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O «Estado do Rio Grande», e/w ar%o editorial, diz que o chefe dó Governo Provièorio
precisa demonstrar agora, na solução do caso paulista, se está com a Nação ou contra ella%
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Foi GStabelGCiáio, em Süo l*aulop o conmantão unico de iodas as forças militares

Vão reunir-se, depois dc amanhã, os fundadores do Partido Economista — Chega hoje o inii m^^b^ **-^^jbB!H_B_rofB__o_____n__! terventor Juracy Magalhães — Cogitações em torno da vinda ao Kio do embaixador Toledo
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de Imprensa, por oceasião da bella
Grupo feito na bibliotheca da Associação Brasileira
festa promovida pela "Assicurazioni Generali"
que a Companhia Assecurazioni
üenerali di Trieste e Venezia
destacou dos tres milhões de liras que distribuiu entre instituições caridosas do mundo inteiro,
para commemorar a passagem

Foi estabelecido, em São
Paulo, o commando unico
das forças federaes e estaduaes
Depois dc conferenciar, longamente, com o embaixador Pedro
de Toledo, o coronel Manoel Kabello, commandante da 2tt Região
Militar, visitou, hontem, as unidades militares aquartelndas em
São Paulo, assumindo, depois, o
commando de todas as forças armadas. Passou, assim, a ser subordinada á 2** Região Militar a
Estado, em
do
Publica
Força
secontinuaram,
cujos
postos
as altas pagundo noticiámos,
o novo secretariado
tentes que
paulista tentara afastar do serao
qüe
viço activo. Prende-se,
do coronel
parece, a resolução
Rabello ao facto de terem os dois
"frente unipartidos politicos da
"wl"
ca" resolvido organizar uma
licia civica" para a qual, segundo

un \

do seu primeiro centenário de
existência. Na mesa, enfeitada
de flores, tomaram parte a exma.
sia. d. Darcy Vargas, o embaixador de Italia, representantes
da companhia doadora e os directores da A. B. I.
Antes da soiemnidade foram,
pelo sr. Herbert Moses, pronunciadas algumas palavras, tendo
assim terminado a sua oração:
"Em nome dos contemplados,
A prisão, por 30 dias, dos officiaes signatários do respeitosamente beijo com gratidão as mãos da exma. sra. Dartelegramma ao ministro da Guerra
cy Vargas, assim como agradeço
de Almeida, Almir Campei- a honra da visita á nosâa' cáéet,
Bo Boletim do Departarnen- Pastor
Alcyr d'Ávila Mello, 2° tenente
que tem na mutualidade uma das
to da Guerra, üe hontem da- lo,
Joáo do Mello Rezende, primeiros suas mais importantes finalidátado, consta o seguinte tópico: tenentes Luiz Mario Ascenção,
da
des. E abençôo um instante como
PRISÃO DE OFFICIAES
E. M., no Io D. A. C; Arlone
são
mostra
De ordem do sr. minist.ro,
Brasil, do 3» R. I., no 3o R. I.; esse em que Deus . se
prasos, por 30 dias, nas unidades Hüdeberto Vieira de Mello, da D. através dos nobres impulsos dos
abaixo mencionadas, p:*r haverem G. T. G-, e Alberto Soares
de homens".*
Em seguida, a exma. sra. d. Sr. Moraes e. Barros, secreMeirelles, do C. M. E. F., no 1°
D. A.' C; Demosthenes Américo Darcy Vargas entregou um chetario da Fazenda de São
SfttfiHsWjfflwP / J-mMBíiw3___B__ da Silva, Ary Motta Azevedo, Lau'
que a cada urna das associações
Paulo
renio de Azevedo, Renato Ferraz de caridade contempladas com a
da Cunha, DJalma William Alian,
mil réis, ten- se affirmou, concorreriam os perHumberto Almeida, Oscar Passos e quota de quinhentos
Melchiades Tavares, todos do 5o do palavras de marcada sympa- repistag com 500 homens, arma^^^am^^m^mm^r^rr^m R. I., no 5o R. I.; Aurélio Vai- thia para os jornalistas ao enpelo sr. Sylvio de Campos e
a contribuição de dos
porto de Sâ, Carmelo Baptista da tregar-lhes
com outros tandemocráticos
os
Nogueira
de Abreu tres contos que lhes tocava na
Silva, José
tos.
Chaves, Roberto Mlscow, Octavio doação.:
Braga, Ivens do Monte Lima, ArSeguiu-se lauto "lunch", ten- Como o sr. Mario Carneiro
MB**^wssí ' \ gens do Monte Lima, Aroldo Pedo
sido offertados depois lindos respondeu á communicareira Pinto e 2o tenente Raphael
Rodarte, todos do 6o R. I., no ramos de flores á exma. sra. d.
6U R. I.j primeiros tenentes Wa- Darcy Vargas.
ção do embaixador Toledo
Reinou durante a ceremonia
terloo Silveira Landin, do 1° R.
Ao sr. Pedro de Toledo, inteiI., no Io R. I.; Humberto Moraes um commovido ambiente de corventor federal no Estado de SSo
Barbosa do Amorim, da E. M-, dialidade e bondade humanas.
Paulo, enviou o sr. Mario Carneino Io D. A. C; Antônio Thomé
Estando presente á festa, corno ro, encarregado
do expediente do
da Silva, da E. S. I., no 1° D
sócio da A. B. I., nosso collega Ministério da Agricultura,
A. tí.; Luiz Marques Barreto Vio seo
dr.HerPinheiro,
sr.
Raphael
anna, da 2» C. E., na 2» C. JS..
telegramma:
guinte
ffl__^___B_^wSsBP^^fefe«!*:s^i^iii.^s!»i::sf.
Ponçallno Cardoso da Silva, do bert Moses pediu-lhe que accen" Agradecendo
comntunieaçáo
bHsk_r____oI____P_,% i^tffl
é 0" R. I... no 9o R. I.; Armando tuasse a
B_M_GfflMmB__raMit ™ íi1^»^..^"
grande honra e a sa- vosso secretariado ficou constiRabello
Associação
e Oscar
Miranda tisfação com que a
ilifflfl Vianna
do 7° B. C, no 7o B. C; Fer- Brasileira de Imprensa
recebfc tuido de modo corresponder leglnando Flores, Arminlo Bier, José na sua séde a sra. Getulio Var- timaa aspirações paulistas e coljj,
'
Bina MaLopes de Lima. João
laborar
patrioticamonto
grande
WÊmkWm
chado, todos do 0o B. O., no 8" gas.
O dr. Raphael Pinheiro pro- obra reconstrucção nacional se
Milton Baptista Pereira,
B. C;
acha empenhado Governo ProviGeneral Leite de Castro
da 2* C. E., na 2" C. E.; segun- nunciou, então, commovido e briRepublica, faço votos
da
dos tenentes Ivo Martins de Sou- lhante discurso que provocou da sorio
incidido nas disposições do aviso za e Affonso Cunhgi Mesquita, dn assistência,
ao terminar, uma completo êxito nobres esforço»
n. 201, de 23 do corrente, os sc- 2» C. E., na 2° C. E.; primeiros* prolongada salva de palmas.
vindes desenvolvendo para .norofíiciaea :

Realizou-se hontem, no salão
de reuniões do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira
cie Imprensa, a ceremonia da entrega da quantia de oito contos
dc réis a instituições pias do Rio,
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TENENTES DO EXERCITO

¦Hr

Hi

KHPk^O^,:' ¦¦¦¦'Wl
¦HH_WS__H_M__hP*«&,--;'',,-::*:;"^

WSBL :&m^mà

™__!

*

i,

IJ

i

guintes
l" tenente Celso Lobo de Oliveira, do lu B. C, no Io B. O.J
segundos tenentes Mareio Pinheiro
Barroso e Naudo do Lago Bastos
Vieira, do Io B. I., no Io R. I.;
primeiros tenentes José Napoleão

Stol Nogueira,
tenentes Manoel
Aroldo Barbosa Fontenelle Bezer»
Gualberto Sá,
Erasto
ril, João
Cordeiro, Salvador de Souza Lima,
Zacharlas Muller,
Amado Torres
Pereira e segundos tenentes Almir
Mendes Mourão e Ornar Guima»

malizar situação desse grande Esdentro
dos principios de
rães Omcna, todos do 15° B. C, tado
e adminisno 15° B. C; primeiros tenentes honestidade politica
ordem e liberdade
Juvenclo Fraga, Leonardo de Cam- trativa e de
constituem
pos, e Gentil Barbato, do 14" B. que
vossos
velhos
ideaes. Como encarregado expe(Conclue na i* pagina)

diente do Ministério da Agricultura terei a mais viva satisfação
em prestar ao • vosso governo todependerem
dos os serviços que
deste Departamento o como velho
amigo serei feliz se vos puder ser
em qualquer
util
pessoalmente
emergência. Cordiaes saudações."
_•_
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parecendo estar satisfeita com os
"passageiros"
"Pedro
que tern o
Primeiro"...
O DR. REGO MONTEIRO A
BORDO DA PRISÃO FLUCTUANTE
A bordo de uma das lanchas da
Policia Marítima,
foi conduzido,
hontem, ao "Pedro I" o delegado
dr. Rego Monteiro, em companhia
do escrevente Lyrio Coelho, afim
de ouvir Os presos que se achajr.
a bordo daquelle navio do Lloyd
Brasileiro.
O SR. SAMPAIO CORRíH NA
OS PRESOS PODEM RECEBER
POLICIA
VISITAS
Procurado em sua residência, na
O 4o delegado auxiliar, capitão manhã de ante-hontem, foi cjnduDulcjdio Cardoso, declarou aos re- zido por um agente á
policia o sr.
presentantes da imprensa que os
Sampaio Corrêa. Depois de convera
boractualmente
sar algum tempo com o 4o delepresos politicos
do do navio "Pedro I", poderão gado auxiliar, o dr. Sampaio Correceber visitas, o que será feito rêa declarou ignorar tudo, estando
por intermédio de um cartão for- á disposição da policia.
Em seguida, a autoridade agranecido pela policia.
deceu a sua presença, mandando-o
AS
DILIGENCIAS
CESSARAM
levar no seu automóvel á suu resiPOLICIAES
dencia.
Segundo fomos informados, na O SR. COSTA PINTO OUVIU O
BOATO E FOI A' POLICIA
a poiicia
4" Delegacia Auxiliar,
O conehcido criminalisat e ex.
não dará mais batidas para prender politicos do regimen passado,. intendente municipal sr. João da

Costa Pinto, ao tomar
conhecimento do boato de que a policia
estava á sua procura, não tardou
em ir apresentar-se.
O capitão Dulcidio Cardoso recebeu-o e respondeu que nada havia
eorn a sua pessoa, solicitando do
hábil causídico a nota da sua residencia.
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Como o sr. Moraes e Barros
explica a sua vinda ao Rio

Pelo "Cruzeiro do Sul", qua
chegou, hontem, & Estação P*edro
II, ás 18,20 horas, com um atraÂÈséjjfretarwj,:
dV Justiça, as- "ío,"
"sumirá
de quasi dez horas,
a interventoria se veio portanto
ao Rio o sr. Moraes e Bato sr. Pedro de Toledo vier ros, novo secretario da Fazenda
do Estado de São Paulo.
"gare",
ao Rio
Abordado,
na
pelos
S. PAULO, 28 (A. B.) — A jornalistas, o sr. Moraes e Barviagem do sr. Pedro de Toledo ros disse ter vindo conferenciar
com o sr. Oswaldo Aranha sobro
ao Rio continua em cogitações.
A propósito os jornaes noticiam assumptos que se • prendem aos
Manoel Rabello, compromissos do Estado, no exque o coronel
commandante da 2" região militar, terior.
ao sr. Waldemar Chega hoje, ao Rio, o interjá af firmara
Ferreira, secretario
da Justiça,
ventor Juracy Magalhães
que no caso de ausência do interventor seria elle,
secretario da
Depois de ter deixado, hontem,
Justiça, qutem assumiria a inter- Victoria, o avião da Aeropostale
ventoria do Estado, sendo portan- que
Juracy
conduzia o tenente
to, destituída de fundamento a no- Magalhães,
interventor
bahiano,
ticia vehiculada de que elle, com- regressou aquella capital, forçado
mandante da região militar, sub- pelo máo tempo.
stituiria o interventor, uma vez
Hoje., o tenente Juracy Magaausente, quando este tem substi- lhães partirá de Victoria, ás 4...0,
tuto legal.
devendo chegar aqui ás 7 horas.
Ao que soubemos, o interventor
Mais tropas
bahiano pretende deixar o posto
Chegou hontem á capital pau- que oecupa, voltando ao sjío da
lista o grupo de artilharia de Jun- tropa, s.e não ficar definitivamen"caso doa
diahy.
te resolvido o chamado
tenentes".

tura á solução dos problemas nacionaeíj.
Profe.sisor dos mais illustres, o
vinha
Dodsworth
Henrique
sr.
exercendo o cargo de director do
Externato do Collegio Pedro II,
Melind.rado com 3S medidas recémtomadas pelo governo, em relação
aos politicos cariocas, o sr. Henrique Dodsworth pediu hontem sua
demissão daquelle cargo teshnico.

Sr. Serafim Vallandro, um
dos fundadores do Partido
Economista
O telegramma do sr. Flores
da Cunha está sendo muito
commentado em Porto
Alegre
PORTO ALEGRE, 28 (A. B.) —
Está sendo muito commentado o
telegramma de solidariedade do
Rio Grande do Sul ao chefe do
Governo Provisório, dizendo-se qua
esse foi o mais hábil golpe politico do interventor. O sr. Flores du
Cunha vae assim approximando.
paulatinamente o Rio Grando da
dictadura. Commentando esse tolo(Concluo na 4." pagina)

0 RIO GRANDE APOIARA 0 GOVERNO PROVISÓRIO PARA QUE SEJA
MANTIDA "A TODO TRANSE" A SOLUÇÃO DADA AO CASO PAULISTA

Como se externou o sr. João Neves, a propósito
do telegramma do general Flores da Cunha
Incfuirido, hontem, no Ho- mmmmni.iyi.i.............'.'......'.».!!""!" ¦*f***"**'l,7**>.:**i
tel Gloria, pela reportagem do
DIÁRIO DE NOTICIAS, a proposito do telegramma do general Flores da Cunha ao chefe do Governo Provisório, hypothecando, ao mesmo, a solidariedade dos partidos gauchos, para que seja mantida a
solução que teve o caso paulista, o sr. Jdfoão Neves da Ponfelizmente,
toura, que" está,
Vão reunir-se, depois de
da grippe que o
O novo chefe de policia de restabelecido
prendeu ao leito, externou-se
amanhã, os principaes
São Paulo
modo:
do seguinte
fundadores do Partido Eco— "O que eu tinha de diTomou posse do cargo de chefe
de policia de S. Paulo o sr. Thyr- zer já disse a todos os vespernomista
so Martins. O antigo politico de tinos. O telegramma é claro.
1
Está marcada para depois de Jahú. que a principio recusara, de
Homem que possue o dom inamanhã a reunião dos fundadores modo peremptório, assumir aquelle
comparável das affirmações
acabou
concordando
alto
posto,
condo Partido Economista.
O
devido a ter sido em linha recta — falando ou
em
acceital-o,
clave terá effeito no salão nobre
muito instado pelos seus amigos. escrevendo — o sr. Flores da
da Associação Commercial.
Cunha passou um telegramSr. João Neves, "leader':
Espera-se
destes 0 sr. Henrique Dodsworth ma
dentro
que
não exige habilidades
. gaúcho
que
quinze dias se effectue, solemnepediu demissão
interpretativas de quem quer
niente,
num dos theatros desta
Na Câmara, o sr. Henrique Do- que seja.
sagrados que os fundiram num
capital, a sessão publica do novo dsworth foi, como ee sabe, uma
Aliás o despacho vale por só bloco. Trata-se de um doPartido, na qual será approvado figura de grande relevo. Repre- si mesmo, no que em si mescumento que exige a meditasentante do Districto, s. a., tudas mo exprime, isto é, que os
o seu programvma.
ção de todos os brasileiros.
o
apoiou
o
governo,
Aos srs. Serafinl Vallandro e as vezes que
Rio
Grando
unidos
Pese
bem suas palavras e vepartidos
João Daudt de Oliveira, que se fez sem aubserviencias, empres- de nâo desmentem nem deso que ellas significam. O
jà
tando. apenas o concurso da sua
encontram á frente do movimento intelligencia e da sua
(Conclue nn 4" pngina)
grandá eul- mentirão jamais òs principios

I" os políticos aprisionados pela Policia — Apesar dos boatos
Continuam a bordo do
não chegaram ao Rio os presos politicos de São Paulo — Em Nictheroy ta mbem houve prisões
Lloyd Brasileiro, onde se encontram os politicos presos ha dias.
OS "PASSAGEIROS" DO "PEDRO 1"...
Encontram-s>e presos a bordo do
"Pedro I" os seguintes politicos:
Cesario de Mello. Carreiro de Oliveira, Luiz Guimarães Filho, Azevedo Lima, Machado Coelho, Jurandyr Pires Ferreira, Dormundo
Martins, Flavio da Silveira, Euricn Souza Leão, Solfieri de Albuquerque e Edgard Romero, onze,
ao todo.

da organização do Partido, con
tinuam a chegar, diariamente, as
adhesões de prestigiosos elementos, daqui, e dos Estados.

____•__» __._"!___.

oo regimen decahido
OS políticos
"Pedro
O SK. CESARIO DE MELLO JA'
ESTA' NO. 'TEDRO I"
Em companhia do delegado era
comniissão na 4* Delegacia Auxiliar, tir. Luiz Augusto do Rego
Monteiro, foi transportado para
bordo do "Pedro I", o sr. Cesario de Mello.
O conhecido politico foi preso
pelo delegado do 24° districto,
cm Cascadura, sendo levado para
a i" Delegacia Auxiliar, onde ficou detido algumas horas, até o
seu embarque para o navio do

amesquinhado durante mezes e mezes. Aliás, não
se precisa de muila penetração para logo verificar
que, no Brasil inteiro, ò sr. Getulio Vargas será
applaudido se não transigir com o espirito de desordem e de cúbica em que pretendem fazer a dictadura mergulhar. E, sobretudo, é preciso notar
que, saudá'ndo o triumpho merecido dos paulistas,
ninguém pensou ao menos de leve na restauração
absurda do regimen derrubado em 1930, pois, como
affirmou com inteira propriedade o sr. Assis Brasil, alguns homens do passado podem voltar, mas
as instituições mortas jamais resuscitarâo. O episódio da prisão de alguns dos sub-politicos depôstos é, a esse respeito, de uma eloqüência historica incomparavel.
Esses sebastianistas das oligarchias varridas do
poder formam o triste e isolado coro das rãs que
suspiram pelo advento dos caciques que a revolução desthronou. Vê, portanto, o sr. Getulio Vargas
que, passados alguns dias de maiores apprehensoes, a Nação verifica e reconhece que, apeBar das
culpas enormes da revolução, não ha quasi ninguem que alimente o desejo de volver aos velhos
dias de oppressão oligarchica.
Somos Insuspeitos para assim falar, porque temos combatido com a maior vehemencia os erros
do regimen actual. Fazemol-o, entretanto, em nome dos interesses e dos direitos do povo, e nunca
por saudade ou qualquer espirito de subordinação
á Republica Velha.

- Foi largamente noticiado quc o coronel Manoel Rabello, commandante da 2.* Região Militar,
assumiria o cargo de interventor em S. Pauio,
uma vez que o sr. Pedro de Toledo fora convidado a vir ao Rio. Essa affirmativa não podia
i deixar de ser commentada com a maior estrajihcza, pois tinha todas as apparencias de um
ardil arranjado para que ,a substituição do sr.
"dar X-íi
Toledo fosse feita discretamente, sem
vista". Felizmente, o commandante da guarnição
federal em São Paulo promptificou-se a declarar
que, segundo o Código dos Interventores, cabia
ao secretario da Justiça no Estado a substituição eventual do sr. Pedro de Toledo, devendo
portanto, ae isso acontecesse, o sr. Waldemar
Ferreira oecupar o palácio dos Campos Elysios.
Essa noticia veiu tranquillizar ainda mais a
opinião publica, a qual recebeu %hontem com a
maior satisfação o telegramma dò sr. Flores da
Cunha ao chefe do Governo Provisório, trazendo
á dictadura a segurança ío apoio gaúcho á solução dada ao caso de S. Paulo, desde a noite de
segunda-feira ultima.
Por outro lado, sente-se que a opinião nacional é inteiramente sympathica á attitude do sr.
Getulio Vargas, homologando a escolha do novo
secretariado paulista, pois esse facto attesta,
nesse momento de confusão e de ambições fervilhantes, que o chefe do governo discricionário está animado do propósito de acatar os desejos e
sentimentos do povo de São Paulo, tão duramente

encontrava na rua da Conceição,
em Nictheroy, o sr. Paulo Arnujo,
ex-deputado á Assembléa Legislativa do Estado do Rio, politico da
situação deposta o residente na vizinha capital.
O sr. Paulo Araújo foi levado
& policia central, onde ficou á disposição do dr. Stanley Gome_i. chefe de policia do Estado do Rio.
NAO CHEGARAM AO KIO
PRESOS POLÍTICOS PAUInterrogado peloo representantes
LISTAS
dos jornaes cariocas acreditados
Desde a tarde de hontem que eín Nictheroy, o dr. Stanley Gocorria o boato de que politicos mes excuseu-sa informar os motivos que determinaram a detenção
presos no Estado de S. Paulo se-* daquelle
membro do directorio poriam transportados tambem para
litico do Partido Republicano Flubordo do "Pedro I".
Abordado pela reportagem, o 4n minense em Nictheroy.
delegado auxiliar capitão Duicidio
MAIS UMA PRISÃO EM NlCardoso declarou que a noticia não
CTHEROY
tinha fundamento.
Por
investigadora*
da policia da
Effectivamente, nos trens procedentes do vizinho Estado, com 4* delegacia auxiliar, tambem foi
algumas horas de atrazo, não che- preso hontem, em Nictheroy, o sr.
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ESTADUAL FLUMINENSE
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PAULO ARAÚJO
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0 VESPERTINO QÜE SERA' A VOZ DA REVOLUÇÃO!
Doutrinário — Combativo — Amplamente noticioso
RADICAL — na defesa dos principios revolucionários!
RADICAL — na propaganda de uma moderna organização
econômica!t
RADICAL — no combate em prol de um Brasil maior!
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das condições üa industria as- tinham sido desviadas."
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triaüzam racionalmente
com a paa do
ve visar todas as zonas produDispensa conformado
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CENTRO NORTE A CHEGADA DO DR. LEONARDO A MORTE DO MILLIONARÍÚ
!
TRUDA
AMERICANO SWIFT
RIOGRANDENSE
A idade e o crescimento
À fogueira salutar
Quantos são os italianos?.,
Londres e os seus.accidentea
per vehiculos
No fim

Podemos crescer depois de
rj:.oços? Cada um dos ossos,
oaè compõem o esqueleto huinàho; tíesenvolve-se por diversos pontos de ossificação.
Ora, emquanto esses pontos
não estiverem soldados entre
"i, o crescimento
da nossa
''estatura" é
possivel.
A solda dos ossos não se faz
r.ntes da idade de 25 annos e.
as vezes, não está terminada
yntes dos 28 ou 29. Pode-se,
róis, até essa idade, alimentar
a esperança de crescer um
j.ouco mais. Uma educação
constituida
physiea regular,
por movimentos bem escolhidos e por trabalho bem dosado, é um bom lactor de crêscimento.
Accrescente-se a isso uma
boa hygiene
geral; dormir
sem travesseiro, numa cama
assas dura; alimentação sem
gorduras e rica em cálcio; nada de álcool, nem de alimentos
ticidos. Convirá um tratamènto regular de raios ultra-violetas, juntamente com um bom
medicamento
recalcipicante,
assim como uma boa estação
de banhes de mar por anno.
Emfim, conforme as deficienruas particulares de cada individuo, poderá um medico prescrever extracto de glândulas
de secreção interna, variáveis.
Mas, depois de tudo isso,
que não é "canja" — valerá
a pena crescer?
-

•¦;•
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Existe em S. Faulo uma das
agremiações mais uteis e mais
oatrioticas
do Brasil. E' a
união Infantil Protectora dos
Animaes,
constituida
pelos
:dumnos das escolas prjíaar:o.s. A sociedade tem por fito.
rtibstancialmente,
prepurar
na criança de hoje o homem
capaz de amanhã.
Diversas são as modalidades
do seu pogramma, entre as
cuaes a acção directa, lmpsdindo que se molestem aninaes na via publica, fazendo
prclecções nas escolas, ensinando ás crianças o amor pelos animaes uteis e realizando o confisco, pelas ruas, pra"estilingue",
ças e estradas, do
que é a cruel atiradeira dos
' nossos garotos.
Collectados
os
bodoques,
são elles, publicamente, soleem
mnemente,
queimados,
fogueiras, deante das escolas,
com alumnos em fôrma, emquanto os professores explicam a significação symbolica do acto de fé, que tão necessario se faz no Rio de Janeiro.

Em 30 de abril ultimo, coníorme, estatiatica official, a
população da Italia subia a
42.085.000 habitantes, contra
41.605.000 no mesmo periodo
de 1931. O numero de nascimentos, no mesmo espaço de
tempo, foi de 1.032.936, e o de
óbitos, 405.850, o que dá um
excedente de mais de 60 "|°
sobre a primeira cifra.
Relativamente ás grandes
cidades do reino, a estatistica da população apresenta os
seguintes algarismos em 30 de
abril ultimo. Roma, 1.021.388
Milão, 995.598;
habitantes;
884.744;
Gênova,
Napolrs.
612.363; Turim, 600.300. Seguem-se, após, na ordem, Palermo, Florença, Veneza, Trieste e Bolonha, contando mas
habitantes cada
cie 200.000
tima. .

Em 1931, os accidentes da
circulação causaram, somente
na cidade de Londres, 1.398
ferimentos
mortes e 55.961
em pessoas.
foram mortas
43 pessoas
por bondes, 12 por taxis, 7
por bicyoletas, 47 por motocycletas, 119 por auto-caminhões,
12 por vehiculos hippomoveis,
130 por automóveis particulares e o restante por autoomnibus.
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JOGAM 18 MILHARES
com venda livre em todo
o Brasil
Prêmios integraes
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lhetes com 1.603 prêmios.

