
hyba (infantis) — Vencedor, A POSSE DA DIRECTORIA
F. AO SEU SECREelevada quão .patriótica- reso- dos, foi, pelo sr. redactor sportivo procedida a vigésima
Syrio 4x1;
TARIO
ELEITA DO JEQUIÁ' F. C.
lução, que lhe permitirá man- sexta apuração parcial, para escolha da Rainha do Sport
3a prova — Zumby x VerNa próxima
A.os drs. Adolpho Bergamini ter todos os serviços a seu Menor, que deu os seguintes resultados:
quinta-feira,'
dun — Vencedor,
Zumby, em sessão solemne,
a directoe Diniz Junior o presidente da cargo, (a) Ariovisto de Ai4x2;
Votos
ria eleita do Jequiá F. C. será
Federação Brasileira das So- meida Rego. Presidente".
—
4"
5 de Outubro x empossada. Após esta ceremoOlinda do Carvalho ~ Triângulo Azul F.
prova
5 091
a C. Picolé — Vencedor, 5 de nia haverá
Nathalina Duarte — S. C. Del-Mare
3.253
extraordinária
Outubro 1x0;
Jesusovina Ferreira — Botafogo Suburbano F.
preleção pelo presidente
1 283
de —
.5a
Carmen Rodrigues Orcaiües — S. C. Bôa Esperança.. 1 210
prova— S. C.-Cocotá x honra do club, sr. Luiz Pai[
Del Maré — Vencedor, Coco- xao e sr. João
Maria L. Leite — Piedade F. C.:yy.
150
X. de Campos."
tá 4x3;
Zilda de Carvalho — Cattete F.
Em seguida
600
6a prova — Honra — Je- dansante fechará uma soirée
Sylvia do Amaral Figueiredo — Sporting Club do Brasil
a
500
fesquiá F. C. x Costa Lobo A. C. tiva do querido clubnoite
390
Recomeçado o jogo o alvi- Djanira Maia — Corinthians F.
O Bandeirantes marcou doda ilha
—•
Vencedor,
Jequiá
4x3.
America
—
Dutra da Silva
Governador.
S. C. Perseverança
273
mingo uma linda victoria, lo- negro substituiu Antoninho e
Zenith de Almeida — Sul America F.
240
grando vencer, em ambos os João, jogadores do segundo Nathalina
Maia — Real Grandeza F.
í..
teams, o campeão da Asda, o quadro, passando á jogar com
138
Maria Magalhães —- Jequiá F.
,,]
o team completo.
Jacarépaguá A. C.
31
.......
TAÇA MANCISCO VILLAS
Deu-se então uma estupen- Virgínia Matta — Santa Heloiza F.
Este jogo, que despertou
30
Reservas: Jesuino Ribeiro
—• Florentina F.
',
BOAS
25»
grande interesse pela velha da virada, estabelecendo-se Nyrce Fonseca
Joaquim
Nogueira e José Sare Branco.!!!
Continua em exposição na cone.
rivalidade sportiva entre as completo dominio da parte Ruth Rosa da Costa — Combinado Preto
13
"Ora
Lipercia
—
Lacerda
Lima
Combinado
rua Gonçalves Dias, 67, Casa'
dos locaes.
Veja"
duas sociedades.
81
Combinado Cruz de Ouro:
lora, a monumental "Taça
A defesa do campeão da Ducilla de Andrade Pereira — S. C. Vallin
As provas correram em per6
Ia turma — Manoel OliveíE, pòr ser verdade,' lavrei a presente, que assigno conFrancisco Vlllas Boas", tro- ra, Joaquim Lima,
feita ordem, não havendo a Asda teve que redobrar de esCândido
com
o
junetamente
sr. redactor sportivo. Sala da Redaccão
registrar incidente de grande forços agindo gigantescamenlm.,20 de ai- Costa e Lauro Ganime;
phéo que mede
te para marcar a lesta linha do DIÁRIO DE NOTICIAS, 2 de janeiro de 1931. — Honorio
tura. E' o' "record" nas dimonta.
2a turma — Miguel Frias,
G. Ferreira, Eduardo Magalhães."
mensões entre as demais ta- Henrique
A assistência foi numerosa, do Bandeirantes.
Baptista, José IsoREPRESENTANTES
A linha média do alvi-nePRESENTE»
ças até agora disputadas em ietti e Martim Fonseca;
notando-se muita animação
Victor Duarte Lisboa Filho — Piedade F. C.
nossa
capital.
agir
em
conjuna
gro
passou
na torcida de ambos os clubs,
3a turma — Antônio Paiva,
E' precisamente por isso que
com o ataque auxiliando João Siciliano — Triângulo Azul F. C.
que proporcionaram uma tar- cto
Durval
Lauro Carmo — S. C. Del-Mare.
Figueiredo,
se
vão
trabalho.
o
empenhar
seu
sua
Nelson
pela
de animada no campo da TaAndré
Garcia — S. C. Del-Mare.
posse as maiores forças ping- Ferreira e Antônio Dias
Um hands de Norival na José A. Olivares
quara.
Reservas:
— Sporting Club do Brasil.
Alexandre Noponguisticas do Rio, entre as
área perigosa um penalty que, Custodio Bruni
A PROVA PRELIMINAR
— Sporting Club do Brasil,
Arlindo
gueira,
Almeida
apparecerão
Nogueira e
as
fortes
quaes
A prova preliminar, travada batido por Sacramento, re- Nicoia Bruni —
turmas do Vasco da Gama, Antônio Rangel.
Sporting Club do Brasil.
dunda
entre os segundos
no
segundo
do
quadros,
goal,
José Peixoto Filho -— Sporting Club do Brasil.
da Associação Portugueza, do O ENCONTRO INTERESTATllTAr
¦terminou com *a victoria,
do alvi-negro.
— Sporting Club do Brasil.
Álvaro
America
Amaral
F. C, do Orfeão Por- ENTRE CARIOCAS EMINE?ROS
Rato marca, logo após, o José
alvi-negro, que abateu o JaFOI VENCIDO PELOS '
—
tuguez,
de
Almeida
do
Centro Gallego, do
Vasquinho
Combinado
'Viscondes
carépaguá pelo seore de 2x1. goal de empate.
PRIMEIROS
—
Alberto
G.
S.
11
Cardozo
de Junho e do veteCombinado Viscondes.
O team vencedor estava asNa sede do C, R. Vasco da
Continua o franco dominio Eliezer José da Silva — Santa Heloiza F. C.
rano
incansável
e
GymnastiGasim constituido:
ãos locaes. Cuero marcou, em Eliezer Martins Bonel — S. a. Cocotá.
P/aía de Santa Luz''«. teve
co Portuguez.
^i13ante-hontem,
senliofíia
Olinda
ue
Carvalho,
do
A
Triângulo
Azul
lograr
Rodolpho; Djalma è Apri- bello estylo. o
graciosa
á noite,
goal da vicfco- João Xavier de Campos — Jequiá F. C.
enF. C, que assumiu novamente a leaderança do concurso
O SORTEIO PARA O TOR- contro interestadual entre um
gio; Eduardo, Ferdinando e ria, recebendo um passe de Hermes Wanorlam
CarioVallim—
C.
S.
Vallim
NEIO INITIUM
Hyodelio; Pernambuco, João, Tatá. estavam
«ne
.H**]elros*
assim
HSAcaccio Chaves — Corinthians A. C.
constituídos
¦
:
ção do DIÁRIO DE NOTICIAS, íl de dezembro
Jacob, Popó e Nono.
' . do - 1930.
O director technico do tor'
Numa escapada de Gallego, Cândido Rodrigues Almeida — Sul America F.
Ferreira,
Eduardo
Honorio
G.
Magalhães."
C.
CARIOCAS
A PROVA PRINCIPAL
,
neio de ping-pong promovido
este
chocou-se com Augusto Ribeiro Moss — S. C. Bôa Esperança
Seca — Guilherme
As 16 horas, deram entra- Saul, player
Club Gymhaseico Por tuREPRESENTANTES PRESENTES
saindo de campo ma- Henrique Lucas — S. C. Bôa Esperança.
pelo
MINEIROS
tia em campo os players dos chucado.
guez sr. Joaquim Alves MarArlindo — Leite
Júlio Lopes Guedes Pinto — S. C. Del-Mare
Eliezer Silva — Santa Heloisa F. C.
los. quadros, sob o apito de
representantins
convida
os
No
final
Tres minutos após este ac- Annibal E. da Cunha — Costa Lobo A. C.
verificou-se uma victoHermes W. Vallim — S. C. Vallim
Mario Corrêa, do Parames cidente, o
tes e demais interessados no ria fácil para os cariocas, pela conJogo terminou com
Faustino Vallim Filho — S. C. Vallim
tagem
de 200 x 125.
mesmo a assistirem ao sorteio
a justa yictoria do BandeiAS COLLOCAÇÕES
Octacilio Vieira — Botafogo Suburbano F. COs quadros estavam assim rantes.
o torneio initium, que
para
—
Paulino
J.
Real Grandeza F. Cr
de Moraes
organisados:
Com o resultado da ultima apuração, passou a sei a seserá realizado na sede do Gy- FORMIGA, O VETERANO CAMAdahy1 Ferreira — Botafogo Suburbano F. C.
BANDEIRANTES — Saul;
na segunda-feira, PEÃO PAULISTA, ENFRENTARA'
mnastlco,
guinte, a collocaçãò das candidatas:
Henrique Lucas — S. C. Bôa Esperança
Alvinho e Bilnte; Antoninho,
Um anniversario no
GUILHERME
19 do corrente, ás 21 horas
_..
......
Yotos
—
„¦
Moss
S. C. Bôa Esperançi
Sacramento e Rato; Hugo,
1 —Olinda de Carvalho — Triângulo Azul F. C... 40.191 Augusto Ribeiro
em
Hoie,
á
noite, terá logar na
ponto.
Carneiro
Souza
F.
C.
Tatá, Fábio, João e Quêlê.
sede da Ç. R. Vasco da Gama um
2° — Nathalina Duarte — S. C. Del-Mare 39.988 Álvaro Pinho — Corinthians —F. C.
INAUGURAÇÃO
DA
NOVA
hoje
Marca
mais
um
no
goal
José
de
Almeida
Vasquinho
Combinado
sensacional encontro entre o
Viscondes
Cicero e Preá substituíram
MESA DE PING-PONG
quecampo de sua existência o ^~«e^ufovina Fe"eira — Botafogo Suburbano F. C. 36.250 Luiz do Nascimento Cunha — Silva Gomes F.
rido campeão paulista Formiga
C.
João e Antoninho no segundo vasto
é
conhecido player Antônio Reis,
—
Amar^í
Figueiredo
de
DO
GYMNASTICO
Sporting
C. Brasil 18.921 Carlos Pinto de Oliveira — S. C. Mello Moraes
t» carioca Guilherme.
_.~~£ylvia
half-tim*^,
esforçado elemento do sympathico
R' °r(-ades — S. C. Bôa Esperança... 13.028 Moacyr Alves Machado — Florentina
Será,
certamente,
Para
uma
a
inauguração
L-™1?1611
—
da nova
F. C.
JACARÉPAGUÁ A. C.
partida
grêmio da Penha, onde o anninnda Scudíére — Rio de Janeiro F.
12.912 Honorio Gonçalves Ferreira — Sudan A. C. '
mesa de ping-pong, que terã empolgante.
Uburajara; Norival e Nauta; versariante goza de geraes sym- I;.~"*f ría Ramos """
Estamparia
Moderna F. C... 12.357
IV. B. — Esta acta deixou de ser publicaaa no resultado logar depois de amanhã, bem
oo~~ «
Batalha, Sabino e Avelino; pathias.
Maria vieira — Combinado Viscondes... 10.161 âa ultima
Por essa faustosa data, Reis ÍL-£nalia,
assim das camisas mandadas S* •S-^PÍ!NHA «RCULAR -t LEOapuração, por falta ãe espaço.
Coió- Jacaré, Gallego, Nono e
—
9°
Carmelita Mazzei — S. José F.
POLDINA UNIVERSITÁRIO
será alvo de significativa mani6
12.7
confeccionar
Nhônhô.
para o próximo
festação de apreço por parte do 10° — Maria dos Anjos — Pátria F.
Na praça de sports do S. C. Pe122
6
torneio
deste
sport,
o
techniO jogo teve inicio com uma seus amigos e admiradores.
~"
co do Gymnastico organizou nha Circular, realizou-se domingo
fort carga do visitante inutl^cUia Ma^nbo— do Couto — S. C. Carioca.... 3.908
í oü
uldmo o esperado encontro entre
COMBINADO
MAU
LACERDA
Washington Villa f. G.
um renhido encontro entre os
3.718
li3ada pela defesa aivl-negra. EMPATOU COM O RIACHUELO ífo--^2^ Menezes
clubs. acima, saindo -victorioso,
— s* c- 5 de Outubro 3.385
Costa
da
:lois
combinados
constituídos
A bola esteve algum tempo
í!.~™arl?;,rh<J,reza
em ambos os teams, o S. C. Tenha
P. CLUB
ka
Ferre*ra
—
Machado
Sempre
exclusivamente
Unidos
F.
C.
3.151
associano centro sem que nenhum
ÍL
,
por
Circular.
Em match amistoso, encontra- -HL~~íiaFa de Barros — S. C. Primavera
3.043
dos do club, havendo premio
dos disputantes lograsse qual- ram-se,
A esquadra principal do S. C.
domingo -último, os qua- lb° —Helena Paulino — S. C. Alegria
2.797
a todos os sócios que obtive- Penha-Circular
quer vantagem.
dros representativos dos clubs
estava assim con—
Araújo
Lima
rem
A.
maior
C.
numero
Vera
de
Cruz......
2.711
Coube a Rato abrir o seore, acima.
pori- stituida:
ÍZ»—Angelina
-~ Mana de Lourdes Leite — Piedade
toâ
em
sua turma, assim tenVoto na senhorita..... •-» •'• o
F.
2.059
A luta dos segundos quadros íno
batendo um free-kik, colloBahiano; Pedro e Ernani; Mario,
19 —Dagma Mourin — Embaixadores F.
do sido divididos os combina- Targmo
1.798
cando a pelota no canto á es- terminou com a victoria do Riao Bacuráo; Negrito, Hum~~
— S. C, Penaroi
Pereira
chuelo
8x1.
dos:
por
berto, Casanova, Oliveira e Gallo.
1.711
o?Ô
£arm,inda
querda.
Nos
de
Andrade
—
apôs
Combinado
primeiros
Pereira
quadros,
Azul e Branco:
E a do Leopoldina Universitário:
S. C. Vallim.... 1.558
Reagiram os visitantes que uma luta renhida, verificou-se
• • « « »:'•.
um 95o~R!?,cilIa
<íutierrez Pinheiro — S. C. Antarctica 1.496
1* turma — Mario GonçalJoão; Heitor e Chateaubriand;
logo após empataram a par- honroso
empate pelo seore de o*Í~íí:Írfm_'dt,L,°,urdes Leite —
ves, Alberto Liberato, Yolan- Dunga, Sinhô e Baratinha; PeixoCombinado Rodrigues 1.465
tida por intermédio de Coió.
x 1.
oi-™arií_
to, Massoni, Onestaldo, Canejo e
do Costa e Agenor Dagne;
421
Continuando a assediar o
O quadro principal do Maia La- Ho~~J},£e Mell° Coutinho — Independentes F. C.
Do.
Armando.
—
2a
—
de
turma
^«"Sida
Ivan
Fonseca,
Sul
America
286
cerda
F.
estava
assim
organizado:
de
Saul
o Jacarépaguá
goal
ÍÍ~5enlth
Os scores foram os seguintes :
Luiz Aragona, Luiz Biato e
Victor; Carlinhos e Affonso; o™^anc!a Paria — s* C* Decididos de Botafogo....
220
logrou
ainda no primeiro
2o team — S. C. Penha Cir—Zuimira Lopes — S. C. Smypathia
27»
Armando,
Jair Gonçalves;
Antunes
•
Mundinho;
219
half-time marcar mais dois Romeu,
eular, 4; Leopoldina UniversitaO votante...
Cromwe, Deccaché, Tei- 28» —Alice Alves David — Piedade F. C.
3a turma — José F. Alves, rio,
144
goals.
1.
xeira e Moacyr.
¦29° —Nathalina Maia — Real Grandeza F."c!.'.*.'.'.'.'! l!l35
I Antônio Souza,
Edmundo
1" team — S. C. Penha Circular,'

a Prefeitura e a
Federação Brasileira do Remo

O Bandeira oíes vence o campeão da Asda

PING-PONG

s. c.
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PARA RAINHA DO SPORT
MENOR
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€

«OdOlphO Rosa.

Aphrodisio Xavier-(Formiga), 0 famoso jogador internacional de football, acha-se
nolti^aróTl^^
t-jaje p_g-po«g, com Guilherme Ferreira, na sede do Club de Regatas Vasco
da G Ja. CS^Tã lT2So
_ «Formiga» tornar-se um «virtuose» do bello sport de salão,
como o foi, íncontestavelmente, no football? 333
A **La J-«_ ^

fT1

r-"",". -~f„

_,_

>~<~r~~

L

^1

2;2; Leopoldina UUniversitario, 1.
1.

í
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aera realizada amanhã, na redacção ~~riptfo mntntt***.
—===========
—^—
ciai do dtspuladMmo iomurlo^antíadt
aParafa<>parZfáDMRmSp^n-Ar^
^^
dos
P™sença
das
candidatas
inscriptas
i^™^
EM NICTHEROY
Jl

A attitude lamentável do Odeon decepcionou
as
consciências perfeitas — Outras notas
Ninguém por certo negará
BYRA NO CÓDIGO DAS
a péssima impressão causada
TORTURAS
com a attitude do Odeon se
*?"
casual com o
insurgindo contra a decisão Atechnicoencontro
dissidentes nos
do arbitro e abstendo-se de permittiu dos
saber que s. s. irá
proseguir na peleja. Tratandoa eliminação de Byra
se de um club que encabeçou propor
atacante
por haver
o movimento dissidente no injuriado doe Odeon,
aggredido o juiz
sport local, visando morali- Antonio Pereira
de Santa
zal-o. Assumindo tão lamen- Rosa..
tavel attitude, deixa bem ciaJAYME SERA' PUNIDO?
ro o espirito contrario ao
Tambem o arqueiro Jayme
principio que traçou ao lado
dos seus co-irmãos, no movi- aggredindo o juiz do encontro
mento em que a ordem e a li- Fluminense x Odeon, é candisura deviam ser a sua norma dato ao código das torturas
de acção, senão de facto, ao dos clubs dissidentes.
menos na apparencia, afim de OS JOGOS DpS
DISque não repercutisse de modo SIDENTES PARA CLUBS
DOMINGO
desolador no scenario sportivo.
. f*™ domingo determina a
tabeliã
organizada pelo direQuiz,
o
porém,
destino que
e "benjamin" fosse o primeiro ctor-technico dos clubs dissia desmentir o programma mo- dentes estes jogos:
S. Bento x Nictheroyense —
ralizador...
Campo
da rua Dr. Paulo César
JUIZ
QUE
MODELAR l
Causaram admiração as at- -- Juizes do Fluminense —
titudes incompatíveis para ar- Representante do Canto do
Rio.
bitro postas em pratica
Gragoatá x Barreto — Camsr. Antonio Santa Rosa, pelo
da avenida 7 de Setembro
po
do encontro Fluminensejuiz
x
Juizes uu
do S.
Odeon.
—-- »«--.*=--

Depois
de
ser "mimoseado",
—-* «w»
aauiuUiJCaU
y.
dentro do gramado:
grltoi^
-— Eu sou homem; não tenho medo de ameaças! Aqui
nao ha homens!
Antes havia levantado um
hurrah ao interventor, crianao, assim, um caso inédito.
Dizem os entendidos que o
espectaculo foi o "panno
de
amostra"

uiAKlüDE
DIÁRIO DE NOTICIAS
NOTICIAS
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JTerça-feira, 6 de Janeiro de I93Í

farras nocturnas estão iiíiiiíí^^ chocolate
Js
De pequena panthero negra o
celebre cubano se
traníformou
enlameado de rua...
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o. isento
Bento — ReRe
do JFluminense A.
gj£sentante

Fonseca x Odeon — Campo
da rua Dr. Paulo César —.
zes do Nictheroyense — JuiRe.
presentante do S. Bento.
O FESTIVAL DO AMERICA
Vae promover, domingo
proximo o America, um festival
sportivo, no campo da rua VisI conde de Sepetiba.

Será hoje empossada a
O baile do Souza Carnova directoria do
neiro F. C.
Jequiá F. C.
Alcançou brilhante suecesso

aa^a-aí '

Na Barra do Pirahy

O festival do Central S. C.

RESULTADO DAS PROVAS
O Barra Mansa F. C venceu o club
local na prova principal por 3x2

Afim de commemorar con- do Frigorífico de Mendes,
foi
dignamente a passagem de um
tanto falho em suas deseu 8° anniversario de fun- cisões.
dação, bem como para apreA terceira prova reuniu os
sentar ao publico a sua nova velhos
rivaes: Royal S. C. e o
praça de sports, realizou dò- Frigorífico de Mendes,
uma
mingo
ultimo
o valoroso justa ardorosamente foi
dispucampeão local, uma encanta- tada, conseguindo
dora c bem organizada festa do Royal alcançar o quadro
brilhante
sportiva que alcançou o es- victoria
sobre
seu
adversário
suecesso.
perado
escore de 3 x 2.
O programma foi cumprido pelo
O juiz foi o player Jorge dos
á risca, correndo tudo na meQueimados . C, que teve uma
lhor ordem.
actuaçao.
A nova praça de sports es- feliz
A
prova
principal reuniu o
tava literalmente cheia
de
local e forte conjunto
um publico enthusiasta que quadro
Mansa F. C, que
não se cansou de applaudir do Barra
incontestavelmente
possue
a
os clubs de suas preferencias. melhor equipe
da zona norte
Na parte da manhã foram de S. Paulo.
feitas as ceremonias marcaFoi uma luta de leões, em
das, seguindo-se logo após as
imperou cordealidade e
que
provas de football que deram admirável
technica, termios seguintes resultados:
nando
com
a
merecida victor
lm prova entre o 2o team do
do conjunto visitante pela
Central e o Commercial F. C. ria
contagem de 3
vencedor o quadro do club asignificativa
2.
O
do
Central obequadro
local pelo score de 4 x 1.
á seguinte organização:
A segunda prova foi entre decia
Agenor; Quim e Alexandre;
o Queimados F. C. e o Filhos Eurico,
Henrique e Mario;
de Iguassu*
F. C, que foi Nelson, Miro,
Alvinho, Carum luta bastante equilibrada
e Silva.
vindo a terminar com a victo- neiro
ria do Filhos de Iguassu' pela C A foidirectoria do Central S.
pródiga em gentilezas
contagem de 2 x 0.
para os representantes da imO arbitro,
sr. Garcia, do prensa
e demais convidados.

FESTrMrWlÕmwTDÕ
COMMERCIO F. C.

Convites ás associações
beneficentes reconheciSERÃO ENTREGUES, HOJE AOS
«ORTfMEN GASTÃO LEITE grandioso baile que o valoroso
das por esta associação,
grêmio da Penha realizou sabbaNa sua esplendida praça de
CABRAL EOS JOAO XAVIER DE
CAMPOS
TÍTULOS DE SO- do ultimo, em sua sede,
sports, á Avenida Francisco para, até 28 de fevereique apreCIOS BENEMÉRITOS
sentava um aspecto deslumbrante.
Bicalho, o Jornal do Commer- ro de 1931, renovarem
Em sessão solemne,
semPre » melhor corhoie dialidadíf
,- ,?in0<ü durante
empossada, ás 20 horas, aserá
a festa, deixancio F. d hontem levou a ef- os seus pedidos de re=
nova di- do
rectoria do valoroso
Woa impressão a maneira gengrêmio
da
til com
feito um bem organizado fes- conhecimento, comproilha do Governador,
que norteará pathico que a directoria do symos destinos do club durante
grêmio tratou os seus
tival, cujos resultados e oc- vando
os benefícios
o exer- convidados.
cício do corrente anno.
A senhorita Sarah Meirelles
correncias passamos a demon- I
-«
Esse acto será presidido
prest.dos em í "0
pelo rainha do club, offereceu,
strar:
jsr. Luiz Paixão, presidente de hon- nome
em
ra ao tradicional grêmio.
das torcedoras, um pat- de
Prova Extra ~- As 9,50 ho- I Levo ao conhecimento das
Por essa oceasião serão entre- shooteiras ao amador Conceição
ras — Lutz Ferrando F. c. x sociedades de beneficência
agradeceu,
gues aos
sensibilizado, a
abnegados
sportsmen que
Assis Carneiro F. C. — Ven- collectiva, reconhecidas
'
Gastão Leite Cabral e João Xavier offerta.
por
cedor: Assis Carneiro F. C. esta associação até á presente
Ue Campos, os titulos de sócios
A senhorita Maria dos Santos
1x0;
data,
beneméritos que lhes foram
por
que, na conformidade
offereceu aos amadores
Ia prova — A's 11 horas — da 3a disposição, para regucedidos pela ultima assembléa.con- um ramalhete de mimososdo club
cravos
A nova administração a ser em- petropolitanos, agradecendo,
Preto F. C. x Souza Ca- lar-lhes o reconhecimento, depuro
por
possada está assim constituída :
oral F. C. — Vencedor: Sou- verão a 28 de fevereiro do coressa oceasião, em nome dos refe-.
Presidente, Leandro Beijar;
ridos amadores, o presidente do
za Cabral F. C. por 3x0rente anno, renovar o seu pece-presidente, Sebastião Mendes viclub.
2' prova — A's 12 horas — dido de reconhecimento, comde
Almeida; 1° secretario, Oswaldo
Centro Gallego x Tiro Na- provando os beneficiou
E, assim, já ao alvorecer de doPinheiro da Silva;
2o secretario,
vai A. C. _ Vencedor: Tiro tados no anno de 1930. presNicanor Medeiros dos Santos; 1- mingo, finalizou a bella festa, deiNaval A. C. por 1x0;
thesoureiro, Thomaz do Amaral xando aos que tiveram a ventura
Vasconcellós; 2o thesoureiro, José de comparecer á sede do Souza
3* prova — A's 13 horas — Approvação de partidas
Carneiro
a mais grata recordaTerra; procurador, Antonio Maria
Jornal
do Commercio F. c x
O presidente, em data de
çao.
Monteiro.
Joubin F. C. — Vencedor: —
SUDAN A. C.
hontem,
na iorma do
Jornal do Commrecio F, c. artigo 51,resolveu,
, c?nselho fiscal: David Mattos,
numero
Reunião da Junta Governativa
5, combinaJosé
Vieira de Sá, Manoel Affonpor 4x2;
Em sessão semanal, reunir-se-á
do
com
o
artigo
57,
numero
so, José Alves de Sá e Salviano
¦4»
amanhã a Junta Governativa do
prova — A's 14 horas -~ dos estatutos, approvar as se-3
Pereira da Cruz.
Penha
F.
Sudan
c.
A.
x Barroso F. C.
C.
Finda a ceremonia da posse, hamarcando
partidas,
O presidetne roga o compareciVencedor: Barroso F. C W O guintes
verá uma "soirée" dansante
dois pontos aos respectivos
COMMUNICADO
em
EPISTOmento
derrotou todos os que se colde todos os membros da
—
5«
homenagem aos associados e suas
A*s
prova
15
~*
vencedores:
á vontade,
referida Junta, afim de serem re- LAR DA UNITED PRESS — locavam
nada tinuos fracassos denunciam Itamaraty F. C. x S. C.horas'
exmas. familias.
no seu caminho, in- podia fazer Chocolate
Havasorvidos importantes assumptos.
Fidel
venceu
Volleyball — Realizadas em
o
seu
estado
—
de
franca
nesa
decaVencedor: S. C. HaNOVA YORK, dezembro, (U. clusive os melhores
A FESTA DE REIS NO SUL
em toda a linha.
29
elemenREUNE-SE HOJE A DIRECTOdencia,
de dezembro:
a
menos
vanesa
elle
aque
1x0;
por
AMERICA F. C.
Depois, contra Bat Battali- bandone-inteiramente a
P) _ os cabarets seduziram tos da categoria a
RIA DO FLORENTINA
Olaria
x Andarahy — Pri—
6'
vida
Prova
prova
que perten- no, o campeão mundial de
A directoria do veterano
finalmente Kid Chocolate.
F. CLUB
desregrada que adoptou, para
cia. '
~Z AA A' Portuguezade x Hon- meiros e segundos quadros: —
da rua do Mattoso realizarágrêmio
Ma- vencedor Andarahy A.
Durante dois annos, sob a
o cubano foi dedicar-se
hoje,
Em sessão semanal,
com afinco ao ?,*
uá F. C.
C,
reune-se sabia
em seus salões, uma encantadora hoje,
Chocolate era considerado peso-penna,
Imente batido. Esses con
lo score commum de 2 x 0.peEsta
noitada" dansante, que terá ini- club ás 19 horas, a directoria do tierrez,direcção do sr. Luiz Gu*
merece
prova
um
espeacima.
o pequeno
cubano por muitos como o melhor luRealizadas em 30 de decio ás 20 horas e finalizará ás 23,
ciai registro, aliás uma-adO presidente roga, por isso, o mostrou-se
indifferente
zz8f e;uanaaxa »p osJnouoa o mo*á tador de box, libra por libra. A situação financeira
zembro:
vertencia
a
comparecimento
sportsmen
de todos os dire- tentação das farras nocturque
Sul America
da Federação B. do
ctores
Brasll x America — PrimeiDe ordem do sr. presidente, são nao sabem praticar o sport,
nas, economizou dinheiro e Alguns eram favoráveis a Mc
convidados os sócios quites a se com a devida compostura.
ros e segundos quadros: —
Larnin, mas o cubano, na verRemo
No decorrer do Io tempo, o vencedor America F. C,
reunirem
assembléa geral ordio parecer da commis- naíia, no em
dade,
dia 7, ás 21 horas, na sr. Alcides Sanches, servindo score commum de 2 x 0. pdo
era considerado bom saoSegundo
de contas, apresentado ao sede,
á rua Francisco Fragoso nu- como juiz, aetuou, francamenentre os melhores. Além de conselho de representantes, era o
Andarahy x Bomsuccesso —
comprar muitos ternos, ca- seguinte o estado financeiro da mero 46, afim de resolverem a se- te, com algumas falhas, po- Primeiros
ordem
guinte
do
dia
:
quadros: — vencerém,
Federação
falhas
relógios
Brasileira do Remo, em
misas e
comettidas incon- dor Andarahy
de ouro. Choa)
Leitura
do
relatório
da
direA. C, pelo sco31
«cientemente,
de dezembro do anno findo:
colate mostrava-se satisfeito
ctoria;
pois errar é re de 2 x 0.
humano.
10:000$000
de ver Gutierrez empregar o ¦A-Polices
b) eleição da directoria;
Saldo em caixa .. ..
7:813$000
Mas, essas falhas sem imVilla Isabel x Olaria — Priseu dinheiro
c) interesses geraes.
em negócios. DeDpositado
na
Caixa
Rio
meiros
de
Janeiro,
portancia
e segundos quadros: —
3
absolutamente
de
Quando ambos voltaram para
de
Janeiro
Econômica
não
.. ..
6:353$648 1931. — Manoel Silva, 2°
Nova York, Kid era um "ra- Subvenções a .. receber
secreta- prejudicavam os adversários. vencedor Villa Isabel F.
C,
6:0005000 rio.
Terminando o 1" tempo, o pelo score commum de 2 x 0.
paz de nove horas numa ci- Juros de apólices .. 300$000
dade de doze". E como resul- Contas a receber.. ..
6:825?900 Convocação do Conselho juiz quiz desistir de continuar
Expediente
a actuar a partida, porém, a
tado de uma vida sã e muito
Total
de
Fundadores
36:2925548
treinamento,
teoido de directores do A A
elle obteve o
Levo ao conhecimento dos
Portugueza e Mauá F. C, vol- interessados
record de mais de oitenta viO presidente, na forma do tou
o presidente
Como se verifica, é satisfatório
arbitrar o 2° tempo, até attendendo á que
ctorias, nenhuma derrota e o estado finunceiro da Federação artigo 51, n. 3,
conveniência do
combinado
faltarem
250.000 dollares no banco.
20 minutos para ter- serviço, resolveu que o expeO NOVO CONSELHO DE JUL- com o artigo 27 dos estatutoò,
Veiu o combate com Jack
GAMENTOS DO SPORT
convoca os representantes do minar oi-a partida, quando en- diente, nos departamentos
NÁUTICO
Kid Berg, no qual o cubano
acedido por administrativos desta associa•Allemão"^
?, j?lz
De accordo com os novos esta- America F. C, Bangu' A. C, «a°iÍ
foi derrotado por pontos. O
back do glorioso
comece, diariamente, ás
Botafogo
F.
C,
tutos,
C
R.
o
do
Fiaconselho
de
Maua F. C„ pelo facto de não çao,
inglez submetteu o corpo do da Federa,;ao
julgamentos mengo,
10
horas
da manhã e termiFluminense
Brasileira
F.
C, S. ter marcado
adversário a uma severa pu- passou a ser composto do Remo Christovão A.
C. e C. R. Vas- vor do Mauá um ponto, a fa- ne ás 16.30 horas.
de cinco
nição

A directoria do Sylvio Romero F. C
cumprimenta DIÁRIO DE NOTICIAS
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Os directores do Sylvio Romero F. C. em nossi redacção

Tivemos o prazer de rece- primentar o DIÁRIO
DE NO|
pela
passag^
do
ÍS5
ff„~f^S2SSg^-»
S-l™^*
sita de uma commissão de di- anno e agradecer
o modo atrectores do luzido Sylvio Ro- tencioso
mero F. c, composta dos srs. com a como foram tratados
publicação das notas
Sampaio Junior, presidente;
o seu club.
Albano Silva, secretario; Wal- sobre
Grêmio novo, mas a cuja
demiro Rocha, thesoureiro; frente
se encontram pessoas
Sylvio Figueiredo, procurador, com
vontade
e Hugo Accarino, director necessariamente de trabalhar,
ha de Ven
sportivo.

man de fibra, dotado de rara
íntelligencia, a par de uma
capacidade de trabalho formidavel.
Com o auxilio de seus denodados companheiros de directoria, fatalmente o novel
grêmio vencerá

52*-— veio -*--lM3&£í£v= 5«s„;a
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O DIÁRIO

DE

agradece a visita

NOTICIAS

e

almeja

durante
dez rounds
para obter o veredicto, emquanto elle, chorando e protestando, annunciou que ia
abandonar definitivamente a
arena.
Chocolate estava falando a
verdade, talvez sem o saber.
Elle passou a fazer vida nocturna, a freqüentar o Hardem e outros clubs. Adquiriu
conhecimentos femininos. Depois... tentou voltar ao tablado.

Entre os pugilistas de quinta classe nos pequenos clubs
vizinhanças de Nova York, o
seu declínio não foi apparénte, pois que elle continuou a
derrubar os adversários em
um ou dois rounds. Mas quando foi chamado a enfrentar
*idel La Barba, a coisa tornou-se muito differente.
_0 antigo Kid Chocolate já
nao estava mais ali. A
pequena panthera negra, ligeira
aggressiva, tinha-se trans-e
formado num gato enlameado de rua. La Barba foi direito ao seu corpo e golpeou-o

.embros.
co da Gama, membros
do
i Nas eleições de hoje, estamos Conselho
de Fundadores, painformados de que deverá sair vira a reunião desse conselho,
ctoriosa a seguinte chapa:
Dr. Antônio Mendes de Olivei- que se realizará na próxima
ra Castro, do Botafogo; . Alberto sexta-feira, 9 do corrente, ás
de Mendonça, do Gragoatá;
de tratar
dr 20.30 hora3, afim
João de Noronha Santos, do Icado seguinte: — parecer
do
rahy; dr. Oswaldo Palhares, do America F.
C, sobre a ~oliFlamengo, e dr. Flavio Vieira, do
citação dos directores e admiGuanabara.
nistradores do DIÁRIO SPORO COMBINADO JUAREZ TAVORA INSTITUIU UMA JUNTA TIVO, relativamente a
esse
GOVERNATIVA
jornal; parecer do Botafogo
Para dirigir os destinos do va- F. c. sobre o
protesto do S.
loroso grêmio, foi, em sessão rea- C_. Brasil,
quanto á effectualizada em 31 de dezembro proximo findo, nomeada a seguinte çao da eliminatória de footbali; resposta dos clubs CunJunta Governativa:
Presidente — Aluizio Gonzaga; dadores á consulta feita pelo
secretario — Huascar Leão; the- presidente, sobre a convémsoureiro — Renato Sanches; di- encia de ser feita a revisão
rector sportivo — Romulo Barbo- geral dos estatutos
e leis da
sa; procurador — José Vianna.
AJMEA; parecer do C. R. VasTeams effectivos escalados para
co da Gama sobre o pelido
jogos:
Io team — Huascar; Miscuira e feito pelo Syrio Libanez
A.
Manoel; Romulo, Gunça e João- C, de reconsideração do acto,
zinho; César, Arthur, Walmir, Es- que o desligou; e interesses
querdinha e Nelson.
geraes
2o team — Camarão; Antenor e
Enedino; Vianna, Severino e Armando; Decio, Altamirando, Aluizio, Chico e Turco.
LIBERAL. BERLINEB & Cia*.
O Combinado aceita convites En---*,r<>'«*-*-*» dinheiro aobre Jóias,
para excursões e jogos amistosos n.?taT". * JHe",nrtor!n"
CnmOos n. oo
e festivaes.
I-'
„*"" ,*,,*!!
Tel., S-1U71
— RIO DB JANEIRO

CASA LIBERAL

F. c, pois fora o
goal feito em off-side.
do Mauá F. C, retirou o seu
team de campo.
Entrando novamente os di=
rectores dos clubs disputana4ccordo*
SóifS jogarem fí™u então
resolvido
os restantes 20 minutos.

O COMBINADO NABUCO DE
FREITAS DERROTOU O S. C.
ESPERANÇA
O Combinado Nabuco de Preitas enfrentou, domingo ultimo, o
valente quadro do S. C. Esperança, no festival do Santa Luzia.
A luta foi fortemente disputada,
terminando com o score de 2 x 0
a favor do Combinado, que apresentou o seu quadro assim constituido:
Jaguaré; Djalma e Monroe; Mano, Prego e Odilon; Walter, Taninho, Lindinho, José e Canhoto.

4

como juiz o sr. Egydio Ramos,
com imparciaSEELWW
lidade,
foi terminada a partida com a victoria da AJ A.
scorJ.l,de 2xl- INGLEZ Atflpfarffel°
pratico e
d^KpaUíI% d.e" econômico. Methodo
S. ChrMovão J
nominad*

Cofres «Internacional»
M. J. DE ALMEIDA & CIA.
143 — RUA DO ROSÁRIO — 143
Ofílclnn» própria, á AV. AMARO
OAVAI-CANTI NS. S3Í-533
Tel». 3—ãj-JKj e O—0340
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Navegaçâ
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MOVIME^
LINHAS

RIO DE JANEIRO

DESTINO
oa

NAVIOS

PORTOS
—|Helsinki .
20|Liverpool
—|Anvers ...,
27|Londres ...
—|Ham burgo
—|Anvers ...
6|Geníva ....
2jLondres
31 Hamburgo .
4 Gênova ....
6 Barcelona .
S Liverpool ..
9|Hamburgo ,
4|Amsterdam
7|Hamburgo
10|Londres ...
15lGenova ....
15|Genova ....
15|Bordeaux .
IliBremen ...
lOlHamburgo .
16|Londres ...
—I Hamburgo .
15|Hamburgo .
10|Marseille ..