0 PRIMEIRO CENTENÀRIO DA
"ASSICURAZIONI
GENERALI"
Um bello gesto daquella
grande empresa de
Trieste (Italia)
Em outra secção desta folha noticiamos o bello gesto
da "Assicurazioni Generali di
Trieste e Venezia", destacando
dos 3.000..00Q de lirasL que distribuiu entre associações beneficentes do mundo inteiro.
oito contos de réis pai d aigumas congêneres brasileiras.
Ao Retiro dos Jornalistas, por
exemplo,- coubera tres contos
de réis. Trata-se de um gesto
de profunda fidalguia e de
alta significação altruistica.
Essa empresa, uma das maiores
e
mais
sólidas
do
mundo no ramo
de
seguros, e, ao mesmo tempo, um
dos mais antigos institutos de
seguros
de toda a Europa,
controla 30 outras companhias
de seguros, que funccióna em
varias partes do mundo.
A "Assicurazioni Generaü"
conta mais de 8.000 agencias,
quer na Italia, quer no estrangeiro, possuindo, no seu acervo immobiliarió, 104 prédios
em varios paizes do mundo.
Essa empresa foi fundada
a 26 de dezembro de 1831 em
Trieste. De anno para anno,
essa companhia, uma das mais
antigas do mundo, viu sempre
o augmento dos seus negócios.
Em todos os recantos do globò,
encontram-se
agencias
da "Assicurazioni Generali", o
que indica claramente a solidez do credito e o Ímpeto de
expansão dessa importante
companhia. Basta dizer, á.gulsa de dado realmente indice,
que, de 1920 a 1930, o capital'
social ascendeu de 13
60.000.000 de liras e que os
fundos de garantia de 457 mllhões passaram a um bilhão
e 417 milhões de lira (cerca de
756.000 contos ao cambio de
540 réis para cada lira). No
decurso de um século, a "Assicurazioni
Generali" pagou
aos seus segurados mais de
9 bilhões de liras, o que representa um total
bruto realmente impressionante, ou se4.878.00 contos de réis.
jam "Assicurazioni
A
Generali"
foi uma das primeiras companhias que adoptaram o criterio da "pluralidade do seguro", fazendo-o sobre vida, inroubo e transportes
cendio,
marítimos e ferroviários, automoveis, accidentes pêssoaes e
responsabilidade civil.
A "Assicurazioni Generali",
no Brasil, é dirigida pelo sr.
Migliorelli; que tem
Andréa
agentes em São Paulo, ReclBahia, Victoria,
fé, Maceió,
Juiz de Fora, Bello Horizonte,
Curityba, Rio Grande, Pelotas
e Porto Alegre.

Mais confliclos em Vienna
VIENNA,'28 (A. B.) — Oceorreram eni Lins!, Insbruck e outras
cidades, sérios conflictos entre nacionaes-socialis.tas e sociaes democratas. Em Insbruck morreram
duas pessoas, e ficaram feridns 86,
das quaes 86 foram recolhidas em
estado grave ao hospital. A policia interveio energicamente em toconflagradas,
daa as localidades
em vista da enorme exaltação de
ânimos reinante.
w——~....^..^—-..^——^—mmmmmammmmmmmam,

Um cruzeiro aéreo em torno do continente africano

A mãe e o filho automobllista.
Cuidado,
meu querido!
ROMA, 28 (A. B.) _ Po? anSê prudente! Os jornaes só
que o
general ítalo
tratam de accidentes de au- nunciado
Balbo, ministro da Aeronáutica,
totfioveis!
realizar, na próxima priEh! mamãe! Querias que tenciona
mavera, nm vôo ao redor do mnnelles tratassem de accidentes do, commandando uma esquadrilha de doze aviões, cuja equipade tilburys?

gem se comporá, na maior parte,
dos pilotos
transoeeanicos que
1 N*"> faci,ite na com- participaram do "raid" de veloWí>hiX*e>
S_._J>B. TC .
M.
cidade Orbetello-Rio de Janeiro.
pra dtfi sen theMno.
metro. Confie só no "PerkenEntremínte, será realizado um
London", de absoluta precisão e cruzeiro aéreo em torno do conHcrmanny,
Casa
ííarcntido pela
tinente africano, que durará de 15
Gonçalves Dias, 50. A' venda em de junho a 15 de julho, « no qual
toda parte.'Preço grande reclame tomarão parte 30 ou 40 appare16SC00.
lhos trimotores.
.^•^.v^^iaííSEsaEsaBBa

Dr. O. V. Ribeiro Dantas ^°S£rCc^
sultas das 13 ás 16 horas — Quitanda, 19, sob. Fone 2-5221
Iteuld.i

Novo Hotel

Cello Horizonte

I'honeB S-OS30 <> 2-98.10

Empossou-se, hontem, a
nova directoria do cern
tro da colônia potyguar
Hontem, ãs 17 horas, com
grande numero de associados,
o Centro Norte Riograndense
empossou a sua nova directona, recentemente eleita.
Lida e approvada a acta da
•ultima ssembléa geral, o professor Albuquerque Gondim,
presidente da directoria provisoria, proferiu eloqüente dis •
curso, fazendo o histórico da_
associação e apreciando as figuras de maior relevo da directotia effectiva a ser empoióãda, começando pelos nomes
dos drs. Elviro Carrilho, lidefonso de Azevedo, José Feüx,
Carlindo Gurgel, Abelardo Calafange, major Elpidio Salles,
dr. Pecegueiro Junior, sr. Luiz
Lopes e outros.
Continuando, congratula-se
com a casa pela acceitação do
de Lyra, e sua
dr. Tavares
comparencia no momento, ao
Conselho consultivo,, um aconverdadeiramente
tecimento
auspicioso para a existência
do Centro em sua nova phase
— dados o grande valimento
de s. excia. a sua incontrastavel operosidade, o seu acendrado amor á terra, Potyguar,
sendo, finalmente, um fidedigno orientador á altura do
não menos querido norte riograndense, s.\ desembargador
Carrilho.
*
Em seguida aquelle dosembargador foi investido na posse do cargo de presidente, juntamente com os demais elei
tos. Pede então a palavra o
ministro Tavares de Lyra, que,
eloqüentíssimo,
em discurso
agradece a eleição do seu cargo no Conselho Consultivo, fazendo realçar a constância c
boa venfade dos reorganizadores do Centro, bem assim os
de cooperar
seus propósitos
para a prosperidade do mes- |
mo. Terminada essa oração,'
e ninguem mais pedindo a palavra, o desembargador Carrilho fez expressiva allocução,
agradecendo a honrosa invéstidura de seu cargo, protestando propinar pela união 2
solidariedade de todos os consócios na obra de soerguimento do Centro e sua consolidação, em prol dos altos interesses da vida Potyguar.
Foram estes os eleitos que
hontem tomaram posse:
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Grupo feito por oceasião ão desembarque do sr. Leonardm J
"J
Truda, que viajou pelo "Poconé"
"Poconé",
chegou,
Pelo vapor
O sr. Leonardo Truda fora ^aos
hontem, ao Rio, procedente da Estados assucaréiros do norte,
qualidade de presidente da
capital pernambucana, o sr. Leo- na
Commissão de Defesa do Assunardo Truda, director do Banco car, no desempenho de uma missão que se coroou de inteiro
do Brasil. ' • ••','••
Ao seu desembarque compare- exito. ¦•• ;¦ ,
ceram figuram representativas do
Em. sua companhia tambem
nosso meio financeiro, represen- veiu o sr. Bento Ferreira, presir
tantes das autoridades e elemen- dente da Câmara Syndical dé
tos da alta sociedade carioca.
Mercadorias.

AO PUBLICO
Ò PÀRC ROYAL absteve-se systeniaticamente de entreter polelnica com á Veneravel
Ordem Terceira dos Mínimos de São Francisco de Paula a propósito da acção daclaratoria
a que deu origem a renovação do contracto de
locação do predio que oecupam os seus armaaens, e declarou que aguardava serenamente, confiantemente, qualquer que elia fosse, a decisão que no caso proferisse a nossa
mais alta Corte de Justiça.

Caiu de uma janella do
6o andar do predio em
';
que morava
CHICAGO, 23, (U. P.) — O
sr. Eduard I?. Swift, contava
64 annos de idade. O seu
chauffeur, que esperava á porta da residência com a limou-: j
sine para condüzil-o ao escriptorio, disse ter visto o conhe- |
cido industrial
cair de uma
das janellas do sexto andar da
casa. O sr. Charles Swift, lrmão do morto, disse que o presidente da Swift and Company desde ha algumas semanas
se achava em precário estado
de saude e a conselho de seus
médicos tinha'planejado uma
viagem á Europa e devia partir na próxima terça-feira. Os
negócios, da empresa que diri|,ia eram excellentes.
A FAMÍLIA ACREDITA NUM
ACCIDENTE
CHICAGO, 28, (U. P.) — A
família do millionario Swift
é de opinião qué sua morte foi
puramente accidental, devido
á perda de equilíbrio do corpo
no esforço de abrir a janella
que tinha uma grade de meio
metro.
CHICAGO, 28, (U. P.) — A
Companhia Swift de que era
presidente o sr. Eduard Swiii,
xaüecidp hoje em circumsuuicias inexplicáveis,
resol vec,
hontem, reduzir os dividenduò
em 5p''iu na' base de um doilar por anno, aiim de prontover a estabilidade desses vaiores.

0 naurragio do "Grec an"
NEW LONDON, Connecticut.,
28 (U. 'F.y O velho cargueiro
•'Grecian", abalroado
e posto
a pique em meio de nevoeiro e
tíjár gronso pco paquete "City of Chattanooga", da linha
do tóavannah, aiundou a menos de õ milhas ao norte de
Block Island, perecendo quatro pessoas qut. iam a seu bor"Upsdo. O guarda-costas
haw", que patrulhava as proximidades, recolheu os cadaveres de A. L. Forrest, de Ports
mouth, e Chailes Crowl,
de
Providence, faltando amda os
tripulantes. James Merriwea •
ther e Zamory Lawes. As embarcáções do "City oi Chattanooga" recolheram: os outros homens da tripulação, em
numero de 31, deixando em
local o "Upshaw"
pesquisas no "Porter".
e destroyer

Hontem o PARC ROYAL cuja defesa foi
feita pelos eminentes advogados Drs. João
Neves da Fontoura e Emilio de Macedo, teve
a satisfação de vêr reconhecido o seu direito:
a 4." Câmara da Corte de Appellação, pelo
voto unanime dos seus membros, deu ganho
de causa á nossa firma.
E' isto, e tão só isso, que desejamos communicar aos nossos amigos e freguezes cuja
amizade, temos a certeza, havemos de saber
honrar como até aqui temos honrado.

Presidente — Dr. Elviro CarVASCG ORTIGÀO & Cia.:
rilho; Io vice-presidente' —'-' Dr.
vice-presi2o
Ildefonso Azevedo;
3o
dente — Coronel Luiz Lobo;
UM" PROCESSO POR ALIENAvice-presidente — Coronel FrancisÇAO DE AFFECTO
co Solon.
OAKLAND, Califórnia, 28 (A.
Scretario geral — Dr. José PeB.) — A sra. Marian Young
lix; Io secretario — Dr. Abelardo
Read, dama proeminente da spCalafange; 2o secretario — Dr.
Carlindo Gurgel; 3o secretario —
ciedade de Pracerville, chegou a
Dr. Albino Gonçalves de Mello.
esta cidade, no intuito de mover
Thesoureiro — Major Elpidio
um processo de divorcio contra
Salles; 2o thesoureiro — Dr.
seu esposo Alfred C. Read, corApollinario Barbosa.
rector dé seguros, e outro no
Procurador — Luiz Lopes.
sentido de obter uma indemnizaOrador official — Dr. PercgriBERLIM, 28, (IT. P.) — O do sr. Bruening tem
predomi- ção por allegação de affeeto,
no Junior; vice-orador — Dr. Re- presidente da Republica,
ge- nio nas decisões do gabinete contra a conhecida actriz cineginaldo Fernandes.
e se as secções civil e militar
Bibliothecario — Profossor Car- neral von Hindenburg, é espd
rado nesta capital na próxima do mesmo são inimigas e sê matographica Claires Windsor.
los Valle.
A sra. Young Read aceusa à
Commissão de contas — Tenen- segunda-feira, de regresso de alguma dellas pensa
o mo- loura estreila da tela- de haverte Antônio Mandú da Silva, aca- Neubeck, onde o chefe do Es- mento é opportiího que
para a lhe roubado o esposo, ao mesdemico Manoel Orlando Ferreira e tado foi
passar dez dias de queda do ministério. Acredita- mo tempo que não deixa de redr. Cornelio Fagundes.
Immediatamente dé- se que pelo menos metade dos criminal-o energicamente
Commissão de assistência — Dr. ferias.
pelo
José Feliciano de Araujo, dr. Mi- pois de sua chegada, o maré- actuaes ministros serão subsU- facto de haver-se deixado levar
chal
Hindenburg
Dantas
Séve
major
e
Maxireceberá
em
guel
tuidos, visto criticarem as pie- pelos! encantos da sereia de Holmino Toscano de Brito.
audiência o chanceller Brue- tensões de-Bruening de obter
lvwood.
—
Commissão de Syndicancia
Do- ning, que fará uma exposição
poderes dictatoriaes afim de
rival Jeltovah de Azevedo, Pedro minuciosa
da situação poli- por meio de decretos de emerLopes Pequeno e Luiz Barbosa da
Silva. — Conselho consultivo: dr. tica e pedirá a ratificação da gencia equillibrar os orçamenTavares de Lyra, dr. Luciano Ve- confiança do presidente para tos e solver o problema da falras, general Jacyntho Torres, co- a completa execução dos pia- ta de trabalho. O chancellev
ronel Alipio Bandeira, dr. Heitor nos do governo. O sr Bruening
WASHINGTON, 28, (U. P.)
pensa naturalmente em reíor
Carrilho, dr. Manoel Miranda, dr.
instrucçôes
Hinao
sr.
pedirá
çar seu gabinete afim de dar —. O Senado approvou hontem
Tobias Monteiro, dr. Elias Souto,
dr. Oliveira Santos e dr. Lindolpho denburg para reconstruir o execução a seu programma. o projecto que augmenta o
gabinete sob um aspecto maia Os nacionalistas exercem for- porte postal de 1" classe de 2
Câmara.
Commissão Fiscal — Dr. Victor accentuadaniente nacionalista midavel pressão sobre o
presi- para 3 centavos e estabelece
Hugo Aranha, dr. Orlando Dantas, e que depende no futuro mais dente
afim de conseguirem a um augmento
geral pata o
dr. Tobias Rocha, dr. Alberto Car- directamente dos leaders micessação do regimen Bruening porte de 2" classe, affectando
rilho e dr. Ananias Reis. — Presidos e elevarem ao poder a direita os jornaes e revistas. Calciladente do honra: professor Albu- litares sem participação
sr. dó Reichstag.
se que esse.acerescimo trará
querque Gondim, dr. José Pacheco nazis. Essa attitude do
Dantas e professor Antônio Mar- Bruening
preparará o camipara o Thesouro uma renda
nho para a organização de um
quês.
de 160 milhões de dollares.

Cousas da America do Norte

ANNUNCIA-SE UMA SUBSTITUIÇÃO
NO MINISTÉRIO ALLEMÃO^
Bruening quer reconstituir o gabinete com um
aspecto nacionalista

Os Estados Unidos augmentaram o porte postal

0 Reiclí não acceitará a
proposta de prorogação da
moratória Hoover
BERLIM, 28 (A. B.) — A imprensa desta capital dá curso a
uma noticia, que tudo indica promanar dos meios officiaes aliemães, segundo a qual Reich continua no firme propósito de não
acceitar a proposta de prorogação da moratória Hoover por mais
de seis mezes, que se pretendo
apresentar por oceasião da realização da Conferência
do Lausann«.
Até agora tudo parece indicar
que a Allemanha deseja a reijalamentação definitiva do problema
das reparações, visto como considera que de outro medo nã0 baveria necessidade ila realização de:
uma assembléa tãp importante.

Chegaram a Marselha varios náufragos do
"Phillipart"
MARSELHA, 28 (A. B.) —
Chegou a este porto o vapor
"Camocin", conduzindo numerosos náufragos do "Georges
Phillipart".
Os passageiros do navio sinistrado são unanimes em affirmar que a catastrophe do
cabo da Guarda foi causada
por machinações communlstas.
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Em Portugal ha protestos
contra o imposto para mánter os desoecupados

gabinete com elementos da di»
reita naeional-sociallsta. Pra
vavelmente será organizado
um directorio.
Affirma-§e que um dos pontos que o presidente procuraLISBOA, 28 (U. P.) — Prorá esclarecer é se algum úcs
segue
ordeiramente o proteso governo to dos operários do Porto
grupos que apoiam con=j
trâ p imposto de 2 °|° para ,a
caixa ds desoecupados, estancaixa dos
desoecupados, estando paralysados os operarios das fabricas de fiação e
tecelagem, calçados, dos cortumes e da companhia dos
BUCAREST, 28 (U. P.) —. bondes.
,'
Um incêndio destruiu o bairro
O commandante da região
commercial da cidade de Lip- militar ordenou a apresentacani, no nordeste da Bessara- ção immediata dos empregabia, não havendo victimas a dos dos bondes sob pena de
lamentar.
demissão.

Um bairro inteiro destruído
por um incêndio em
Bucarest

Terrenos a Longo Prazo
NA ZONA DE MAIOR PROGRESSO E VALORIZAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE IGUASSU''

"PARQUE NOVA IGUASSU"
(Prop. de Guinle Irmãos)

Lotes — Chácaras e sítios a começar de
Rs. 30$000 MENSAES
EDUARDO V. PEDERNEIRAS
AV. RIO BRANCO, 35-A, Io andar — RIO DE JANEIRO
PRAÇA MINISTRO SEABRA, 24-A — NOVA IGUASSU'
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O total da receita postal é,
até agora, de 869.500.000 do]lares, sendo necessários mais
101~ milhões para equiliürar o
orçamento.
agua
Saccos
rFvianoin
ri«iy ei 11. quente e p/electri.
cor. Só> artigo de boa qualidade.
Casa Hermanny, Gonç. Dias, 30.

A discussão do Estatuto
de Catalunha
MADRID, 28 (U. P.) — A
minoria socialista combinou
não intervir na discussão do
Estatuto da Catalunha, deixando que o presidente do
Conselho fale em nome de todas as forças que compõem o
gabinete.
O primeiro ministro Azana
deverá falar hoje, dizendo-se
que então começará realmente
a discussão do referido Estatuto. Acredita-se que intervirão
nos debates os srs.
Maura,
Lerroux,
Orlego y Gasset e
Sanchez Roman.
Os srs. Melquíades Alvarez,
Santiago Alba e Abilio Calderon annunciaram que farão
uso da palavra, depois do primeiro ministro.
A oração do sr. Azana está
sendo aguardada com grande
ansiedade, pois até agora nada se conhece sobre o seu verdadeiro ponto de vista a resDeito do Estatuto.

mamt-jxú.
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EM SÃO PAUL

0 MAIS

CONFORTÁVEL

.
Diárias com pensão
Quartos sem pensão, inclu;:

sive banhos e café..,.. .

desde

25$00O

desde

12$000

Garage própria ao lado üo Moíei

V

AS NOSSAS LETRAS NO
ESTRANGEIRO

lí

O exito do escriptor Ronald de Carvalho, nas
commemorações rabelaisianas, de Paris
Embora pelo telegrapho já de "Toda a America". A vinos tivesse sido relatado o ctoria conseguida pelo sr. Rotriumpho que foi a conferen- nald de Carvalho não é apecia do nosso prezado collabo- nas uma victoria pessoal; conrador, o escriptor Ronald de stitue, tambem, um triumpho
Carvalho, no Palacio da Jus- para os modernos escriptores
tiça da capital franceza, con- brasileiros, que vêem um doa
ferencia allusiva ao quarto seus pelejando e vencendo em.
centenário da publicação do Paris. Em pouco tempo, o sr.
"Pantagruel", não
podemos Ronald de Carvalho consedeixar de fazer resaltar a' cir- guiu grangear uma situação
cumstancia de ter sido aquel- de destaque nos meios iiuellele diplomata e escriptor pa- ctuaes de Paris, logrando a
trício — que é uma das maio- estima e a admiração dos mala
•res figuras
das nossas letras notáveis escriptores francezes.
—i o primeiro estrangeiro a O exito que o sr. Ronald de
falar no salão daquella casa Carvalho conseguiu com o ssu
histórica ds Paris. Trata-se, discurso da "Fresss Latine",
pois, de urna distinçção que se loi tomado ainda mais bello
deve ao mérito, exclusivamen- pelo exito da sua conferência
te ao mérito pessoal do poeta sobre Rabelais.
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Actos do Governo Provisório
(Conclusão da 2a pagina)

rumba,; e creando um logar
de auxiliar de 1* classe, um
de auxiliar de 2' classe e um
de carteiro,
na agencia de
Joazeiro, na Bahia e um de
auxiliar de Ia classe e um de
auxiliar de 2* classe na agencia de Theophilo Ottoni, em
Diamantina, Minas Geraes.
Approvando projectos e orçamentos
para o levantamento do "gracie" de 7.160 kms.
da E. de F. Noroeste do Brasil, no trecho
do pantanal
entre
os kms. 1.228.336 e
1.272.236.
Approvando projectos e orçamentos para a construcção
da linha, obras de arte e edificios dos kms. 52 a 100 da
variante, de Araçatuba a Jupiá, na E. F. Noroeste do Brasil.
Demittindo Lázaro Baptista
Pedroso de agente postal" de
Atíbaia, em Sãu Paulo, em virtude do processo.
Nomeando: Jeronymo Brasileiro Arantes para servente
da Directoria' Regional dos
Correios
e Telegraphos, de
Uberaba; Janoca Lemos Albernaz, interinamente, ajudan
te da agencia do Correio de
Conquista, na Bahia; a auxiliar da extineta administração dos Correios de Joazeiro,
Érmita Prado de Moraes, para
auxiliar de segunda classe da
agencia da mesma localidade; a fiel de thesoureiro da
extineta , administração dos
Correios de Theophilo Ottoni,
Ellora Leão para auxiliar de 2a
classe da agencia da mesma
localidade; Francisco Deocleciano de França, interinamente, agente do Correio de Barra do Canhoto, em Alagoas.
Exonerando — a pedido,
Laurinda de Oliveira Sarmento, de agente do Correio de
Barra do Canhoto, Alagoas;
1_tachel
Serafim, de agente
postal de Aymorés, Minas Geraes; Maria Carlota da Fonseca Almeida, de agente postal
de Bracuhy, no Estado do Rio;
Samuel Vital Duarte, de auxiliar tie lm classe da. Directoria Regional
dos Correios e
Telegraphos
da Parahyba;
Azevedo, de
Maria Ferreira
Agente do Correio de Thomazes, Estado do Rio; e por abandono de emprego, Francina
Tiuba Barretto, de agente do
Correio de Siriry, em Sergipe.
Removendo: o 2o official da
Directoria
Regional de Ribeirão Preto, Sebastião de Me.
dina Coeli para 3° official da
Directoria Regional do Estado do Rio; a auxiliar de 2"
classe da Directoria Regional
do Amazonas e Acre d. Maria
das Mercês Fernandes, para
igual cargo da Directoria Regional do Estado do Rio; a auxiliar da Directoria Regional
de São Paulo, Maria Soares
Leal para auxiliar de 1" ciasse da agencia postal de Theophilo Ottoni; o agente embarcado da Directoria Regional
de Corumbá, Manoel Faustino
Damazio
para carteiro dá
agencia de Joazeiro, na Bahia.
o Io official da Directoria Regional de Minas Geraes, Confucio Augusto Pamplona, para
2° official da Directoria Regional do Districto Federal; o
auxiliar de 2* classe da Directoria Regional do Pará, Adalberto Damasceno
d'AJverga,
para igual cargo na Directoria
Geral; a auxiliar de Ia classe
do Espirito Santo, d. Flacila

Campoa para auxiliar de 2"
classe da Directoria Geral; a
auxiliar de 1° classe de Diamantina, d. Ione de Oliveira
para auxiliar de 2' classe da
Directoria Geral; a auxiliar
de 1" classe de Uberaba, dona
Zulmira Adelia Ferreira Paranhos para igual cargo na
agencia de Joazeiro e o auxiliar de 2a classe do Amazonas
e Acre, Francisco Ferreira da
Cruz para auxiliar de 3a ciasse da Diretoria Gral.
Concedendo aposentadoria,
a José Rodrigues Freire, agente de 2a classe da Central do
Brasil e a Polybio César Ribeiro, inspector
administrativo
de materiaes da referida viaférrea.
;
Promovendo na Directoria
Regional dos Correios e Te!egraphos do Estado do Rio, a
chefe de secção, por merecimento o 1° official Luiz Tavares de Macedo Netto é ai" official, por antigüidade, o 2o oíficial Nyceu Pinto Bandeira.
Exonerando Rodrigo Muniz
de Mesquita, de 3« official da
Secretaria de Estado da Viação e Apparicio Augusto Camara, dactylographo da mesma Secretaria de Estado, por
terem acceitado outra nomeação.
Nomeando na Directoria
Regional dos Correios e Telegraphos do Districto Federal:
auxiliares de 2r- classe, os de 3»
Maurilio de Araujo Oliveira,
Aldrovando Aguiar Brandão,
Gilberto Braga Torres, Edgard
Mallet de Lima e Isaura Machado Nobrega de Ayrosa e o
carteiro de 2a claáse Agenor
Tertuliano dos Santos, o carteiro-auxiliar Ary Teixeira, o
auxiliar de praticante Eduardo Paiva Dreifiss e as fieis
de 2" classe de thesoureiro Maria Doryléa Carlos de Carvalho e Thereza de Barros Pessoa; e a diarista da Fiscalizaçâo do Porto de Nictheroy, da
extineta Inspectòria Federal
de Portos, Rios e Canaes, Luciola Siqueira para dáctylographa da Secretaria de Estado da Viação.

"L,,,er" léí?«S&
Agulhas
*" Reclame —15$500.
Cnsa

Hermanny,

Gonç. Dias, 50.

Catiiete
O chefe do Governo Provi»
sorio esteve hontem no Palacio do Cattete ligeiramente.
S. ex. recebeu em conferencia o general Góes Monteiro,
retirando-se meia hora
depois da sede do governo.

A SiTUAGâO POLÍTICA
M ÁUSTRIA
UM CHOQUE ENTRE SÓCIAE
EXTREMISTAS
LISTAS
CONTRA NAZISTAS
VIENNA, 28 (U. P.) — Trinta e duas pessoas foram conduzidas ao hospital, sendo quo
tres se encontram em estado
critico, em consequencia da
um choque entre socialistas e
extremistas, de um lado, e os
nazistas, de outro. Esse conflicto oceorreu em Inssbruck,
tendo os gendarmes carregado
contra os manifestantes a
bayoneta, num esforço para
dispersar a. massa turbulenta.
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Domingo, 29 de Maio de 1932

DIARIO DE NOTICIAS

A ref ori

da Fazenda o mmmomERYMA' CARNEIRO
com Juvenal Car(co-Autor, "Tratado
de Contaneiro, do
bilidade).

DIREITO, JUSTI- 0 CASO DA CLASSIFICAÇÃO
DOS TENENTES DO
ÇA E FORO
- EXERCITO
Foro civil e commercial

(Conclusão da 1» pagina)
"Correio do Povo"
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qué o sr. Sinval Saldanha foi a Ira(Conclusão da _.* pagina)
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gaúcho, mas também nos dos che- rêa e Avelino Ribeiro Vaz. Na 4» ãe ordens do commandante cU 5(Especial para o DIARIO DE NOTICIAS)
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tria o Comiwurcio fazer a commu- to, do maior elogio, muito mais
estará prompto a apoiar a cjicta"SEMANA
mente nesta capital, no Io R. O.
PROGRAMMA DA
todo terreno.
Assim
dura, em
nicação das infracções previstas louvável é a obra humanitária de
1*
da
Drummond,
D.; Frederico
iSSCOTEIRA"
director de Agri- protecção á infância, pela intea0
Decreto
neste
O.i
procederá, náo para lhe prolongar
I.
A.
B.
1»
S. I. A. C, na
.
afim de serem por este gração da sua saudo, que é o fim
a vida fictícia,
mas para auxiImpor.ant«
Joâo Balthazar Carvalho, da Q" cultura,
O
programma da
cominaUns.
as
instituição.
applicadas
da
penas
lial-a a cumprir finalmente o seu
"Semana
primacial
O sr. Milton de Carvalho é
I.
A.
O.;
5* B.
hojo so
Escoteira",
— Com a B. I. A. O., na
As multas constantes düst»
Elo, 28 de maio de 1932, — Dr. Inicia, é o seguinte : quo
dever para com a nação brasileiBERLIM, 28 (A. B.)
um dos mais adeantados comHugo de Castro, da E. M., no 1"
di—
applicadas
pelo
"Dia
Decreto
serão
realizaella.
Estta
Dr.
com
Caetano
ra e reconciliar-se
Campes da Paz.
Lincoln Washington
do
npproximaçào da data da
Maio, domingo, 29 —
D. C. A.;
merciantes de nossa praça. Ao
Berá a condueta do Rio Grande, çao da Conferência de Lausanno, Veras, da E. C, no l" D. A. C; rector dc Agricultura, depois de de Menezes."
Chefe", a c.j-go do chefe David;
seu tino commercial e capano
inteo
iníractor
prao
para
so cresce consideravelmente
sa na encruzilhada
(Conclusão da 1' pagina)
que ora
Álvaro Barreto do Souza Junior. intimado
M. de Barros. Realização da. Pri-1
cidade de organização devempaio do S. E., da õ" R. M., no 15° B. so do 30 dias fornecer as inforlhe offerecè o sr. Getulio Vargas resse da imprensa allemã
meira Conferência dos Chefes da;
Rio
Grande
decidiu,
pelos
defander-se.
importante assemda
ss as reformas por que tem pas
Bernardino Cavalcanti mações solicitadas ou
quizer tomar pelo bom caminho. resultado
Manoel
F. C. B., em quc participarão]
E.
C;
a
são
feitas
seus
"A
berquasi
As intimações serão
partidos, que
Se este, porém,, preferir mantei bléa. Os principaes .diários
sado
Capital", a importan- unanimidade
todos os chefes c miús dirigentes!
Netto, do 5° B. E.; Iberê de Matofórgão
no
hypoexaminarem
Estado,
edital
do
de
publicado
dopois
solidariedade
elementos
com
por
linenses,
que
no " Campo -Escola" da Gávea Pete casa conhecida em todo o thecar sua solidariedade ao
tos e Eolo Miro Mendes do Moraes,
tèm sido a sua perdição e a ruina longamente a situação econômico- Adalardo Fialho, Albino Silva, Ze- ficial do Estado, 0u nominalmente
de
quena (Alto da Boa Vista). Aber-i
Brasil pelo seu systema
cuja aggravaGoverno Provisório,
para que do paiz, o Rio Grande não aban- financoira mundial,
Schuler Reis, Carlos de Quei- por escripto.
tura, ás 9,30 horas, e encerramen-'
nlto
vendas, qualidade e preços de seja
"a
esta
anno
a
pode
de
parto
Da decisão do director
todo tran- donará os compromissos assumi- ção de um
mantida,
to, ás 17 horas, com leitura dos]
roz Falcão, Homero de Abreu, Eusdizem
notável,
—
artigos.
seus innumeros
de dez
Previsão do tempo, trabalhos
TEMPO
votos •!
apresentados,
se", a feliz solução dada ao doa para com a nacionalidade an- ser considerada
taçhlo Silva e 2° tenente Nelson Agricultura, caberá, dentro
banqueiros
os
tea e dopois da revolução.
Pelo que é evidente qua
todos do 5o B. E., no 6" dias, o xVcurso com effeito suspen- até àa 18 horas, para o Districto moções, diversões para oa clioíes
Agora mesmo, esse estabele- caso paulista.
Cruz,
Não ha, não contrario,
*mconsideram
Instável;
e Nictheroy:
mantel-os-á contra tudo de todo o mundo
Guarany sivo para o secretario de Agri- Federal
j
presentes, etc.
cimento vae passar por mais pode haver duvidas a respei- a contra todos
doterminan- B. E.; primeiros tenentes
assim lh'o perativos os motivos
A., Ernani cultura, Viação e Obras Publicas, temperatura em ascensão; ventos
M.
P.
porque
•fco
O.
do
Prota,
— "Dia
da
uma reforma. No seu edifício,
dos sentimentos que inspi- impprão deveres de honra e pa- tes da conferência das reparações.
30
Segunda-feira,
instanultima
em
frescos.
S.
do
que resolverá
da Silveira Freire,
Depois do recordarem os termos Mazini 3' R. M., ambos na 2* C.
ã avenida Rio Brinco esqui* taram o Rio Grande do Sul, triotismo. Nas mãoa do sr. GoBirnUE-TAS — Tocarão em re- Saudade", a cargo do chefe Eurico
de E., da
commissões
das
relatórios
dos
recolhida a mui- treta nc» Jardins e praças abaixo C. Gomlde. Visitas aos tumUloa
momento.
O
meu
Estado
do
sendo
Não
túlio Vargas está, pois, a.conduna da rua do Ouvidor, vae &er neste
Lobo,
Figueiredo
dè
Luiz
E.:
financeiros que, por indi30 dias, após a d-aei- declarados, aa seguintes banda3 de dos chefes, escotlstas e escoteiros,
ccniitruida tema maravilhosa collocou-se firmemente aq lo- Cta do nosso Estado, Uma pala- peritos
de B. F. V., no B. F. V.; Oleber ta dentro de
_fm dlstlncções de federações.
a sua importância musica :
•m.iqulse" toda em vidros de- do dos seus irmãos de São vra, um gesto, decidirá. Nunca cação do Banco Internacional
será
Vafinal,
José
sã0
Araujo,
Llma
"Dia da Imde
Ajustes, examinaram detidamente Arminlo
Terça-feira, 31 —
EsI.;
do
R.
activa
3o
Gloria,
da
Jardim
divida
praCamteve
s.
de
ex.
tão
considerada
no
Gerardo
grande poder
financeira da Aliem»- lença Monteiro,
co; ados, de maneira a dar ma- Paulo.
situação
a
chefo
Gabriel
de accordo ça Serzedello Corrêa, 2» B, de Po- prensa", a cargo do
Rio Grande.
Preciso é,
porém, nha, concluindo pela impossibili- pos Braga e Moacyr Morato de An- tado, para ser cobrada
Braá
Associação
Visita
ra-rilhoso effeito de luz e coSklnnér.
MariApoiará o Governo Provlsovigente.
Republica,
da
llcla;
4"
legislação
E.,
este
com
a
praça
no
4a B.
que
gesto claro c categórico
paiz continuar a cum- drode, todos do
res. Vitrinas salões, onde o rio para que seja mantida "a seja terminante. E' nacessario dade ádeste
e
nha; praça da Harmonia, 5** B. sileira de Imprensa, ô.s reclacções
Alvarenga
Edgard,
drs.
do
E.;
B.
as
cstipulaçõos
risca
da Policia; praça C. de Frontln, dos Jornaes, cm agradecimento pala
da 1» R. M.; no 1°
gosto artistico do expositor todo transe" a solução dada que o dictador demonstre se eBtá prir
têm
plano Young, os órgãos da impren- Luiz Évora,
contribuição
que
4" B. da Policia; praça Affonso optima
do
SUva,
Fonseca
Inon
reserva aos olhos da clientela ao caso paulista. Fora dahi, com a nação ou contra ella,"
em
C;
A.
unanimes
são
D.
sa beriinense
Policia; e Jardim prestado á diffusão do escotlsmo
0«
B.
da
Penna,
Jacintho
C;
B.
15°
inadiável
da
recoloO.,
no
B.
15°
as surpresas de seu talento, como já declarei, para
exaltar a necessidade
no Brasil.
do Meyer, Io R. I.
e Bruno
Pires Coelho
conclusão de um accordo em torno Pantoja
ao serviço de sua arte, darão nizar o grande Estado, que
1 —
Junho — Quarta-feira,
no
D.,
C.
1°
Rdo
repaFraga, ambos
do importante problema das
"Dia da Propaganda", a cargo do
uma attracção nova aquelle constitue legitimo orgulho da
a so- 1° R. CD.
sem
que
rações
de
guerra,
Azambuja Nechefe Guilherme
trecho da nossa principal ar- civilização brasileira, os partide prisão
Foi convidado para exercer as
Aluda transferencia
gurança universal esiará Constai!"
ves. Publicação dc artigos escoteiministro, funeções d-e chefe do Estado Maior
sr.
teria. Todo o mobiliário e ar- dos unidos do Rio Grande do
do
-ordem
temente ameaçada.
Dd
'
PAGAMENTOS — Pagam-so, na ros na Imprensa. Propaganda pelo
ROMA, 28 (U. P.) — Os emMilitar, o coronel
Passando a encarar a attitude transfiro da prisão do 1° R. C. da .*• Região
mações existentes serão sub- Sul marcharão precisamente
folhas ; radio, etc.
as seguintes
1°
tenente
Prefeitura,
ficao
I..
commandanPortella,
em
sentido
opposto,
R.
baixadores
2"
da
italia
enSyrllo
o
aos
no
Arthur
para
se
Unidos,
que
do.s Estados
U., para
junto
stituidos por outras peças em
"Dia da Bo»
de 3» classe, de J a M;
com a importante quostão, Vasco Kropf do Carvalho.
Quinta-feira, 2 —
Militar Provisória. Adjuntas
Escola
da
to
finas madeiras e do impec- rem sempre, em qualquer governos da Inglaterra, Françi tende
de
Soecorro,
Prompto
de
cheíe
embora
sr.
cheíe
cargo
do
escreve
postos
do
a
imprensa
Vicente
Acção",
general
que,
Por ordem
emergência com os seus imãos e Allemanha, receberam instruo a
cavei gosto.
A a C; Hospital de Prompto Soe- Lopes Pereira. Cada tropa escode Washington se inos- do D. G. — Renato Abreu, corobandeirantes. Desenrolem a ções do ministro das Relações otrogovorno
corro; Coslnhelros e ajudantes da teira fará, pelo menos, uma Boa
intransigente no seu ponto de nel, chefe do gabinete.
Antes da introducção desses bandeira da liberdade politi- Exteriores, Sr. Dino Grandi, no
Escola de Débeis; Peo»oal do Ser- Acção collectiva. Visita aos asyvista, contrario & participação do
apresentaram
melhoramentos, "A Capital" ca,
não
da ordem, da justiça, sentido de mostrarem aos gover- paiz na reunião de Lausanne, den- OS OFFICIAES SOLIDÁRIOS principio
viço de Irrigação; Pessoal da Dire- los, orphanatos, presidlarl»os, eto..
iniciará uma formidável li- e formaremos sob ella. Para nos desses paizes a gravidade
da tro da grande nação norte-ameri- COM OS SEUS COLLEGAS suggestões e quando a venti- ctoria de Engenharia com exerciSexta-feira, 3 — "Dia da Fanillaram de novo foi para pro- olo nas ilhas, e Pessoal sorteado lia", a cargo do cheíe Luiz Kuhquidação de todo o seu stock a anarchia, os excessos ex- situação financeira da Áustria <: cana se tém erguido innumeras
SERÃO PRESOS
actual, facilitando a acquisi- tremistas,
a intolerância, a a necessidade de ser convocada vezes, reclamando a regulamentapor uma solução que não pa- da Usina de Asphalto.
nert. Boas acções dos escoteiro*
de Castro, recia
Leite
O
assumpto,
general
do
conveniente
de
sufinos
equitativa. — Não, o sr» ¦tosSer* feita restituição de descon- no lar. Presentes ofíereeldos pede
artigos
ção
e
ção
perseguição, a tyrannia, não immediatamente uma sessão con- sendo que parece íóra de duvida ministro da Guerra, enviou
ao pessoal não titulado, con- los mesmos a r/Mb pães. Propaministro acceitou esta como
perior qualidade a preços ba- contem comnosco mas com a junta dos peritos financeiros e
entre todo*
que a força da opinião publica em hontem um memorandum ao todas as outras suggestões qu? tractado da Dlrectorla do Abaste- ganda do escotismo
ratissimos, quer para as ven- uossa indomável resistência, dos membros da Commissão Fi- favor
conclusão do uni accordo
do Departamento da lhe foram apresentadas. Não Cimento. — Entra de serviço na os memoros das famillr.s dos esdas a dinheiro, quer para as disse com a sua luminosa nanceira da Liga das Nações, de em toroda dos problemas financeiros chefe
POLICIA
cotelros.
se"a
vendas a prazo, cujo paga- franqueza e habitual eloquen- accordo com as decisões adopta- internacionaes, passará muitas Guerra, determinando que aos
principio" conhe- Repartição Central de Policia, a
procurou
Sabbado, 4 — "Dia da Pátria*»
extensivos
tornados
mento pode ser feito em pe- cia o illustre sr. João Neves da das na ultima reunião do Conse- decisões de Lausanne, ao ponto de. jam
cel-as; mandou coordenal-as 2" delegacia auxiliar,
a
cargo do chefe .Toão Prata d«
telegrammas
influir poderosametne na orienta' signatários dos
lho da Liga.
^
Fontoura.
em seu gabinete e, após, enSouza. Cada tropa escoteira reaquenas parcellas mensaes.
ção dos representantes das diver de solidariedade com os tedo
Nilizará uma festa em sua séde, convial-as ao Estado Maior
Vae fundar-se, em
sas nações interessadas.
nentes, os dispositivos do seu Exercito, órgão technico que
vldando uma pessoa para falar ao*
Associação
a
escoteiros
sobre a Pátria.
Para
aviso n. 261, de 24 do corrente. deveria, como o fez, estudar ctheroy,
esta reunião os núcleos convidados Proprietários
> ¦ que manda prender por 30 todas as suggestões e emittir
lào as famílias dos escoteiros.
,
,,
dias os autores dos despachos o seu parecei* final.
Está marcada para hoje. .'ts ld
Domingo, 5 — "Dia da F. E. B.",
medida.
que motivaram essa
08 SerODlatlO, eill SeiS dlaS 'UMA
O sr. ministro só submetteu horas, na séde do Centro do Oom- a cargo do cheíe Guilherme Azambuja Neves. Sessão do cinema e..NOTA OFFICIAL DO o caso ao dr. consultor geral mercio e Industria de Nictheroy,
FORTH WORTH, Texas, _H,
"conforme ti- a reunião preparatória para a íun- pecial, offerecida gentilmente pela
ASSEMBLÉA GERAL ORDINÁRIA
—
LISBOA, 28 (U. P.)
Corn- (U. P.) — Os aviadores Jimmy GABINETE DO MINISTRO da Republica,
dação da Associação Predinl dos empresa do Palácio Theatro, daa
DA GUERRA
nha promettido aos seus ca- Proprietários, instituição qu<; terá 10 horas ao meio dia. A'1. 15 homemorando o 6° anniversario da Mattern e Bennett Grlffin es1* Convocação
dictadura,
o
Carmona
por fim defender os interessas dos ras, grandiosa "Tarde Escoteira",
Communicam-nos do gabi- maradas", quando todo o proSão convidados todos os senhores sócios Grandes Beneméritos, inaugurou hojegeneralnova estação peram amanhã, levantar vôo
do
o
inclusive
a
Guerra:
cesso,
proprietários de prédios na vizi- no salão nobro do Instituto Nada
parecer
ministro
do
Nova York em seu gigan- nete
Beneméritos, Remidos, e Contribuintes quites da Associação Commerpara
nha capital.
volferro
"Na
Exercito,
da
estrada
de
Sul-Sueste.
do
cional de Musica. Parn estas üuaa
Maior
rápida
Efetado
ciai do Rio de Janeiro a se reunir, na fôrma dos artigos 19, 20 e 28
publicação da
Lockhe_iü
tesco monoplano
Os promotores dessa iniciativa j rt-unlões .._í£o convidados tocto*
mãos,
ás
suas
novamente
tou
um
dos Estatutos vigentes, em Assembléa Geral Ordinária, no próximo dia O chefe de Estado deu recepção Vega, com o
jornalista
que
são os srs. Guilherme Pinco de os nucl-j.is escoteiros desta capiqual tenèipnam entrevista
30 do «rorrente. segunda-feira, ás 13 horas, na séde social, á rua da no palácio de Belém, assistindo
do "O Globo", em busca de in- por intermédio de seu gabi- Vasconcellos, Antônio J. P. de tal.
em
seis
volta
ao
dar
mundo
a
do
os
membros
cordo
17,
1*
andar.
Alfândega n.
governo,
Barcellos, Felieio Toledo. Salvador
formações, teve hontem com nete.
E", portanto, um grandioso proORDEM DO DIA: — a) Discussão e deliberação acerca do hela- pc diplomático e as altas auto- dias, via Terra Nova, Irlanda,
tendo em Pastura. Carlos Oonadio, Carolina
final,
solução
alA
apparecem
ministro,
sr.
o
Fiscal,
Berlim,
Moscou,
Sibéria
e
NoCommissão
com que a Federação ti«
gramnia
torio, Contas da Directoria e parecer da
Altevo
ridades. Os edifícios publicos c
Guanabarino,
Cruz
da
A.
será breBrasil commemoi*a
me, no Alaska. O record de guns equivocos que convém conta as suggestões,
b) Eleição da nova Directoria e Commissão Fiscal,
Valle e Silva, Cândida Guima- Escoteiros do
navios
içaram
os
de
a
do
guerra
sr.
ao
submettida
vemente
.
e) Interesses -sociaes.
rectificar, para o perfeito coFortuna, condlgnamente a passagem do sen
Wiley
Harold
Gatty,
. „„„
da Cruz
Post
e
Alb.rto
rães,
homenagem
bandeira
nacional
em
das
1932
cheíe do Governo, dentro
Rio de Janeiro, 21 de Maio de
José' dos Santos Silva, Manoel Vi- 10° anniversario de fundação e no
é de oito dias e oito horas, nhecimento publico.
á d_íta.
Pela Directoria
dos inte- cente da Crus e Antônio Vieira qual tomarão parte todos os Ue
normas
da
enreferida
justiça
a
diz
facto,
De
deram
a
volta
tempo
em
o
Os jornaes publicam projecto
que
óleos escoteiros filiados.
SERAFIM VALLANDRO
a resses do Exercito".
de Matto::.
ao globo no ultimo verão
de nova constituição.
\ trevista: — que cs officiaes
Presidenta
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Domingo, 29 de Maio de 1932

DIARÍO DE NOTÍCIAS

B

Os ruidosos casos da As caixas ae pensões
Paulo-Rio Grande e Per e aposentadorias
S. "Brasil
que devem ser revistos alguns disRaiiway"
positivos da lei actual
na oeConforma íoi divulgado,
"Brasil Raila
i.-.ana transacta,
Paria,
ivay" foi condemnada, em
a fazer em franco ouro o serviço
suas
de
de juros e amortização
debentures, que elld pretendia iazer em franco papel.
Essa decisão torna-a responsaexigivcl 4
vel por um
passivo,
vista, de cerca de um milhão da
contos de réis.
origem partide
Informações
cor.
cular adeantam que grandes
"Brasil
rentes de accionistas da
momento,
proRailway", neste
curam entrar em entendimento com
no
francezes,
os
debenturistas
a fallencia da
sentido de evitar
companhia.
O caso da "Brasil Railway" interessa vivamente o Brasil, pois
ella é proprietária da quasi totalidade das acções da E. F. S. Paulo-Rio Grande, a qual, de seu lado,
emé proprietária de innumeras
paiz.
presas em nosso "Brasil
Railway"
á
Tambem
"Port of
pertence a Companhia
Pará".
Até agora, a actividade official,
depois de outubro do Í930, tem rectificado innumeras irregularidaPaulo-Rio
F.
São
E.
da
des
Grande.
ACTOS OFFICIAES
Foram os seguintes, pela ordem
os
actos officiaes
chronologica,
que visaram cohibir os abusos da
i>. P. R. G.;
1) Em 24 de abril da 1931, pelo
decreto 19.917, foi declarada a caconcessão do Ramal
üucidade da
de Paranapanema (de Jaguarahiahyva a Ourinhos);
2) Na mesma data, pelo decreto
1U.9Í8, foi declarada a caducidaR.
de das
concessões á S. P.
construcção das liGrande para
nhas férreas de Porto União á foz
do Iguassú'; do Ramal de Sete
Quedas; do ramal de Guarapuava
e de sua ligação com a E. F. Paranú;
3) Por acto do ministro da Viação, de 13 de abril, foi intimada
íí Omprinhia E. F. São Paulo-Rio
Grande a recolher, dentro de 30
dias, a importância de
1.912;21180.00,
relativa a quotas
Pade arrendamento da E. F.
ran";
4) Peln acto n.°
14, de 2S de
abi-U, d--.*rminou o ministro que
"fossem suspensos os
processoB,
porventura cm andamcnii, relatlvos a quaesquer
á
pagamentos
Companhia E. F. S. P. R. Grande, inclusive a titulo de garantia
de juros."
5) Em
portaria á Inspectorla
Federal de Estrada, mandou o ml"regularizar
nistro
os emprestimos de trilhos usados, de propriedade da União, para construcção
da uma linha
que a Companhia
contractou com o Estado".
6) Em igual data, mandou o mlnistro que a Companhia recolhesse ao Thesouro Nacional o saldo
de 35:197?800, proveniente de adeuiitamentos que recebeu do Ministerio da Guerra;
71 Por acto d» ministro foi es"pagar
tabelecida a obrigação de
á Companhia, a partir de 19.-.3, os
alugueis de um trapiche em Paraziaguá".
8) Em aviso, ainda, revogou o
ministro todos os actos que regumaterial
lavam a acquisição do
no
interessados
rodante
pelos
transporte ferroviário da Estrada;
9) Por officio n.° 16, de 14 de
fazer
ministro
maio, mandou o
novas medições do Ramal de Canoinhas e deduzir as importâncias
do
excedentes,
provenientes ou
de
elevados ou
preços unitários
obras realizadas que nao intere3savam, directamente,
fe via perr.iancnte do dito Ramuí;
10) Por acto de 15 de maio foannullados
os avisos
ram
que
Ponte do
mandaram construir a
Herval sobre o rio Peixe, em Sanannullada a mta Catharina, e
«cripção na conta do custeio, da
importância dispendida, com sua
construcção, no total de 55G:736Ç;
11) Pelo decreto n.° 20.028, de
22 de maio, foi declarada a caducidade do
contracto de construcção da linha férrea de Barra Bonita a Kio do Peixe;
12) íelo decreto 20.029, da meama data, foi declarada a caducidade do contracto da construcção
de ramal de Paranapanema;
13) Pelo decreto 20.056, de 29
de maio, foi prorogada a oecupação da estrada até 31 de julho;
14) Pelo d-ecreto 20.25*9, de 28
de maiu, foi prorogada a oecupação até 30 de setembro;
15) Pelo decreto 20.445, de 25
de setembro, foi prorogada a occupação até 31 de dezembro;
10) Por despacho de 13 de dozembro, indeferiu um requenmento da Companhia, declarando que
a importância de 104.634:427$247,
:*. q*ie se referia a Companhia, coia o capital reconhecido era moedapapel e não ouro;
17) Por acta de 14 de dezembro,
mandou a Companhia recolher as
seguintes importâncias: produeto
das taxas addicionaes e de 10°|° —1.381:2725800; quota de arrendan>ento — 105:8465774; quota mlreforço de
nima _ 97:826$08(5;
•-.'íução — 70:065Ç919; imposto sobr? passagens — 65:9325636; Uxa
de viação — 62:947$556;
IS) Pelo decreto 20.845, de 2b
de dezembro, íoi prorogada a ocoiioação da estrada até 30 de junho do corrente anno;
19") Ainda outros requerimentos
<ia Companhia
foram indeferidos
£>elo ministro da Viação, comc>,
Jutitre elles, um cm que a Companhia pedia, de maneira interessante, lhe fosse permittido acompanhar com um representante seu o
processo administrativo contra eiin instaurado, despachando o nunistro, ooni um indeferimento, cm
momento
que declarava que "no
seria chamada a Companhia para
prestar
03
esclarecimentos
que
acreditasse convenientes aos Beus
interesses."
35 MIL CONTOS
Essas e mais outras medidas,
postas eua pratica, fizeram, como

declarou o Ministro José Americo, em
entrevista concedida
ao
plAlUO DE NOTICIAS, sobre o
assumpto, tornar aos cofres publicos a somma de 30 mil contos
de réis, que, na própria expressão do titular da Viação: "sendo '
os juros do debito da Companhia
a União,
para com
provam, ao |
mesmo tempo, exhuberantemente, i
que a própria Companhia náo pode oceultar esse debito".
AS CONCLUSÕES DA COMMI&SAO I>E SYNDiCANCíAS
A Commissão de üyndicancias,
composta uus srs. ars. Xrajano
Heis e Knijrigo do Mesquita, téin
trabalhado com afinco 110 esclarecimento das irregularidades da
Companhia em suas relações com
o Governo. Algumas das conclusoes positivas
a que
chegou a
aliás,
Commissão, bastam,
pais
comprovar sua actividade proveitosa.
Em primeiro logar, concluiu a
Co.nmissão que o_ capital empregado na construcção das linhas da
São Paulo-Rio Grande é de
6.246.088 libras e não de
9.518.459 libras, como pretende a
Companhia.
Apurou,
a
ainda,
Commissão, que o
capital reco
nhecido da Companhia é em mil
réis papel e não em ouro, isto ê.
ao invés de ser de cerca de 900
mil contos, ao cambio actual, o
capital da Companhia é de, apenas, 104 mil cantos.
ainda a Commissão
Constatou
que a Companhia, indebitamente,
recebeu, a titulo de garantia do
juros, um excedente de 3.154.0yj
libras esterlinas, que deverá reembolsai- Immediatamente, y nao
em accôrdo
com
uma
cláusula
reputada
contractual
in(51),
exeqüível e absurda,
Além de outros factos de ira.
portancia, está acurando a Coinmissão o caso do augmento de ca
pitai da Companhia, o.n que pa
rece ter havido ausência de formalidades legaes
indispensáveis
Está,
outrosim,
a
Commissão
aguardando o despacho e informações da Rècèbedoria da Fazenda, sobre o caso da missão de da
bentures da Companhia, sem pa
gamento de um real de imposto
ao Fisco Nacional, com a allegade que a Companhia, tendo
çào
emittido um empréstimo, na França e em francoa. nada deve pagas
ao Fisco Brasileiro. E, nesse caso,
o que não deixa de ser curioso, é
que a Companhia, perante a justiça franceza, pretende se isentar
de responsabilidade, quando chamada aos tribunaes por seus debenturistaa, sob fundamento de
scr sociedade brasileira. E' um
caso originalíssimo de dupla na
cionalidade. Examina,
ainda,
a
Commissão o facto de ter a Combrasileira,
os seus
panhia, que é
depósitos em ouro, não aqui, ou
na Frcnça, mas na Inglaterra, para se collocar, assim, ao abrigo de
qualquer seqüestro, não contando
com a obrigação que tem de fixar
seua depósitos ou no paiz que lho
dá a nacionalidade (o que seria
uma vantagem para nossa situação cambial) ou então, no logar
onde so reúnem seus maiores debenturistas. que é a França.
Vê-se,
assim,
perfeitamente,
que, apesar da complexidade da
questão, vae ella sendo deslindada com particular cuidado, e com
a preoecupação de se salvaguardarem todos os interesses do paiz,
possivelmente, feridos. O acervo
das medidas já tomadas e o andamento dos
devidaprocessos,
mente instruídos, nos dão a tranquillisadora impressão
de
que,
desta feita, não vae ser do Thesouro Nacional a peor parte. Antes assim.