6 Suécia
8 Desna
12 Persier

PORTOS
B. Aires
B. Aires
Santos ......
B. Aires

i • ¦ • o • •

lia Hig. Princess
13
|15
17
17
19
20
20
22
22
23
24
26
|2Ò
,|26
12'
,|29
|30
131

I 2

Bagé
Dupleix
Duilio
Avelona Star
Gal. S. Martin
Alsina
R. V. Eugenia
Demerara
Cap. Arcona
Gelria
Antônio Delfino ...
Hig. Brigade
Sierra Morena
29
Conte Rosso ........ 126
Lutetia
|27
Sierra Morena ,'20
Bayern
Ávila Star
Poconé
Monte Sarmiento
Cordoba

Rio Grande .
B. Aires.......
B. Aires
B. Aires
B. Aires
B. Aires
B. Aires
B. Aires
B. Aires.....
B. Aires
B. Aires ,
B. Aires
B. Aires......
B. Aires
B. Aires
B. Aires
B. Aires

4-1814
4-8000
8-4327
4-8000
4-2490
4-6207
4-1742
4-3693
4-1582
3-2930
4-2490
4-8000
4-1582
2-4320
4-1582
4-8000
4-6iei
3-2923
4 -6207
4-1682
4-6121
4-3593
4-2490
4-1582
3-2930

20
22
24
24
24
28
25
27
29|
30
3
29
30|
4[
3
51
—I

B. Aires..
1I 23
B. Aires..
Da America do Sul para a Europa
PROCEDÊNCIA

RIO DE JANEIRO

DESTINO
09

PORTOS

2|B. Aires...
2jB. Aires...
3IB. Aires..
7|Santos ...
3jB. Aires...
S|B. Aires..
7IB. Aires...
7lB. Aires...
8ÍB. Aires...
11|B. Aires.
—|B. Aires..,
—|B. Aires..,
12.B. Aires...
l6!6antos ....
12;B. Aires....
16lSantos ....
13|B. Aires....
15JB. Aires...,
16JB. Aires....
15]B. Aires....
14IB. Aires...,
20.B. Aires..
2llB. Aires..,
—IB. Aires...
24IB. Aires..,
—IB. Aires..,
23|B. Aires...
-IB. Aires...
28|B. Aires..,
-IK. Grande..
31.B. Aires...
31 Ç. Aires..,
l|B. Aires...

O _f S
0)
Si,o io

NAVIOS

PORTOS

6
6
6
8

Hig. Monarch
6 Londre3
4-8000
Mendoza
6 Gênova
3-2930
Massilia
6 Bordeaux ....
4-6207
Astrida
8 Anvers
3-4827
4-6207
9 Havre
13 Kerguelen
23| 3-2923
111 Conto Verue........ 11 Gênova
12 Deseado ... •¦••••* 12 Liverpool .. 30) 4-8000
13 Mont Olivia
13 Hamburgo . 31| 4-158U
13 Flandria ...
13 Amsterdam
31| 2-4320
15 Vlcantara ..
116 Southampton 30| 4-8000
Alm. Alexandrino...|15 Hamburgo .
4-2490
15 Santos
4-H14
[15 Helsinki ...,
15 Bore VIII .....|16 Finlândia ....
4 3593
4-15S2
117 Gal. Artigas ......|17 Hamburgo
á-4327
(17 Anvers ..
',17 Olympier
18 Belle Isle
Havre ...
4-6207
17 Nyassa
Lisboa ...
4-1852
18 Princeza Maria ...
Gênova • •••••
3-2923
19 Florida
Gênova
3-2930
20 Andai. Star
Londres .
4-3593
Londres . .... 5| 4-8000
)20 Hig. Chieftain ...
.|81 Guarujá
Marseille • • • • *~"| 8-2930
,|26 Aurigny
Havre ...
4-6207
.[26 Desna
Liverpool
13 4-8000
Hamburgo
(26 Vigo
4-15S2
!27 Duilio
4-1742
(27 Gênova ..
28 Lima
4-1814
28 Helsingki
128 Madrid
Bréüier. .
4-6121
Bagé
Hamburgo
4-2490
.|31 Cap. Arcona .
Hamburgo
4-1852
.1 2 Severn
,
Hamburgo
4-8000
•I 3 Avelona Star ,
Londres .
4-3593
3 Hig. Princess.,
Londres .
4-8000
6 Alsina
,
Marseille
3-2930

Bo Japão e America do Norte para a
America do Sul
PROCEDÊNCIA RIO DE JANEIRO
__
"g

00

S
wl

DESTINO
22

Oí
M

NAVIOS

PORTOS

PORTOS

2

w
i
I
—|Kobé [6 Rio de Janeiro Marú 6
27|New Vork...| á West. World
8
—New York...|10 Cabedello
3|New Vork'...,15 Nort: Prinee 15
9New York...|22 Amer. Legion 22
lGlNew York...|29 Easth. Prinee 29
23lNew York...| 6 South. Cross
5
'

¦'

S *3
OtO

«
$? g
u a,
mvf ntmm
i i
! '
Aires...... 13 4-3593
Aires 12 4-1200
. .— 4-2490
Aires. 19 4-5261
Aires 271 4-1200
Aires
314-5261
Aires
9i 4-1200

¦'

B.
B.
B.
B.
B.
B.

Ba America do Sul para a America do
Norte e Japão
PROCEDÊNCIA

RIO DE JANEIRO

DESTINO
¦K

PORTOS

3!B.
—IB.
— B.
1|B.
13'B.
16IB.
27|B.
l|B.

NAVIOS

Aires I 7
Aires I 8
Aires....(ll
Aires jil
Aires |17
Aires....|21
Aires....|31
Aires
4

Dl

IO
SkO W

PORTOS

South Cross ....... 7
Santos Mara'
9
T. Fagelund
11
Brazilian Prinee ... 12
West. Prinee 17
West. World 121
North. Prinee |31
Am. Legion
| 4

S.S g
a.

New York.....1191 4-1200
Kobé
[—I 4-3593
New York ,...|—13-4637
Boston
I 71 4-5261
New York 1301 4-5261
New Vork ...| 2i 4-1200
New York ...|13| 4-5261
New York ... 17 4-1200

LINHAS COSTEIRAS
ESPERADOS

Procedencia
Manáos,..
Belém....
Belém....
Manáos..,
Tutoya...
Manáos..,
Tutoya...
Manáos...

DO

NAVIOS

NORTE

ESPERADOS

<5 etd-»HiO
"O
.. w
£3 O V

.n

Procedencia
.£
sa a

O.

Santos ...
6|4-2490 P. Alegre.
Itahité ... 6J3-130U P. Alegre.
Campinas ., 713-3566 P. Alegre.
Guaratuba
4-2490 P. Alegre.
J. Alfredo.
4-2490 S. Franc.o.
Guaratuba
4-2490 P. Alegre.
Tutoya ..., 1314-2490 Laguna...
Aff. Penna 1814-2490 P. Alegre.

SAHIDAS

PARA O NORTE

DO SOL

.,..„-„
NAVI°S

2
B
¦§ IfeS
| lf f

61"
Pará
Aratimbó ,
Itaquicé ..
Iguassu'- ..
Laguna ...
Ibiapava .,
Anna
Araçatuba

614-2490
7|3-3566
713-1900
84-2490
813-3443
914-2430
12J3-3443
13Í3-3566

SAHIDAS PARA O SOL

NAVIOS

Destino

W c d

NAVIOS

Í3£S
a.
Campeiro .. 6
Itagiba .... 7
Celeste .... 8
Aratimbó .. 8
Ser. Grande 8
Itaquicé ...19
C Salles....) 9
Tutoya
110
Borboremo .110
Itaberá ....10
A. Jaceguayjll
M. Luiza.. . .J13
Murtinho ..(15
Alice
|15
Araçatuba ..|15
Tutoya ...,|20

!><".-.' •

Recife .. .13-3566
Cabedell. ]3-19i)(
S. Math. . |3-4663
Recife .. . Í3-3560
Maceió . .14-1832
Belém ... |4-2490
Belém .. .13-1900
Tutoya . .14-2490
Maceió .. . |4-2490
Penedo ., 3-1900
Manáos . 2-2490
Maceió . 3-4658
Penedo . 4-2490
Bahia .. 3-4658
Recife ... 13-3566
Tutoya . . |4-2490

p
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S/Berlim, á vista, por libra
S/Amsterdam, á vista, por florim
S/Berne, á vista, por libra
S,Bruxellas, á vista, por libra

20.40 íé
20.40
.12.06 %
12.06 V*
RIO, 5 de janeiro.
25.05 %
25.05 %
34.79 %
MERCADO FROUXO — De í 23/32 a 4 94 d.
34.79 Vi
FECHAMENTO
Em posição frouxa e. com os bancos muito retrahidos, abriu e funccionou hontem o mercado de cambio. O Banco do Brasil operava ger.<l- o/vr
Fech. ant.
Hoje
4.85 19/32
4.85 %
mente a 4 % d., 90 dias e 4 23/32 d. á vista. Os estrangeiros sacavam S/Nova York, á vista, por libra
S/Genova, á vista, por libra
92.7.5
92.75
para'remessas, apenas a 4 23/32 d., e 4 11/16 d., 90 dias e á vista, res46.18
46.82
pectivamente, comprando coberturas a 4 % d. Assim se manteve o mer- S/Madrid, á vista, por libra
S/Paris, á vista, por libra
123.74
123.74
cado até o fechamento.
S/Lisboa, á vista, por mil réis
108
S/16
108
As melhores taxas que apurámos no mercado foram as seguintes:
Vi
S/Berlim, á vista, por libra
20.40 Va
20.40
90 d/v. a/v.
S/Amsterdam, á vista, por libra
12.06 Vi
12.06 Vi
Sobre Londres .. ..
4 23/32 4 11/16
S/Berne, á vista, por libra
25.05 %
25.05 %
Libras
505860 515200
S/Bruxellas, á vista, por libra
34.79 %
34.79 Vi
Nova York ..
10$545
"
?415
EM NOVA YORK
Paris
"
2?516
Berlim
NOVA
YORK,
.
3
de
Amsterdam ..
janeiro.
4Ç250
"
2$030
FECHAMENTO
Zurich
Hoje
"
1$150
Madrid
Fech. ant.
.
"
S/Londres,
5554
telegraphica, por libra
4.85 21/32
4.85 %
Italia
Bruxellas.. ..
S/Paris, telegraphica, por franco
15475
•
3.92.37
3.92.62
$313
"
S/Genova, telegraphica, por libra
5.23.62
Praga
5.23.62
Vienna..... .,
1Ç490
S/Madrid, telegraphica, por peseta
40.48
10.49
Buenos Aires.
35360
S/Amsterdam, telegraphica, por florim ..
40.26
40.26
Montevidéo ..
S/Berne, telegraphica, por franco .."....
7?700
19.39
19.39
S/Bruxellas, telegraphica, por franco.. :.
13.96
13.96
S/Berlim, telegraphica, por marco
23.82
23.82
O Banco do Brasil forneceu as seguintes taxas:
taxas
ABERTURA
a/v.
90 d/v.
4
Sobre Londres .. ..
4 23/32
NOVA YORK, 5 de janeiro.
Libras.. .. ..
505526 505860
Hoje
Fech. ant.
"
Nova York. ..
10Ç415 105460
S/Londres, telegraphica, por libra
4.85 %
4.85 %
"
5410
Paris
S/Paris, telegraphica, por franco
3.92.37
8.92.50
"
25020
Zurich .. ..
S/Genova, telegraphica, por lira
5.23.62
5.23.62
"
25490
Berlim
S/Madrid, telegraphica, por peseta
10.49
10.51
"
$548
Italia
S/Amsterdam, telegraphica, por florim ..
40.26
40.26
"
$472
Portugal.. ..
S/Berne, telegraphica, por franco
19.39
19.39
".
Hespanha ..
15140
S/Bruxellas, telegraphica, por franco.. ..
13.90
13.96
"
15460
Bruxellas .. .
S/Berlim, telegraphica, por marco
23.82
23.80
"
3^350
Buenos Aires
"
EM BUENOS AIRES
7$700
Montevidéo ..
BUENOS AIRES, 5 de janeiro.
VALES OURO — Foram emittidos á ,taxa de 5$729 por mil Teis.
ABERTURA
Hoje
Fech. ant.
EM SANTOS
S/Londres, taxa tel., por $ ouro, t/venda. 35
1/16
35 1/16
SANTOS, 5 de janeiro.
S/Londres, taxa tel., por $ ouro, t/comp.. 35
35 3/16
%
Hora
Mercado Bancos sc. Bancos comp. Let. off. Dollar
10.29
Fraco 4 23/32 4
Não ha 10$400
Amanhã é feriado nesta praça.
Fraco 4 23/32 4 47/64 Não ha 105450
11.22
EM MONTEVIDÉO
11.50
Fraco Não cotado 4 23/32 Não ha 105470
MONTEVIDÉO, 5 de janeiro.
13.54
Fraco Não cotado 4 45/64 Não ha 105500
Hojo
Fech. ant.
14.14
Frouxo 4 21/32 4 11/16 Não ha 105540
S/Londres, taxa tel., por $ ouro, t/venda. 35
1/16
35 1/16
14.34
Frouxo Não cotado 4 43/64 Não ha 10?G80
35
S/Londres, taxa tel., por ? ouro, t/comp.. 35
%
Vi
14.50
Frouxo Não cotado 4 21/32 Não ha 10$620
¦

..'

Na abertura o Banco do Brasil sacava a 4 % e comprava a 4 51/64.
Dollar a 10$310. — A's 11.22, o mesmo Banco sacava a 4 23/32, comprava a 4 25/32, estando o dollar a 10$360. — A's 13.54, ainda o mesmo
Banco, sacava a 4 11/16 e o dollar estava a 10$650.

EM FRANÇA

BOLSA
RIO, 5 de janeiro.

MOVIMENTO DA BOLSA DE TÍTULOS

)

==—^

EHBARQUESAmerica do Norte ....
6.985
Europa
3.660
Cabotagem
100
Total. ?>, ;= ...'.vv-v, ÍO.745
Idem, anno passado. ..
2.810
Desde o 1."
19.212
De 1.° de julho
1.799.317
Idem, anno passado. .. 1.511.387
Em stock
284.055
Menos consumo local
do dia
..
500

¦¦

._¦_'...

EM PERNAMBUCO

Existência
283.555
Idem, anno passado. ..
342.423
MERCADO DE HOJE
Preço do typo
17$000
Vendas até ás 10 % horas
2.963 Outros
portos do
Mercado estável.
Brasil . . . .
100
COMMISSÃO DE PREÇO
Rii Grande do Sul
Vivacqua Irmãos & C.
Bahia
¦
Ferrari Souza & C.
Existência em sacAraujo Maia & C.
cas de 80 kilos
10.800
EM S. PAULO
S. PAULO, 5 de janeiro.
Entradas de café até ao Vi dia:
Hoje
Ant. A pas.
Em Jundiahy,
pela Estrada
Paulista . . 24.000 24.000
Em São Paulo
pela Sorocabana, etc. . . 13.000 12.000
Total.

. . . 37.000 36.000

O anno passado foi domingo.

EM SANTOS

SANTOS, 5 de janeiro.
ESTATÍSTICA
O movimento estatístico da praça do Santos foi o seguinte:
Saccas
Entradas
.,
30.940
Desde o 1.°
51.616
Média
17.205
De 1." de julho
5.846.132
Média
.-...
29.980
Idem, anno passado. .. 4.7Ô1.860
Embarques
26.979
Existência p/embarques 1.109.713
Saidas
1.279
Desde o 1.°
26.687
De 1.° de julho.. ....
4.749.791
Idem, anno passado, .„ 4.863.096
Existência
1.085.187
Idem, anno passado. .. 1.127.907
Preço do typo
Feriado
Mercado
.. Feriado
Vendas a termo
Feriado
FECHAMENTO DO CAFE' EM
SANTOS
Mercado — Hoje, fechado; anterior, fechado.
Typo 4, disponível, por 10 kilos
Hoje, fechado; anterior, fechado.
Typo 7, disponível, por 10 kilos
Hoje, fechado; anterior, fechado.
Entradas até ás 14 horas — Hoje, 34.975; anterior, 30.94.0.
Embarques — Hoje, 14.392; anno passado, 26.979.
Existência para embarque — Hoje, 1.130.296; anterior, 1.109.713.
Saidas — Para a Europa, 9.714
saccas.

Destino

rt c w
Ü4

Araraquara 6
Assu'
6
Uçá
7
Itapacy .... 7
Itauba ....
7
Itahité .... 8
Pyrineus . 8
Pará......
8
C. Hoepcke 9
Itaquera .., 9
Campinas .(10
Pirahy lio
Santos |10
R. Amazs. ,.|11
Laguna ....|12
Araranguá .113
A'. Nasc.o ..|l5
Anna [16
Iraty |18
Miranda ...|22

P. Alegre.|3-3566
P. Alegre.,2 4653
P. Alegre.|4-2490
Imbituba 3-1900
P. Alegre. 8-1900
P. Alegre.|3-1000
P. Alegre.|4-2400
P. Alegre.|4-2490
Laguna ..8-8443
P. Alegre.|3-1900
P. Alegre.|3-8566
P. Alegre.iS-3566
B. Aires.. 14-2490
S. Franc.0[3-3566
S. Franc.o|3-8443
P. Alegre.|3-S506
Laguna ..4-2490
Laguna ..3-2443
Iguape .. 12-4653
Laguna ..|4-2490

11

RECIFE, 5 de janeiro.
Preço por 15 ks.
Mercado
Firme
Firme
1." sorte, vended.
n/c.
n/c.
28SO0O 275000
1." sorte, comprad
ENTRADAS
Saccas de 80 ks.
Hoje
F. ant.
——
—
Desde hontem . .
De 1." de set. p. . 64.300 64.300
EXPORTAÇÃO
Fardos de 180 ks.
—
Rio de Jane.ro. .
Santos
300
——
Liverpool ....
—
Outros portos da

EM LIVERPOOL

——
—¦ . ,
11.700

LIVERPOOL, 5 de janeiro.
ABERTURA
Hoje F. ant.
Mercado Estav.
Estav.
Pernambuco Fair.
5.5?
6.55
Maceió Fair . . .
6.58
5.65
Am. Fully Midi. .
5.43
5.40
¦
Amer. Futures:
Entrega em março
5.37
6.33
"
em maio.
6.48
5.44
"
em julho.
5.58
5.54
"
em set. .
5.69
5.65
Disponível brasileiro — Alta de
3 pontos.
Disponível americano — Alta de
3 pontos.
Termo americano — Alta de 4
pontos.
FECHAMENTO
Hoje F. ant.
Amer. Futures:
Entrega em março
6.33
5.33
"
eni maio.
5.44
6.44
em julho.
5.55
6.54
"
em set. .
5.66
5.65
O merendo melhorou depois da
abertura, mas tornou a baixar, devido a avisos de Nova York. Os aitistas realizam.
Alta parcial de! 1 ponto, desde o
fechamento anterior.