Quando analysámos o organlsmo1 cleíiciente cia actual
legislação social e revelámos
publicamente todas as falhas
e vieios que tornam inexequiveis as leis de trabalho elaboradas pelo Ministério do
Trabalho, quando da gestão
do sr. Lindolfo Collor, nada
mais fazemos do que defender
a pureza de uma obra toda
digna de louvores como é a
de assistência e proteeção ás
classes proletárias.
Não desmentimos os nobres
intuitos do primeiro titular
da secretaria de Estado creada com a Revolução no sentido de garantir os direitos e
as aspirações das massas trabalhadoras. Deante, porém, da
evidencia dos factos que se
vem desenrolando em torno
da inexequibilidade da presente legislação social, devemos convir que o sr. Lindolfo
Collor não collimou os fins
que pretendia collimar se não
nos enganámos. As leis elaboradas não correspondem em
absoluto ás expectativas porque, longe de vir satlsiazer as
aspirações dos trabalhadores
veio crear um ambiente de
agitação toda justificável mas
assás perigosa no momento.
A lel de caixas de pensões
e aposentadorias é um indice
eloqüente da fallencia da legislação social do Governo
Provisório.
Urge, hoje mais do que nunca, que seja revista essa lei,
pois além de estar eivada de
outros defeitos, apresenta os
vieios seguintes:
1.°) O publico paga, por
força da lei, uma sobretaxa
de 2 por cento sobre os serviços públicos para beneficiar
uma classe limitada e privilegiada, contribuição esta que
deveria sair directamente do
erário governamental, segundo os termos da lei, e não affectar a já depauperada economia popular.
2.°) As empresas ainda estão obrigadas a pagar 1 1|2
por cento sobre as rendas
brutas, quando o lógico e justo porque de direito seria o
pagamento relativo e proporcional ás folhas de pagamento.
3.°) As Inscripções ainda
são obrigatórias para todos os
empregados, quando muitos,
como as pobres telephonlstas
nunca poderão gozar as vantagens e os benefícios das calxas de pensões e aposentado-

rias porque não ficam mais
de trinta annos exercendo a
sua actividade nas companhias.
4.") A inscripção deveria,
ao contrario da fôrma pela
qual foi regulamentada, ser
facultativa ou então deveria
haver uma cláusula de devolução das contribuições em
caso de saida antes do prazo estipulado nos termos da
lei.
Ora, deante destas falhas
lamentáveis, a melhor medida seria a que visasse a suspensão do decreto n. 20.465,
e a sua revisão definitiva e
razoável.
Mas dentre esses defeitos
que apontámos a que diz respeito á obrigatoriedade da inscripção merece um registro
especial. E' nesse dispositivo
que requintam os absurdos e
os dispauterios da lei. Porque
não ha quem de boa fé e com
isenção de animo possa negar
o quanto essa obrigatoriedade
fere a liberdade individual e
os interesses mais vitaes de
todos os empregados.
De accôrdo com os termos
da lei, afim de que um em
pregado venha' a gozar dos
beneficios das caixas de pensoes e aposentadorias, terá de
permanecer nada menos de 30
annos a serviço de uma unica empresa. De modo que um
operário que passou toda a
sua vida num serviço estafante e prejudicial á sua saúde
desde que foi obrigado a trabalhar em mais de uma empresa por motivos inteiramente alheios á sua vontade,
se vê, na velhice, privado dos
auxílios da lei.
O caso das telephonistas,
por exemplo, é deveras eloquente. Todas ellas, que percebem ordenados pequenos,
apenas sufficientes para pró"ver a sua subsistência, são
obrigadas a contribuir para
uma instituição que jamais
lhe prestará beneficios, porque, como é sabido, nunca se
dá o caso de uma telephonista permanecer 30 annos seguidos numa empresa.
A acção do sr. ministro do
Trabalho, no entretanto, é
uma grande esperança para
as nossas massas trabalhadoras. Isto porque a actividade
que s. ex. vem desenvolvendo, objectiva felizmente a revisão da nossa legislação sociai.
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«¦— Entupimento* * falhas do motor naceeas:
aqui, quando meus ume gasolinaInferlec!

"Para o motor
funccionár^.hem
a solução está no uso da Gazolina
ATLANTIC!'5

"

T\IGO sempre aos freguezes causado por um combustível
P f que pedem minha opinião inferior affecta as paredes dos
sobre gazolina: — Si o Snr. quer cylindros e obriga a despezas
ter o seu carro constantemente com reparos sérios. Além dissop
em optimo funecionamento, use suja demais as velas, causa falhas
uma gazolina pura e de combus- do motor e disperdiça força, obritão completa. Use a Gazolina gando a um gasto maior e inútil
Atlantic. E' a mais pura, a que de gazolina."
se queima melhor. O carvão é uma
conseqüência da combustão e A fama da Gazolina Atlantic ê
não se póde evitar, por com- devida ao balanceamento de
pleto, mas a quantidade de suas qualidades. Por isso a Atlancarvão que a Atlantic deixa é tie é conhecida como a Gazolina
relativamente pequena, quasi dos S Pontos de Superioridade.
nada, em comparação com ou- Use-a no seu carro e V. S. obsertrás marcas. Retirar o carvão vara que Combustão Perfeita
aqui na officina é de menos. A é apenas uma das 5 qualidades
questão é que o encrustamento que a Atlantic possue.

GAZOLINA
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Mo Museu Nacional
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Em torno do provimento de uma subSociedade de Medicina
secção desse estabelecimento
e Cirurgia

As nomeações sem concurso
Escrevem-nos:
Os governos mudam de ro- são previstas na lei: ellas têm
tulo mas os methodos exca- logar com o assentimento
vatorios continuam os mes- unanime da congregação, no
mos. E' o que, mais uma vez, reconhecimento de que o canse apura com um caso que es- didato preenche todos os retá oceorrendo no Museu Na- quisitos inherentes ao cargo,
isto é, ser brasileiro nato e ter
cional.
Trata-se da vontade de al- demonstrado publicamente coguns cavalheiros, candidatos, nhecimentos especializados na
sem concurso, a cargos scien- disciplina a que se candidata.
tificos desse estabelecimento
Mas o sr. Padberg justamente não apresenta nenhum
publico.
Sortes grandes
Na reforma do Museu pro- daquelles requisitos:
Io — porque é allemão de
posta pelo seu actual director
CENTRO LOTERICO
origem;
e regulamentada peio GoverTrav. Ouvidor, 9
no Provisório com o decreto
2o — porque nunca provou
n. 19.801, de 27 de março de
conhecimento especia1931, a secção de Mineralogia
lizado de EstratigraGeologia ficou dividida em
phia e de PaleontoloAs instituições de bene- eduas
sub-secções correlatas,
gia Geral do Brasil,
ficencia para os funecio- uma que continuou preenchicomo se póde verificar
da pelo professor Betim Paes
na sua carta endereçanarios
intitulada
Leme e outra,
da á "Esquerda".
"Geologia Estra tigraphica e
Na sede da Sociedade Ben-tficenNão duvidamos que em oua qual, não tros assumptos seja aquelle
te Dr. Pereira Junior, á praça Ti- Paleontologia",
radentes, 79, sobrado, reunir-se-ão tendo oecupante anterior, de- sympathico senhor um erudihoje, ás 10 horas, os organizadores veria, de accôrdo com o regu- to. O sr. Drenkpol
já concor("|: caixa de pensões vitalícias para lamento, ser
posta logo em reu publicamente para o caros funecionarios dos ministérios concurso.
go de professor substituto de
da Justiça e da Educação.
Isto no papel, porque o con- Anthropologia do Museu, verA essa reunião, em que vão ser
debatidos os estatutos e rjgula- curso não foi aberto. E não o dade que derrotado pela promentação daquella instituição.* po- foi porque interessados esper- fessora Heloisa Alberto Torestudou na Allemanha
derão comparecer todos os asso- toç têm conseguido um prote- res;
ciados da Sociedade Pereira Junior lamento indefinido desse acto, com professores notáveis; cole todos os funecionarios daquelles tempo necessário para a ob- leccionou
ossadas humanas
ministérios
que se interessarem tenção de pistolões junto aos nas grutas da Lagoa Santa, as
pelo assumpto.
proceres da Republica nova. quaes foram exeavadas pela
Um desses interessados é o família Lanari; e sobre esses
A ciasse dos photogra- sr. Padberg Drenkpol, assis- ossos e os de outros "bichitente de Anthropologla do nhos" — como elle proprio os
phos e as tarifas
Museu, .coisa que foi dita em chama —, que foram estudaalfandegárias
dezembro do anno passado dos anteriormente pelo dina"A Esquerda". Deante marquez Lund, teve o illustre
A Cooperativa entre Pho'.ogra- pela
do escândalo aberto por esse sábio opportunidade de fazer
phos da Imprensa do Brasi! coavida seus socios e todos os nrofis- jornal, que ouviu o conceitua- uma exposição deante do Chesionaea da photographia, inclusive do director do Museu e o pro- fe do Governo Provisório e do
os cinematographistas, a se reuni- prio
denunciado, escândalo ministro da Educação. Esrem amanhã, 30 do corrente ás que se aggravou com a entre- plendida conferência literária,
20 horas, na sede da A.B.!., á vista do engenheiro Mathias com
justiça muito applaudirua do Passeio, 62. afim de nomear de Oliveira Roxo,
paleontolo- da. A parte scientifica, reclae
uma commissão para elaborar
Geológico, as mada pelo publico, ficou de
apresentar suggestões á commissão gista do Serviço
'-demarches" foram
ser tratada o anno passado na
de revisão das tarifas alfan-lega- mansas
um instante suspensas, Extensão Universitária, contarifas por
conseguir
rias, visando
mais justas para os artigos ohoto- esperando-se o esquecimento forme foi amplamente annundo publico.
ciada. Nestas palestras o dr.
graphicos de importação,
Mais seis mezes se passam Drenkpol deveria revelar as
O interesse vital do ass-jmpto
fará com que numerosos photo- sem que o concurso seja aber- suas descobertas, os novos fosgraphos e agremiações de classe to, ora porque um professor seis,
a sua classificação das
estejam
presentes, apresentando está ausente, ora porque não camadas
quaternárias brasie
esclarecimentos
suas suggestões
ha verba, ora porque o minis- leiras, etc. Mas as conferenvaliosos.
tro não quer, ora porque o di- cias ficaram no simples rerector está muito oecupado... clame...
As visitas de inspecção Nesse Ínterim os pausinhos Na secção onde o illustre
trabalham para collocar o dr. anthropologista allemão quer
do commandante da
Drenkpol como professor de passar o resto de seus dias
Ia Região Militar
Geologia e Paleontologia; tra- compondo odes latinas cuiO general Góes Monteiro, com- balham para encostar outro dam-se, porém, de coisas difmandante da 1* Região Militar, assistente voluntário (mas re- ferentes: das riquezas mineesteve, honteni, pela manhã, na mun/rado!) na vaga do pri- raes de nosso solo (a parte que
inspeccionando os meiro, ou de outro
Villa Militar,
professor não está ainda em mãos de
Io e 2o R. I., Escola de Sargentos
seria
docemente
aposen- estrangeiros), das espécies mique
Grupo
de Infantaria e Batalhão e
' neralogicas e differentes rotado...
Escola.
tL-ü

Um notável feito de
engenharia

amanhã,
Realiza-se depois
de
terça-feira, ás '20 1|2 horas, a reordinária da
Sounião semanal
ciedade de Medicina e Cirurgia do
Kio de Janeiro, com a seguinte orPor
dem do dia:
Toda a Bento está de accôrdo
a) "Falsos
sindromos1
genitourinarios": dr. R. Pitanga
San- quo um dos mais magestosos portos do mundo é o porto dtí Sytos.
dney. As. suas bellezas naturaes
b )"As fracturas do cotovello têm sido louvadas
por quasi tona
tratamento": das
infância.
Seu
as pessoas que tiveram oceaBarbosa
Vianna.
professor
sião de as admirar. A estas atc) "Valor
clinico da uroroseitracçSes foi
addicionado
agora
na": dr. W. Berardinelli.
um triumpho da sciencia de end) "Tuberculose extra-pulmonar,
dos
tratada pela chimioterapia": dr. genharia, quü é o orgulho
australianos e tambem de
todoa
E. de Almeida Magalhães.
aquelles que
estão
interessados
e) "Tratamento
da blenorrfca- em obras de construcção. Tratagia feminina por meio (!•=> pastas. se da ponte magnífica qu-ü liga a*
Apresentação do apparelho appli- margens norte e sul do
porto, a
cador":
dr.
Clovis
Corrêa
da qual foi inaugurada BolemnemenCosta.
te em 19 de março.
f) "Tratamento operatorio do esQuando se falou, pela primeira
trabismo": dr. Abreu Fialho FisfAz, da construcção desta ponte,
lho.
g) "Pneumathorax electivo
no alguns do? habitantes de Sydney
tratamento da tuberculoso pulmo- puzeram objecções. Alguns diziam
que a ponte iria certamente imnar": dr. Bentes de Carvalho.
pedir muito a navegação num dos
maiores portos do mundo, ao passo qu*e outros diziam que a ponchas igneas e sedimentares, te, fosso desenhada e construída
que maneira fosse, não podia
da tectonica, dos vulcões e ter- dedeixar
da
de estragar a belleza
remotos, da analyse chimica e Sydney,
Ambos os typos de objoa espectrographia, da petroge- ctores se acham actualmente sineso e apetrographia micros- len ciosos. Todos concordam que
copica, dos fosseis, emfim, que a estruetura acabada, corn o seu
permittem classificar os terre- magestoBO arco, constitue até uni
nos onde se procura o petro- bello ornamento do grande porte.
Ha quasi um secuio que têm
leo, o carvão e o ferro — coisas todas que o notável scien- sido feitas suggestões a respeito
tista talvez não ignore, mas da construcção dad-e uma ponte na»
ponte actual ou
que ainda não deu as provas proximidades
no próprio local úa mesma, maa
publicas de competência, que sô em
1922 é que foram tomada»
reclama a lel.
quaesquer providencias para por
O sophisma de que o estu- a idéa em execução. Nesse anno
do do homem prehistorlco o governo dü Nova Galles do
convidou firmas interessadas
seja assumpto de Geologia e Sul
em construcções de pontes a fanão de Anthropologia, que se zerem offertas e apresentarem
procura allegar, passaria tal- desenhos para-construcção de uma
vez despercebido se o nosso ponte, em harmonia com as espublico já não tivesse sido pecificações preparadas pelo sen
apresentado ao Pithecanthro- engenheiro em chefe, o dr. J. J.
Estas especificapus, ao Sinanthropus e todos C. Bradfteld.
a localidade
os homens fosseis, pelo pro- ções determinavam
devia scr feita a ponte,
fessor Roquette Pinto, no seu asem'que
dimensões do arco e carga da
magistral curso sobre Anthroponte construída, mas deixavam
pologia realizado na Escola o seu desenho ás firmas concorPolytechnica.
rentes, Foram subseqüentemente
do seis
Estes factos mostram qus recebidas vinte offtírtas
americanas e
britannicas,
firmas
não ha possibilidade de ser o
Comprehendiam eiprofessor Padberg Drenkpol contlnentaes.
las desenhos de muitos typos da
presenteado com um cargo pontüs de arco, suspensão e canpublico de 1.600Ç000 mensaes, tilever.
mesmo porque, sabemos, ha
recommendou
O dr. Bradfield
elementos do Serviço Geologi- ao governo a offerta feita pela
da Escola de Minas, da firma britannica dos srs. por' co,
Escola
Polytechnica e do pro- man, Long & Company, de Mid1
prio Museu Nacional, brasilei- dlesborough, relativa á construoponte C'3 arco, a um
; ros e idôneos, interessados em ção de uma -1.218.000,
que
¦ se inscrever no concurso legal. custo de £ acceita. offerta
da
! Mas, por que o director não foi, por fim, e duranteDepois
o perioporém,
manda abrir esse concurso, guerra,
lhe
do de
qu"o se
como ordena o art. 26 do de- seguiu, prosperidade
subiram os salários e foi
1 creto n„ 19.801'.>
introduzida a semana de trabalho
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JOSEPH MARTIN ^
de 44 horas, motivo por que o orçamento original teve de ser auas
gmüntado, tendo a ponte e
obras adjacentes custado, finalo
mence, £ 8.000.000. Incluindo
custo do terreno, compensação o
outras despesas, o total eleva-se |
a cerca dü S 10.000.000.
O plano geral da ponte, 03 desenhos
deíslhados e o methodo
de construcção foram preparados
no escriptorio
londrinq dos conengenheiro chefe
struetores pelo
da casa, o sr. Ralph Freeman, ou
sob a sua direcção. O numero total do toneladas da obra de aço
de
contracto
era
constante do
ficam
62.000, 13.000 daa
quaes
nas obras adjacentes e 39.000 no
arco
Tres
ponte.
principal da
quartas partes deste material, incluindo todo o aço de silício e o
aço de carbono mais pesado, tiveram de ser laminadas nas officinas de Dorman Long de Middlesborough e Redcar, na Inglaterra,
e embarcadas para Sidney. O restante foi fornecido
pela Broken
Company, Au3Hill Proprietary
tralia.
A pedra fundamental foi lançada em 1925 e a parte mais estreita do porto — em cuja altura a
largura é duas vozes a do rio Tamiaa á Ponte de Londres — tem
agora lançado de um lado ao ouaço,
arco de
tro um majestoso
com 1650 pés de comprimento e a
400 pés de altura do nivel do mar.
Deste arco está suspenso um taboleiro com quatro linhas de trem
electrico e uma rodovia de 57 pés
com pasde largura no centro,
seios para pedestres cm ambos o»
lados. O arco
desta
ponte é o
maior arco singelo de ponte de toa
O espaço
do o mundo.
para
da
navios debaixo
passagem de
ponte tem 110 pés de altura, que
é amplo para navios de todos o*
tamanhos. Com as obras adjacentes, a ponte tem duas e meia mllhas de comprimento.
e as operações
As exeavações

A A. B. I. e a censura,
provisória
Acaba de chegar
é AssociaçSti
Brasileira da Impresa, endereçada ao seu presidente, a seguinte
resposta do sr. chefe de Policia:*..
— "Pelo presente, aceuso o re« i
cebimento do vosso officio da 25,
agradecendo, em nome da Associa-1
ção Brasileira . de Imprensa, aá]
medidas tomadas por esta Cheía-j
tura com relação á censura de ca*-)
racter transitório, que o Governei!
foi obrigado a lançar mão para ]
attender ás necessidades do moil
mento. Tomando em alta considei*]
03 termos
desse officio, \
ração
collaboração)
agradeço
a valiosa
trazida pela Imprensa, dignamen-»!
te representada era vosas pessoa, j
ao desempenho d«j nossa missão,
que outra não era se nãç a ds
evitar, por toios os meios, a intranquillidade
publica. Com oa
protestos de elevada cpnside_ração>
João Ale apreço, subscreve-se,
berto, chefe de Policia."

preliminares eram tão vastas, qua
só em 1927 á que começou a monde aço,
tagem das peças
Como
impedir a naveganão so podia
ção, a ponte teve de ser construida, por assim dizer, sobre si mos»
ma, sem o auxilio do qunesqua?
obras
semelhantes
andaimes ou
de apoio. Os dois braços do immais do ÜO.OOO
menso arco, com
toneladas do
foram
conpeso,
Foram
struidos
gradualmente.
cabos
supportados por
potentes
de aço, 128 de cada lado. Em agosafrouxados 03
to de 1928, foram
cabos até que as ueças de baixo do
arco se ajustaram umas ás outras
com precisão mathematica. Estava assim terminada a tarefa principal de um dos maiores feitos d»
engenharia da época.
Toda a mão de obra empregada
na construcção, tanto perita como
ordinária, era australiana, c a inauguração da ponte foi memorável
tanto para a Inglaterra como para
a Austrália. Como disse o jornal
"The Times" —. "Única em tantas características, a
ponte con»
Ktitue uin dos mais notáveis triumphos de engenharia brilannica,
bem como da iniciativa e perícia
doa trabalhadores da Austrália",
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UM PUNHADO DE CONSIDERAÇÕES OPPORTUNAS
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se: a desconhecimento — da
ESCRÚPULOS?...
— de ponA Reitoria da Universidade ps,ate de um reitor!
comprehenda
comezinhos
O regimen de taxas eleva- longos debates ficou resolvido
acaba de informar que será tos
chega-se a
das, que está
afastando os que o Directorio remetteria ao
distribuida, em breve, uma pu- são educacional,
prováveleste
pensamento:
secunda- Conselho Technico da Faculalumnos
escolas
das
os
enfeixando
b:icação
pro- mente, o dr. Fernando MagaO que disse, em entrevista a esta Pagina, o dr. Gustavo Lessa
rias, continua prejudicando dade os nomes dos pretendengrammas dos cursos e confe- lhãts, depois dessa vasta iniseriamente os estudantes das tes ao favor acima alludido.
rencias de extensão universiuma séric de medidas concretas,
— quarenta e dois eurQuem olha para o dr. Gustavo
escolas superiores. Cada pro- por serem todos elles necessiliaria por ella organizados, e Ciativa
—
taes
com0
a fundação de instituCECÍLIA MEIRELLES
Lessa, principalmente se o encontrinta conferências!
sos
e
o
va
essa
parcial exige um pagamen- tados, realmente.
tos nacionaes de educação. Acho
publicação,
que, para
sente o escrúpulo de se ver ac- tra de perfil, não pôde deixar de
(Especial para a "Pagina de Educação")
seguida o sr. Carlos
Em
a creaçâo destes institutos a base to exaggeradissimo, sem o qual
professor Fernando Magalhães cusado de estar esbanjando a ficar scismando sobre a sua seessencial para
o melhoramento
não é permittida a chamada Lacerda communicou que a
melhança não se sabe com que anescreveu as seguintes palavras
Aqui está o dr. Gustavo Lessa qualitativo da instrucção publica
riqueza, nacional.
tiga cabeça austera de moeda, im- ção Brasileira do Educação, seus
explicativas:
para o exame. A prova oral directoria do Directorio de Esuma
a no paiz, primaria,
seguros do alguns que pôde dizer
Esconhecimentos
palavra
esbanjasse.
a
antes
secundaria o do fim do anno é
séculos
Pois
aos
resistindo
passível,
".4 Universiãaãe ão Rio üe
precedida tudantes já se achava constimais importantes das respeito. E diz mesmo:
normal.
em educação é econo- com o seu desenho, cujas próprias dos aspectos
ban
jar
—
exigência
de novos paga- tuida.
Nós já temos
21 machina!".
E como fazemos uma leve obser- pela
Janeiro realiza a primeira se- minar.
linhas graves e firmes pudessem questões educacionaes, não só no
Foi lido um officio da sra.
administrativas
o
disseminar
e,
também.
mundo,
como
no
mentos.
Brasil
para
vação
dc
Manifesto,
a
o
antes
inutilizando
que
rie áe seus cursos áe extensão.
nota outra incom- vencer e o a tempo,
E
aqui
se
O
melhor
seu
ensino.
meio,
o
mais
radn
admirável
Amélia Carneiro de
firmeza
Anna
suas
realizações,
a
Tudo
isso
compensadas
definiu
sem a
yfltàpecorrupção.
Quarenta e áois cursos e trin- paravel incoherencia do rei- morte
cter — requisito inesúimaval nos pido, o mais efficiento para inten- remptoriamente o seu significado,
em que convidava
nustra
se
Mendonça,
austeridado
Essa
de
algumas
mação
precária
ta conferências. A não serem tor. Os governos que empre- maior quando o perfil se move e a que se -entregam ás grandes obras sificar esta disseminação 6 pre- -— que está ali nas suas palavras,
Directorio
o
para representartriculas
Ha
o
artigo
gratuitas.
as velhas universiáaães, ou as garam mal os dinheiros publi- fronte apparece vincada entro as — fizeram-no elemento de mee não nas interpretações viciosas
"dividas de hon- se numa reunião a realizar-se
106,
tal
o
das
vem
no
destaque
grupo que
opulentas, poucos institutos cos nunca se lembraram de sobrancelhas por um fundo traço recido
com que p procuram attingir —. e
na sede da Casa do Estudansoerguimenuo da
tão importante ter esse escrúpulo vendo ac- vertical, e, por detrás dos óculos, trabalhando pioo soerguimeuto
que essa necessidade de definição ra". Mas esse, além de ridiconseguem
hute do Brasil, no dia 19. Foi
vida
mediante
é
frio,
culo,
insufficiente.
Porque
uma
a
mais
vez,
se
chega
impunha,
olhar
um
parecer
pela
que
movimento cultural. Onãe, po- cumularem-se as cifras deanmano.
a
designado para representar o
os
distracção
sobre
em
andam
eseáe
tranquillo,
genexige,
isto
é,
fim
do
de
tão
no
curso,
que
|
rém, a Universiãaãe âo Rio áe te das iniciativas mais escan- te,
E entre os que se reuniram para
mais penetrantes, e pela no inicio da carreira, o
e implacável.
Directorio
o sr. Carlos de Lapiritos
penetrante
pagaalcança o primeiro dalosas. E o bom povo olhava
Janeiro
essa importantíssima obra commum
I própria obrigação
de theorizar, mento'
RETRATO
DO
levaria a incumcerda,
CONTINUAÇÃO
que
impossível
de
uma
o dr. Gustavo Lessa se distingue
antes de crear, o dr. Gustavo Lesplano é na significação do ai- e soffria, sem protesto.
a actual
convidar
de
bencia
creaturas
que
sua
tendênAs
outras
pare:e
pela
grande
ãos
quantia.
to espirito áe ãesinteresse
sa, que, pelo facto de conhecer
momento em que se de- rocobom primeiro em si os aspe- particularmente
No
Estudo
immediata.
Casa
da
directoria
a
acção
pela
só
cia
E
bem o problema, já estranha que
principalmente porque
seus professores. Toãos estes via aproveitar para redimir ctos da realidade e eubjactiva- sua para
doem
disposição de concretizar, fia
manifestar-se,
dante
todos
conheçam,
nanão
numeinsiste
um
o
permitte
pequeno
realicursos e conferências
dos-seus soffrimen- monto os decompõem depois, na xar, pôr em pratica todas as coiesse
á
povo
aspecto
do
seu
temperacumento
quelle
quanto
ro
publico,
de
beneficiados.
Quando
eam-se sem remuneração, nem tos, fosse por que dinheiro elaboração dós factos psychilogi- sas que já viveram em sonho, e '¦¦$ÉillÉ^ '•¦
mento fiue é dar realidade urgen- não será exaggero affirmará
dar
":'^^^:^^SbW::'-:-.
orientação
que
pretende
severa
cos.
nem
ensinam
critica
parece.
pelos fosse — e redimil-o é apenas
cos que
á sua'
te aquillo que se reconheceu como
fuo
Estudante,
Lessa tem- que
do
Casa
Gustavo
urgenpara
o
di\
e
noventa
Com
se
dos
opportunas
cento
que
por
bom:
que aprendem.
educal-o — surge um reitor se uma impressão differente. E' ram justas,
Essa medida deveria estar in- estudantes, nas condições ac- turo. Na ordem do dia foram
Já é um grande exemplo e contando a grande proeza de como se elle esLudasse de inicio as tes.DEFEITO QUE NÃO È DA
estão candidatos ás approvadas as seguintes proseripta na írente de qualquer pro- tuaes,
-um grande conforto. Talvez ministrar educação sem gas- coisas em si mesmas, exteriormenOBJECTIVA...
de reconstrucção nacio- vantagens duvidosas do artigo postas:
gramma
só
depois
e
te. deante de todos,*—
nal. Foi para mim uma dolorosa 106...
' seja mesmo a mais notável ae tar...
O defeito c a modéstia. Parece
D — Mandando lavrar em
integrasse á sua personalidade a
lição que
sei
educativa
chega
a
em todos
ha gento com
surpresa
vel-a
mnis
silenciada
ainda
Francamente,
mas
mentira,
es'Universidade
Menos pela falta de verba acta um voto de agradecimendo seu meticulo30
:::::;:;:;:;:vv:;:-:j:;:::-;-:-:-::x^;^
os programmas politicos recenteO dr Gustavo Lessa
poderia propor- ingênuo. E o povo tem o direi- conclusão
tudo. Como quem recolhe um tro- esse defeito.
do
que pelo excesso das taxaõ to ao sr. Barros Pinheiro, pelo
mente dados á luz. A culpa cabe
criar em ioâa a sua activi- to de duvidar da qualidade de phéo. Porque, na verdade, o dr. por exemplo.e tão facü'
muito que fez no cargo de 1"
edu- a pagar. — L.
meios
technicos
inteira
aos
em
tempo
que
Num
úaãe."
um ensino que assim é minis- Gustavo Lessa é um temperamen- encontrar quem dê entrevistas ate MTmmTTMM
ainda
insistinão
cacionaes,
secretario, ao qual renunciou:
que
DIREITO
ou de cair na outra to de luta. È a resistência com nos "A pedidos", ninguém imagina
Talvez o reitor tivesse fala- trado,
ram bastante no assumpto para
2) — Autorizando a secre¦
convicções
suas
prova
defende
fazer o llíllllll!
Exames parciaes —Iniciam- taria a officiar ao director da
alliciarem o apoio das correntes
é difficil conseguir
como
cio melhor desses cursos se, ponta do dilemma, que é du- que
laboriosaadquiriu
as
como
bem
de opinião.
se no próximo dia 16 de junho Faculdade, communicando a
em togar de dizer o seu nume- vidar do proclamado desin- mente, como as embebeu de pen- dr. Gustavo Lessa falar para um
Por isso mesmo, não será o as
jornal.
.
fez
....
dos
as
presuas
esmo
teresse
vida,
provas parciaes.
as
do
professores,
samento e
l*o tivesse enumerado
fundação da Caixa Beneficentrabalho,
Manifesto (que, afinal, concentra
Mas, depois de muito
Centro
Canâião âe Oliveira te. Em seguida, por proposta
um interesse profundo,
cona
Com
qualidades. Não estamos fa- vendo aproveitamentos futu- nascer de applicação
desses meios tech- —
se consegue.
aspirações
as
sempre
e
devotada
geReúne—se amanhã o Cen- do sr. Cid Corrêa Lopes, foi
sendo, aliás, nenhuma critica ros, quando chegar o momen- para uma
nicos) um documento indisponsadição de se fazer a pergunta, reDr. Gustavo Lessa
tro
e ficar
Cândido de Oliveira. Na acclamado Io secretario o sr
a
resposta,
bem
vel,
como
de
muito
affirmação
ter
principios,
a essas qualidades. Mas pare- to de se falar nos já celebres nerosa.
E esse fervor humano, cnm mcomo divulgação
de directrizes, primeira parte falará o proí. Alberto Russel, representante»
contente com respostas syntheticü-nos que em matéria de edu- direitos adquiridos...
verdade
a
encontrar
de
seus
quietude
com todos os
parar os governos e a opinião pu- como prólogo da acção próxima 1 Castro Rebello.
(E por estas ultimas pala- mais útil das coisas, para levar cas, rápidas,
cação não é só a quantidade
de curso de doutorado.
condensados num pequeno blica para os sacrifícios necessaMas o dr. Gustavo Lessa, conpoderes
esforno
o
A sessão está marcada para
alto
acreditou
e
mais
não
seja
adeante
não
mais
Talvez
vras,
quem
que influe...
fornecimento de recursos tinuando a pensar na solução raao
rios
volume.
BELLAS ARTES
e bello de viver é que
as 21 horas.
machinas, pida do caso, responde-me:
mesmo a quantidade... Qua- parentheses de cima tem de ço amargo
consideráveis a essas
MUNICIPAL?
—
ENSINO
Encerra-se
O
Matrículas
aquelle
Lessa
Gustavo
dr.
ao
Club áa Reforma — ReúneE' provável que no sello eduque são os serviços de instrucção
renia e dois cursos e trinta ficar acreditando que eu não dão
matridos sonhos fraternaes,
Vani03, pois, fazer assim.
amanhã
o
relâmpago
para
prazo
estáduaes.
Os
depois
estes
de amanhã, terçapublica
poderes pu- cacional o governo da União eu- se
conferências... — diz o reitor. tenho mesmo nada com
Bem o qual sua physionomia talvez
O ensino municipal?
cursos.
nos
diversos
cuias
blicos
estão
aptos,
mais
do
que contre os recursos necessários pa- feira, ás 21 horas, para emMas não informa, com um ad- setenta e tres cursos e confe- parecesse hostil e ínaccessivel, cxA esse respeito já disse o que qualquer organização particular, a
Abertwra ãas aulas — Inaura a
obra, já que as tre- possar na primeira parte da
•j ectivozinho tranquillizador, rencias tão originaes...)
cessiva em analyse, rigorosa de- tinha a dizer na reunião
promo- collectar as contribuições especiaes mendasgrande
no dia Io as matricom
a
burocradespesas
guram-se
sessão o novo presidente, sr.
vida pela A. B. E. — diz-nos o que o civismo
de que espécie foram ou estão
brasileiro
quizer cia militar e civil constituem enC. M.' mais em justiça.
os cursos.
em
todos
cuias
—
medidas
Das
Lessa
Evandro
Gustavo
Lins e Silva.
sr.
RETOQUE
fornecer em cada municipio. Abrir tre nós um...
sendo essas conferências e esTeiAnisio
dr.
.
AGRICULTURA E MEDICINA
escolas primarias é também func"no existe. Pas projectada3 pelo
relâmpago
"de "repente
E diz estas tres palavras antiMas esse
CAIXA BENEFICENTE
ses cursos. Os próprios profesmeu ver, se des ção publica universalmente
as
«feira,
que,
recoVETERINÁRIA
o
espirito,
Gyrnnasio Vera-Cruz ealíhe
j
^
gas:
sore teriam certo direito de se
dura- nhecida. Para
mais
Realizou-se a 2" sessão da
...noli me tangere...
que, pois, dispersar
o vê na face, e tem Unam a um effeito
Acaáemico — Fi'
logo
Directorio
a
gente
ser
isto
o
contrade
maguados,
se
sentir
são as que visam
Caixa Beneficente, que teve cou assim constituído: presiappellos aos quatro ventos,
sem
PROVAS PARCIAES
FILMS
certeza da sua presença no ry- douro
e
de especialistas estrangeiros
visar directamente medidas
conprofessor já não fosse mesmo
Depois de um golpe de vista so- caracter ordinário. Lida e ap- dente: A. G. de Macedo SoaA secretaria do Gyrnnasio thmo respeitoso da voz queda fala, cto
o envio de uma missão de estudos stitucionaes e legislativas quo tesynonymo rie ser martyr...
as
escolhe
qua
da 1" sessão,
a
palavras
bre
vários acontecimentos, o dr. provada a acla
que
aluadministrador riam um alcance muito maior?
Vera-Cruz avisa aos seus
O
do paiz.
Io vice-presidente: dr. Luse sorve como quem, num laoora- fora
Gustavo Lessa encontra uma coi- usou da palavra o sr. Adal- res;
O único valor que esses eur- mnos
meessas
realizar
realizados
conseguir
serão
que
ciano
de Rose; 2" vice-presimysteriosos que
os
MANIFESTO
DA
torio,
NOVA
perigos'
sa
sobre
a
pesa
o
seduz,
se
e
que
berto João Pinheiro que lemqual
sos têm, como se pode depre- amanhã, 30, as seguinte pro- de cada substancia que lhe vae didas terá o seu nome- indelévelOscar Ribeiro (Dir. Redente,
EDUCAÇÃO
dispõe a falar sem que eu lhe per- brou aos
educade
acao
mente
ligado
transcripta,
que
da
presentes
progresso
nota
hender
Io secretario, João Bripassando pelas mãos.
gunto nada.
¦ além de serem muitos, é serem vas parciaes:
Contra
pres.);
empirismo
das
Cruzao
Brasil.
no
cional
os
—~ Veja a lei sobre a nacional!- cordo com os Estatutos
Esse gosto da medida é outra
—
2o secretario, Ivo
to
Alphabetização,
das
de
Jorge;
certo
se
sempre
4o
anno.
num
Natural
Aqui
paHistoria
pensamos
nomes dos candidatos não dequalidade do dr. Gustavo Lessa. O triotismo delirante, que não
gratuitos e sem remuneração.
ad- tem erguido a voz dos que se fi- zação dos films. Ella constitue
Edilber— 2" anno.
3o
secretario,
Manuel;
Francez
acree
sim
os
deixa
vem
censtar
em
acta,
nelle
cuidado que
põe
Valor que parece extraordinaresto do liam acorrente educacional. Essa um magnifico progresso sobre a
considerações
mitte
pêlo
Bibiiot.);
1»
— 5" anno.
Amaral
(Dir.
to
vir
tenha
dé
se
Physica
Ficou
ditar aue nunca
de o fario ao reitor, a ponto
mundo, e desconhece o valor uni- corrente tem a sua expressão mais lastimável situação anterior. A li- números de matricula.
TeixeiHumberto
uma coisa
—
thesoureiro,
que versai da vida. Parece
anno.
a arrepender dc
4o
"a
.
Chimica
berdade
conem
acta
resolvido
afrontosa
só
da
cxhibição
dr.
que
fiel q poderosa no Manifesto da
que o
Universiger escrever que
E a gente penRaphael
Historia da eivilisação — 2° diga ou que faça.
Gustavo Lessa também sabe ler os Nova Educação, recentemente di- cinematographica só é permittida stara o numero de matrículas ra; 2o thesoureiro,
dade do Rio de Janeiro alcansa quo sua vocação era para as
me vulgado P*ála imprensa, — e, aliás nos paizes semi-barbaros. A cen- dos pretendentes aos favores Sobral; 3o thesoureiro, Jayme
alheios,
porque
anno.
pensamentos
ca o primeiro plano na signileis, que a sua vida devia estar diz como
ficar capaz de da Caixa. Em seguida o the- I. Rocha (Dir. Revista); direquem responde:
já suficientemente explorado pe- sura agora vae
empregada em servir ao Direito.
jica cão do alto espirito de descomprehender os damnos provin— Isso é que será uma
la
hypocrisia
de
certas
facções
prova
ctor sports, Anisio AssumpMas o dr. Gustavo Lessa é medico. de
dos do trafico do uma certa or- soureiro communicou que tem
de interesseiras.
interesse dos seus professo- ¦ '¦rfmr",
patriotismo lúcido, capaz
m&m
importância
de
caixa
a
em
Hygienista.
ção; orador, Bianor da Silva.
f^-.^us:
dem de entorpecentes. A além disres".
pairar acima das pequeninas vaiO dr. Gustavo Lessa não é si(Só mesmo doença muito auda- dades de aldeia. Quem a deiy mosfilms educacionaes vão ter 85§500. Após alguns debates, FACULDADE DE MEDICINA DO
so
os
gnatario do Manifesto. Mais uma
coragem para cassar trará
ciosa terá
RIO DE JANEIRO
Que o ensino seja gratuito,
ficou resolvido que a caixa
possuir esta fé na sciencia razão para se conhecer o seu pen- o estimulo devido.
nela sua frento. Não é atoa que o
UM POUCO DE LITERATURA
oa
Mão é favor, é obrigação. O
entre
é
tão
escassa
um
as
30 do corrente —
despesas
custeará
povus
Segunda-feira,
qu6
para
resp*eito.
ali
Sauna
samento
a
dr. Gustavo Lessa está
Ha um momento justo de ter- festival eni beneficio de seu Provas parciaes :
viciados na rotina.
professor Fernando Magalhães
—.
mais
A
meu
vêr,
teria
tido
de Publica.)
"CRUZADAS"...
minar as entrevistas. E' quando cofre, ficando
Io anno medico — Anatomia,
não pode desconhecer um preautorizado a
so se limitasse,
efficacia
por ellas começam a deixar
MOLDURA DO MESMO
OUTRA
9 lioras, no Instituto Anatopensatiás
no
ceito desses, fundamental,
vel-o, quando julgar
A propósito de patriotismo: aa exemplo, á questão da escola leiga, vas
RETRATO
os interlocutores. Em geral, promo
"Cruzadas"
mico — Ultimo dia. Os mesmoa
'
alphabetização.
mereceria
uma
a
si,
de
só
J.
PinhelA.
qual,
por
sr.
significado da educação moopportuno,
o
nesse momento, faz-se um pouco
Esta moldura é o ambiente edu- Como se sabe, de vez em quando pugna mais ardente.
para o pia 28.
R. CARIOCA 19 '
Em seguida chamados
clerna. Logo, — e ainda mais
' ¦ 19
de literatura, para encerrar bri- ro, thesoureiro.
2" anno medico — Chlmlca phr• fPfWN£-,Z*8Z3Z^. " mm.
cacional.
Ha noticias, conunia.
apparece
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além
farça
da
relâmpago
realizando
uma
vingança
mo Pereira, Anna Barata Braga. do. suas relações, recebendo, em te gênero, que serão servidas
geFerney-tíerrano.
bado
Paraiso",
scenas
por
no
cômicas«
neris".
As
Mas,
listas
o
fantoche
de adhesão encontramó humacathedratica;
professora
Sylvia sua residência, á rua Azevedo authenticas bahianas o serão sol'
Que bella estação e como ella
"faz
se na Confeitaria Colombo e na
no e toda a farça se transforma pela dupla Genesio Arruda e Tom
Leal Ponce. Julia M. Saboya de Lima. no Leblon, as demonstrações to_s 13 lindíssimos
agua" na boca da geni.c!
balõeg.
Bill,
ha
ainda
magníficas
varie-1
orA
Drogaria Ferreira,
num romance real, visto
entrar
á rua
Albuquerque Maria Pereira Rus- de apreço das
Urupessoas de suas naraentação exterior dará á sede
dades
brilhantes
D*OK.
artistas
em funeção um órgão que os oupolas
|
guayana, 27.
;Somano.
amizades.
um aspecto de fazendas do inDiamant,
bailarina
classiTheda
—
'.
O
EXPOENTE
tros
fantoches
MÁXIMO
DOS
Os
não
admigos
e
o
admiradores
possuem:
Faz annos hoje o sr. Salvador terior.
As senhoritas — Dinorah Noca; Paquita Léo, toda a graça do siasmou o Rio; Oscar Borgerth, o
coração.
do dr. José Antônio Nogueira vão
PREÇOS MÍNIMOS
gueira Penido, Hilda Pires, Do- Pereira, funecionario municipal.
Hespanha;
Syster «fe Gaby, baila—•
offerecer-lhe,
Aura
Abranches
Sabbado,
fará
25
no
dia
Grande baile a
5 de junho.
pela primitilia Silva Fereira e Ordelins
querido artista, cujo violino tanto
Ina Versanova, encanta,
meira vez uma criadinha carioca, ¦ rinas francezas;
rigffr. Traje: casaca. As dansas, no Automóvel Club do Brasil, um
a Arnaldo Estrella,
da Costa Guimarães.
que
italiana;
cantora
Dora
Brasil,
cansensível,
almoço
incapaz do resistir aos
serão
vao cullaborar com a cantora
— Fazem
que
e
impulsionadas pelu
por motivo de sua volta
amanhã:
brasileira;
tora
Célia
Mendes,
"vir' Os senhoresannos
encantos do seu patrão conquisAmcrican-Jazz,
o violinista, o esplendido
realizar-ae-ão no á magistratura como juiz da 4"
— Drs. Raul Rego,
cantora
sketches
internacional,
o
tador.
Adelina,
tuose" do piano.
saião nobre, da.s 23 ás 3 1|2 ho- Cara Civel.
numa simples
Abel Azevedo, .Adamastor Magamulher transformada em barone- ligeiros.
As listas se encontram na Casa!
Será brilhante o concerto
t&b da maphã.
com
lhães, Victor Guilherme, Gustavo
Ao terminar o
impróprios
Os
espectaculos
são
za do Monte Azul, mais uma vez
que a Associação dos Artistas BraCastro Rebello e Attila de Pinho,
grande baile, será servida, nu gy- Pereira Bastos, á rua do Ouvidor
menores
senhoritas.
o
sileiros commemorará o seu IV
fará rir o publico com os seus para"O
coronel José Joaquim Alves de
mnasio, lauta ceia, tocando nesta n. 67.
CAVAQUINHO" SERA A
Salão de Pintura e Esculptura.
recursos inextinguiveis de grande
oceasiâo uma orchestra de Girls,
Carvalho, commendador José RaiNOVA PEÇA DO REPUBLICA
actriz. Leonor D'Eça e Irene Velnho da Silva Carneiro, chefe da
"Ai-ló" no cartaz, A GRANDE TEMPORADA OFFIque executçrâo musicas clássicas.
Substituirá
lez serão duas garotas de carafirma J. Rainho & C.
CIAL DE CONCERTOS
As mesas para a ceia poderão ser
1" de juna
Fina
próxima
quarta-feira,
tomarron
pellica
cter completamente
-J-âãS do forrado de
antagônico : nho, outra
reservadas desde iá com o arrenAs senhoras — Francisca MonMieczyslaw Munz, o grande piasuerevista
de
grande
peli
uma, buliçosa como o juzz; outra,
"O Cavaquinho", nista polonez, que ainda hontem,
nerat. Martha Carrilho. Mathilde
datario d.o bar.
salto mexicano, sola ponteada.
CASA ESPECIAL
garantido,
sentimental como uma donzella do cesso
Nillon Caldas, Diva Carvalho. Ca- Noivados
original
Xavier
de
de Magalhães e com o seu segundo programma, alDE ÓCULOS E PINCE-NEZ
Haverá ainda este mez um
século passado.
prorivéa da Rocha Gaffrée e Maria
notável
José David, dois nomes que, em cançou mais um
exito,
especial
gramma
arte,
Octavio
de
Bramão
terá a seu car- Portugal, já assignaram
Arthur Jacintho Rodrigues
offerePacheco Barbota.
varias despede-se do publico carioca na
Estão se habilitando para casar, cido
Radio
Educadora do
go o difficilimo papel de Gustavo revistas do suecesso.
2&t<W.Xw»
As senhoritas — Gilda Rabello, na 31 pretoria eivei, as seguintes Brasil, pela
próxima quinta-feira, realizando, á
47-RUA 7 DE SETEMBRO-47
ao club,
Fregoli, o fantoche, o instrumenirradiação essa
Olga
Malafaia e Lucilia i-aiva pessoas:
defender a representação tarde, o scu terceiro recital, com
Para
será opportunamente annunto nas mãos do doutor iVrthur, o de "O Cavaquinho", ha a intelli- um programma exclusivamente deGama.
Manoel Lopes da Rocha e Euge- que
joven revoltado contra o amor e gencia, a competência e o brilho dicado a composições de Chopin •
— Passou hentem o anni.-orsa- nia Secilia Avanciui; Henriciue ciada pela imprensa e estações de Diplomáticos
radio.
que será'defendido por Sacramen- dos
artistas
Estevão Liszt.
rio 'natalicio do dr. Camillo de Gonçalves Codejo e Jacyntha Pequeridos
—
to. Luiz Felippe,
Na quarta-feira, á noite, será
no papel
Santos
as
de Amarante, Alfredo Ruas,
soiOliveira, secretario de legação e reira Lima; Abimael Barros e Yo- rées Têm sido expressivas
"Salão
rtalizadas
Em
viagem
Paulo,
amigo
sensato e observa- Carvalho, Jorge Grave, Armando realizada a segund*. "quartn-íeira
no
para a Finlândia,
índiaofficial de gabinete do ministro landa Redondaro; José Alves da no
d0
no
dor, fará o commentario pensado Nascimento, Manoel Cascaes, Ma- musical", com o programma inauCasino Beira-Mar, onde a
gozo de férias, passará hoje
das Relações Exteriores. O dr. Ca- Silva e Yolanda Gomes Sampaio.
elite se diverte. dad0 o ambiente por esta capital Mr. Georg AgaEm linda pellica «í.iver- de toda a loucura de Arthur, e ria Sampaio, Lina Demoel, Maria gural da pequena serio de concermillo de Oliveira, que. na geramulticor e original, a par de uma tham de Gripemborg, ministro da
Maria
Salomé,
Rosalina tos de musica de "carnera" do,e&nizada preta, todo fura- Henrique Ferreira, no velho Ma- Alice,
ção moderna, é uma das figuras Nascimentos
decoração
Fin.landia,
artistica
acreditado
Laura,
Sayal,
Maria
.Tulieta
terá
opport.unidnde
digna
Va- lebre "London String Quartet'',
galhães,
e
forrado
ao
dinho
de
junto
de remais brilhantes da nossa diplo.
de
pellica branca,
com
gistro;
o
brilho
interpretar
brasileiro.
lença
do
e
Aida
Ultz,
todos
artistas
um
governo
conjuneto
Acha-se enriquecido o lar do sr.
Luiz XV cubano alto.
inacia, já tendo chefiado inesmo
pae dos mais moS. ex. viaja a bordo do "Asuma das mais importantes secções Oswaldó Pereira Caldas, sócio da typico musical, Fernandez.
O mesmo feitio em pellica mar- dernos, sempre ás • voltas com os dc valor incontestável e estimaturias",
vindo
negócios.
dos do publico carioca.
da Argentina, onde ron tambem forrado de blanco
CASINO — Companhia Adelinapolíticas do Itamaraty. como seja firma O. Caldas <& Carvalho, e de
"O Cavaquinho",
exerce tambem jurisdicção.
A linguagem de "Fantoche" é
que tem uma Aura Abranches — Espectaailoa
a da America, e servido em va- sua esposa d. Fausta de Araujo
Luiz XV cubano alto.
O TALISMAN DA VENTURA
das mais cuidadas, e toda a peça linda musica de Camilo Reboxo. por sessões, ás 20 e 22 horas
rios postos
de responsabilidade, Pereira Caldas, com o nascimento soberbo porta-felicidade manipuCondecorações
está dividida em 2' actos e 12 Vesperaes. aos domingos
está enriquecida de um huoiorisinclusive como encarregado de ne- de uma menina, que recebará o lado em ouro
e imou
de
prata
lei, secom os seguintes titulos: riados ás 15 horas — A co nedis
mo sadio,
entre as descripções quadros,"Solar
gocios, recebeu, hontem, carinho- nomo de Maria da Graça,
a
gundo
astrologia
"Saudade" —
indicará
o
¦—
seu
l<v_
d'Alegria";
2o
Acha-se
humanas.
enriquecido
mais
o
sas demonstrações dos seus coilar do
Poltrona. Õ$üu0.
Cada um dos seus "Rato
O dr.
J3esti'*°- -Peça infs. ao ministro Afranio de Mello Franco,
e gato"; 3o — "Consulta
RECREIO — Companhia Nacio»
"IAS", C.
sr. Luiz Nathalio Schiavo e áa sra. ?.Tr°aPJ,]°
legas e amigos.
quatro actos reserva ao espectadas Relações Exteriores,
P„ 1804, enviando oel"Canção lusitana"; nal do
—
4"
grátis";
— Completou hontem o seu an- d. Idalina Mendes Schiavo, com o los
Revistas — Espectaculos
dor
um desfecho absolutamente
acaba de ser agraciado por S. Mapara resposta.
5« — "Gente que passa"; 6o — por sessão, ás 20 e 22 horas —
inesperado
niversario natalicio o joven Ma- nascimento de um menino, que ree,
apesar
do
numero
"O
rei
Alexandre da Yugo- ^^^^B^^m\w^{f^'
jestade o
heróe desconhecido";
7o — Vesperaes aos domingos
rio Euricio Álvaro, applicado alu- ceberá o nome de Jorge.
dn actos, a comedia á das mais "Branco
feria»
slavia com o Grande Cordão da
— "Educa- dos, ás 15 horas —. A e revist*
negro";
8o
e
CleIÍ3 é o nome de uma lin.
sino da Faculdade de Medicina da
leves
têm
sido
representadas
que
Bailes
"A
Coroa da Yugoslavia.
"Terra
—
da
mulher";
9o
hora
do Samba" — Poltuna.
Universidade do Rio de Janeiro, da criança que nasceu para feliciem nosso theatro.
Luiz Iglezias ção
10° — «O az do ci- 6?300.
e filho do dr. Octavio Euricio Al- dade de seus paes, o sr. Rubem
vae receber, quarta-feira, no Casi- do tango"; —
Conferências
"Repórter
nema"; 11°
Z"; 12°
TRIANON — Companhia de CoAssociação dos Empregados no
Finíssima pellica enver- no, a mais
varo, director do Departamento de Pereira e sua esposa d. Antonietta
consagração do — "Mulher moderna".
26$
l** nizada preta, todo íorra- publico e da justa
médias — Espectaculos por sessão,
Commercio — O dia II de junho
Divulgações Scientificas.
Barbosa Pereira.
critica,
interpretado
Na próxima
O publico espera ancioso
segunda-feira, SO do. Luiz XV, médio ou alto.
nela ás 20 e 22 horas — Aos sabbados.
Os amigos- e coliegas do annipróximo foi a data designada pela
pelos dois
maiores talentos
de "premiére".
ás 20,30 horas, o geFestas
domingos e feriados, vesperaes,
Associação dos
Portugal, que sáo Adelina e Aura
Empregados no do corrente,
ás 15 horas — A comedia "GranCommercio do Rio d'e Janeiro pa- neral Moreira Guimarães fará na
Abranches.
Espirita
de Hotel" — Poltrona 5$2G0.
Suburbana uma
Tijuca Tennis CInb — Eis o ra realização de mais uma das União
_E são essas todas as informaREPUBLICA — Companhia Pordoutrinaria.
ASSOCIAÇÃO DOS ARTISTAS
programma das grandes festas de apreciadas noites dansantes que conferência
ções que pudemos colher de "Fan—tugueza de Revistas — Especta.
Está despertando
BRASILEIROS
interesse
toche".
junho, em commemoraçao ao 17° a Directoria daquella veterana soculos por sessões, ás 19,45 c 21,4a
ciedade
offerece,
anniversario.
Concertos da Associação dos
mensalmente, em nossos círculos sociaes e rehoras — Aos domingos e feriacreativos, a conferência n ser reaArtistas Brasileiros
Domingo, 5 — Reunião dansan- aos seus associados e familias.
dos, vesperaes, ás 14,45 horas —
O SR. FONSECA MOREIRA AUAs dansas que se Iniciarão ás lizada pelo nosso coTianheiro Mate, da.s 21 ás 23 horas. Tocará a
.Abrindo a sua serie do concer- A revista
".Ai-ló" — Poltrona
"Centro
"American Jazz**.
22
XILIA
horas,
rio
do
Amaral,
A
A.
na
serão
animadas
sede
M.
do
T.
N.
tos deste anno, a Associação dos 6?S00.
pela exTraje completo.
"e
cçllente
envcru.zads
Do
de
escriptor
Superior
pellica
Fonseca
Chronistas
Carnavalescos",
.so—
jazz-band.
Moreira,
tantas
Artistas Brasileiros vae
que
A's 7 l|2 hoSabbado, 11
realizar
CARLOS
ras — HaBteamento do pavilhão tão gratas recordações vem dei- bro o thema: "O Carnaval o sua preta, todo forrado de branco, lin- a directoria da Associação Mante- em sua sede (Palnce Hotel), na Maria das GOMES — Companhi*
Neves-Carlcs Lei! —
xando
mocibaixo
salto
da
fivella,
freqüentadores
nedora do Theatro Nacional, acaba noite de 2 do junho próximo, uma
para
aos
das fea- finalidade Econômica".
social, com salvas e banda de ciaEspectaculos por Bessões, ás 20 *
d3 receber um donativo para au- audição interessantíssima de com- a.2
A essa-conferência comparecerão nhas.
rins; será servido, no gymnasio, tas da A. E. C.
horas — Domingos e feriados,
O ingresso será feito na fôrma os srs. Pedro Ernesto, Herbert
as installações da
como nos annos anteriores, um
sede, posições contemporâneas, com
o vesperaes, ás 15 horas — A revis21$ xiliar
Modelos elegantes
do costume, ist0 é, com apresen- Moses e Octavio Guinle, respecti- De ns. 28 a 32
terá
se
curioso
lançar
aue
íez-si*
pelo
em acta que
chocolate. Das 23 ás 5 horas da tação da
panorama da ta "Ná0 Catrinéta" — Poltrona,
carteira social e recibo vãmente, interventor do Distrieto
" " 33 a 40
musica de hoje.
de agradecimento.
um
voto
manhã,
238
um
7?30O.
baile.
Os
grande
Sae exclusivos do
O programma dessa festa está
EXITO DA REVISTA "A NAU
lões serão decorados e ornamenGLORIA — Theatro do BiiuEm pellica marron mais 2$Ü00 O
"virtuosi"
a
cargo
dos excellentes
tados por hábil scenographo. To—
CATRINÉTA", NO CARLOS
quedo
sea^
senhorita
Olga Praguer e srs. Ar- soes, ás 16Espectaculos doPorte 2$000 em par
carão duas magníficas Jazz-Bands.
GOMES
e 22 horaa —«¦ Aeto*
naldo
Rebello,
Oscar
Borgerth
—
Catalogou
e
incommodos,
j
Para
Pedidos
vossos
a
Um dos melhores exitoa da rede vajT:?dades.
grátis
A sede apresentará lindo aspecto
SENHORAS
Estrella.
RIALTO —
vista "A nau catrinéta", repre- Arnaldo
do
illuminaçâo. O
pela offuscante
dores menstruaes, irregularidades, tomem
A senhorita Olga Praguer é a ••Moulin Rouge" Espectaculos
— Sessões diasentada com agrado, ha tres dias, festejada
trajo será smoking ou branco a
cantora
sempre
tão rias, continuas, das 20 horas en»
cápsulas SEVENKRAUT (Apiol-Sabina-Arruda)
comnanhia
portuirueza do apreciada;
| rigor.
Arnaldo
Rebello,
o deante — Domingo, vesperaes ás
AVENIDA PASSOS, 120 — RIO pela
Dep. Prog. Pacheco, Rua dos Andradas, 43/7 — Tubo 7$.
Carlos Gomes é, sem duvida, o brilhante pianista, cuja
Domingo, 19 — Festa infantil.
optima
-*—: Tel. 4.4424
horas — Variedades. Bketcheí
quadro "A Bella Nita", classifi- technica ainda ha pouco enthu- .15 comediu
«S^o»