ASSUCAR
RIO, 5 de janeiro.
MERCADO FIRME
Abriu e funecionou hontem, em
posição firme o mercado de assucar. As cotações aceusaram uma
melhoria mais accentuada; os negocios, porém, foram de pequeno
vulto.
COTAÇÕES
As cotações foram as seguintes,
por 60 kilos:
Crystaes brancos 385000 a 395000
Demeraras ... 335000 a 355000
Mascavinhos. . . 325000 a 355000
Mascavoa .... 2950Q0 a 30?000
ESTATÍSTICA
Foi o seguinte o movimento estatistico:
Entradas
Saccas
De Sergipe .,
2.050
Saidas.. .. ..
1.016

O movimento hontem verificado, na Bolsa de Titulos, foi relativamente reduzido. Ainda assim, as apólices Federaes, ao portador e noHoje Fech. ant.
minativas, despertaram mais interesse, tendo ambas conservado as co123.76 123.73
S/Londres, á vista, por libra. .. .. .. .
tações anteriores. Os demais papeis em evidencia aceusaram pequenas
133.37 133.37
S/Italia, á vista, por 100 liras .. ... .. .
oscillações, conforme se vê abaixo.
,
267.75 266.50
S/Hespanha, á vista, por 100 pesetas .. .
As vendas effectuadas foram as seguintes
25.47 25.48
S/Nova York, á vista, por dollar
APÓLICES
493.75 494.00
S/Berne, á vista, por 100 francos suissos
87 Diversas Emissões, ao portador, a .» .. .. .. .<, .. .-•¦
67S$000
132 Diversas Emissões, ao portador, a ..
680ÇO00
EM LONDRES
4 Diversas Emissões, ao portador,
681$000
..
LONDRES, 5 de janeiro.
66 Diversas Emissões, nominativas,
710$000
°
50 Diversas Emissões, nominativas,
711?000
«. .. .. ..
TELEGRAMMA FINANCIAL
2 Geraes, (por alvará),
712$000
Taxa de desconto:
12 Geraes,
710?000
Fechamento' Anterior
Geraes, a.. .. .. .. .. .. ..
712$000
3
%
Banco da Inglaterra 1 • u a • •
3
714S000
Geraes,
..
..
2
%
Banco da França.. ..
%¦ 2
50
715?000
Geraes,
'..
5
Banco da Italia
5 Va %
"<6 Vz
136Ç000
33 Municipaes, 1917, ao portador,
%
Banco de Hespanha..
6
'
w
:
14ÒS500
48 Municipaes, 1906, ao portador,
5
%
5
Banco da Allemanha •
3.264),
147$000
20
Municipaes,
7
ao
%,
(D.
portador,
9/32
2 3/32 2
Em Londres, 3 mezes
¦ 9 oa a •
15IS0O0
O ánno passado foi domingo.
2
% .60 Municipaes, 7 %, ao portador, (D. 1.535), a .. . < .. ..
2
Em Nova-York, 8 mezes, t/compra
Em stock..-. ^. ., ..
8S0?000
25 Obrigações do Thesouro, (1930),
..
•
EM VICTORIA
321.230
1 %
1 % %
Em Nova York, 8 mezes. t/venda
9003000
34.79 Vi S4.79 %
VICTORIA, 5 de janeiro.
EM
' 14 Obrigações Ferroviárias, (3.° E.), a .. .. .. ..
S.
PAULO
Londres, cambio s/Bruxellas, á vista, £ ..
80S500
34 Estado do Rio, 4 %,
92.75 92.75
Saccas
Gênova, cambio s/Londres, á vista, £.. ..
S. PAULO, 5 de janeiro.
8G?500 Saidas..
5 Estado do Rio, 4 %,
46.20 46.35
.. ..
19.090
Madrid, cambio s/Londres, á vista, £.. ..
ABERTURA
74;95
74.96
Existência
74.808
100
frs..
s/Paris,
EM
LONDRES
á
vista,
BRASILEIROS
Gênova, cambio
TÍTULOS
Comp.
/end. ':;'lllff
99.00
39.00
Não
houve
entradas.
£..
..
Entrega em jan
Lisboa, cambio s/Londres, t/venda,
39,?500
n/c. -«tlf 1
5 de janeiro.
LONDRES,
"
98.75
98.75
£.
..
Lisboa, cambio s/Londres, t/compra,
EM JUNDIAHY
em fev,
405000
n/c. :¦ \M\ .
FEDERAES ,\.
em março 405500
JUNDIAHY, 5 de janeiro.
ABERTURA
n/c.
jm
Hoje
Anterior
em abril. 415000
Hoje Fech. ant.
';M|
Café recebido pela Estrada Pau0
79.10.
79.
0.
Funding,
5
..
..
..
%
em
415000
4.85
%
maio.
4.85
n/c
'
,
S/Nova York, á vista, por libra. cP tt O 0 »
"
lista, das 12 ás 17 horas:
66.
5.
0
67.10.
Novo
1914
..
Funding,
•n/c.
.
em
42?000
92.75
92.75
junho
S/Genova, á vista, por libra • . • ..
.llil
Hoje
Ant. A. pas.
40.14.
39.10. 0
Conversão, 1910, 4%
» 46.32
Não houve vendas.
46.32
•• ••
S/Madrid, á vista, por libra
Para
S.
Paulo.
89.
92.10.
0.
0
•»
lJUbj
Mercado
**
e
•
•
••
•
•
*
O
wo
•
»•
••
<¦«
«o
t*
firme.
/O
123.74
123.74
S/Paris, á vista, por libra..
Para Santos. . 15.000 16.000
108
FECHAMENTO
108 3/16
Vi.
ESTADUAES
S/Lisboa, á vista, por mil réis
58. 0. 0
58. 0.
Districto Federal, 5 %.. .. .. .. .„ ». .. ..
Vend.
„
Comp.
Total.
15.000 16.000
fcntrega em jan. . 39$500
82. 0. o
82. 0.
Bailo Horizonte, 1905, 6%.. .. .. .. .. .. ..
n/c.
"
em fev. . 405000
72. 0.
72. 0. o
n/c.
Estado do Rio, 7 %, 1927
"
O anno passado foi domingo.
em março 41S000
35. 0.
35. 0. o
n/c.
Estado da Bahia, emp. ouro, 1913. 5 % .. ..
"
EM LONDRES
em abril. 425000
n/c.
"
TÍTULOS DIVERSOS
em maio. 42S00O n/c.
(Mercado do disponível)
SUL
"
NORTE
22.10.
22.10. 0
Brazil Railway, Common Stock (1.* hypotheca)
em junho 42.?000
LONDRES, 5 de janeiro.
n/c.
22.75
21.75
Brazilian Tract., Light & Power Co., Ltd., Ord.
Não houve vendas.
Hoje F. ant.
140. 0.
142. 0.
SAIDAS
SAIDAS
CHEGADAS
S. Paulo Railway Co., Ltd., Ord
CHEGADAS
Merendo firme.
Typo 4:
20.10.
Leopoldina Railway Co., Ltd., Ord
21. 0. 0
PREÇO DO DISPONÍVEL
Superior Santos p.
Dias
Horas 1 D'a» 1 Uora
0.10.
Dias I Horas
Dumont Coffee Ltd., Co., 7 Vz % Cum. Pref... 0.10. 0
pia» I Horas
.
embarque .
40/6
40/6 Branco crystal . 40$000
para
0.17.
St. John dél Rey Mining Ord
, .. 0.17. 0
Somenos ....
Typo 7:
405000 a 415000
0.12.
Rio Flour Mills & Granaries, Ltd... ......
0.13. 9
Mascavo
....
Rio, prompto para
365000 a 375000
7. 2.
_ímt
.',
Bank of London and South America, Lt
7. 2. 6
tii
embarque . . .
EM PERNAMBUCO
26/6
26/6
'ias ia. lh, -... '-'as fs <
10. 0.
Mala Real Ingleza. Ord., (integralizado) .. .. 10. 0. 0
ias, i 6
Dom.
15 Panair...... .
RECIFE, 6 de janeiro.
EM NOVA YORK
Uas ls. o
4as fs. I) Condor...... oas ls. lõ
âas le 6
TÍTULOS ESTRANGEIROS
Preço por 15 ks,
(ias fs. 6
üas <s. 15
Condor-"'*
7.
do
Rio)
103.
(Contractos
6
Emp.
Britannico,
5
1929/47.,
Guerra
de
,,
103.12.
%,
Hoje F. ant.
Sabb. 9
Sabb.
Aeropostale.. Sabb. Io
Sabb
lü */a
NOVA YORK, 5 de janeiro.
57.15.
7. 6
Consols., 2 Vz °/o ..
58.
Mercado „ „ 0
Firme Firme
,
ABERTURA
101.85
Rente Française, 4 %, 1917
101.65
Usina
n/c. n/c.
9
Hoje F. ant. Usina de 1." ,
85.75
Rente Française, 3%
«•
86.15
de 2." .
n/c. n/c.
.
Entrega
6.81
100.65
em
março
5.80
Rente Française, 1918, (integralizado)., ,, .. 100.70
Crystaes . . ,
75250 7$125
"
.
em maio.
6.65
5.65 Demeraras.
101.60
Rente Française, 5
101.55
PORTOS OB KSOAXA D irUXHA.MENTO DAS MALAS
65125 n/c.
"
.
.
5.52 3.a
em julho,
5.50
sorto.
55000 4$750
"
NORTE
BOLSA DE BEPXIM
t
5.38
em set. .
5.43 Somenos. . .
65300 n/c.
. .
AEROPOSTALE — Vletociu, CaravelIaB. Bahia, Maceió, Re.
Mercado
Estav.
A.
est.
DO'DEUTSCHE
POR
TELEGRAMMA
COTAÇÕES
RECEBIDAS
<a
fecha
Europa,
mala
Brutos
A
Marrocos
seccos
ctfe. Natal, Atrica Occidental,
55000 55000
Alta de 1 ponto e baixa de 2 a 5,
'JEBERSEEISCHE BANK, BERLIM, POR INTERMÉDIO DO BANCO
fta 10 boras de sabbado, recebe correspondência da ultima bora
ENTRADAS
desde
o
fechamento
anterior.
«té ás 12 noras Êlncomniendas postaes «té áa 18 horas da i-e«p_ira
JANEIRO
ALLEMÃO
RIO
DE
TRANSATLÂNTICO,
,
Saccas de 60 ks.
FECHAMENTO
SYNDICATO CONDOR — Victoria Caravellas. Belmonte.
Hoje F. ant.
BERLIM, 5 de janeiro.
Ilhéos, Bahia, Aracaju. Maceió, Kec-tfe. Parahyba e Natal A
Hoje F. ant. Desde
hontem . . 13.800 14.800
Cotações de
mala fecha ás 18 horas da véspera da partida.
Entrega em março
5.66
6.80
De 1." de set. p. 2.103.100 2.089.300
31-12-30
2-1-31
PANAIR — VlctorU Oaiavellas. Ilhéos. Bahia, Maceió, Recl"
em maio.
5.54
6.65
EXPORTAÇÃO
fe. Natal, Fortaleza, S. Luiz. Belém, Guyanas. Antllhas Amerlea
"
109 %
110 %
Deutsche Bank & Dirconto Gesellschaft ,
em
5.40
5.52
julho.
Central, México, E Unidos e Canadá. A maln fecha ás 17 horas
Rio de Janeiro.
"
75 %
75 %
Deutüche TTeberseeische Bank ,s .» .» ,. ,, ,,
em
5.30
6.43
set.
.
de segunda-feira. Registrados só atê 16,30 horas.
Santos
15.200
109 % Vendas do dia . . 10.000
4.500
110 %
Dresdner Bank
B.000
SUL
Outros portos do
145
144
%
Bank..
Darmstaedter
&
%
National
..
,,
Mercado
Acces.
A.
est.
AEROPOSTALE — Santos. Ktorianopolia. Porto Alegre, Pe——
sul do Brasil. .
227 %
2.000
227 %
Reichsbank Anteilé
.. .. .. .,
Baixa de ll\a 14 pontos, desde o
lotas, Uruguay, Argentina, Paraguay e Chile. A mala fecha ás
Outros portos do
62 % fechamento anterior.
61 c/o
Hamburg-Amerika Linie
., ..
19 horas de sexta-feira Encommendas postae» até ás 18 boras
——
norte do Brasil.
153 %
1.000
154 %
Hamburg-Suedamerik. Dampschiff. Ges
dâ 66x L& **íatra
Europa
¦
8, Francisco.
62 %
Paranacuá.
SYNDICATO CONDOR - Sanlos.
62 %
Narddeutscher Lloyd
o
..
,
Estados Unidos. .
____
Florianópolis Porto Alegre, Pelotas e Rio Grande.
92 %
91 %
A. JE.
VANAIR — Santos. A mala fecha ás 17 horas da domingo.
——•
Rio da Trata . , .
—..
88 %
88 %
Ges. fuer el. Unternehmungem Ludw. Loewe & C.
Existência em sacRIO, 5 de julho.
144 %
142 %
Siemens & Halske
cas de 60 kilos . 848.000 852.400
MERCADO CALMO
255.—
254.—
R. M.
Siemens Chade & nom. Ptas. 100
NAVIOS A ENTRAR E A PARA' — Esperado de. Porto Schering-Kahlbaum A.
O mercado de algodão pe.-mane305 %
305 %
EM LONDRES
Alegre e escalas de manhã, atraca Allgemeene Kunstzijde Unié N.
44 % ceu, honteni, calmo, com os preços
43 %
SAIR HOJE
no armazém n. 2 das' docas do I. G. Farbeindustrie A.
LONDRES,
5 de janeiro.
mantidos
á
125
mesma base anterior.
124 %
%
.. •• ••
Lloyd.
FECHAMENTO
47 % Os negócios effectuados constaram
47 %
TRANSATLÂNTICOS
Motorenfabrik
Deutz
•
..
••
CAMPEIRO — Sáe de tarde do
Hoje
F. ant.
58 % de 405 fardos.
59 %
MENDOZA — Esperado de Bue- armazém n. 11, para Recife e es- Maschinenfabrik Àugsburg-Nuernberg ., .. , •
Entrega em jau. . 7/
6/9
81
COTAÇÕES
81
%
%
Gelsenkirchner
..
,.
Bergwerksgesellschaft.
,,
nos Aires ás 7 horas, sáe á noite calas.
"
6/9
em março 7/
As cotações que vigoraram foram
61 %
62 %
Mannesmannroehrenwerke
"
para a Europa. Atraca no armazém
6/9
em abril. 7/
— Sáe para Por- Rheinische Stahlwerke
10
kilos,
as
seguintes,
69
66
dispoARARAQUARA
%
por
%
,
"
n. 16.
6/9
em maio. 7/
nivel:
MASSILIA — Esperado de Bue- to Alegre e escalas, ás 16 horas,
"
n/c
em julho. n/c.
Seridós:
n. 11.
nos Aires ás 6 horas, sáe ás 10 Vi do armazém
kilos)
Í10
A
TERMO
Assucar do Brasil
Typo 3 .. .. Sl$500
ASSU* — Sáe para Porto Alegre
horas para a Europa. Atraca no arNão funecionou.
com 96 % do baTypo 4.... .. S0?500
e escalas, ás 16 horas, do armazém
mazem n. 18.
1$140 * Sertões:
RIO, 5 de janeiro.
Pauta (5 a 11 do jan,) ..
se para embar¦-,
n. 12. ,
4Ç567
Imposto mineiro (jan,) ..
HIG. MONARCH — Esperado de
Nominal.
Typo 3 ., ,. 28$0CO
quês futuros . .
MERCADO ESTÁVEL
RÁDIOMercado estável.
Buenos Aires ás 10 horas, sáe ás INFORMAÇÕES
Typo 7 — 17$000
ESTATÍSTICA
. Typo 5 ., ,, 25?000
14 horas para a Europa. Atraca no
Alta de 3 d., desde o fechamenMattas:
Ainda estável, isto é, com os preTELEGRAPHICAS
O movimento estatístico foi o searmazém n. 18.
to anterior.
Typo S ... ,, 25$500
inalterados e o movimento de guinte:
ços
SUÉCIA — Esperado da Europa NAVIOS E ESTAÇÕES EM COM- negócios escassos, abriu e funecioTypo 6 ., ,, 23Ç500
EM NOVA YORK
ENTRADAS
'/
Saccas
MUNICAÇAO NESTA pATA
de manhã, sáe depois de amanhã
Ceará:
nou, hontem, o mercado de café.
NOVA YORK, 3 de janeiro.
Buenos
Aires.
Ainda
não
tem
Typo 3 ., ,. 27S000
para
Assim o typo 7 foi cotado á mesma
Leopoldina:'
AURIGNY — Florianópolis.
FECHAMENTO
"ANDALUCIA
armazém designado para atracar.
Typo 6 ., ,. 245500
,, ,.
2.077
STAR — Floria- base anterior de 17$0Ô0 por arro- Minas
Hoje F. ant.
MARTHA WASHINGTON — En- nopolis.
Panlista:
ba e as vendas effectuadas consMaritima:
Entrega em março
1.22 1.16
trado ante-hontem de Buenos Ai"
Typo
3
..
..
n/cot.
em
Minas.
2.832
5.444
taram
saccas
do
dispoem
1.31 1.24
maia.
ALMANZORA — Amaralina.
res, está atracado no armazém 17,
"
Typo
..
..
n/cot.
6
saccas
nivel,
sendo
São
Paulo
1.463
vendidas
2.963
4.295
1.38 1.82
em julho.
CABO SANTO ANTÔNIO — June sáe hoje de manhã para a Eu"
na abertura e 2.481 á larde. O merem set. .
1.46 1.40
ESTATÍSTICA
cção.
ropa.
cado assim fechou, sem apresentar Reg. Flum. Rio
3.851
Mercado firme.
RIO DE JANEIRO MARU' — EsO movimento estatístico foi o scDESNA — Amaralina.
melhoria.
Arm. autorizados:
Alta de 6 a 7 pontos, desde o
FLORIDA — Florianópolis.
perado do Japão, via Cap Town,
COTAÇOES
Ed. Araujo & C. .. ,,
fechamento anterior.
317 guinte:
ás 7 horas, Sáe ás 14 horas para
Fardos
GUARUJÁ '— Florianópolis.
DISPONÍVEL (arroba)
Reg. Espirito Santo. ,,
250
NOVA YORK, 5 de janeiro.
Buenos Aires. Sem armazém desi405
HIG. MONARCH — Rio.
Typo
19$000 Reguls. de Minas .. .. 6.381 Saidas.
ABERTURA
gnado.
INF. I. BOURBON — Victoria. Typo
18$500
Hoje F. ant.
Em
stock
8.108
COSTEIROS
LOUR. MARQUES — Yictoria.
Typo
Total
17.171
18$000
Entrega em março
1.24
1.22
entradas.
—
SANTOS — Esperado de Manáos
Não
houve
MENDOZA
Typo
Rio,
175500 Idem, anno passado. ..
9.547
em maio.
1.33
1.81
e escalas de manhã, atraca no arMASSILIA — Rio.
Typo
EM S. PAULO
17S000 Desde o 1.°
33.942
em julho.
1.40
1.S8
mazem n. 14.
MADRID — Santos.
"
Typo
16?000
Média
11.314
S.
PAULO,
5
de
janeiro.
em set. .
1.47
1.46
ATAHITE* — Esperado de BeSOUT. PRINCE — Olinda.
Typo 7, anno rasando. .. 22$000 De 1.° de julho
Este mercado esteve paralysado
1.842.088
Mercado estável.
lêm e escalas, sem hora determinaWEST. WORLD — Artaralina.
Vendas: 3.942 saccas.
Média
9.446 e sem cotações, não se t-ffectuanAlta do 1 a 2 pontos, desde o f«da, atraca no armazém n. 13.
WUERTEMBERG — Amaralina.
Morcado estável.
Idein, anno passado. .. 1.676.718 i do vendas
chamento anterior.
PARIS, 5 de janeiro.
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UM NOVO FILM DE WILLIAM HAINES

FOYER
Theatro e parlamento.
Com esse titulo, "Comedie", de Paris, traz um topico interessantíssimo, que,
antes da Revolução vicioriosa, poderia ser adaptado
ao nosso meio.

¦EH

E"

William Haines e Leyla Hyams em "Cow-boy a muque"
Um film de William JHaines é,
sempre, motivo de alegria para os
fans do querido artista, porque
«ão sempre altas comédias cheias
ide movimento, de graça e de sur^
"Cow-Boy a mupresas. Assim é
&Èpy'Py--

"PROVANDO SUA CORRECÇÃO",
VICTOR MACLAGLEN

O Pathé-Palace. vae mostrar ao
nosso publico, 2l'-feira, "Provando sua correcção", um interessante film Fox Mpvietone que apresenta Vietor Mac Lagien ao lado

m

"ANJOS DO INFERNO" ESTA' A
CHEGAR AO RIO
"Anjos do Inferno", o grande
espectaculo que a United nos proporcionará dentro em breve, está
quasi a chegar ao Rio, segundo
communicação que nos dá essa
empresa. Dentro de breves dias
deverá dar entrada em nossa Alfandega esse grande film que ainda consegue, neste momento granEstados
Unidos
de exito . aos
"Anjos do Inferno" está sendo
aguardado
ansiosamente
pelos
fans brasileiros.
RICHARD ARLEN, NA PRÓXIMA
SEMANA
semana
Poi adiado
por uma
esse film de Richard Arlen e Mary Brian que o Império promettia
"Estrellas do Ocpara o Império,
cidente", mas segunda-feira prono Imxima, impreterivelraente,
perio ainda, elle estará em exhidesempenho de Ribicão. Esse
Brian foi
chadd Arlen e Mary
muito elogiado pela critica.
UM TRABALHO DE WILLIAM
POWELL
William Powell é bem um rivai de Adolphe Menjou, o correIsso póde ser
ctissimo artista.
"Caminhos da Sorprovado com
te", o seu film que o Capitólio
apresentará na próxima segundafeira e que o mostrará ao lado
e Jean Arthur,
de Kay Francis
duas lindas
mulheres. William
dia a dia,.na
Powell consegue,
America, maior popularidade.
"CORAÇÃO ARDENTE", COM
MADY CHRISTIANS
O Programma Urania lançará,
brevemente, num .dos nossos principaes cinemas, "Coração Ardente", producção da Ufa interpretada por Mady Christians, a consa"Porque eu te
grada estrella de
amei" e por Gustav Froelich, interprete de tantos films germanicos de suecesso. Mady Christians
foi victoriada por esse trabalho,
quando o film estreou em Berlim. •••
.
. , .
"PRÍNCIPE ESTUDANTE"
AMANHA
E' amanhã que o Palacio-Theatro terá de volta "O Principe Estudante", o delicadíssimo film interpretado por Norma . Shearer e
Ramon Novarro. . E' .amanhã que
a tela do Palácio . fará reviver
aquelle film-poema .dirigido por
Ernest Lubtisch, aquelle film que
já cómmoveu tanta gente e que
promette novos dias de. consagra¦
ção. •
"FILHAS DO PRAZER", UM
FILM LUXUOSÍSSIMO
O Odeon vae apresentar, segun-.
'da-feira,
um film que se recomménda, entre outros motivos, pelo
enorme luxo que caracteriza as
suas scenas: "Filhas da Prazer",
moderno,
um
talvez,
entrecho
mesmo, audacioso, que conta com
a interpretação dé Lawrence Gray,
Helen Johnson,
Wynne Gibson e
Benny Rubin. E''um film MetroGoldwyn-Mayer dirigido por Harry Beaum.ont.

Lies ile Penhores
Casa Silva
M. L. DA SILVA OLIVEIRA
Em 12 de Janeiro de 1931
Travessa do Rosário ns. 20 e 22
Faz leilão de todos os penhores
vencidos e avisa aos srs. mutuaTios que podem reformar ou resjjatar suas cautelas atê a véspera
do dia do leilão.
&:¦

M.

que", que o Palacio-Theatro estreará na próxima -segunda-feira
e que é dos mais legítimos successos' do querido astro da MetroGoldwyn-Mayer.
Ukelele
Ike é
uma das figuras desse film:

Empresa de Penhores

I

DE

de duas
lindas . .mulheres: Fifi
Dorsay e Lilyan
Tashman. Secundado por figuras como essas,
Vietor Mac Lagien apresenta, nesse film, um trabalho cheio de vibração e graça.

Myrna Loy em "A Noiva do
Regimento", da Warner-First
«DEUSA AFRICANA"
Dentro de p.&ucos dias o Odeon
apresentará "Deusa Africana", o
da Warneradmirável trabalho
First qué nos apresentará a personalidade de Vivienne Segai, linda mulher e' artista perfeita que
apobteve com esse film grandes
'americano.
publico
plausos do
Walter Woolf é o seu galã nesse
film que possue lindíssima partiKalmann, o
tura de Emmerich
autor da famosa opereta "Bayadera".

Os programmas de hoje

PALÁCIO — "Moby Dick" com
• • • •
John Barrymore.
"Piccadilly" com
ODEON —.
Anná May Wong, Gilda Gray e
"Revista
e
Jameson
Thomas
Odeon 13".
GLORIA — "Patria redimida"
film sobre a Revolução no sul.
CAPITÓLIO — "Quem é bom
já nasce feito", com Roberto Rey
e Helena d'Algy,
IMPÉRIO — "Haroldo encrencado" com Haroldo Lloyd.
PATHÉ-PALACE . — "O anjo
das ruas", com Janet Gaynor" e
e "Jornal Fox
Charles Farrell
Movietone n. 47".
PATHÊ — "Braço
protector"
com Tom Tyler e Frankie Darro e
"Jornal Universal n. 78".
ELDORADO — "Uma dupla de
Dauc e
almirantes" comKarl
George K. Arthur.
PARISIENSE — "O mysterio
das sete chaves" com Richard Dix
e "Bancando o policia" comedia.
mysterioPOPULAR — "Piloto
so" e "Glorificando a mulher".
PRIMOR — "Turuna da maride Rin-tinnha" e "Heroísmo
tin».
MASCOTTE — "Alma de Gauehu" e "Nos sertões do Amasso•
nas".
despertar de
BRASIL ¦— "O
uma mulher" com Wilma Banky
e Walter Byron.
GRAJAHU — "Coquette" e "A
noiva do mlllionario".
"Sanguo
—
NACIONAL
e
areia* com Rodolpho Valentino e
Nita Naldi.
FLUMINENSE — "Marianne" è
"Sella da sorte".
MEYER — "Scena final" e "Os
tres padrinhos".
S. JOSÉ — «Amor de athleta»
e "Lábios sem beijos" film brasileiro.
REAL — «A madona da Avenida" e "Teimando até a morte".
LAPA — "Flor da amargura" e
"Batalha de Paris».
IDEAL — «O baile
"Primavera de amor".da morte" e
ÍRIS — "Forasteiros da Escossia" e "Adorável mentiroso".
MODELO — «O cantor de meu
coração" e no palco: "Os Archil1»

Em 8 de Janeiro de 1931
FRANCISCO DE AGUIAR & C.
Rua Luiz de Camões n. 36

Salvadora Lda.
PEDRO 1», n. 31
Perdeu-se a cautela desta casa
sob o numero 15763.

Salvadora Lda.
Perdeu-se a cautela desta casa
..ob o numero 6701.

Cronhley A Cia.—Ouvidor, 68
Dros. Berrini — Hospício, 18

ESCRIPTORIOS >
Alugam-se
optimos, com'
elevador, á rua da Quitanda
n. 85.

lai

yuui

BASTIDORES
A POSSE DA NOVA DIRECTORIA, DA S. B. A. T. HOJE
Realiza-se hoje, ás 17 horas, a
directoria eleita
posse da nova
"Sopara dirigir og destinos da
Brasileira
ciedade
de
Autores
Theatraes"
durante
o ãnno de
1931.
Para maior brilho desta solemnidade o presidente pede o comde todos
os srs.
parecimento
membros do Conselho Deliberati-.
vo, dos srs. sócios em geral e de
todos aquelles' que queiram honrar a S. B. A. T. com a sua presença.
O JOAO CAETANO CONTINUA
CHEIO TODAS ÁS NOITES

PRIMEIRAS

Loteria do Rio Grande do Sul
HOJE

200 contos

JOÃO CAETANO

BILHETE INTEIRO
50$900
FRACÇÕES, 5Ç000

Habilitae-vos
exhibir as suas qualidades de exi.mia actriz cômica, conservando a
platéa em permanente gargalhada. Hoje despede-se do cartaz a
comedia "A viuva do Senador", de
Alda Garrido e cuja protagonista'
lhe deu ensejo de conquistar mais'
uma victoria.
NOVOS ARTISTAS NO ELENCO
DA COMPANHIA ALDA
GARRIDO
Para estrear amanhã na c.oinedia "Hotel dos amores", foi contractado o actor Jorge Diniz,. galã
da Companhia
Itália
Fausta e
criador do principal papel masculino da peça de José Oiticica
"Pçdra
Portador de
que rola".
magnificas credenciaes, Jorge Di-.
niz vae contra-scenar agora com
a nossa actriz typica Alda Garridó, fazendo um theatro onde a
é bem differente
sua actuaçao
daquella já do conhecimento do
nosso publico. Na comedia "Minha filha é de circo", de F. Alves da Costa e F. Frazão, estréará no Trianon a galante actriz
Milly Portellà.
FAZ ANNOS HOJE O CONHECIDO REV1STOGRAPHO MARQUES
PORTO
Passa hoje a data anhiversaria
do escriptor
theatral
Marques
Porto, que, assignando com Luiz
Peixoto, um grande numero de
revistas populares, sc tornou um
dos nossos autores mais festejados.
"DEIXA ESSA MULHER
CHORAR" E' A NOVA REVISTA DO
RECREIO
O Carnaval vae ter inicio dentro de quatro dias, quinta-feira
desta semana, no Recreio, com a
revista dos Irmãos
Quintiliano
"Deixa essa mulher chorar..."
A revista será adequada á época e terá a intervenção ãos artistas que no Recreio se. encontram
a serviço do gênero: Aracy Côrtes, Mesquitinha, e Edith Falcão,
Affonso Stuart, João Martins, J.
Figueiredo, Sylvio
Vieira, Oscar
Soares e outros. Os bailados se*rão de Lou e Janot, com o concurso das - girls
que são as 30
Recreio-girls, meninas de real interesse, alegres como a própria
Folia, e a musica é a reunião de
tudo quanto vibra como um gui»
zo e levanta a alma do povo, como
um pandeiro.
O PROGRAMMA NOVO DO
THEATTlO CASINO
A temporada que hoje se inicia,
no Theatro Casino, em espectaculos por sessões, a preços populares, promette despertar o melhor interesso.
Os programmas
comportará
canções,
aneedotas
caipiras, números de musica typica, expressões diversas e varia-
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(flFIflSPIRINfl
Porfoda parte me offerecem outras coisas dizendo-me
serem iguaes e "mais baratas".—-Pois sim I... sou
pobre, é verdade, mas não sou idiota. Para economisar uns nickeis não arrisco nem a minha saude nem
a dos meus.
Em minha casa não entra senão a CAFIASPIRINA
unica • insubstituível nas dores
de cabeça, dos dentes e dos ouvidos; nas nevralINCOMPARAVEL,
gias, enxaquecas, eólicas de senhoras, consequencias de farras, etc. Alltvia rapidamente, levanta as
l/T\ forças e regulariza a circulação do sangue-

Ibayer]

"Uma verdade
que se repete
em todos os
lares"

Defenda-se exigiada 4 Cruz Boyer.
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ESPECTACUIÒS DO DIA

Um descuido... um passo
em falso num andaime e ...
zás! de cabeça na rua. Uns
vão para o buraco e
outros ficam inutilizados,
o que é muito peor. Porque
nós, os pobres, se perdemos a
saúde, levamos a vida peor
do que se jã estivéssemos no
cemitério. Sou, por isso, cauteloso, não só no meu traba!ho, como com as cousas que
dizem respeito ó saude ...

•.. Assim, por exemplo, quando
alguém em casa tem uma dôr, não me
\f>^ 'Há
falem em tomar outra coisa que não seja ^xv
a bemdita

•

-fa__HHEa_aBDHHE«H_H_B___, t dissimas do "folk-lore" brasileiro.
;>
¦' Todos os músicos e artistas filiados ao Centro Artistico Regional tomarão parte nos espectacui
los.

emea/

leiro de suor

Elimina - se
radicalmente
usando o Antt-SndOr, em pó
perfumado, Indispensável na
hyg-iene diária.
Caixa, réis

que,

Aliás a culpa não é do sr. Iglesias, reconhecemos. Toda a sua
obra é uma obra apressada, feita
au jour le jonr,
DObre a perna,
sem meditação, longe de um labor pensado e reflectido.
Nem póde «r de outra maneira. O sr. Iglesias vive do theatro, numa terra, «m que não ha
theatro. Elle realiza este mila¦gre imprevisto e prodigioso num
_mi_i em quu a peyu no cartaz riurante uma semana constitue um
-suecesso, é o exito acclamado de
'
todos os dias.
•
"Sonho
Pois bem.
de amor"
não fugiu aos defeitos de outras
peças do sr. Iglesias. Foi escripta tambem ás pressas. E, apesar
disso, como toda a sua producção,
continua a revelar as suas magnificas qualidades de homem de
theatro.
. E, muito embora os seus defeitos, certo, pelo lado engenhoso
da acção e preparo das situações
e espontaneidade da sua
"Sonho de amor* agradou, graça,
fez rir
e teve palmas.
No desempenho é pre.-.iso salientar essa esplendida carjeata que
é Conchita de Moraes e o actor
burlesco que é. Octavio Mattos.
Ismenia dos Santos, Alma Flora & Olga Louro d.eram--_>os tres
typos de ingei-uas. Fernar.do Rodr.jrues foi o galíi. Manoelino Teixe'>-a, um centro cômico. Os outroa, a contento.
*Misé-ua-sst-.enj" limpa ir,
maia
ou menos aprouriada.
Ab.

Não é abuso de reclame, mas a
mais
absoluta
das
verdades.
Quem quizer que vá verificar de
visu como todas ás noites o João.
Caetano esgota a sua lotação. De
admirar é que assim sueceda quando ás noites
estão escaldantes,
não obstante a peça ser uma verdadeira victoria. E' que os apparelhos refrigerantes que tornam,
tao agradável a sala do João Caetano fazem com que o publico ali
esteja mais cohfortavclmente
do
"UM SONHO DE
'
AMOR", PELA
•
qúe em qualquer outra sala de
COMPANHIA DE SAINETES DO diversões.
Por isso hoje teremos
SAO JOSÉ'
mais duas beilas sessões ás 7,%
'
Ninguem poderá negar ao sr. e 9,34 com a formidável "AlvoraLuiz Iglesias csptendjdE-s qualidá- dà do amor", que ê o maior triuirides_ para a literatura thea,traí.
pho theatral dos últimos tempos,
Não lhe falta.epgenhp, s^be.njoA NOVA PEÇA DO TRIANON E''
yimentar as personagens, a acção
"HOTEL DOS AMORES"
é conduzida em suas mãos, procurando a preparo das situações
Com o intuito de variar tanto
e justificando a entrada c a saida quanto possivel o
programma que
das pessoas.
vem offerecendo aos seus admiMas, apesar disso tudo, o thea- radores, resolveu
a estrella do
tro do sr.s Luiz Iglesias não at- Trianon representar
já amanhã a
tingiu ao brilho scenico que já impagável comedia em
tres actos
devia ter attingido, dado os dotes de Miguel Santos, intitulada "Hoque esse autor apresentou desde tel dós amores". Alda terá opos seus primeiros trabalhos. '
pórtúnidade mais ' uma
vez de

«A

SALVADORA" LTDA
RUA PEDRO I 31
Faz leilão no dia 12 de janeiro

assííü

como os jornaes cariocas; o
órgão parisiense diz então:
"Terça-feira
próxima, Camara e Senado, terão a súá
grande primeira da reabertura da estação".
Ora, isso já foi usado peIa imprensa do Rio, que
muitas
vezes
empregou,
tambem titulos como estes
— "A funeção de hoje • na
Camara", "O Senado em
funeção..." e outros de'
idêntico sentido theatral;
Em que, porém, os riossos jornaes não poderão
acompanhar os seus collegas da capital da França é
na segunda parte"Comeàie";
do referido tópico- Ahi
annuncia, para melhor justificar o titulo do mesmo. ~.
Theatro e Parlamento —as
peças com acção passadas no Congresso ou envolvendo figuras parlamentares, annunciadas para breve. E cita "Palais-Bourbon", a primeira obra de
theatro de Leon Treich;
uma peça de. Roger Ferdinand, da qual um acto se
de sessões da
passa na sala
Camara; "Une séance á Ia
chambre", titulo do numero de concerto do X. I. Z.Jazz band...
Dahi se conclue que podiamos comparar, como em
França, o nosso Congresso
ao theatro. Mas a pobreza
da nossa producção theatrai não permitte que citemos um rol de trabalhos
documentadores da razão
de ser dessa comparação.
E o motivo é simples: é
que em França ha theatro,
unj theatro literatura, um
theatro estudo social, reflexo do ambiente nacional,
espelho da vida do -paiz em
todas as suas modalidades;
e entre nós ném cheiro se
sente de uma tal coisa

Terça-feira, 6 dé 'JànõivW ÜÍÃ 1921.

. j-

"Alvorada do
Amor" — Opereta, pela. Companhia Brasileira de
Operetas; em espectaculo por sessoes; á noite.
REPUBLICA
"Batuque,
Cateretê e Maxixe" —
Pela Companhia Mulata Brasileira> em espectacuiòs por sessões, á
noite. ¦.•':•;¦
RECREIO
"A
pensão Meira Lima" — lievista pela Companhia de Revistas
SAO JOSÉ'
"Um sonho
de amor" — Comedia pela Companhia de Sainetes, em sessões
á tarde e á
noite.
TRIANON
" A viuva
do
—
Senador"
Comedia pela
Companhia
Alda
Garrido, em espectacuiòs por sessoes, á noite.
ELDORADO
"A defesa do
Mauricio" — Comedia pela Companhia de Comedias e Saihetes, em sessões á tarde e á noite.
CASINO
"O disco no
sertão" e "A voz
do sertão" — Peças musicadas

Radiophonia

'
A FESTA DE COIVFnATERNIZAÇAO DAS CLASSES ARMADAS E O RAÜIO CLUB
DO
BRASIL
O Railiu Club do Brasil recebeu
a sesuintri carta :
"A
Comniissão
Org-anizadora
da festa dc conlraternizaQiXó das
classes armadas, que se realizou
no Studio Estacio de Sá da Fortaleza de S. João,
no dia 2 do
corrente,
com a
presènua do
exmo. sr. dr.
Getulio Vargas e
membros do Governo Provisório,
vem, publicamente, agradecer o
valioso concurso do Kadio Club
do Brasil,
montando no
local
dois possantes apparelhos receptores, e Irradiando nitidamente
para todo o Brasil os discursos
proferidos nessa festa pelo chefe do governo e pelo general do
divisão Tasso Fragoso.
Mais
uma vez
vem o Radio
ClubClub do Brasil confirmar o
seu
e a sua perfeita
prestigio
comprehensão
dos
objectivos
constantes de sua alta íinalidade. ,— (a.) A Commissão Orfçanizndorn."

Janet Guignon, a "estrella" de "Tristezas da Aristocracia",
que o Eldorado vae reprisar segunda-feira
O "Lar dà Criança" que é um
estabelecimento
de caridade re' '
centemeiite fundado, pela nobreza
LAR t>:\ CRIANÇA
dos seus
tins,
tem
recebido o
Concerto no Instituto Nacional
ciedade. Assim è quc as senhoras
()«. MüsUa
Olga de Mello Braga, dra. Adalnobre do /Lina. B. Ferreira da Rocha, proRealiza rc nó salão
Instituto Nacional dc Musica, a. 27 fessora
Gabriella
de
Almeida,
do corrente, uni concerto dc flan- mine. Maria Costa
e senhoritas
organizado Celeste d'OJivaira Roso e Marylta. violino e canto,
pelos . professores Carlos de Al- da Barbosa Nogueira Cavalcanti,
meida e Moacyr LisstU'1'a, ambos patrocinando o concerto dos pronomes còhhbbldõs ' pois qua-Rão- fessòrps Alingida o Lisserra, não
detentores de'
primeiros premios se rmiTian* para o brilhantismo
— medalha de ' onro no mesmo da festa.
Instituto.
Essa íesla qüo promette revéstir-se de grande'grupo
brilho, é patrocinada pnr úm
dp senhora**
e senhoritas da sociedade ca vinca,
ViCTEOLAS, DISCOS...
e em beneficio do "Laq da Criandas melhores marcas. Muça" orphanato com fins eugeiii- Ricas,
de
corria.
cos para orphão, com séde ã rúa Preços instrumentos
módicos e a prestações.
Tavares Ferreira, 23, na Estájãó Alugam-se planos. Casa
Oliveido Rocha.
ra. Rua Carioca, 70 — 2-3530.

NOTAS MUSICAES"

D ÍANÒS HEYI

Programmas de radio
para hoje
10 horas — Radio Club — Radio Jornal, co mo resumo
das
noticias dos jornaes da manhã.
12 horas — Radio Sociedade —
Hora certa — Jornal. do meiodia — Supplemento musical.
13 horas — Radio Club —Programma de discos.
14 horas — Radio Educadora
—• Discos variados.
15 horas — Radio
Mayrlnck
Vei_.a — Discos.
16 horas — Radio Club —Programma de discos.
16 horas e 55 minutos — Radio Sociedade — Transmissão em
radiotelegraphia do programma
de amanhã.
17 horas — Radio Club —Radio Jornal da tarde.
¦17 horas — Radio Educadora
Hora certa — Jornal da tarde
Supplemento musical.
18 horaa — Radio educadora
Discos seleccionados.
18 horas — Radio Sociedade —
Hora certa.
18 horas e 15 minutos — Radio Educadora — Discos das casas Paul J. Christoph e Edison.
18 horas e 45 — Radio Educadora — Boletim noticioso.
19 horas — Radio Club —Programma de discos. .
19 horas — Radio Sociedade —
Hora certa — Jorna! da noite —
musical — Discos
Supplemento
das casas Paul J. Christoph, Ligneu Santos & Cia. e Henrique
Tavares & Cia.
Mayrink
20 horas — Radio
Veiga — Discos seleccionados.
20 horas e 30 — Radio Club —
Radio ornai.
20 horas o 30 — RJadio Educadora — Discos seleccionados.
Mayrink
21 horas — Radio
Veiga — Programma de canções
brasileiras com o concurso das
e
Carmen Miranda
senhoritas
Zaira de Oliveira, e srs. Gastão
Josué
Vogeler.
H.
Formentl,
e Samuel Costa.
Club —
horas — Radio
21
Transmissão da Igreja Uniflo de
unyi audigâo de órgão pelo professor Eduardo Fuller, offereclda aos ouvintes do Radio Club
RiCompanhia
do Brasil pela
gies de Noya Tork, representada
Hillier &
pela firma Schilling,
Cia. O programma ê o seguinte:
1 — J. S. Bach — Prelúdio e
fugo.
Largo o fihale (da Sym2
phonla Novo Mundo), de Dworak.
— E, H. Lamare — Madrigal.
- P. B. Hetcher —• Festival
Carol.
— La cinquantlne de Gabriel
Marie
Prohoras
Das 22 ás 23
gramma da orchestra do Radio
Club
do Brasil, pob a dlreogâo
do prof. Alphons Ungerer.
— Mendelsshon — Symphonla n. 3, em 3 partes.
15,
de
n.
-r— Symphonia
Haydn.
—
Ra15
minutos
21 horas e
dio
Sociedade — Ephemerldes
brasileiras do barão do Rio Branco — Notas de sciencia, arte e
literatura — Concerto no Studio
do Rio ds
da Radio Sociedade
Janeiro, com o concurso do Trio
srs.
dos
Guanabara, comp"osto
Romeo Chipsmann, Iberê Gomes
Grosso e Mario dn Ainvecln,
Frogramma
— Schubert — Trio em Mi
bemol, op. 100 — Violino, Romeo
celio, Ibero Gsmes
Chipsmann;
Grosso; plano, Mario de Azevedo.
II — Solos de plano— Mario
de Azevedo.
III — Kaim — Trio, op. 82 —
Violino, Romeo Chipsmann: cello, Iborô Gomes Grosso;
plano,
Mario de Azevedo.
21 horas e 30 — Radio Educado Studio
dora — Transmissão
da Radio Educadora de um promusica
de dansa exegramma de
cutado pelo apreciado Conjunto
Brandão.
22 hora; e 15 — Intervallo, no
qual uerão transmittldas a previsão do tempo,
hora certa
e
notas de Interesse geral.
A seguir — Segunda sarts ío
programma de studio.
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ADVOGADOS

Pa
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PROP. RAUL BAPTISTA
Carioca, 28. Das lü âs 18 horas.
Cirurgia geral.