O desejo da novidade, a mania do original, a preoccupação do differente
são característicos que bem
definem a inquietação da época que atravessamos.
Mas, ser differente não é tão fácil quanto parece.
A originalidade não é extravagância. Não deve ser forçada
e apparente nem uma repetição ingênua do que já era
velho no tempo de nossos avós.
Os livros actuaes têm todos mais ou menos esta
preoecupação evidente de novidade. Mas, o esforço de
renovação é tão apparente que podemos sentir, quasi
tocar a estruetura laboriosa que serviu de base a tudo o
mais. Na França, grande
numero de livros entraram
ultimamente em evidencia
por oceasiâo' dos prêmios
literários. São quasi todos livros interessantes, alguns
esplendidos como o já famoso "Saint Satumin", mas
sente-se claramente nelles o esforço tendente á originalidade. Mas livro "differente" só mesmo "Echo", de Violette
Trefusis,
"Echo" é um livro
íóra de todo o convencionalismo,
mas não é, como os outros, delíberadamente original.
Nelle, nada ha de exótico, de extranho, de terrível. A
differença está sobretudo na própria simplicidade de tudo
aquillo. O entrecho seria banal sem o ponto de vista todo
especial da autora. E' coisa communlssima em romances
a mulher supercivllisada sendo uma sereia para o homem
ingênuo creado na solidão leval-o tranquillamente á
perdição. Mas, o que será deste drama banal quando,
numa irmã gêmea do desgraçado adolescente cada emoção responde como um éco? "Echo" é justamente este
aspecto do problema. Sente-se que esta repercussão de
sentimentos, que este éco ignorado e despresado vae
creando uma atmosphera de tragédia na vida commum
de cada dia. E um dia, o éco náo mais responde... Silenciou para sempre. Mas, acabado o éco, tambem se transforma a alma do homem: faltando-lhe o desdobramento
natural a que se habituara, a alma se lhe contrae numa
transmutação instantânea e absoluta. O
que era amor,
vae ser revolta e otíio, numa evolução normal,
pela reacção dos sentimentos extremos.
Nada de sensacional, como se vê. Mas como tudo isto,
na atmosphera, nos caracteres, no estylo
da autora é differente, differente... personalíssimo
*
Tudo é natural, no emtanto. Não se sente o minimo
esforço tendente á novidade. E, nesta época de artificialismo absoluto, não é esta a melhor originalidade?
Sabina
n, 28-3-1932.
„„
Maria
Rio,
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de quitação n. 6 sendo facultado
ás sras. associadas
fazerem-se
acompanhar de um cavalheiro.
Traje completo.
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..entretanto, a maior, a melhor, a unica soluçao para o Lloyd é a de frota nova. Sem ella,
pouco;
ella, nada. Esforcemo-nos, pois, nos to~$, emsem
convencer aos nossos governantes" dessa
grande verdade"

"...
O director do Lloyd, nessa
aitura, tece enthusiasücos
louvores ás guarnições
dos navios, a
quenj qualifica
de "abnegadas e
heróicas auxiliares
da vitalidade
uo Lloyd", destacando,
por justica, sem
entretanto
diminuir
as
demais classes, as
guarnições de
machinas e de fogo. K'
que, diz o
commandante Firmino,
poucos são
íuiucUus que ajüizam e dão valor
á temeridade, ao sacrifício, ao heroismo emfim, com
que esses homons — machinistas e foguistas
— atravessam mares
largos, dias,
semanas e mezes,
ao fundo dos
—
nossos
navios
enfrentando
essas caldeiras" e "essas machinas", levando-os, como têm levado
e Deus ha de permittir que continueni a levar, a salvamento, aos
portos do destino.
temeridade!
Que
sacriíiQue
cio! Que heroísmo! Só o brasileiro!..."
"Moço
do eonvez" ao
(Carta do
"Meu commandante".)
Meu comte. Firmino. Saude e
paz de espirito a v. es. — Excusado é dizer que, para dirigirme a v. ex., como o íaço, pedi
licença ao "nosso chefe hierarchico", cujo nome o publico e o "meu
comte." melhor o sabe.
Assim, bem vê o "meu comte."
que embora estejamos atravessai!do uma época de... disciplina tão
differente daquella que v.s. e outros collegas seus me ensinaram
na Escola de Aprendizes e a bordo de alguns "dos de guerra", eu,
entretanto, obedeço
e executo —
que passadista! — justamente, a
ultima.
"meu comte.",
Mas...
preciso
entrar no assumpto que aqui me
l;rouxe.
e

tt

está gastando
inutilmente uma
proporção de 90 °|°, porque v. s.
que, de guarda-marinha a agente
d0 Lloyd no Havre,
sempre se
mostrou — (dando, ás vezes, alconcretas, como,
gumas provas

O commandante do Moço
de Convés

commissario, Ramon Gustavo VaManoel
sub-commissario,
notti;,
Pedro Ferreira Silva; conferentes,
José Maria Baena Camisão e Alaor
Formiga.
DESPACHAREQUERIMENTOS
DOS NO LLOYD
O director do Lloyd despachou,
hontem os requerimentos seguintea :
Rocha Azevedo —
da
Aurelia
de
Pinto
Indeferido; Waldemiro
Antônio
Oliveira — Indeferido;
Ribeiro da Costa — Indeferido;
Luiz Gonzaga dc Almeida — lnCelio Espíndola Monte
deferido;
—- Indeferido;
Cândido Josó Alves Teixeira — Indeferido; Aurelia da Rocha Azevedo — DefeManoel Pedro Alexandrino
rido;
Indeferido;
Nelson Monteiro
Soares — Abonem-se. as faltas;
João de Araujo Coutinho — Deferido;
Pedro Patrício
de Lima
Indeferido.
MOVIMENTO DE VAPORES DA
COSTEIRA, ATÉ ULTIMA HORA
NO PORTO — "Itaquera", que
sac hoje, 29, para P. Alegre o escalas, ás 12 horas.
NO SUL' — "tapura", que saiu
de Paranguá para Rio Grande, a
2(i, ás 12 horas; "Itapé", que saiu
do Rio Grande para Santos, a 26,
ás 18 horas; "Itapuhy", que saiu
de Irnbituba para Rio Grande, a
26, ás 12 horas; "Itaquatiá", que
chegou de Paranaguá
a Santos,
a 27, ás 11 horas; "Itatinga", que
saiu do Rio para Santos, a 27, ás
12 horas.
NO NORTE — "Itaimbé", que
3aiu do Rio para Victoria, a 26,
ás 16 horas: "tanagé", que saiu
da Bahia para o Rio, a 26, ás lü
"Itahité"
horas;
de
que saiu
Ceará para Maranhão, a 26, ás 17
"tassucê",
horas;
que chegou de
Cabedello
a Recife,
a 27, ás 7
"Itagiba",
horas;
que saiu de Victoria para Bahia, a 26, ás 23 horas; "Itaberá", que saiu de Aracaju para Bahia, a 27, ás 9 horas;
"Itapagé",
que saiu do Maranhão
para Ceará, a 26, ás 22 horas.
CAIXAS DE PENSÕES E APOSENTADORIAS
E' in conteste
comtmanque o
danto Adalberto Nunes é o elemento preponderante para quo se
torne em realidade, brevemente, a
maior aspiração da classe maritima, isto é, a fundação da Caixa
de Pensões
de
Aposentadorias.
Varias têm sido as reuniões dos
representantes das associações maritimas, em que idéas são trocadas
para organização dessa obra grandiosa, ao final da qual, o commandante Nunes verá galardoado o esforço
e abnegação
emprega
que
pela realização desse
importante
trabalho. Hontem, mais uma dessas reuniões se effectuou, na sede
do Syndicato dos Empregados em
C. C. o Panificadoras, a que compareceram as delegações das sociodades marítimas.
O commandante Nunes fez larsobro p
ga exposição
assumpto,
^cientificando
aos presentes,
ter
sido reanettido, pelo ministro do
Trabalho, ao titular da pasta da
Marinha, o. quadro do pessoal o
tabeliã de vencimentos, para effeito de approvação, depois do
que
voltará ao Ministério do Trabalho
pnra a saneção penal.
O sr. Nilo de Souza Pinto,
pre-,
sidente do Syndicato dos Pilotos I
e Capitães da Marinha Mercante,
conhecedor do assumpto, apresen- |
tou varias suggestões que foram
acceitas.
Também os presidentes
.dos Radiotelegraphistas, Machinis-'
tas e Conferentes de Cargas, Emem
Câmara manifestapregados
ram-se sobre o importante
problema. Depois de outras considerações, ficou combinado para hoje
uma nova
reunião no
Conselho
Nacional do Departamento do Trabalho.

por exemplo, quando escreveu e
"Esboço
critico sobre o
publicou o
Lloyd Brasileiro") dedicado e sincero protector e amigo dos pequeninos — dos que precisam de pão
e justiça, não aproveita em "blo"
cos de serviços permanentes", essas dezenas e dezenas de maritimos de todas as categorias e ciasses que se iniciaram e continuaram em serviços da companhia por
longos annos ininterruptos; essas
aezenas de marítimos, "meu commandanfo", que, passando fome,
uns; e, outros — quasi todos —
"51 eu
comte,."
Us
navios se
na mais
dolorosa
miséria, Mnamontoam
na ilha de Mocanguò,
chem, diariamente, toda a "beira
"para
fazer obras" (o que o Lloyd
do cáes; toda a Frç. Servulo Dourado, todo o recinto da sede, toprecisa, sem demora, é frota nova. Senão...); as linhas reguladas as docas, todos os armazéns,
res se desarticulam, pois. E, em- do cáes do Porto; todas as ilhas
bora, ha dias, em uma entrevista
da Conceição
Mocanguê, do
e
Lloyd, esperando "um embarque"
collectiva, concedida t\ jornalistas,
"opportunidade"
dissesse v. s. que, "por emquan- òu uma
quQ não
"nã0
se dá uma
to, não podia ajuizar bem dos re- vem, por que
sultados concretos da nova feição vaga" ?!...
Por que, "meu commandante",
technico - administrativa
dada
não
tem, v. s., a um tempo, para
"meu
aquellas officinas, eu,
cômcom essa "genfe útil do casa", e
mandante", sçmpre muito "curiópara com o mesmo Lloyd, um gesso" (outros dizem: muito linguato da recompensa, de gratidão, ou,
rudo"...), já percebi que, em conse quizer, de caridade e uni acto
junto, pouco, muito pouco, meiho- amplamente, absolutamente,
de heraram os servidos teehnieos
neficio administrativo ?!\ , .
proditos, na
priamente
mencionada
dependência, no que se refere á rae solidez
dos
pidez
reparos ou
Com uma organização cuidada,
obras feitas nos navios que ali se
estudada e_m todos os seus aspeencontram.
ctos, o que não produziriam, em
Creio, "meu comte" — vao
per- beneficio da
administração, e, por
doar-me, — mais essa... "saida"
conseguinte, da companhia, esses
— que
a "nova feição technicoofficiaes
eonvez
de
(incluídos,
administrativa levou, sim, mais de
também, os commandantes e'im50 "Io de "perfumaria" ao local...
mediatos); de'machinas, de cama(E eu não
ouero
frisar, por
ra, etc, esses marinheiros, contrahoje, o augmento da despesa —
mestres, foguistas, taifeiros, etc,
nugnieuto perfeitamente inútil).
etc, que nesses logares mencionados se encontram nesta mesma
¦'fi
*
casa desprezados abandonados, esOs navios, como já dissemos, quecidos
e, por que não deixar
«li se
amontoam á
espera de
dito? — ató repellidos?!...
"obras";
e, estas,
realizam-se,
pouco mais ou menos, demoradas
•o "matadas",
como
dantes.
E
Ah! "meu comte."! Tenho cernem póde deixar
de ser assim,
teza
ouvir, agora,
que se v. s.
por que.como dantes, ou, talvez,
nesse assumpto, o Moço de Con«•om uma exígua differença, convez, — esse seu antigo "ordenantinuam a existir, no que se refeca, v. s., prestando efficiente e
"navios
"navios
i'e a
para ilha";
Útil serviço á empresa, hoje mesa fazer obras"; "navios para fimo, á margem da "reforma admicarem promptos para sair", etc,
nistrativa" que está para entrar
etc, entre a Superintendência do
em execução,
ali no casarão da
trafego (perdão, meu commandanPraça Servulo Dourado, ordenará,
te Gonçalves. V. s. tomou posst
"meu
comte.", "a organização
do cargo ha dois
o
dias apenas.
Logo...); superintendência de nade "blocos
permanentes", comvegação e
superintendência da
Chinelos de
postos desses marítimos em quelã
com
mesma ilha, isto é, a direcção das
stão.
arminho de 1* çfualimesmas officinas, balburdias, condade, de 33 a 43, só no depositário
'
— Grandes Armazéns.
fusões,
desentendimentos, «mbo* *
ra todos de caracter administrati"Meu
102 — Av. Passos — 102
comte." Terminei. Amasvo, mas todos, também, immensaE'
AQUI MESMO.
sei-lhe
muito
o...
espirito, tomente prejudiciaes á marcha de
mando-lhe um longo
e precioso
administração da empresa e, conAlpercatinhas "Cruzeitempo.
Desculpe-me, porém. Foi
seguintemenfe, prejudiciaes á viro" fortes e bonitas.
em
beneficio
do
Lloyd
e
de'
uma
lalidade desta mesma.
Só no depositário.
Grandes
Ar"Meu commandante".
trabalhadora
gente
V. g. vae
que merece do
mazens de Calçado.
mesmo Lloyd e da Nação melhor
me desculpar.
E' AQUI MESMO.
attençao, melhor cuidado, melhor
Nem v. s. nem ninguém será
102 — Av. Passos — 102
capaz de desmentir o que acaba
procedimento, emfini, mais humanidade!...
de sor dito.
Com aqueiies mesmos respeitos
e com aquella mesma obediência
'
com quo v. a. sempre me viu ali
Continuam os navios a ser, nesna Escola de Aprendizes, a bordo
remendados;
sas officinas,
mal
"dos
de guerra" e como seu "orremendados, regularmente remenPro&eguinclo na serie do confedenança",
sou do "meu comte."
dados; e, dali, despejam-se pelo
rencias scientificas semanaes lnl— o "Moço de Convez".
cáes, pelas docas ou fundeam ao
ciadas na Policlinica Geral do Bio
largo, entrando em operações de
O "BAEPENDY" sae hoje
de Janeiro,
Iniciativa
vem
quo
sem
calafetasem
saida,
pinturas,
e engrandecer
as letras
Para o$ portos nortistas, sáe, honrar
envurnisamentos,
etc,
ção, sem
brasileiras e, ao
mesmo
hoje, ás 10 Jipras, desatracando do médicas
porque isso tudo, nesses logares,
tempo, manter os créditos e reno-,
armazém 14, do Cáes' do Porto,
fragmentariamente, inrecebem
instituição
repleto de passageiros e bastante me dessa benemérita
e, por que não
sufíicientemont*3
de caridade e ensino, reallzar-se-ã
"Baependy",
o
carregado,
do
coinaffirmar ? — anarchicamente, e,
segunda-feira, 30 desto
mando do capitão de longo curso r,a próxima
prejudicialmente,
por
portanto,
mez, mais uma conferência, íeita
Júlio
Brigido Sobrinho, que tem
todos os modos, aos cofres da empelo dr. Oscar de Souza, professor
a auxilial-p os seguintes officiaes:
da Faculdade de Medicina da Uniprosa.
"Meu commandante" — V. s., immediato, Carlos Augusto Maia;
versidade do Rio e Janeiro e chefe
sr.Pipre me perdoando essas ousa- Io piloto, Álvaro da Silva; 2" Te- o Serviço da Clinica de moléstias
rencio
José
Teixeira;
in3o,
José
dias que não são, entretanto,
nervosas e mentaes da Policlinica.
—
disciplinas...
quererá dizer Martins Oliveira; medico, dr. OsEsse notável orador e mestre de
Moçr, de Convés está men- waldo Berenguer; rádios, Domin- tantas gerações
de
que o '!).,.
médicos quo
'indo
têra passado
de
goa Padula e Cláudio Gonçalves;
pela Faculdade
Io machinista,
Joviniano Medicina dissertará sobre o theLúcio
"Forma3 clinicas
ma:
e Th eraGramacho;
2°, Antônio Baptista
"meu
Moreira;
3o, Honorio Pinheiro;
Deante disso tudo, pois,
peutlca da Arterlo-esclerose".
A conferência é publica o será
Martins; praticante
commandante"; ievando em con- 4°, Tymbira
realizada na sala dos cursos,
ás
Baptista
ta ,o tempo e o dinheiro em avul- de machinas, Manoel
Mo'
f.ici.ssima quantidade, a empresa reira
Moreira
e Noel
Carpes; 20 1|2 horas, sendo a entrada pela
rua Chile n.° 12.

5$90Ô

Conferências semanaes da
Policlinica

ALUGA-SE /esplendida
casa
á
rua Condo de Irajá n. 144, casa
JI. As chaves estão no n. 159.

EFFERVESCEMTE OI CIPFONI

POR 3

FRANCISCO GIFFONI & CIA. — KUA 1.' DE MARÇO, 17 .
D. N. — Peçam com este an núncio a respectiva bullc

. i

RIO

ti ç

ALUGA-SE esplendida casa,
duas salas,
quatro quartos,
de banho e todo o conforto
¦rfnmo, Dias da Cruz, 202.