DKS. JOSÉ' GOBAT 0 AUliüi.io SILVA — Aceitam
causas
CLINICA DE CRIANÇAS
eiveis, commerclaes e criminaes.
DR, AMÉRICO AUGUSTO -«
— Run «In Aufandega, 48-3.°, snla Especialista
em
moléstias das
3." — Telephone 4-5605.
crianças, dos hospitaes Abrigo Arthur Bernardes, Casa dos ExpôsAdvogado no Rio Grande do tos. Consultório de Hygiene InNorte — UR. HERACLIO VIL.- fantil do D. N. S. P., Regimens
LAR R. DANTAS — Causas ci- alimentares. Vômitos. Ditetrrhéas.
veis, commerclaes o criminaes. — doenças nervosas. Av. Ruy BarAvenidn Deodoro. B3!S, Natnl, — bosa n. 12. Hospital. Chamados:
Para Informações: Administração 5-1542.
do DIÁRIO DB NOTICIAS.
DR. P. ALCÂNTARA POLLAIN
— Carioca, 52, 1.. — Phone 2-1092
DR. ALVARO CARRILHO
Escriptorio:
Rna ? de Setembro n. 170, 1.*
Das 9 ás 11 e das 17 as 18 horas.
Phone — 2-3204
DR.

AMARAL PIMENTA
Advogado
Escriptorio á rua do Rosário,
75 - 1».
'
Das 10 ás 12 e das 16 ás 18. —
Phone: 3-3330.

MÉDICOS
Dr. Duarte

Nunes

Dr. Âbdbn Lins
Assistente do Laboratório Bacteriologico da Saude Publica. Livro
Docente do Mlcrobiologia da Facuidada do Medicina da Universidade do Rio de Janeiro.
—— Rua Rodrigo Silva, 30 —
Telephone 2-2703
DR.

ABEL GUIMARÃES
PORTO
Operações em geral. Mol. das \
Benhoras
Mol. das vias urinarias
B. Aires. 92 — Faranl, 68

~dTsT'\v\"1ííer___^^

Docente do Clinica Medica n«
Universidade e Assistente da Clinica Propedêutica (Hospital Sil»
Francisco).
Consultório: ASSEMBLÉA, ÍO,
Segundas, quartas e sextas, aa
15 horaa — 2-5263.
Residência — Aim. Tamandarê. n. 59 — 5-2318.

Órgãos genito-urinarios
(ambos os sexos)
Gonorrhéa e suas compli- MOLÉSTIAS DAS
CRIANÇAS
Rua S. Pedro, 64. — ¦
' cações. —das
OB. WITTEOCK
4-5803
8 ás 18 horas. \
Especialista dos hospitaes üa
OR, AUGUSTO LINHARES
—
Nariz, garganta o
ouvidos
Consultório: nua 8. Josã, SS, *_<*.
— Telephone 2-0515. Das 13 ás
19 horas.

DB. PEREGRINO JUNÍOR

IIOI01VÇAS INTERNAS
Consultório: Rua Sete de Setembro, 04, 6.» andar, aala V. A"s
3as., 6as. e sabbados. Das 13 ás
15 lioras.
CLINICA GINECOLOGICA DO j

DR. MIGUEL PEITOSA

Partos e operações
Consulta*: — Das 15 ás 18 <
horas, dias utels.
Rua Frei Caneca, 48, aob.
Tel. 4-6489
DRS. LEAL JUNIOR B LEAL
NETTO — Doenças dos
olhos,
ouvidos, nariz e garganta — Av.
Almirante Barroso. 11 — Ed. do
Lyceu.
BLENNORHHAGIA j
IMPOTÊNCIA — SYPHILIS í
Estreitamento da urethra
<
' Tratamento rápido n ipoclerno 5
no homem e na mulher
i
Dr. Alvaro Moutinho >
! Buenos Aires 77-4°-8 ás 18 hs. ?
<

PROP. AGENOR PORTO
Clinica geral
> Buenos Aires, 93 — Faranl, 08

VIAS URINARIAS

Allemanha. Tratamento moderno
das perturbações do
apparelho
dlgestlro
vômitos),
(dlarrhéa,
anemlE< lnappetencla, tuberculose
e syphilis das crianças.
Applicação de RAIOS ULTRA.
VIOLETA — Ourives. 7 (Drogaria Worneck) — Norte 2653.
Residência: Av. Atlântica, 31«,
Tel. 6-0972.

DENTISTAS
DR. ALVARO DE MORAES —
26 annos
de
Grand*
pratica.
Prêmio Exp. Centenário. Dentaduras com ou sem chapa. Trata-*
mento da pyorrhéa.
Operaçõec
sem dor. Rapidez e preços razoavels. Av. Mem de
Sá,
91,
(Próximo á Praça dos Governadores).

LABORATÓRIOS
LABORATÓRIO MEDICO
BRASILEIRO
ANALYSES
MÉDICAS
Dr. Nelson de Castro Barbosa,
Chefe dc Laboratório da
Faculdade de Medicina e
Hospital do Carmo.
Dr. Osivlno Alvares Penna, do
Instituto Oswaldo Cruz e
do Hospital S. Francisco
de Assis.
RUA DA ASSEMBLÉA, 77-S0b.
TELEPHONE 2-0402
jjjnd. TeL LABORATOKIO-Rlo

DACTYLOGRAPHIA

PROF. DR. ESTELLITA LINS
Doenças doa Rina, Bexiga, Proa- COPIAS A MACHINA .
tata, eta.
— endoscoploa e operacOea —
Execução
rápida
de
todo •
Rua Rodrigo Silva n. 30 — das
10 ás 12 e das 16 ás 18 horas
qualquer trabalho dactylographlco — Absoluto sigillo — Serviço
perfeito de revisão — Impressão
DR. JOSÉ' C. JORDÃO
de circulares em apparelhos moClinica geral.
Moléstias d»s demos. Expedicnto das 8 ás 19
senhoras. Partos. Quitanda, 19, horas — Rua da ABsembléa, 511" andar, Das 16 ás 17 hora».
1° andar — Tel. 2-1SS3.
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do menino Wailter Brito Amaral,
companheiro sr.
filho do nosso
Pedro Amaral, direeíor do nosso
Departamento
de Circulação. O
offerecerá uma
anniversariante
mesa de doces aos seus amigui-,
:gj ;_'^8 f__TTTTTr__rTT_^f_l r_fTT_W__PT__r_-_T_W_---f__r_l--J-tWT7----r nhos, na residência de. seus paes.
—-— Transcorre
hoje a data
taadggSalUaUaiMafiflafe. ''f ''>'^_^^^^__^MSBaii_iw_BUfc_fcelBHWWMB.:'
natalicia da senhora d. Virgínia
Campos (Victoria Regia) esposa
— Não acredito que o, amor endo nosso collega Affonso Campos. íouqueça,
-— disse a viuva Amélia
*
.jMtfiJ>^M____»*
¦»_______
KM
NOIVADOS
Peixoto, em cuja casa se reuniam,
_«_K.
-%*8»W_Kf
\**-^tó_f::___¦__¦
• Í3*W
ww.. **«WÜ".
O sr. Joaquim Pereira de Sou- uma vez por semana, alguns amiza funecionario da Casa da Moe- gos de seu finado marido, o velho
casamento com a engenheiro Eduardo Peixoto, que
da, contractou
senhorita Etelvina de Souza, fi- sempre desfrutara muito conceito
lha do tenente Cicero Raymundo naquella cidade paulista onde se
de Souza e d. Francisco Fonseca passou este episódio.
de Souza.¦
Todos ficaram silenciosos deanContractou casamento com te daquella opinião autorizada de
a senhorita Carmozina Pinto. Bo- mulher que chegara a ter verdatelho, filha da viuva Pinto Bote- deira idolatria pelo esposo, e que,
lho, o sr. Rodolpho Zchnlig.
morto este, em dircumstanciás tra—;— Contractou casamento com gicas, porque
íôra
assassinado,
a senhorita Beatriz Machado, fi- não enlouquecera de saudade ou
lha do casal Miguel da Cruz Ma- de dôr perde.ndo o seu grande amichado, o sr. José Martins, com- go. Havia cinco annos qüe ella
merciante em nossa praça.
enviuvara, e nem um só dia deiFESTAS
xára de chorar sobre a recordação
Cumprindo
o
programma de do companheiro. Podia, pois, dufestas recentemente
organizado, vidar e affirmar que não se eno Club Nacional
realizou ante- louquecia de amor. Ella se sentira
hontem um
jantar-dansante das sempre equilibrada amando tanto
19,30 ás 24 horas.
a um homem que desapparecera
As dansas
estiveram bastante sem ter tido tempo, sequer, de lhe
concorridas e animadas, tendo to- dar adeus.
cádo um excellente "jazz-band".
Contavam-se casos idênticos ao
CASAMENTOS
seu. Casos que iam em apoio do
Será realizado
hoje o enlace seu modo de pensar.
matrimonial da senhorita Alayde
O juiz de direito da comarca,
Fonseca de Oliveira, filha do oi-. cuja palavra de sr*t-igo causídico
Américo Francisco de Oliveira e era importante no assumpto, lemde d. Graciana Fonseca de Oli- brou a historia de um homem quo
veira, com o Br.. Antônio Rodri- perdera, num desastre, a esposa c
gues de Oliveira, funecionario da um filhinho de quatro annos, a
Escola Superior de Agricultura, e quem adorava,' e que morrera, deMedicina Veterinária.
solado e viuvo, dez annos depois,
O acto civil realiza-se no foro mas com a mais perfeita lucidez
do São Gonçalo, ás 15 horas, sen,- mental. Esse homem, que antes
do padrinho do noivo o dr. Pau- era festivamente alegre, se torlino Pinheiro Baptista, promotor nára triste,
amargurado, silencomarca, e da cioso, indifferente a todos os prapublico daquella
noiva o fer. Gastão Dias de Mi- zeres do mundo. Entretítnto, dorand ., do commercio local.
minado apenas pela siü
grande
mágua e pela saudade de seu
BODAS DE PRATA
grande amor, vivera dez annos sem
Commemoram hoje 25 annos de enlouquecer.
casados o dr. Heitor Luz e sua
Mas, a .tristeza assim já não
esposa d. America Jordão Luz.
Por motivo dessa felir, data, se- é uma modalidade da loucura ? —
rá_ celebrada ás 10 horas, hoje, interrompeu o dr. Venancio Cosmissa em acção de graças na igre- ta, medico de notável prestigio na
cidade, pelo seu Valor scientifico
ja do Carmo.
O sr. Edgard Midosi da e pelo seu generoso coração de
Motta e d. Olga Cordette Midosi philanthropo, e que, até então, se
da Motta, completam hoje 25 an- conservara calado, ouvindo o que
do amo?. —
nos de casados. Serão celebradas se dizia a respeito
duas missas em acção de graças, Uma espécie. de loucura mansa,
sendo uma ás 8 horas na Tgrej.. que se manifesta pela melancolia
serena e amarga, pu pelo silencio
de Santo Affonso e a outra,
9
Um lindo flagrante apanhado pelo
taciturno, mórbido, de quêiii, anDIARIO horas, na capella da Casa de ás
Cortes, era irrequieto e transbordanrecção,
de
onde
o
sr.
Midosi
da
DE NOTICIAS no prado do Jockey
Club, Motta é funecionario.
te de alegria e bom humor.
durante as corridas de ante-hontem
Vinte olhos voltaram-se, inteVIAJANTES
ressados, para o dr. Venancio, e
A bordo do "Itagiba,", deverá vinte ouvidos aguçaram-se, curióenunciado o numero, já esti seguir amanhã para Alagoas o il- sos,
para escutal-o.
vesse feita a communieação. lustre dr. Ederl?ndo Serra.
A psychologia ão grito meO velho
facultativo
apoiou-se
O dr. Ederlindo Serra, que ê
'
espaldar da cadeira de
receria um estudo todo especlinico 'Jfor£e;
no,Estado
de,_S,. Paulo, mais no :que
braços,
o
acolhia,
cruzou
ciai por quem se
ãésse ao
.a
vae
ao
éni visita. a pessoas
Ora, esses inãividuos quando
perna direita sobre a esquerda,' !ede sua familia.
sport áe perder tempo com isto não acontece, entram
a
vou as mãos, unidas, á altura db
essas coisas mais ou menos áar
e a dirigir impro- FALLECIMENTOS
peito, e, com uma expressão de
nebulosas... Na verdade, a hu- periosgritos
ás funecionarios. A'
bondade paternal nos olhos fatiFalleceu
na
madrugada
de
maniãade grita demais, grila margem a grosseria e covai- hontem, em sua
gados, continuou :
residência
á
¦fora ãe propósito, grita pre- áia âo procedimento, ha
Eu posso contar-vos üm caso
rua
Rego
Lopes,
15,
que
Tijuca,
¦judicialmente. Mas a gritorassignálar ser essa gritoma- a sra. d. Maria do Carmo de triste de loucura de amor, e que
rhéa é um mal muito genera- nia inteiramente contrapro- Miranda Barbosa, esposa
consiga abalar a vossa opido talvez
Usado.
nião nesse sentido. Devo, porém,
ãucente, não só no momento dr. Alfredo Prisco Barbosa.
que, estando émcomo ãepois.
A extineta deixa os seguintes antes, emdizer-vos
desaccordo comvosco, nâo
filhos: dr. Homero de Miranda bora
somente no amor que enBarbosa, escrivão do Juizo da acredito
louquece.
Ha
muitos
.Já não nos queremos referir
E'
que o actual ma- 1." Vara; Virgilio de Miranda amorosos — e eBtá nesse grandes
numero
a esses griiinhos femininos, terial sabido
áa Telephonica está Barbosa, funecionario da Po- a nossa distineta amiga d. Amélia,
mixto de habito e ãe exhibi- ãefficientissimo.
—
Assim,
aqui
licia
muiCivil e Luiz Miranda
presente,
exercem
que
cionismo, que se ouvem quan- tas vezes', as meninas reali- Barbosa,
tendo duas noras, d. absoluto controle sobre o seu senáo uma barata esvoaça, quan- zam quasi milagres
e sabem, por isso, manpara exer- Fortunée Nahon Barbosa e timento
do se bate uma chapa a ma- cer sua acção. Maltratadas,
ter-se fortes deante de qualquer
Helena
Tarella
Barbosa,
dei_
gnesio, quando um omnibus porém, irritam-se naturalmen- xando ainda duas netas, Ro- investida dessa enfermidade que
apaga e extingue todas as* pondequasi esbarra em outro. São te. Ficam nervosas, atrapa- saly e Neyde.
rações do cérebro. Mas, vamos ao
gritos rituaes. Estão nos li- lham-se, vem a desorganizaSeu enterramento effectu- caso que vos quero narrar.
vros.

15
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LOUCURA AMOROSA

BRIC-Â-BRAC

ção.

Mas ha gritos curiosos. Pjr
exemplo: quando um cava-^
lheiro se dirige a outro qué
fala lingua differente e não
entende a sua. A' proporção
que elle não con-egue fazerse comprehender, começa a
erguer a voz, terminando por
dar terríveis gritos. Supppõe
'
que está em contacto com
surdos...
*

..

.

'%:.

*

••'•.¦.'•

Ea indivíduos hystericos,
ãespoticos, afflictos, que não
podem esperar um minuto por
uma ligação telephonica. Elles coino desejariam que as
moças aãvinliassem seu pensamento, isto é, antes áe ser

Império das
Louças
i

> ou-se hontem, ás 16,30, saindo
o feretro da rua acima para p
cemitério de S. João Baptista,
Asstm, não só no momento mento.
o assignante gritaãor nada
consegue — pois a vingança
Falleceu hontem ás 20 1J2
é o manjar dos deuses... —
como também todos os outros horas em sua residência á
Conde Leopoldina 125,
que forem pela mesma senho- rua
casa X, o sr. Pedro Ferreira
rita attenâiãos
encontrarão
"material" e "pessoal" ãe
chefe de secção apopes- Pacheco,
sentado do "Diário Official",
simo humor...
saindo o feretro da rua acima,
hoje ás 17 horas para o CePortanto, para bem ãe cada miterio S. Francisco Xavier.
um em particular e feliciãaâe O finado era progenltor dos
áe todos em geral, cumpre srs. Pacheco Filho e Nilo Paambos funecionarios
sempre appellar para os gri- checo,
"Diário Official".
do
tomanos no sentido áe exercer
as possibiliãaác3 potentes tíe MISSAS
seus pulmões e ãe suas garAmanhã, ás ü horns, reza-se, no
gantas em causa mais justa e altar de N„ S. das Dores, da Igrecoisa mais útil... Dirijam, por ja de S. Francisco de Paula, misexemplo, os mesmos impripe- sa de 7o dia, por alma do dr. Jorios e gritos a Primo Carnera, sé de Andrade.
iit ¦ i *
Raiceviich, Zéca Floriano...

Ha o grito para convencer...
ás soEste é muito commum
"nervosas"...
gras e esjiosas
Quando collncadas em opinião
diversa áa ão genro ou do
marido, não conseguem pe'a
lógica e raciocínio impor sua
vontade, vencem pelo grito.
CtiTlum, gritam, gritam. O
genro e o marido acabam
rendenão-se — Realmente, sáo
Mas com as pequenas áa
tão "altos" seus argumentos,
Telephonica,
criaturas ás vereconão
ãeixar
de
posso
que
nhecer que vocês têm razão! zes quasi milagrosas, agir assim, francamente, parece-nos
.
um acto de bravura muilo ãisoceasiona tancutivel... E
Mas ha um grito profunãa- to prejuizo que
a seu {tutor como
mente antipathico. inútil, pou- a outras
que nada têm
co intelligente. Refirímo-nos com o pessoas
caso... vombatamos,
aos gritos que ouvem as me- pois, d mania ão grito.
ninas dos telephones. Nada
W. B.
mais lamentável.

Lembra ás exmas. familias
que continua a liquidar o seu
"stock"
a preços mais baratos que nas fabricas.
132 — RUA LARGA — 122
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0 "FLORIDA" PASSOU
PEU GUANABARA

"Quando eu me formei,
ha muitos annos, ainda não era director
do Hospital Nacional de Alienados
o meu amigo e mestre professor
Juliano Moreira. Exercia esse cargo de tanta responsabilidade o
dr. Dias de Barros, tambepi meu
amigo e mestre. Eu estudara, na
Faculdade, com immensa volúpia, a
proteiforme sciencia da psychiatria. Não cheguei a ter os conhecimentos
nem a
autoridade do
mestres
como Juliano Moreira,
Austregesilo, Henrique Roxo e outros. Entretanto, conhecia alguma
coisa dessa parte da medicina quo
trata das doenças
nervosas.
E,
convidado pelo então director do
Hospicio, aceitei um logar de medice , naquelle
est ab. I. c-im-, r.ti*.
Continuei, assim, na pratica, os
meus estudos, que até ali só haviam sido theoricos.
"Entre
ps enfermos confiados á
minha precária sciencia de noviço
da psychiatria, havia uma joven
mulher cuja loucura só se manifesta..a, estranhamente,
na
presença de. outra mulher.
Quando
ella se achava longe .de qualquer
representante de seu sexo, as suas
faculdades
mentaes eram perfeitas. Conversava com os médicos
e os enfermeiros como qualquer
pessoa sã. * E evocava,
sorrindo,
episódios felizes
da sua
antiga
vida de conforto, Commentava ia,«-tos £<jm unia lucidez e umá'roflexão extraordinárias. Lia os
jor-'
naes do'd.i. .Tinha, como
quasi tódas as'.mulheres, predileqção*
peIas noticias: policiaes, e
justifica*
va ou coridèmnava um crime, conforme a impressão que este causava na
sua sensibilidade.
Era
como
qualquer pessoa normal.
Desde, porém, que seu3 olhos >_e
fixassem numa mulher, desapparecia. * subitamente, o grande equilibrio que. o seu espirito revelava

Entrou hontem em nosso porto,
vindo de Gênova e escalas em Marselha, Barcelona, Almeria e Dakar,
o_ paquete francez "Florida", que
viaja sob o conimarido do capitão
Raymond Blanc.
A bordo desse transatlântico viajaram para o. Rio 118 passageiros,
sendo que a maioria em 3.a classe.
Entre os de 1." classe, notámos
os srs.: Alberto *e Irene e Eduardo
ANNIVERSARIOS
Rávache, Leopold e Eugênio Olne,
'Fazem
Jules Joly, Carlota, Lombárdi, Emannos hoje:
Rodri- ma Guilardi, Antônio Farida TaySenhoritas —* Zelruda
lor, Margarida e Albano Azevedo
gués Gonçalves, Herminiá Aarão,
Herminia Furtado Reis, Adelaide de Souza, Louise Manon, Francisco
Sophia, filha do
sr. Aurcliano Loschiano e Cheik Ali Merrey.
Entre os passageiros que viajam
Machado, director da "Revista da
em transito, figuram o medico arSemana".
—
Belfort Duarte, gentino Izidoro Tomati, o diplomaSenhoras
Virgínia Campos, Pizzarro Galiz- ta José Árias e o religioso RicarRamos.
zo, Leandro da Costa, Sylvia de do Manoel
O "Florida" partiu para os porGuilhobel Paes Leme,
Henrique tos
platinos cpm 699 passageiros.
Boiteux, Ignez Gomes
da Silva,
Capital Federal
Guaraná Monjardin e Lepore de
Principaes prêmios de hontem:
Alijo.
5G922
20:000$000
Camisas de seda!!!
Senhores — Prof. Juliana Mo5G868
'.....
5:000S000
reira, poeta Balthazar
Franklin
Om tuida lindos e enqulsltoa
5251
2:0005000
Tavora, Virgilio Várzea, Oswaldo
—— i)n<lrOeM ——
34243
2:0005000
Montezuma Esquerdo Cortez, RuyrtA m
__.j__iiai_íjx wu
AIELHOR
íAJ_._jj_\ ux*j üim
EM
QUAL.IDADR
33453
1:000.000
oa prestações semanaes de
de nn
descal Freitas Lima, dr. Edgard
*{\ 3$, com sorteios
ml\
i
rteios diários.
de Araujo Romero e dr. Murillo
•
6922
hii curso ila (JM
(llj Concuriio
de Abreu, dr. Quartim Pinto, eliY CAMISA
Y
737
I>E
SEDA
nico nesta capital.
040
OUHIVES, 45 — RIO
—— Transcorre hoje o natalicio
2!a
IS. (grupo)

LOTERIAS
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MARTINS CAPISTRANO.
quando só os homens lhe faziam
companhia. Então, ella jae tornava a louca furiosa, que avançava,
ameaçadora, e terrivel, para.a sua
rival de saia, com os olhos injectados, os punhos crispados e a
voz trêmula de allucinada indignação. Nessas oceasiões, era necessaria a violência para
dominal-a e afastal-a da involuntária
causadora do seu estranho accesso. Isolada, á força, da outra muIher, serenava-se, como por encanto, e • ficava ella própria assombrada do seu espantoso gesto,
que obedecia, de certo, a um mysterioso poder, inteiramente alheio
:
á sua vontade.
"Pois bem,
meus amigos.
Um
dia,_ essa! mulher, que era bonita
e não tinha mais de trinta annos,
contou-me, amargurada, como chegára aquelle
triste estado.
Ella
falou-me clara e lucidamente, fixando detalhes, commentando aspectos do seu caso e perguntando-me por que não podia sè conservar sempre assim deante de
outra mulher. E interrogou-me, a
sós commigo, por que á sciencia
não sabia dizer a razão daquella
loucura furiosa que a empolgada
por piomentos.
o • •
"— Eu era feliz
e sã, doutor —
começou ella, com os olhos eslhantes
de
lagrimas. •— Casada
com um . homem
a quem amava
com legitima paixão, vivia para
elle e para o nosso filhinho, que
èra todo o encanto
do lar* que
Deus nos dera.
Minha adoração
pelo meu marido fazia-me esquecer os
seus defeitos,
que não
eram poucos, e dava-me o radi.
calismo de não admittir a existencia de outro homem mais bonito
o melhor do que elle. Em quatro
ai.nos de vida conjugai, as realidades do casamaaro n£i
haviam
conseguido m.ivsr as minhas illu.ióes oe noiv» K eu continuava
gostando cada vez mais do meu
esposo, que era a minha grande e
única fascinação to mundo.
Até
meu filho ficava era plano __fe-'
rior no meu coração. Meus paes
eensuravam esse exaggero sentimental, e eu não os ouvia, porque estava cega e surda no meu
amor. Uma noite, meu marido não.
voltou para casa á hora do costume. Attribui a sua falta a excesr
so de serviço. Esporei-o. Elle náo
veiu. Saf, pela madrugada, á sua
procura. Fui á policia, temendo
um desastre que o houvesse victimado. Nem assim tive noticia de
seu paradeiro.
Fiquei allucinada
na minha- desésperação. Não qüiz
voltar para casa. Nem me íembrei mais de meu filho. Tomei um
taki. Mandei o "chauífeur" roda_ sem destino.
Mas, passando
em frente de um "cabaret", tive
o presentimento de ali encontrar
o meu marido. O carro parou. Eu
subi. Elle estava lá, com effeito.
Havia muitas mulheres, que me
olharam com espanto e ironia. Em
uma mesa, a
um canto, divisei,
aconchegado e amoroso, um casal
em quem reconheci o pae de meu
filho e a esposa de um seu amigo, ausente, em viagem para a
Europa. Retrocedi. Desci correndo a escada. Estava longe de casa,
mas em poucos minutos fui até
lá V voltei
aò cabaret.
Quando
descia do automóvel, que me conduzira, meu marido e sua companheiia saiam daquella casa. Abri
a minha bolsa. Retirei o revólver
que fora buscar. E, não sei como,
eu, que não sabia atirar, prostrei
por terra, mortos, os dois esposos
adúlteros. Data dahi a minha loucuia, doutor. Esta estranha ¦ i**n.
cura que só se manifesta quando
tu vejo uma mulher. Esta loucura
.ue a sciencia nãj sabo comnrohender nem curar.
Eita loucura
que veiu substituir o mou grande
a-nor. .."
...
.*.' *- *'
O dr. Venancio Costa, durante
a sua narrativa,
tinha
mudado
varias vezes
de posição
na cadeira, e quando a terminou, sogurava a ponta do queixo
com
a
mão esquerda, ç; com a direita
batia no hombro
do juiz, para
concluir :
— Agora o meu
amig.
dirá,
dóp.is de ter ouvido o meu ca. o;
so « am. r nB. póde cuio .quecer.,.

EDITAI.
Atlântico Club
Na fórma dos estatutos, será realizada, no
dia

9

do

corrente,

ás

20 1[2 horas, a asssembléá geral» para decidir
sobre a seguinte ordem
dò dia:
a) eleição do Conselho Fiscal;
b) eleição de 36 membros do

Conselho Deli-

berativo, sendo 21 effectivos e 15 supplentes;
c) outros

assumptos

de interesse social.
Rio, 5 de janeiro de
1931. — A directoria.
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Na hora que passa os "plisses" constituem,
novamente, o rigor da moda. Esses adornos das
roupagens femininas, na filigrana decorativa de
suas disposições geométricas, emprestam-lhes uma
visão encantadora e gentil. As preciosas applica"plisse" são ns mais variadas e lindas,
ções de

EPILEPSIA

*
mas todas ellas constituem verdadeiros
poemas de
graciosidade e elegância. Os modelos,
hoje
offerecemos ás nossas lindas leitoras, são que
na realidade seduetores e finos e dão ás blusas
emmolduram um ar de elegante singeleza em que
virtude
da simplicidade de seus arabescos e da finura da
disposição da's applicações.

0 "Madrid" chegou de Chegou de Buenos Aires o
Bremen
almanzora"

Transpoz ante-hontem a barra,
Resolvida afinal a sua cura com
Fundeou ante-hontem, em nosso
procedepte de Bremen, o paquete
o emprego de 2 vidros do
"Madrid". • "
g_rrtianico
ancoradouro, o luxuoso
paquet*
ANTIEPILEPTICO BARASCH
Quando procedia a visita regu- britannico "Almanzora"
que,
prolamentar a bordo dessa nave alsegue
lema, o sub-inspector Garcia, da cedente de Buenos Aires,
Policia Maritima, deteve, em cum- viagem para Southampton.
primento de uma determinação da
desse
transatlântico
_A bordo
4.** Delegacia Auxiliar, o archite- viajaram
com destino ao Rio os
cto pprtuguez Alfredo Duarte Leal srs.: George Sidney Harper, AnMachado, com 26 annos de idade e derson Lindsay, Arthur Thomas
que, passageiro dè 2.* classe, des- Blake, Enrique Fellmaun, Murillo
Almeida dos Rejs,, William Henry
Depois de acossado por tinava-se á nossa metrópole.
Esse cavalheiro desemb arcou Lawrence, Aldo ' Marcellino,' Alèacompanhado
investigador,
manide
um
uma tempestade,
xandre Samuel Malfátti,
Ângelo
que o conduziu para a Inspectoria La Porta, Rowland Bevan Nixon,
uma
da Policia Maritima, de onde en- Edwin Van Voorhees, George Edfestouse a bordo
tão foi transportado para a ailu- mundo Roach, Ellen
Roach, Ray-dida delegacia.
mond 0'Reilly, George Paulo Raepidemia de grippe
. A embaixada e o consulado de mos Araujo, Ãlaria Helena CamarDois passageiros convi- Portugal não tiveram conhecimen- go de Araujo, Francisco Monlevato da prisão, tendo, porém, a poli- de, Winifred
Tilley,
Domingues
dados a comparecer á cia informado que a mesma se dé- Charmaux, Julio de Almeida, René
ra em virtude de um pedido feito Feder, Rosa Feder e Gastão Feder.
4a delegacia auxiliar nesse sentido pelas altas autorida- A' tarde, o "Almanzora" partiu
des policiaes de Lisboa.
para a Inglaterra.
Fundeou novamente na Guana"Aurigny",
bara o paquete francez
que veiu de Hamburgo e escalas
regulares.." •...
: Esse transatlântico apanhou uma
violenta tempestade nas proximidades do Havre o que durou quasi 13 horas.
A bordo do "Aurigny" verificou-se, também,'durante a viagem,
uma epidemia de grippe que, irrompendo na 3.1** classe, enfermou
para mais de 100 passageiros, sendo que alguns até gravemente.
Quando procedia a visita regulamentar, o inspeetor do Sauc"|
soube desse facto por intermédio
do medico de bordo, dr. Lucien Bacaresse. No entretanto permittiu
que o navio atracasse junto ao
Cáes do Porto, por isso que a grippe já se encontrava em franco de; w^»M—mim ¦¦¦iii»w—m»ii_iiiwii(iM»»«iii» ¦¦min— mi
clinio.
Para o Rio o "Aurigny" trouxe
os seguintes passageiros:
• Mathilde Bahiana, dr. Theodoro
Augusto Ramos, Luiza Ramos Galvão. Maria Ramos, Octavio Ramos,
Severina Baptista, Mathilde Barbedo,.Ivan Ferreira Carpenter, Annita Carpenter Ferreira, Ivan Carpenter Ferreira, Sônia Carpenter
Ferreira, Sérgio Carpenter Ferreira, Cláudio Carpenter Ferreira,
Chrispim Carpenter Ferreira, Diya de Freitas, Alice Vieira de Freitas, Alcyone Dias de Araujo, José
Joaquim Vaudet Leal, Affonso Lopes de Almeida e Berthé Siçard.
Aicm dcoü.-t passag.irus, viajaram ainda com destino a esta Capitai o dr. Theodoro Ramos, professor da Escola Polytechnica de
São Paulo, que regressou de uma
viagem de estudos á Europa, onde
teve então opportunidade de representar o Brasil nos Congressos
Internacionaes de Mecânica Geral;
em Liége e de Mecânica Applicada,
em Stockolmo; o sr. Affonso Lopes de Almeida, que esteve nos
*<*
Balkans, commissionado pelo Insstituto de Café de S. Paulo e o capitão Ivan Ferreira Carpenter, que
regressou de uma commissão na
Europa.
Esses dois últimos, cavalheiros
foram convidados pelo sub-director Monteiro,* da Policia Maritima, para comparecerem hoje, á tarde, á 4.* Delegacia Auxiliar.
"Aurigny"
hontem
. .0
partiu
mesmo para os portos platinos.

m

0 "AURIGNY" VEIO DE
HAMBURGO
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A originalidade do bico das iatas
deinsecticida SHELL é uma garantia
para V.S., pois para se chegarão liquido é preciso furar o sello de folha.
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RBCUSBA LATA QUE NÂO BSTIVER INTACTA

Moderna medicação
contra o arthritjsmo
Muitos dos medicamentos preconizados contra
o
arthritismo
têm a desvantagem de prejudicar
o
estômago,
sobretudo
quando
usados durante algumas semanas
seguidas. Depois de pacientes investigações conseguiu-se descobrir
um produeto que, sem provocar
qualquer effeito secundário desagradável, tem
a vantagem
de
provocar forte eliminação de acido urico, perfeitamente dissolvido
na urina. Trata-se do Hexophan,
Bayer-Í.íeisteida Casa
Lucius,
que se encontra nas
pharmacius
cm comprimido** ou effervescente
lithinado.
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CEARA'

RIO G. DO NORTE

O RESULTADO DO INQUERITO SOBE O ASSASSINIO
DO JORNALISTA ANTÔNIO
DRUMMOND
—
FORTALEZA, 5 (A. B.)
aprerelatório
do
A propósito
sentado ao interventor Fernando Tavora, pelo juiz Daniel Lopes, que acaba de ser
do
nomeado desembargador
Tribunal da Relação, sobre o
assassinio do jornalista Ant.í.nio Drunimcnd, o sr. Leite
Maranhão d»r.'giu uma car':?.
protestando
ao "Nordeste*',
no
\$wi éstive&ci envolvido
crime e citando palavras do
próprio juiz Daniel Lopes, que
declara nada haver apurado
contra a sua pessoa.
Por sua ves o sr. Leiria; de
Andrade, contra quem o reque
latorio levanta indícios
mv-or
gravidade,
seriam da "Pátria
Nova", peescreveu ã
dihdo que esse jornal lhe abra
espaço para expor ao publico,
aos magistrados e ás autoridades actuaes, a sua defesa e
analysar as conclusões do trabalho do juiz que presidiu o
novo inquérito. Acredita o sr.
Leiria de Andrade que essa
analyse, a que se"todas
propõe, fará
as inruir por terra
fundadas aceusações" contra
elle feitas no relatório do novo desembargador do Tribunai da Selação.
O jornal "Pátria Nova" at*-

MONTAGEM DE DOIS APPA*
RELHOS
RADIO-TELEGRAPHICOS PARA AUXILIAR O
SERVIÇO SOBRE A VIAGEM
DA ESQUADRILHA AEREA
ITALIANA
NATAL, 4 (A.B.) — Achase nesta capital, vindo dè Fortaleza, o sr. Augusto Menna
Barreto, encarregado de fazer
a montagem de dois apparelhos transmissores de ondas
curtas, um de 200 watts e outro de 500, de corrente rectificada continua, e uma estação receptora, com o fim de
auxiliar o serviço radiotelegraphico sobre a viagem da
esquadrilha aerea italiana.Os apparelhos foram instailadas na estação de radio da
Repartição Geral do Telegrapho Nacional, no bairro do
Alecrim.
ABERTO O CREDITO DE 50
CONTOS PARA OCCORRER
OS FLAGELLADOS DA SECCA DO NORDESTE
NATAL, 5 (A.B.) — O interventor Joffily baixou um
decreto abrindo o credito de
50:000$ para soecorro aos fiagellados da secca.
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de Andrade, affirmando que
não lhe negará aquillo que
daria até ao peor scelerado,
isto é, agasalho á sua defesa.

PARA'
SUBSTITUIÇÃO DOS NOMES
DOS GRUPOS ESCOLARES
5 (A. V.) — De
BELÉM,
accordo com recente decreto
do interventor Barata, relativo á substituição dos nomes
de personalidades vivas, dados
a estabelecimentos públicos,
substituidos os dos
íoram
grupos escolares que se denominavam Arthur Bernardes,
Wencesláo
Epitacio Pessoa,
Braz e Paulo Maranhão, que
tomaram respectivamente, os
nomes
de Paulino de Brito,
Pinto Marques, Dr. Freitas e
Vilhena Alves.
Foi igualmente substituído
do Instituto Lauro
o nome
Sodré, que passou a chamarInstituto Don Macedo Costa.
O Gymnasio Paes de Carvafoi mudado para Gymna' lho
sio Paraense.
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PARAHYBA
O ORÇAMENTO DO ESTADO
PARA 1931
JOAO PESSOA, 5 — (A. B.)
O orcn.rn.ento geral do Estado para 1931, ja publicado,
não apresenta quasi nenhuma alteração em relação ao
orçamento do anno passado.
EXTINCÇÃO DO BATALHÃO
DA POLICIA PARAHYBANA
JOAO PESSOA, 5 — (A. B.)
De conformidade com um
decreto ha pouco baixado pelo interventor Antenor Navarro, vae ser extineto o Batalhão Provisório da Policia do
Estado.

PERNAMBUCO
UM
FALLECIMENTO DE
JORNALISTA
RECIFE, 4 (A.B.) — Informações recebidas da cidade de
haver
annunciam
Gravata
fallecido ali o jornalista Paulo Fernandes, que foi redactor
"A
do vespertino recifense
Noite", e mais tarde trabalhou na imprensa do Rio de
Janeiro.

No

Theatro
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degenerados

Amores

SO» PARA ADUI/TOS
TEMPLO DO AMOR LIVRE
O delicioso cocktail do praeCr — Rigorosamente prohlbido pnrn menores e
senhoritas
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$i MANOELINO TEIXEIRA '^
M COKCKiTADE MORAES"
Ji OCTAVIO MATTOS'
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ie MARY BRIAND

Há mezes, Paulo Fernandes
re tornara a Pernambuco, já
atacado de grave moléstia.
Não obstante ter ido tratarse no interior, em clima ameno, o mal já muito adeanta'do não pôde ser detido, vindo
afinal a fallecer o joven jornalista.

SERGIPE
CONSELHO PENITENCIÁRIO
DO ESTADO
ARACAJU', 5 — (A. B.) —
O interventor Maynard baixou um decreto nomeando os
membros do Conselho Fenitenciario, que ficou assim composto: advogados Evangelino
Faro, Leonardo Leite e Cárvalho Netto; médicos Josaphat
Brandão, Oscar do Nasciuiento; representantes do Ministerio Publico, e procurador geral do Estado, bacharel Edson Ribeiro.
A COMPANHIA FINLANDEZA
LIMITADA REQUEREU PENHORA DA "GAZETA DE
SERGIPE
ARACAJU', 5 — (A. B.) —
A requerimento da Companhia
Finlandeza Limitada, credora
da ex;tincta "Gazeta de Sergipe", da importância de ...
5:600$000, por
fornecimento
de papel, que deixou de ser
pago, foi penhorado o material typographico do mesmo
jornal, que era de proprledade de um filho do ex-presidente Manuel Dantas. Êóse jornal usava sempre de linguagem extremamente violenta
contra os adversários dá passa situação sergipana.