REUNIÃO
CIO DOS

Hippodromo Brasileiro

com
sala
mo-

GRANÜt LlvJara

ntidos para as »*"

PUBLICO

o

miÊm
^.^j-a

Kremlin, D. Süaiea ...
Ribatejo, J. Canalea .. 61
o Vingativo, .J. Mesquita. 60
4 Jemopotyr, I. de Souza 48
Rápido, N. Pires
49
Lazreg, C. Gomez .... 56
" Voronoff,
W. Cunha . 47
6» carreira — Premio "Trajano
de Carvalho" — 1.400 metros —
3:000$ e 600?:
Batalha, G. Feijó . ... 65
Taquary, C.
Gomez .. 56
Jura, D. Suarez
53
Berenice, A. Henrique3 50
Macá, G. Costa
55
üCampeira, N. Pires .... 51
Ventania, R. de Freitas 51
6" carreira — Premio "Mareeilino de Macedo" — 1.600 metros
— 4:000$ e 800$:
El Goula, J. Salfate ..
54 25
Pommery, S.
Baptista.
56
25
Caton, C. Gomez
56
30
Pantomlne, L, de Souza
48
50
C. Boy, A. Henriques .
54
30
Homogéne, J. Canaies.
48
40
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9743.. 30S
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9746.. 30S
9747.. 30S
9748.. 30S
9749.. 30S
9/50.. 308
9751.. 308
9752.. 30S
9753.. 308
9754.. 30S
9755.. 30S
9756.. 308
9757.. 30S
9758.. 30S
9759.. 308
9760.. 30S
9761.. 308
9762.. 30S
9763.. 308
9764.. 30S
9765.. 30S
9766.. 30S
9767.. 308
9768.. 30S
9769.. 308
9770.. -308
9771.. 308
9772.. 30S
9773.. 308
«774.. 30S
9775.. 30S

10515 ..
llt:>.6.,_
I ii.'i 17..
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EXTRAÇÃO' RE ALI SAPA
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»0S
•IOS
40S
'4uS
40S
4IIS
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40S
408
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.4 OS
40S
40S
408
408
40S
4IIS 11042..
40S 11142..
409 11242..
408 . 11342..
408 11442..
4 OS 11542..

4 OS H12V», .
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4US- 16342. ,
¦lllí» ¦
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40S . 16412. ;•
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208
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20S
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2IIS
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20S
17001..
208
17002..
20S
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17004.. 20S
SOS 17005.
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20S 17007.. 208
20S 17008.. 20S
2 OS 17009.. 20S
'20S
17010... 20S
208 17011.. 20S
20S 17012.. 20S
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208 17014.. 20S
17015.. 20S
17016., 208
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'208 17018... 208
208 17019.. 20S
208 17020., 208
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20S 17024.; 208
20S
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17028..
208 17027.. 208
208 17028,. 208
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17030.'.. 208
17031..' 208
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1008 17036.. 208
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17044.. 208
17045.. 20S
17046.. 208
•M 17047.;
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208 17048.2 208
17049
20S
; 20S
208 17050.-. 208
208 17051.'. 20S
208 17052.. 20S
20S 17053., 20S
208 17054.'. 20S
208 17055..| 20S
5008 17056 si 208
208 17057.-; 20S
17058.-: 20S
17059.1 208
¦.ií ?
17000.; 20S
'
17061.. 208
20S 17062.. 208
20S 17063.: 20S
208 17064.. 208
208 17065.. 20S
2llS 17066.. 208
208 17067.. 208
2IIS 171168*
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208 17071..
408
208 17071..
20S

17074..

2(IS

17075
' 5:000$

Cipltil Federal
17075
40S
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17842..
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40S
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4 OS
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408
208
40S
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2(IS
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20S
208
208
2118
208
20S
20S

EM

V

21142..
2I212.Ô
21312...
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21542..
21612..
21712...
21842..
21912..

i

28 DE

208 27742.
20S 27812.
208 27942.
20S
208
2IIS
2IIS 28042..
20S 28137.. 208
20S 28142.> 1008
208

28

Já so acha em organizarão <*
programma das Tardes de Aviação, que o Aero Club do Brasil
levará a effelto, breve, no hypodromo do Jockey Club, na Gávea,-:
Ao que soubemos, constam dess<*
"qüédaa
que é vasto,
programma,"folha,
"parafude asas",
morta",
sos", e uma infinidade dí_ arriscadas proviw de acrobacia aerea.,

DA

REPUBLICA

FISCALISADA PELO
À

n ¦

MAIO

GOVERNO DA uímIAO
DE
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34942..
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47012..
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47642.,
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•208 54142.,

M
20S
208
208
20S
20£

28242.4 .208
28342.?- .208
08Í
28442.. 208
os
47942.
22042.,
5424" 'A. ••ns.
20S 28542.i.. 20S
41142.. 208
54342.'
22072. 1:0008 28612.. 208
.208
41242..
208
22142.,
20S 28742.. 20S
20S
54442.-5 JOS'
•)'>.>\.>
* 41342.» 208
208 28842..• 20S
54542. K
41442.. 208
22280.1 fOOS 28942.: ,208
41542.. 208 48042.. 208 54642.7
22342.. 20S 28954.1 5008 35042.. 20S 41642.. 208 48142..! 208 54742.
20RI
35097.. 5008
22442.. 20S
20S
208 48242.-: 208 54842.
35142.. 20S 41742.,
20S
22542..
54942.
20&
20S 48342..- 208
.8042., 2 OS
35242.. 20S 41842..
208
22642..
41859..
1008
208
8142., 208
35342.. 208 41942.. •><>8 48442.;,
208
22742..
29024..
48542..
208
1008
8242., 208
22842,. 20S 29042..., 20S 35442.. • 208
48642.. 208
8342.. 208
35542., 20S
22942.. 20S 29142.
48742..1 208
20S 35612.-,
8359., 1008
10.140..
208
20*
55042.
29242.
48842..'
20S 55142.
208
8388.. 1008
10541.Aí-3008
208
35742.,
208.
29342.
48942..
208
11642..
208
8442., 208
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70S 11742..
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408 11842..
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I .15342.
8582. 1008
i
23042.. 208
.
42242.
208
55442.
20»
11942..
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•20S^
23142., 208 29442.. 20S
42342.
208
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85G8..2 OQOS
23242.. 20S 29523.. 2008
42442.
208
55642.
208 49042..
23342., 20S 29542.. 20S 36042..
42494.. 2008 49142.,
8642.. 20S
5,1682.
10(181
208 42542..
2.1416.% 1008 29642., 20S
87IÍ»., 10IIS
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208 42642.. 208
23442.', • 208 29742.. 208 36142.,
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12042...
49342..
208 42742.. 208
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12142..,
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36312.
23642.., . 208 29942.. 208 36342.. 1:0008
208 49538..
8942., 20S
12242...
208 42842.
23742. „; 208
208 49542...
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12342..-208 42942.
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23842., ' 20S
I243S.Í
49612..
36542..
208
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49742.,
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40S
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"Tarde da Aviação
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Laboratório de Chimica toxicoloTodos os
alumnos matriglea.
culados nesta cadeira.
EXAMES
Io anno odontologlco — Metalurgla, ás 13 horas, no Laboratorio dc Mlcroblologla — Jojú
de
Vasconcellos Linhares.
AVISO
A prova parcial de chimica ov*
ganica, para os alumnos do lu anno
medico e do curso de pharmacia o
odontologia, será realizada na proxima terça-feira, 31, ás 8 1|2 ho-<
ras.

(Conclusão da 6' pag.)
— 320 — 346 — 353 — 350 —
358 — 372 — 374 — 385 — 386.
1° anno odontologlco — Metalurgla, ás 13 horas, no Laboratorio do Mlcroblologla — Todos os
alumnos matriculados
nesta cadeira.
2" anno odontologlco — Teclinica, áa 10 horas, no Laboratório
de Mlcroblologla —- Todos os alumnos matriculados nesta cadeira.
3» anno odontologlco — Ortodon tia e Odontopedlatrla, ás 8 1|2
horas, no Laboratório de Histologia. Todos os alumnos matriculados nesta cadeira.
2o anno pharmaceutico —Pharmacologia, ás 9 horas, no Laboratorio de Pharmacologla. Todos os
alumnos matriculados
nesta caaelra.
3o anno pharmaceutico — Chimica Toxlcologlca, ãs 11 horas, no

Prêmio * JVloior

V

._.__*__._».

Movimento Universitario

DA

OA". UNtÀO "~" COM „ í iVRE

121a extracção tíe 1932
23a do Plano 51
Al'—
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!
co que sc aproveite

CAPITAL
4A«a

GRftHKS OBRAS flue

»A CAPITAL"

LOTERIA

.SERVIÇO

PUBLICO!

AO

*VISO

as 14 e 30, devendo
os jockeys
que tomam parte no primeiro pareo apresentarem-se
ao juiz
de
pesagem
ás 18,20, impreteriveimento.
MONTARIAS PROVÁVEIS E ULTIMAS COTAÇÕES
Para a reunião de hoje são
provaveis
montarias,
vigorando aa
cotações seguintes :
1° carreira — Premio "Américo
do Azevedo" — 1.400 metros —
3:000? e GOOJi
.
Ks. Cts.
C. do
Luna, Espartim
Gonçalves , . ...... C3 20
'Ribeiro
¦Í7 60
Amizade, M.
.
Gigolot, G. Feijó .£;..
5J 2a
Dahto', O. Coutinho ..
50 -10
o Binar, náo correrá ...
54 40
Maro.í, W. Andrade .. 62 00
Yearling, ,W. Curiha .. 60 40
!3 Bibita, R. Sepulveda
61 60
carreira. —- Premio "Christiano Torres" — 1.500 metros —
3:000$ e (500?:
Ks. Cts.
Clora,'G. Feijó . ...
54 35
Alnasacia, M. Morgado
52 OU
Tiririca, J. Mesquita
52 85
Eglantine, M. Medina
63 40
5-Franco, O.. Coutinho
50 30
Savana, M. Ribeiro ,
64 60
Nehuen, N. Pires ...
50 50
3" carreira —'¦ Premio
Ernani
de Freitas" — .1.500 metros
3:000? e 600$:
i
Ka. Cts.
Setaurita, O. Coutinho
54
30
Trento, C. Gomez
.
GS 60
Valmoate, N. Pires ...
55 50
"
Malia, A. de Freitas ..
61
60
Jaguaré, W. Cunha ...
64
35
Seciliana, A. Rosa
55
40
...
Rico, S.
Baptista ....
6G
25
" Little
Jack, D. Suarez.
55 40
4" carreira — Premio "Fernando Schneider" — 1.(500 metros —
3:000? e-600f:

O Atud-nic du Fite*] do Governo
Dr. MiiimimI Joné l'«rfiirn <I<i Allniquprq.,»

POR 250$000

MOÍfiWM

SERA EM BENEI1PROFISSIONAES
DO TURF
Bem avisada andou a directoria
do Jockey-Club Brasileiro, trans2 de junho
ferindo para
o dia
próximo a sua corrida inaugural.
Festa de grande repercussão sociai, ó justo que se realize em dia
de sol, permittindo o comparecimento do grande publico que anassistir tão promissor
seia
por
"meeting" sportivo. Accresce ainda a circumstancia de que o esia
tado da pista, muito pesada,
inafastar não poucos animaes
scriptos, com prejuízo grave para
sem falarmos
os cofres sociaes,
na belleza das carreiras.
Lucrou com essa deliberação a
Caixa Beneficente dos Proíissionaes rio Turf, em cujo beneficio
se efíectua a corrida desta tarde.
O programma, embora compôsto do pareôs reservados aos aninão
maes de turmas inferiores,
deixa de ser interessante. Na melhor carreira estão inscriptos: El
Goualá, Pom.mery, Caton, Pautomime,
Clever Boy e Homogéne.
"primeiros
Entre os tres
deve decidir-se a victoria; tanto Pommery como
melhoraram
El Goualá
bastante e Caton. os derrotou, domingo passado.
Despertam algum interesse
os
"Trajano de Carvalho" u
prêmios
"Ernani
Freitas",
bem
ambos
equilibrados.
São nossos favoritos:
Claro de Luna — Yearling —
Dante.
Cléva — Franco — Nehuen.
Seciliana- — Rico — Jaguaré.
Voronoff — Ribatejo — Rápido.
Taquary —• Macá — Batalha.
Caton — El Goualá —Pommery.
A HORA DA PESAGEM E INíCIO DA CORRIDA
A corrida de hoje será iniciada
A

——mm——. 1

ALÜGÍSE
DD ESTÔMAGO.FI6AD0("INTESTINOS

A corrida de hoje no
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números terminados em 2 têm 10SOOO i
_, Excetuados os terminados em 42
fa
O baciivdo
firmino <le Cantuaria

Em 18 e 20 de Junho — O tradicional sorteio de São João — O melhor
aCe,ta
de b«hetes de qualquer
do Paiz, desplano loterico, o mais sympathico do publico e o que melhor aceitação pachando
íaSS no
n™ mesmo Pe.d,d"s
dia do recebimento, remettendo ponto
registrado e livre de
tem tido.
P°^m Ser e «ciadas por meio de vale Jostal o5
nor fntPrSm^P0HtanCÍa,S
intermédio de qualquer Banco do Paiz
por
Bilhete inteiro custa somente 15 $400 c dá direito? aos 3 sorteios.
COMPANHIA DE LOTERIAS NACIONAES
DO BRASIL
Bilhetes á venda nas agencias em todos os Estados do Brasil.

400 CONTOS — em 3 sorteios

i

n

m
fi-m<r

e-

' 'l^___Fy_W

mmümmim
i

¦«¦I.H

ANCOS
'"fc;.:
,'i-":-

i

E
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A.

CONSTRUCTORA.

COM-

E INDUSTRIAL DO
BRASIL
Avisa-se aos accionistas dessa
sociedade que continuam á disposição dos mesmos, na sede social,
á avenida Dr. Nilo Peçanha numero 151, Edificio Castellò, 3e
serem examinados,
andar, para
todos os documentos de que trata
o artigo 147, do decreto u. 434,
de 4 de julho de 1891.
MERCIAL

COMPANHIA PREDIAL E DE
SANEAMENTO ÜO RIO DE
JANEIRO
As transferencias de acções que,
í>r engano foi declarado, suspen-

como consumidora dc frutas brasileiras.
Convém frizar quo, apesar da
crise econômica
que attinge o
mundo inteiro c, em particular, a
Allemanha, com grande intensidsde, os preços das frutas ali são
bastante elevados 6 menos acceaEiveis á maioria da população. Assim é que, a varejo, aB bananas
regulam custar de RM 0,10 a 0,16
cada uma: as tangerinas e laranjas, RM 0,10 a 0,30 (para a melhor qualidade do Brasil"), e os
abacaxis, de RM 3,00 a 5,00, scgundo o seu tamanho e qualidade. Fazendo a conversão para nossa moeda, ao cambio de 3$000 por
marco-ouro, temos que cada banana cuota dc ?350 a Ç450, <*ada
laranja ou tangerina $300 a $900,
cada abacaxi 9Ç00O a 15$000.
Não obstante este custo relativãmente alto do produeto, o seu
consumo é apreciável e tem ido
em ascensão, por assim dizer, in-*
interrupta. Isto resulta do desenvolvimento de duas activas campanhag levadas a effeito na Aliomanha desde ha alguns annos:
uma, de fins exclusivamente eugenicos; outra, de intuitos commerciaes, o que nào impede de auxiliar aquella.
Cumpre acerescentar que o alto
preço das frutas na Allemanha resulta, ou do custo excessivo da
producção, como n0 caso das precedentes dos Estados Unidos da
America o na Hespanha, ou da
oneração do valor em virtude das
despesas de transporte e conservação em trajectos longos, como
acontoce com as importadas do
Brasil e África do Sul. Porquo,
de facto, não ha direitos de eonsumo para essas frutas na Aliemanha, e os alfandegários são
bastante baixos: RM 2,25 por 100
kilos, para ag laranjas, RM 4,00
por 100 kilos, para os abacaxis,
sendo que as bananas em cachos
estão isentas de impostos.

I

sas do dia 5 de junho ao dia da
assembléa geral, fica rectificado
para do dia 15 ao dia da assembléa geral.
COMPANHIA ADMINISTRADORA
E CONSTRUCTORA "ROSÁRIO"
São convidados
os accionistas
dessa companhia a virem realizar
a segunda entrada de 20 % sobre
o capital do suas acções, do dia.
2 a 10 de junho próximo futuro,
na sede da companhia, á travessa
do Ouvidor n. 27, Io andar.
"A COLONIZADORA
S. A."
São convidados os accionistas a
se reunirem em assembléa geral
extraordinária, no dia 81 do corrente ás 14 horas, na sede social,
á Praça Floriano ns. 35|39, Io andar, salas 14 o 15, afim de tomar»m conhecimento dos actos da
directoria e approvarem a emissão
de debentures
autorizada peloa
respectivos estatutos.
COMPANHIA DE CONSTRUCÇÃO
URBANAS
Não tendo havido numero para
a primuira assembléa geral ovdinaria dessa companhia, ficam os
accionistas convidados a se reunirem na sede da companhia, á rua
do Rosário n. 161, Io andar, ás 2
horas da tarde, no dia 6 do proximo mez de junho, para os mesmos fins da convocação anterior.

CAMBIAL

RIO, 28 de maio. — O mercado de cambio funecionou hoje, menos
accessivel, sacando o Banco do Brasil a 4 119/128 d. e comprando letras
-dia sem alterações do maior
particulares a 5 1/32 d. Fechou ao meio
importância,
Êste mesmo Banco affixou a seguinte tabeliã, para as differentes
moedas:
A. 90 dias:
A 90 dias:
46$6S-1
Libra
Libra
47$660
Dollar ...... .. 13$070
A* vista:
Libra
49$548
Franco
$514
Lira
$608
Dollar
13?420
Marco
3$045
Franco
$545
Franco suisso. .. 2?707
A' vista:
Marco
3Ç275
Libra
48$540
Lira
$708
Dollar
13$150
Escudo
$463
Franco
$520
Peseta
1$140
Lira
$677
Franco belga. . .. 1$934
Marco
3Ç105
Peso argentino .. 3$566
Pelo cabo:
Peso uruguayo .. 6J677
Libra
48$940
Para as suas coborturas o BanDollar .. .. .. .. 13$200
co do Brauil co*nprava:
VALES OURO — A* Alfândega o Banco do Brasil fez remessa dos
vales-ouro, á razão de 7$329.

EM SANTOS

m

Hoji
S/Londres, telegraphica, por libra
S/Paris, telegraphica, por franco
S/Genova, telegraphica, por lira
S/Madrid. telegraphica, pur peseta
S/Amsterdam, telegraphica, por florim ..
S/Berne, telegraphica, por franco
S/Bruxellas, telegraphica, por franco.. ..
S/Berlim, telegraphica, por marco

3.G8.7Ò
3.94.87

5.14.00
8.25
40.56
19.59
14.01
23.71

Fech. ant.
3.69.00
8.95.00
5.14.25
8.26
40.66
19.58
14.03
1ÍJ.71

Fech. ant.
37 15/16
38 Vs.

ABERTURA
Hoje
j0 15/16
31 3/16

S/Londras, taxa tsl-, ro*' ¥ ouro. t./venda.
S/Londres, taxa tel., por Ç ouro, t/compra

Fech. ant.
31 1/16
81 5/16

VICTORIA, 28.
ÚNICA CHAMADA
"A" — Typo 1
Contracto
Hojo
n/c.
Entrega em maio.
"
em junho 11$700
"
em julho. 11$500
"
n/c.
em agosto
Vendas do dia . ."
Calmo
Mercado
Preço do disp. por
10 kilos .... 12$000
Mercado Calmo

DE TÍTULOS

RIO, 28 de maio. — Foram realizados os seguintes negócios:
12 Munieipaes, 8 %, D. 1.933, 184$; 1.000 Munieipaes, 1931, 153$; 700
Munieipaes, 1931, 154$; 105 Munieipaes, 1931, 155$; 3 Munieipaes, 1931,
155Ç500; 7 Munieipaes, 8 %, port., D. 1.933, 183$500; 200 Munieipaes,
7 %, D. 3.264, 156$; 8 Munieipaes, 1931, 155Ç000; 21 Munieipaes, 8 #.,
port., D. 1.933, 184$; 120 Munieipaes, 7 %, D. 3.264, 156$; 200 Municipaes, 1931, 153$500; 18 Munieipaes, 1931, 155$; 40:000$, Obrig. do Thesouro, 1921, 988$; 1 Uniformizadas de 200$, 720$; 6 Uniformizadas dt
1:000$, 810$; 17 Uniformizadas, 1:000$, 800$; 5 Uniformizadas, 200?,
720$; 1 Uniformizadas, 200$, 75,0$; 1 Uniformizadas, 500$, 750ÇOOO; 11
Uniformizadas, 800$; 3 Uniformizadas, 801$; 10 E. do Rio, 4 %, 90?;
10 D. Emissões, port., 800$000; 5 D. Emissões, 200$, nora., 850$; 54 D.
Emissões, 1:000$, nom., 805$; 160 D. Emissões, 1:000$, port, 800$; 606
D. Emissões, nom., 805$; 25 D. Emissões, 200$, nom., 800$; 2 D. Emissoes, 1:000$, port, 800$; 14 Obrig. Ferroviárias, 3." emissão, 990$; 40
E. de Minas, 7 %, port.. D. 9.625, 720$; 80 Obrig. de Minas, 200$, 1805;
2 Obrig. do Minas, 905$; 216 Obrig. de Minas, 906$; 250 Obrig. de Minas, 902$000; 100 Obrig. de Minas, 903$; 66 Obrig. de Minas, 905$; 30
Obrig. de Minas, 906$; 268 Obrig. de Minas, 902$; 1 Empréstimo 1930,
port, 810$; 200 Deb. Docas de Santos, 190$; 25 Banco do Brasil, 405$;
15 Banco do Brasil, 405$; 15 Banco do Brasil, 405$; 200 Banco Portuguez, 60$; 50 Deb. Antarctica Paulista, 192Ç000.

O MERCADO DE NOVA YORK

NOVA YORK, 28. — O mercado fechou hoje incerto, tendo conservado, no entretanto, boas cotações nas diversas Bolsas de titulos os
papeis referentes ás empresas metallurgicas.

DE

CEREAES

RIO, 28 do maio.
O Centro Commercial de Cereaes affixou a seguinte tabeliã de preCos para a semana corrente:
Mínimo
Máximo
Arroz agulha, especial (brilhado), 60 kilos
64$000 a
66Í000
Arroz agulha, superior (brilhado), 60 kilos
58$000 a
60$000
Arroz especial, 60 kilos
60$000
68$000 a
Arroz superior, 60 kilos
52$000 a
54$000
Arroz bom. 60 kilos
48$000 a
50$000
Arroz regular, 60 kilos
42$000 a
44$000
Arroz japonez, especial, 60 kilos
44$000 a
45$000
Arroz íaponez, de 1.*, 60 kilos
41$000 a
43$000
Arros japonez, do 2.*, 60 kilos
38$000 a
40$000
Arroz japonez, regular, 60 kilos
í!6$000 a
37Ç000
Typos japonezes, bons. 60 kilos
Sanga, 60 kilos
21$000 a
22.Ç000
Alfafa, nacional ou estrangeira, kilo
$420 a
$44li
13$0()0 a
Amendoim, em casca. 25 kllo3
15$ÜU0
Alhos, nacionaes cento
2$500 a
4$0C0
Alhos estrangeiros, cento
5$000 a
C$500
Alpiste nacional, kilo
1$250 a
1$300
Alpiste estrangeiro, kilo
1$600 a
l|70(l
Araruta, kilo
.'....
1$000 a
1$200
Bacalháo especial, 58 kilos
180$000 a 200$OOU
Bacalháo superior, 58 kilos
125S000 a 140ÇOO0
Bacalháo escamudo, 58 kilos
105$000 a 110$000
Banha de Porto Alegre e Laguna, caixa
160$000 a 170$000
Banha de Itajahy, caixa
165$000 a 168$000
Batatas do interior, kilo
$460 a
$520
Batatas do sul, kilo
$300 a
$340
Batatas estrangeiras, kilo
$G80 a
$700
Cebolas, nacionaes, de 1.", caixa
S2$000
31$000 a
Cebolas nacionaes, de 2.*, caixa
29$000 a
30$000
Ervilhas, kilo
«$000
2$8()0 a
Farinha de mandioca, fina, de Porto Alegre, 50 ks.
21$000 a
25$000
Farinha de mandioca, entre-fina, 50 kilos
'.,
19$000
18$000 a
Farinha de mandioca, grossa, 50 kilos
17$000 a
17$500
Fubá Mimoso, 20 kilos
12$000
Fubá extra-fino, 50 kilos
21$000
Feijão preto, especial, 60 kilos
33Ç000 a
34$000
Feijão preto, bom, 60 kilos
32$Ü00
31$000 à
Feijão branco, 60 kllos
33$000
35$ü00
Feijão enxofre, 60 kilos
38$000
40$000
Feijão manteiga, novo, 60 kilos
45Ç000
48$000
Feijão mulatinho, novo, 60 kilos
32$000
38Ç000
Feijão mulatinho, velho, 60 kilos
22$000
23$000
Feijão amendoim, novo, 60 kllos
40$000
38Ç000
Feijão fradinho, nacional, 60 kilos
30$000
35$00C
Feijão fradinho, estrangeiro, 60 kilos
Feijão de cores não especificadas, 60 kllos
Grão de bico, kilo
2$600 a
2$700
Lentilhas, 60 kilos
Não ha
Linguas defumadas, uma...
2?400 a
• *•• •••«*»
2$900
Lombo de porco, salgado, (mineiro), kilo.
2$700 a
2$800
Lombo de porco, salgado, (do sul), kilo....
Herva matte, 60 kilos
$700
$650 a
Manteiga do Interior, 60 kilos
C$000 a
6?800
Manteiga do sul. 60 iklos
Milho Cattete, vermelho, 60 kilos
14$500 a
15$000
Milho Cattete, amarello. 60 kilos
Milho Cattete, mesclado, 60 kilos
13$000 a
13S300
Milho cunha ou dente de cavallo, 60 kilos.
Polvilho do norte, kilo
Nominal
Polvilho do sul, kilo
Nominal
Tapioca kilo.
S800
$700 a
Toucinho mineiro, kilo
2$100 a
2$200
Toucinho paulista, kilo
2$600 a
2$800
Toucinho de íumeiro, kilo
3$100 a
3$200
Xarque, mantas, nacional, kilo
Nominal
Pato» o mantas, Rio da Prata, kilo
Nominal
Patos e mantas, nacional, kilo
Nominal
Xarque, mantas, kilo
J...
Nominal

CAFE'

¦''

i
F. ant. I
11$900
12$000
n/c.
n/c.
Calmo
12$000
Calmo

HAVRE, 27.
ÚNICA CHAMADA
Hoje
F. ant.
252
Entrega em julho. 249
"
249 Vi
em set, . 246
"
em dez. . 243 Vi 24(5
"
em março 240 % 243 %
3.000 1.000
Vendas do dia . .
A. est. Estav.
Mercado
Baixa de 2 % a 3 Vi francos, des
de o fechamento anterior.
HAMBURGO, 28.
FECHAMENTO
(Chamada principal)
F.ant
Hoje
n/c.
28
Entrega em julho.
"
em set. .
30
29
31 Vm
cm dez. .
. "
31
"
em março
33
83
—-—
——•
endas do dia . .
Mrecado calmo.
Alta parcial de % a 1 pfng., des
j o fechamento anterior,

EM NOVA YORK
NOVA YORK, 27.
FECHAMENTO
Hojo F. ant.
Entrega em maio.
n/c.
"
em julho.
6.60
6.70
"
em set. .
6.49
6.60
"
em dez. .
6.38
6.50
"
cm março
6.40
Vendas do dia . .
5.000
5.000
Mercado
Acces. A. est.
Baixa de 10 a 12 pontos, desde o
fechamento anterior.
Este mercado não funecionará
aos sabbados.
Feriado nesta praça no dia 30 do
corrente.