BAHIA
MANIFESTAÇÃO AO INTERVENTOR FEDERAL
BAHIA, 5 (A.B.) — Está
sendo preparada uma manifestação ao professor Leopoldo Amaral, interventor federal no Estado, em demonstração de reconhecimetno por
aquélles dos seus actos que
têm favorecido o povo, que se
mostra satisfeito com o seu
governo.
A UTILIDADE DOS POSTOS
DE PROPHYLAXIA
BAHIA, 5 (A.B.) — Já está
annunciado que os postos de
prophylaxia não serão mais
extinetos, em vista da sua indiscutivel e grande utilidade.
Esses postos continuarão
custeados pelo governo do Es-

THEATRO

João Caetano

EMPRESA J. CRUZ JÚNIOR
Companhia Brasileira de Opereta, da qunl' ta* parte o Ia
tenor Vicente Celestino
HOJE — A's 7 3|4 e 9 3]4
16a e 17» representações da
encantadora peca

Alvorada
do Amor

Mhl: *lJmr a
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Phenix

HOJE — A'S 2-4-6-,8 ei©
horas

UO
A seguir — MERCAOÜ
PRAZER — Seis sensncionnes
UMA
netos. — ETJ QUERO
MULHER BEM NUA — Sketch
com
belliscômico tm 1 acto
nimos quadros de nü artístico
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Terça-feira, 6 de Janeiro de 1931

que já foi vista e applaudida
— por milhares de pessoas —
Luxo!... Arte!.,. Esplendor!...
Trabalho admirável de
ADRIANA
DE
NORONHA
PREQOS POPULARES
— io» —
AVISO
A Empresa «T. Crus Junlor
previne o publico de que oa
apparelhos de refrlgeraçfio do
theatro JoSo Caetano se encon tram em perfeito funecionamento» dando á sala, uma
temperatura agradável.
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tado, até que a União retome
o encargo desse serviço.

S. PAULO
A POLÍTICA
EXTREMISTA
DE PLATINA
S. PAULO, 5 (A. B.) _ Ha
da Tarde"
dias o "Correio
publicou uma carta dirigida
de Platina pelo sr. Theophilo
Carvalho a propósito da po
litica
naquella
localidade.
Hoje a mesma folha publica
o seguinte telegramma: *
"Motivos minha carta
publicada nessa folha foi hontem alvejado a tiros o prefeito Luiz Gonçaves, sem resultado. (a) Theophilo Carvalho."

PARANÁ'

COMMENTARIOS EM TORNO DA RECENTE PROHIBIÇÃO DA ENTRADA DE HERVA-MATE NA ARGENTINA
CURITYBA, 5— (A. B.) —
A propósito da prohibição:, da
entrada da herva-matte na
Argentina, diz-se que o goverho brasileiro deve
proceder
com urgência, e com a maxima energia, contra o crescente e alarmante contrabando
da herva, que se faz pelas
fronteiras occidentaes do Paraná e do Matto Grosso, onde
não existe em largas extensões nenhuma vigilância.
Segundo cálculos moderados,
escoam-se por ali annualmente, cerca de 80.000 contos, clandestinamente.
Np Paraná, espera-se, além
dessa, outras enérgicas medi-;
das por parte do governo da
Republica, para o amparo da
producção do matte, que é a
principal fonte de renda de
dois Estados.

RIO G. DO SUL
O BANCO PELOTENSE REQUEREU A SUA LIQUIDAÇÃO
PORTO ALEGRE, 5 (A.B.)
— O Banco Pelotense acaba
de requerer sua liquidação. Essa noticia, conhecida hoje
pela manhã, á abertura dos
estabelecimentos bancar ios,
causou forte impressão nesta
capital.
COMMISSÃO DE SYNDICANCIA PARA PROCEDER EXAME NOS ACTOS DA SITUAÇÃO PASSADA
PORTO ALEGRE, 5 — (A.
B.) — O acto do interventor
federal, general -^Flores da
Cunha, que determinou, o estabelecimento de uma commissão de syndicancia, destinada a proceder ao exame dos
a
actos praticados durante
situação passada, e encaminhar as suas conclusões
ao
Tribunal Revolucionário,
é
considerado de grande importancia.
A instituição dessa commissão colloca o Rio Grande do
Sul dentro da ordem revolucionaria, segundo os commentarios que se fazem nos circulos politicos._

Veio de Buenos Aires o
"Almirante Jaceguay
Acha-se na Guanabara, procedente de Buenos Aires, o transatlântico nacional "Almirante Jaceguay", qua fez essa viagem eob
o commando do capitão de longo
curso Arnaldo Muller dos Reis..
Entre os innumeros passageiros
que, a bordo dessa nave do Lloyd
Brasileiro, viajaram com destino a
esta Capital, notámos os srs.: Edgard Bauxbaum, Leyde Bauxbaum,
Jarbas Schmidt, Emilio Peixoto de
Azevedo, Ejckler Aren,. José Alves
Casemiro, Pedro Vieira de Carvalho e outros.

.. n» Mirn,i ,..
^^'"""¦"ID,

*

r^rriMariTT-a* i ¦¦¦¦ n ¦

INSPECTORIA DE
VEHICULOS
Exames de motoristas
CHAMADA PARA HOJE, A'S
8 HORAS
Jorge Aloysio Fontenelle, <$ilberto Braga Torres, Hilton Nabuco de Castro, Henrique de Azeredo Coutinho, Luiza Ramalho Scardino, Abel Pereira de Rezende,
Manoel Utges, Alexandra Dalezka,
Polvinò Montenegro Rocha e Agenor Joaquim Rodrigues.
PROVA PRATICA
Miguel Costa Silva e José Mendes.
PROVA REGULAMENTAR
Waldemiro Luiz Góes.
TURMA SUPPLEMENTAR
João Fernandes Vieira Júnior,
Antônio Bernardo, Joaquim Monteiro e Affonso Rodrigues.
DOS EXAMES EFRESULTADO
"FECTUADOS
HONTEM
—
Valentim RodriApprovados
gues Pereira, Ernesto Goetze, Paulo Guimarães de Freitas, Laurence
Sfton Andrews, Iòvane Giovanni,
Raphael de Souza Aguiar, Alays
Pinto Dornelles, Dario de Luna
Ramalho, Affonso João Caetano
Filho, Mario' Dias Vargem e Ary
Ferreira Mourão.

Infracções até ás 18 horas
de hontem

DESÜBEÍiIENCIÁ AO SIGNAL
Pas. — 604, 1391, 1887, 2180, 2321,
2413, 2510, 2686, .3260, 3442, 3675,
4754, 4774, 4842, 4916, 5200, 5230,
5311, 54S7, B463, 5728, 5991, 6128,
6253, 6318, 6665, 6677, 7022, 7170,
7764, 8256, 8306, 8412, 8545, 8683,
8985, 9129, 9504, 9546, 9654, 11068.
Carga — 3880, 4223, 6030.
EXCESSO DE VELOCIDADE
Pas. — 22, 367, 827, 988, 1331,
1458, 1672, 1722, 2365, 2520, 2558,
2565, 2612, 2618, 4051, 4795, 6281,
6516, 7677, 8990, 9808, 10111, 11521,
11657, 13461, 14009.
Carga — 470, 1530, 2184, 6244.
CONTRA MAO
Pas. - 123, 341, 2927, 7241, 10223,
11732, 12527.
Carga — 4564.
DESCARGA LIVRE
Pas. — 236, 1463, 1910.
ESTACIONAR EM LOGAR NAO
PERMITTIDO
Pas. — 2952, 3140, 12226, 13146,
13182, 13286.
Carga — 576.
MEIO FIO E BOND
Pas. — 8415, 9115.

Correio te^taufleurs"
Na sede da União Beneficente de Chauffeurs tem cartas os seguintes snrs.:
Aber Gonçalves Lisboa, Antonio Soares de Pinho, Antonio de Oliveira Pinto, Antônio
Antônio Soares de
Pereira,
Augusto,
Almeida, Antônio
Agostinho Abreu, Armindo da
Silva Ramiro, Delphlm Fernandes, Eduardo Esteves,
Francisco Rodrigues Pontes,
Francisco de Freitas Moura,
Henrique
Manoel de Souza,
Horizonte Innocèncio
Sampaio Bandeira, José Fontes,
José Dias da Costa, José Teixeira, José Regueira Portella,
José Fernandes Pereira Jor.
Joaquim Loureiro da Cunha.
Joaquim
Pereira,
Josepha
Gonçalves da Rocha, Manoel
da Silva Rabello, Manoel José
de Souza, Pedro Pereira Vieira de Souza e Ulysses de Andrade e Lima.

tiro de Guerra n, 7
São' convidados todos os associados que fiveram parte da escola de soldados do anno próximo
findo (1930), que não prestaram
exame para reservista, a irem retirar dá Secretaria as suas certidoes de idade ou continuarem as
instrucções militares, pois' a matricula na referida escola encerra-se nesses próximos dias a só
serão re-matriculados os qüe comparecerem com brevidade.
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Terá inicio hoje, na 3» Auditona de Guerra,
o summario de
culpa do soldado Fernando Soares, do 1" R. C. D. denunciado
como incurso na sancção do artigo 107 do Código Penal Militar.
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A VIUVA DO SENADOR
|
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Tres finíssimos actos de ALDA GARRIDO
Brilhante desempenho de toda a Companhia
Amanhã, quarta-feira, primeiras representações dá engrada comedia em tres actos, de Miguel Santos
HOTEL DOS AMORES

Deixa

t-ALCw
A Cia. Comedia* e Salnetes
apresenta

A DEFESA DO
MAURÍCIO
/:'

Original de
JOSE»

GOMES

—
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Os nnnuncfo» nouta «ecçflo a&c cobrado* u $(100 11 linha oo 3ÍM00
o cen-tMivtro e nflo devem «xccdri de 4 centímetros.

CAMINHÃO FORD

CHEVROLET PAVÃO

Em
estado,
perfeito
por
1:000?000. Ver e tratar á rua
Marquez de Abrantes, numero
178, sr. Queiroz.

Vende-se um
bem conserrado, completamente equipalo, por 2:000$000. Rua Preleito Sodré. 64, Nictheroy.

BARATA FORD

PÃCKÃRD

Vonde-se uma era
Vende-se, por qualquer pre- estado, depositada na perfeito
garage
capota, Colombo. Rüa
co, pneus,
pinturas,
Machado de
cortinas, inteiramente novos. Assis, 49, Onde se
dará inMachina em perfeito funecio- formações.
namento. Telephone 7-'482'9.

~

^ÊDÃ^AMILCAR

AMILCAR

Pequena double-phaeton com
Vende-se por motivo que se optima e perfeita machina
econômica
e
veloz.
explicará ao pretendente, pe- muito
queno e elegante carrinho eu- Aceitam-se offertas somente
ropeu de boa marca, bem con- hoje. Manoel Maia, rua do Seservado e completamente equi- nado. 222.
pado. Machina muito resistente, econômica e veloz. Nisio
DELAGE
Bomes, Uruguayana n. 22, 5o
Vende-se
um, marca Delamdar.
g-e; preço 3:000?; tratar á rua
de
Setembro
Sete
n. 69, 2.°
DODGE
andar; telephone 4-4899.
_____
_
.
limousine
Vende-se
unia
estado,
Dodge, em
perfeito
Vende-se,
de
preço de occasião; á rua Baparticular,
rS.o de Itapagipe n. 135.
marca "Essex",
em
optimo
astado de
funccionamento' e
=
conservação.
Pôde
ser
visto
SEDAN
FORD
Imperial.
lia. Garago
Jfreço
Vende-se, em perfeito esta- 8:5005; Ave.
Gomes
Freire,
com porteiro
do ti. 47|49.
do; tratar
SELECTO HOTEL. 168. Praia
do Flamengo.
STUDBAKER
Vende-se, de uso particular,
AUTO SPORT
preço de ocasião. Tratar até
12 horas, á rua do Riachuelo
GARDNER
n.° 44. 3.° andar, com João.
carro
bêllo
Vende-se um
Gardnor, oom pouco uso. Ver CHÈVRÓLÉT DE 6 C.
e condições de venda com o
Vende-se um, ultimo typo,
sr. Vianna, Garage Light, 64.
perfeito e pneus todos novos.
rua Commandante Maurity
Preço 4:200?000 á vista. Rua
e Barros 143 (garage
CHRYSLER e LINCOLN Mariz
Praça da Bandeira).
™~
Vendem-se "Chrysler", 5 lo"Lincoln",
FORD
gares, 6:000?000, e
Vende.se
tambem 5 logares, 18:0005000.
barato, fechado,
Ambos perfeitos. Informa-se ultimo typo, ver e
tratar &
rua Alzira Brandão 63.
tel. 6-1087.

Revalidação de carteiras

CHAUFFEUR

Diversos leitores desta seccão lembram-nos a necessidade de publicarmos,
para
conhecimentos dos interessados, a decisão final do inspector geral de vehiculos, sobre
a revalidação de carteiras de
chauffeurs, — assumpto que
este jornal tratou, em primeira mão, acerca de 20 dias.
certa vez,
Avistando-nos,
com o dr. Godofredo Barbariz,
s. s. autorizou-nos a declarar
que iria pôr em pratica a medida em questão, a partir de
Io de janeiro em deante. Adean tamos mais que o inspector
de Vehiculos esposava a idéa
apresentada pelo DIÁRIO DE
NOTICIAS", affirmando-nos
eté não vêr obstáculo algum
á immediata
exequibilldade
da medida, a qual, sobre simplificar o serviço de sua repartição, constituia-se em um
acto de coherencia na interpretação dos Regulamentos de
Vehiculos.
Exprobando os vicios e absurdos em que as administrações passadas se estribavam
para impedir a validade, na
capital, das carteiras fomecidas pela Inspectoria de S.
Paulo, tivemos a approvação
do nosso dever e de interpretar o caso amparado
pela
opinião do dr. Barbariz.
E', pois, de presumir que s.
s. tenha expedido ordens sobre a revalidação ou cogite
em expedil-as brevemente.
De um ou de outro modo, em
breve poderemos informar os
nossos interessados da decisão

Pede-se ao sr. chauffeui
que tomou um passageiro na
Av. Thomé de Souza para a
rua Guanabara, a fineza de
entregar a mala que ficou em
seu carro, á Av. Thomé de
Souza, 140, que será gratificado.
i <-rja»»-<a8»—afr-BKW»

reducção do imposto
sobre vehiculos
Reune-se amanhã a directoria do Centro Beneficente dos
Chauffeurs de Nictheroy, para tratar do caso da majoração das licenças de automoveis.
Na reunião será proposta a
convocação duma assembléa
geral e, se fôr aprovada, como se espera, esta ayocará a
si os trabalhos necessários a
uma representação ao interventor municipal, junto
de
quem pleiteará uma reducção
"da
que attenda aos interesses
classe e aos da Municipalidade da vizinha capital.

Theatro Lyrico
GRANDE COMPANHIA BRASILEIRA DE
DRAMAS PSYGHICOS
(Theatro Fsychico)
CREAÇÃO E DIRECÇÃO DE HONORIO RIVERETO
e da qual fazem parte os eminentes artistas MARIA
CASTRO, MARCILIO LIMA e ANTÔNIO RAMOS

BRANCA DIAS
com bailados e coros de HONORIO RIVERETO

ARTE!

LUXO!

ORIGINALIDADE!

MUSICA DE NEWTON PADUA

BILHETES A' VENDA DESDE JA» NA BILHETERIA DO THEATRO DAS 10 A'S 5 DA TARDE
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E5 quem tem o melhor sortimento de Malas, Pastas, boisas, carteiras, capas e arreios,
a preços módicos.
RUA DA QUITANDA N. 85

Sensacional! Sensacional! - Preços populares
\
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A Casa Janot
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Ds "ciiauífeurs" de Hictiieroy vão tratar da

A acção dós dois primeiros actos passa-se na Parahyba
do Norte e em Lisboa, onde Branca Dias foi queimada
viva pela Inquisição, e as scenas do 3° acto desenrolamse no Mundo Espiritual
"Infância";
2o, "Morte"; 3o, "Glorificaçáo"
Io bailado:
de Branca Dias no plano astral — Solita — Primeira
bailarina: Grabinska, Criação choreographica de Pierre
Michailowsky.

mulher
chorar
com musica de vários
autores

FEIRA DE AUTOMÓVEIS

Sensacional estréa da grandiosa tragédia espirita

HOJTE e AMANHA

GEORGE K.

1Tto\

WBÊmmmm

^Kn^ã^^g

WA S -z- QUINTA-FEIRA -z- DIA 8

THEATRO RECREIO

iMflYdM

EMPRESA J. R. STAFFA
-— A's 8 e ás 10 horas —

UM CHAUFFER QUE NAO
RECEBE OS VENCIMENTOS
A QUE TEM DIREITO
Ha dias fomos procurados
pelo chauífeur Manoel Oliveira Pinto, para o fim de lhe
certos doserem entregues
cumentos aqui annunciados á
disposição de quem os peTrdera. Não eram os delle. Relatou-nos então que o sr. Agostinho da Cunha Salles, resi-.
dente em Bangu' e de quem
era empregado como condu ctor dum caminhão de propriedade daquelle, se negava
a pagar-lhe seus salários, no
valor de seiscentos e tantos
mil réis, porque elle perdera a
do vehiculo, aliás a
licença
expirar o prazo e substituida
por uma 2a via. Aecrescentou
ainda que era habito do seu
ex-patrão furtar-sè aó pagamento de ordenados de seus
auxiliares, havendo já diversas victimas.
Havia precisão e coheren
cia, parece-nos. na narrativa
de Oliveira,
e chegamos a
apiedar-rios do "profisicnal"
quando elle nos declarou que
o acto de Soares o deixara em
sérios embaraços, sem recursos para se manutenir durante o-tempo em que procurava
collocação.
Publicámos a queiqa, commentando o facto. Ern seguida, a pedido do chauífeur em
apresentamol-o ao
questão,
lc delegado auxiliar, dr. Rego
Barros,
a quem pediu sua
intervenção no caso.
S. ex., ouvindo o queixoso,
inferiu que elle tinha razão e,
com solicitude, enviou-o ao
delegado do 25° districto, falando com este ao telephone
para attendel-o na medida do
possivel.
Hoje Oliveira esteve novamente em nossa
redaeção,
contando-nos o resultado da
intervenção
daa autoridades
do 25° districto.
Ouvido-o,
a autoridade
mandou um agente buscar o
aceusado*. O agente, ali mesmo, se teria pronunciado de
modo a não deixar duvida que
dava com Soares...
harmonizaria
tudo, pois se
Parece, realmente, que era
amigo de Agostinho
Cunha
Soares,
porquanto, reunidas
as partes, o queixoso passou
recibo de 100$000 por saldo de
contas, a convite das autoridades dp 25° districto.
Uma coisa ficou provada:
o debito de Soares a Oliveira.
O desencontro verificou-se
apenas
na quantia, que o
queixoso explica subir a réis
666$000, sendo 160S000 saldo
de setembro ou outubro e o
correspondente a 28 dias do
mez posterior, á razão de réis
Õ00S00O mensaes.
Desejaríamos que o delegado do' 25° districto syndicasse
bem o caso, concluindo depois quem illequeou a sua bôa
fé.
Se o sr. Cunha
praticou
mais uma façanha das muitas que lhe são attribuidas, é
justo que s. s. lhe applique o
correctivo merecido pelo máo
pagado? e \ie, de mais a mais
decidiu a autoridade por uma
conclusão onde houve o preJuizo quási total dos salários
do chauífeur,
os quaes são
obtidos, na época que atravéssamos, com sacrifícios enormes e, portanto, merecedores
do amparo da justiça para que
revertam
em beneficio de
quem pertencem.

culpa

A .
Semana
da
Gargalhada

aRTHUR,
em.

Rua Visconde do Rio Branco, 51

COM 0 25° DISTRICTO
POLICIAL

ELDORADO Inicio de
summario de
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DIÁRIO DE NOTICIAS é o órgão official das seguintes associações: — União Beneficente dos
"Chauffeurs" — Centro Beneficente
dos Motoristas do Rio de Janeiro» Volante Club e do Centro Beneficente dos Chauffeurs de Nictheroy
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