ALGODÃO

NOVA YORK, 28.
ABERTURA
Amer. Futures:
Hoje F. ant.
Entrega em julho.
5.55
5.52
em out. .
5.80
5.78
"
cm jan. .
6.02
5.99
"
em março
6.17
6.14
Commercio de caracter normal,
estando os baixistas cbbrindo-se c
havendo pedidos dos commerciantes.
Alta de 2 a 3 pontos, desde o fechamento anterior.

ASSUCAR
RIO, 28. — Este mercado esteve
paralysado, com os compradores retrahidos c as cotações movimentando-se devido á defesa deste producto.
MOVIMENTO DE VÉSPERA
tíaccos
Saidas
2.357
Em stock
145.175
Não houve entradas.
GOTAÇOEiá
Crystaes novo3.. .... .. 41$000
Àmarellos
36ÇOO0
Mascavo
3üifU00

EM S. PAULO

S. PAULO, 28. — Não houve cotações neste mercado.

EM PERNAMBUCO
RECIFE, 28.

Syndicatos e Issoeiaçies

""^

EM NOVA YORK

EM HAMBURGO

BOLSA

EM S. PAULO

FECHAMENTO

Hoje
37 11/16
38 1/32

EM MONTEVIDÉO

NO MERCADO

i|"•"*¦•***»'¦

NO HAVRE

MONTEVIDÉO, 28.

YORK

NOVA YORK, 27.

AIRES

S/Londres, taxa tel., por $ ouro, t/venda.
S/Londres, taxa tel., por $ ouro, t/compra

LONDRES

NOVA

Tech. ant.
3.68.75
3.94.87
5.14.00
8.25
40.50
19.59
14.ül
23.71

ABERTURA

RIO, 28. — O mercado de café
funecionou hoje calmo, não havenLONDRES, 28.
do alteração de grande monta nos
ABERTURA
Fech. ant. preços anteriores.
Ho*»
O typo 7 foi cotado á base de
3.68.50
S/Nova York, á visat, por libra.,
3.69.25
71.62 12Ç300 por 10 kilos, sendo os nego71.81
S/Genova, á vista, por libra., ,,
44.75 cios levados a effeito de pequena
S/Madrid, á vista, por libra.. ..
44.75
93.37 importância.
S/Paris, ã vista, por libra
93.47
Venderam-se na abertura 3.271
S/Lisboa, íi vista, por escudo. ..
109.75
109.75 '
15.55 saccas e durante a tarde mais 4.983,
15.56
S/Berlim, á vista, por libra.. .. » 9 » »
9.0S o quo perfez um total de 7,362 saeS/Amsterdam, á vista, por libra.
9.09
S/Berne, á vista, por libra .... .. ., ,.
18.87 pas.
18.86
O mercado fechou inalterado e
> 26.30
26.86
S/Bruxellas, á vista, por libra
um tanto calmo.
FECHAMENTO'Fech.ant
Hoje
COTAÇÕES
S/Nova York, á vista, por libra..
3.69.50
•• ••
," 3.68.50
Por 10 ks.
S/Genova, á vista, por libra.. ..
71.02
71.87
Typo
13$900
S/Madrid, á vis.ta, por libra.. ,.
44.75
44.75
13$500
Typo
S/Paris, á vista, por libra. ... .,
93.50
93.37
• ¦ • •
Typo
.. 13?100
S/Lisboa á vista, por escudo. ..
109.75
109.75
Typo
12$700
S/Berlim, á vista, por libra.. ..
15.55
1C.55
Typo
32$300
S/Amsterdam, á vista, por libra.
9.11
9.0á
Typo
11?500
S/Berne, á vista, por libra .. ..
18.87
1S.87
MOVIMENTO
DE
VÉSPERA
S/Bruxellas, á vista, por libra
26.35
26.30
Saccas
MAIS OURO PARA A INGLATERRA
Entradas
23.981
—
O Banco de Inglaterra comprou hoje mais 1.233.918 Saidas. ... .. .,
LONDRES, 28.
7.535
libras em barras de ouro.
Em stock.
..' 332.742

EM

Hoje
3.69.50
3.95.00
5.14.00
S.20
40.57
19.59
14.02
23.71

BUENOS AIRES, 28.

SANTOS, 28. — O Banco do Brasil comprou libras a 47Ç660 e dolla;es a 135070, durante o funccionamento deste mercado.

EM

BUENOS

U. \j__\ "ü 'wS____i___^__. j^L. \'Z3£3!.'&•£'''''''!**»

"¦¦'

No dia 30 corrente é feriado nesta praça.

EM

^T.'l,'„

bM VICTORIA

S/Londres, telegraphica, por libra.. ..
S/Paris, telegraphica, por franco .. ..
S/Genova, telegraphica, por lira
S/Madrid, telegraphica, por peseta. ..
S/Amsterdam, telegraphica, por florim
S/Berne, telegraphica, por franco.. ..
S/Bruxellas, telegraphica, por franco..
S/Berlim, telegraphica, por marco.. ..

MERCADO

CAMBIO
MERCADO

--

NOVA YORK, 23.

COMPANHIAS

COMPANHIA FIDUCIARIA
BRASILEIRA
Em face da necessidade de ser
i
adiada a assembléa geral ordinaria da Companhia Eiduciaria Brasileira marcada para o dia 31 do
corrente mez são convocados os
accionistas da referida companhia
a se reunirem no dia 3 de junho
de 1932, ás 15 horas, na sala de
Wssões do Banco Allemão Transatlântico, á rua da Alfândega numero 42, para o exame e julgamento do relatório da directoria,
balanço, contas e respeativo parecer do conselho fiscal, relativos ao exercicio de 1931, bem co-.
mo para a eleição do conselho
fiscal e supplentes.

mmm.i7tom-mm. m m . m»mmmm^mm.mmmm. m mrm,,mj-mm ¦> rf.,m. •^^^^u¦¦».,»rg^^J^l ¦¦,•» »»¦»¦*•

AHí-K-UIÍA

(Boletim diário dos Serviços Comrnerciaes do Ministério das
Relações Exteriores)
Na classificação decrescente dos
valores dos principaes produetos
importados p'cla Allemanha, inforWa o sr. Orlando Arruda, auxiliar
de Consulado Geral do Brasil em
líamburgo, colloca-se o commercio de frutas tropicaes em 7o logar, e, pois, em posição de destaque. Tomando-se, com effeito, a
tstatÍEtica das principaes acquisiçõos allemãs no estrangeiro, na
ordem dos valores de 1031, encontra-se, em milhões
de marcosouro.: Io —
frutos e sementes
oleaginosos. 436; 2° — algodão,
337; 3o — lã, 321; 4o — óleos milieraes, 257; 5o — café, 233; 6°
— manteiga, 220; e Ia —- frutas
tropicaes, 212.
Conio dahi es deduz, o valor
das compras de frutas tropicaes é
de muito pouco inferior ao dispendido na acquisição de café. A
Allemanha é, de facto um m*crcado de primeira ordem para a collocação de fructas
nieriuíonaes,
principalmente laranjas, bananas o
abacaxis. As estatísticas mostram
quc essas importações e o consumo "pvr capita" vêm registrando
augmento constante, resalvada a
oceorrida no
pequena depressão
anno passado. Assim é que, em
1931, a importação de frutas tropicães na Allemanha attingiu 5GQ
mil toneladas, no valor de 212 milhões de marcos, contra 640 mil
toneladas ou 25G milhões de marcob, em 1930, c 500 mil toneladas,
equivalentes
a 244
milhões de
marcos, em 1929. O Consumo "per
capita", que, em 1913, era de 4,44
lciios, attingiu o máximo em 1930,
com 9,02, para baixar a 8,68 kilos. em 1931.
Confrontando os dados dü 1913 e
de 1931. resalta ter a Allemanha
augmentado, de 87 °!° o volume
importado, de mais de 100 °i° o
valor das acquisições c de 96 °|"
o de seu consumo "per capita'',
bastando de sobra tal comparação
para disiür do interesse que a Allemanha deve despertar para nó»

«m ...

^^^

As trutas tropicaes na Ahemanàia

I

Domingo, 29 de Maio de 1932

DIÁRIO DE NOTICIAS
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Mercado
3/ sorte
ENTRADAS

Preço por 15 ka.
Hojo
Ant.
Estav.
Estav.
4S125

Saccas de 60 ks
Desde hontom . .
6.700
8.200
De 1." de set. p. 4.134.900 4,128.200
EXPORTAÇÃO
Saccas de 60 ka.
Santos
1.500
'
Sul do Brasil. . .
3.000
Norte do Brasil. .
6.000
l -istencia em saecas de 60 kilos. 604.400 603.200

EM LONDRES
LONDRES, 28.
!,y;i
FECHAMENTO
Hoja P ant.
Entrega cm maio. 4/4
}á 4/5
"
em julho. 4/5 % 4/5
%
"
em agosto 4/6
}á 4/6
Y-,
"
cm out. . 4/8 4/8

UNIÃO DOS TRABALHADORES
I
GRAPHICOS DO RIO DE
JANEIRO
Hoje, domingo,
serA realizada
Uma assembléa geral extraordlna
ria para proceder á elelçfto dos
futuros dirigentes da U. T. G.
Por essa oceasião será lido o
relatório quo a Junta Governátiva está elaborando dando contas
á corporação graphica dos trabalhos realizados desde a reabertura
da U. T.
G. , assim como uma
da situação finandemonstração
ceira do nosso syndicato.
A assembléa será realizada no
salão da rua da Conceição n. 13,
sobrado, para a qual são convidados todos os trabalhadores graT.
G.
phicos adherente da U.
E' a seguinto a ordem do dia:
—» Leitura do relatório da
I
Junta Governativa; II — Eleições
da commissão executiva, conselho
technico e de collocação o commissão de contas.
SOPABTIDO
DEMOCRÁTICO
CIALISTA
A commiss&o
organizadora do
Partido Democratlco-Soclallfita,
ora Instãllada á rua da Conceição
n. 13, sobrado, realizará, no proximo
dia
4 de
sabJunho,
bado, ás 21 horas,
uma grande
sessão
publica de
propaganda,
convocando o
para a qual está
Interessados
e
demais
proletariado
desta capital.
Serão oradores nessa, reunião, os
3rs. dr. Pedro da Cunha, presiciente da commissão; dr. Isaac
Izecksohn, Francisco Alexandre e
Ismael Gomes Braga.
UNIÃO
DOS
TRABALHADORES
DO LIVRO E DO JORNAL
A União dos Trabalhadores do
Livro e do Jornal, syndlcato reconhecido
com sede á rua São
José n. 78, órgão representativo
da classe, está, ha
e autorizado
mezes,
organizando
seus trabacom as
harmonlzando-os
lr.os,
lhe sernormas estatutárias
¦vem de base. Avisa, que aos seus
pois,
adherentes
pelo seu órgão
"U. T. L. que,
J." Informará sobre
o movimento associativo mensal.

TRABALHADORES
DOS
UNIÃO
GRAPHICOS DO RIO DE
JANEIRO
Devendo realizar-se, hoje, ás 15
horas, no saláo á rua da Conceição 13. uma assembléa geral exeleição cla
traordlnaria,
para a
demais
e
executiva
commissão
commissões auxiliares. a junta governatlva da União dos Trabalhadores Graphicos do \.lo de Janeiro,
convoca todoa os adherentes para
a mesma. A situação actual do
proletariado graphico exige que a
eua organização seja forte e dirlgida por companheiros consclentes dos seus deveres de proletarios. E, para que a U. T. G. possa
orientar os trabalhadores graphlnenhum
ó necessário
cos,
que
adherente seu deixe de comparecer á assembléa de hoje.
Para essa assembléa é a segulhta
a ordem do dia: I) Leitura do
relatório da Junta governativa; II)
Eleições da commiES&o executiva,
conselho technico o de collocação
o commissão da Caixa de Auxilios. — A secretaria.
DOS 13.
GERAL
ASSOCIAÇÃO
, DO LLOYD BRASILEIRO
dia 6 do junho,
No proximo
realizam-se as eleições do conselho deliberativo da Assoclaç&o G.
Um
dos E. do Lloyd Brasileiro.
associados
de esforçados
grupo
trabalha desde já pela chapa segulnto :
Ramr.3,
Fonseca
Faulo
Pedro
José Honorio de Almeida Rocha,
Álvaro Lobato Braga, Alberto Salles, Jorge de Vasconcellos, LlndolAry de
Francisco Barbosa,
pho
Almeida Monteiro, Manoel Alves
Pinheiro, Walter Klaes, Oswaldo
Boeayuva, Ismael de Oliveira, Fehclano Nascimento Ruiz, Augusto
FrancelUno do
Bainha,
Ernesto
Oliveira, Fernando Ramo3 de Caotro, Fernando Muhalsky, Laure:itlNestor ArFerreira Chaves,
no
mond e Jorge Caldeira Azevedd
Marques.
SYNDICATO DOS OPERADORES
A Julgar pela acolhida quc vém
CINEMATOGRAPHICOS
DO
apontados,
merecendo cs nomes
RIO DK JANEIRO
tem-se como certa a vietoria da
do sr. presidente, chapa acima.
Do ordem
.r.-.:
communlco
aos
associados
srs.
que, por motivo de força maior,
deixou de ser realizada & assembléa geral convocada para sextafeira passada, devendo a, mesma
terça-feira,
31 do
ser realizada
corrente, ás 24 horas, com a mes,¦¦*'
¦•
"•¦ '/.mi'i.'i ¦ Vi
ma ordem do dia. — Herculano
de Freitas, 2° secretario. ,

EM NOVA YOkK.
RIO, 28. — O mercado algodoeiro funecionou calmo ,não aceusanNOVA YORK, 27.
do movimento apreciável. Os comFECHAMENTO
Hojo F.ant
pradores não têm ordens para novas compras, conservando-se, por Entrega em julho.
0.61
0.61
"
esse motivo as cotações sem firem set. .
0.68
0.68
"
meza.
em dez. .
0.76
0.75
MOVIMENTO DE VÉSPERA
em março
0.80
O.80
Mercado estável,
Fardos
Alta parcial de 1 ponto, desdo o
Saidas
262
OS EMPREGADOS DO COMMEREm stock
13.582 fechamento anterior.
CIO CARIOCA E O CONHECINão houve entradas.
MENTO DOS IDIOMAS INGLEZ
Este mercado não abrirá maio
COTAÇÕES
E FRANCEZ
Seridós
45?000 aos sabbados.
Sertões
45$000
Feriado nesta praça no dia 30 do
(Um aviso da U. E. C.)
Ceará
37$500 corrente.
A secretaria da Unláo dos EmMattas
33Í000
pregados do Commercio solicitaPaulista
31Ç000
nos a publicação do seguinte:
"Continuam abertos as matrlEM S. PAULO
dos
cursos
oulas
nos
práticos
RUFNOS
EM
AIRES
S. PAULO, 28.
francez c lnIdiomas
portuguez,
BUENOS
AIRES, 27.
ÚNICA CHAMADA
a
glez, sob condições favoráveis
FECHAMENTO
empregado no commercio
qualquer
Entrega em maio. 44$000 44$500
Hojo F. -.nt e mediante methodos adoptados
"
em junho 42$000 n/c. Entrega em junho
6.93 nos melhores centros lnstructlvos
"
"
em julho.
em julho. 42$000 n/c.
7.16 da Europa,
quanto á divulgação
"
"
cm
agosto
em agosto n/c. n/c,
7.24 do francez e do inglez. Estes dois
"
Mercado estável.
em set.
n/c. n/c.
últimos idiomas estão sendo pro"
em out.
n/c, n/c, Disponiv el typo
respectivamente, (pelos
íessados,
Barletta para o
Não houvo vendas.
srs. Maurice Volsin e G. Howat.
Brasil
7.25
Mercado calmo.
aproveitamento excepcionai
ccm
EM PERNAMBUCO
de alumnos já inseriFeriado nesta praça hoje o ama- das turmas
ptos.
RECIFE, 23.
nhã.
Empregados do
dos
A União
Preço por 15 ks.
EM CHICAGO
Commercio evidencia o ensejo qu<»
Hojo
Ant,
CHICAGO, 26.
offerece aos seus associados em
Mercado . . . .
Estav.
Estav.
aperfeiçoarem em
FECHAMENTO
geral para se
1." sorte, comp..
48$O00 48$000
Preço por bushel nosso Idioma e para conhecerem
ENTRADAS
Hoje F. ant. e praticarem os idiomas francez
Saccas de 80 ks.
Entrega em julho.
59.60
60.87 e inglez, a cargo de tres professoDesde hontem . .
200
"
em set. .
dado as melhores
61.12
61.62 res que tôm
De 1.° de set. p. . 148.300 148.100
"
C ¦ ' I
demonstrações de capacidade teExistência em saecas de 80 kilos. 13.300 13.100 MERCADO MUNICIPAI chnlca."
OFFIOIAES
DOS
EM LIVERPOOL
SYNDICATO
PREÇOS CORRENTES
DA MARINHA
MACHINISTAS
LIVERPOOL, 28.
PEIXES
MERCANTE
Garoupa
FECHAMENTO
SÇ500
do sr. presidente,
ordem
Do
Hoja F. ant. Badejo
;5?500
Mercado Calmo
Estav, Linguado
8$509 convido todos os membros do con4.61
Pernambuco Fair.
4.55 Pescadinha
4$500 selho dlrector para a reunião orMactió Fair ...
4.51
4.55 Tainha
2?500 dinaria, ultima deste mez, ama..
4.41
Amer. Fully Midi.
4.45 Corvina
2$ó00 nhâ, segunda-feira, ás 17 horas.
AVES E OVOS
Amer. Futures:
Luiz Bentes, Io secretario.
..^.^jj.
4.12
4.16
Gallinhas: WÊ$^
Entrega em julho.
GRÊMIO ONZE DE JUNHO
"
4.13
4.17 lk.400 a 1.500 .„ „ „ „.
em out. .
4$500
"
amanha,
marcada
Está
para
em jan. .
4.19
4.23 lk.500 a 1.700
5}000
"
4.25
4.29 lk.700 a 2 ks
em março
6?000 segunda-feira. 30, as 20 1|2 horas,
Disponivel brasileiro — Baixa de 2.600 acima
7$000 na sede provisória do Grêmio Onze
de Junho, á rua Vinte e Quatro
Gallarotes: i
4 pontos.
4ÇO00 de Maio n. 311, na estaçáo do
Disponivel americano — Baixa de 900 grs. a 1.200.. .... ..
assembléa geral
Riachuelo, uma
Frangos: -i-r
4 pontos.
2Ç500 extraordinária, em primeira con..
Termo americano — Baixa de 4 600 a 700 ffra
3$200 vocação, para tratar de assumpto
700 a 900 grs
pontos.
FRUTAS
que diz respeito com a nova sedo
8?000 definitiva desta antiga e prestiLaranjas, duzia 1?600 a..
LEITE
glosa agremiação recreativa.
No balcão, litro
$800
COOPERATIVA CENTRAL
NOVA
5400
Va litro
DE MOTORISTAS PROPRIEÁlcool de 36" selladoe sem
TARIOS NO BRASIL
1$800
casco, litro
Assembléa geral, segunda-feira,
Gazolina, particulares e á
1?200 30, ás 20 horas, na sede da União
praça, litro

TRIGO

EM SANTOS

COMPRE PELA

SANTOS, 28.
ÚNICA CHAMADA
Hoje F. ant.
Entrega cm maio. 15$950 15$9fi0
"
em junho 15$700 15*700
"
em | julho. 16?500 15$500
"
em agosto 15$425 \ü*M',
3.300
Vendas do dia . .
Mercado
Paral. Paral
FECHAMENTO DO CAFE'
Mercado — Hoje, calmo; anterior, calmo; anno passado, calmo.
Typo 4, disponível por IO ks. —
Hoje, 15$500; anterior, 15$500; anno passado, 17$500.
Embarques — Hoje, 17.665; anterior, 11.328; anno passado, 39.154.
Entradas ate ás 14 horas - Hoje, 66.493; anterior, 43.761; anno
passado, 30.217.
Existência de hontem por embarcar, 1.001.960; anterior, 954.226;
anno passado, 1.094.600..
Saidas — Para a Europa, 25.749
saccas; para vários logares, 300. —
Total das saidas, 26.049 saccas.
Foram
saccas.

retiradas

do

stock

1.094

S. PAULO, 28.
Entradas de café ató ao % dia:
EM JUNDIAHY
Hojo Ant. A. paa.
JUNDIAHY, 27.
Em Jundiahy,
Café recebido pela Esti-ada Paupela Estrada
Paulista . . 19.000 19.000 16.000 lista, das 12 ás 17 horas:
Em São Paulo
Hojo Ant. A. pas.
Par' S. Paulo.
pela Sorocabana, etc. . 4.000 9.000 3.000 Para Santos . 11.000 18.000 10.000
"
Total . ,
23.000 28.000 19.000
Total
11.000 18.000 10.000

MARCA!

SERVIÇO"
AÉREO

CONDOR*
Significa perfeita SEGURANÇA
parn os pn«snKel»'o». como prova
o «.¦ompronilKHO de IniIemnlcucAo
voluntariamente nnsníuldo pela
empreza •
A MAI/A AEHEA fecha:
c
aUXNTA-PEIRA
SEGUNUA
parn o SUL até POUTO ALEGUE
ftUAUTA-FEIRA pnra o NORTE
nté NATAL ás 21 horns. Hc-çlstradns as 18 horas
Parn MATTO GltOSSOt Vin
Condor de Cnmpo Grande pnrn
Aquldnuiinn, Corumbá nté Cnrnbá
ftUAHTA-PEinA ás 18 horn».
JloitlKÍradOfi ás 17 horas.
tNFORM AÇÕES 1

Herm. Stoltz & C.°
AV.

RIO BRANCO. 00-74

Fichario de aço
"ACME"
Lâminas
"PROBAK"

Lixa
Aquillo que o Fabricante mais
"ONÇA" ili
presa e mais defende è a reputação
da sua Marca. O desprestigio da Mach. «Tendercear
Marca é a ruína da industria. Dahi "Addressograph"
a segurança de se obter um bom artigo sempre que se exijam as marcas
d'escrever
de mais merecido renome, como o Mach."ROYAL"
tão as que se indicam a seguir.
Massas alimentic.
Acend. de carvão Charutos
"AYMORfi"
"Pine. de Galles"
OMEGA T. 2-1597
Biscoitos
"AYMORÉ"

Chocolate
"ANDALUZA"

Moveis
"PALERMO"

Café Moido
"ANDALUZA"

Cigarros
"VEADO"

Navalhas
"AUTOSTROP"

Calçados
"D. N. B.m

Cintas de borracha
Perfumarias
SCHAYfi
"BEIJAFLOR"

Camas
"PATENTE-

Depllatorlu
Ideal

Capas de borracha Desinfectantes
"CRUZWALD1NA"
SCHAYÉ

Sabonete "OUSE"
E' FORMIDÁVEL

Cerveja
"HANSEATICA"

Tintas
BRASÍLIA

Discos
"BRUNSWICK"

\
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NA CENTRAL DO BRASIL
LOCOMOTIVA 719, DO TREM
MP 4, DESCARRILOU EM SA*
E SILVA — TRAFEGO
TRENS
Dffl
IMPEDIDO — OS
S. PAULO COM ATRAZO DE
DEZ HORAS
j

A

A Central do Brasil registrou»
hontem, mais i»m accidente, ve-'
rlílcado no ramal de Sâo Paulo.j
o qual motivou grande atrazo no.
horário dos trens procedentes da
capital de Sao Paulo.
Ao transpor as chaves da esta'
çfio Engenheiro Sá e Silva, a locomotlva 719, do trem MP 4. des-'
carrilou, ficando atravessada nas
Unhas e Interrompendo o trafego
naquelle ponto.
O mao tempo reinante náo permlttlu
providencias immediatas,
embora a directoria daquella viaférrea tivesse feito todos os esforços afim de que as Unhas flcassem desobstruídas no menor espaço de tempo, para evitar a baldeação dos passageiros, o que, entretanto, náo íol necessário, devido á .construcção de Unia linha
provisória, para dar passagem aan
trens nocturnos, os quaes soffreram, ainda assim, o atrazo de 10
horas, no respectivo horário, chegando os mesmos á estaçáo D. Pedro II depois daa 18 horaa, do
hontem.
A directoria ordenou a abertura
do um inquorlto administrativo,
afim de ficar apurado a quem
cabe a responsabilidade do accidente.
O
dr. Luciano Veras,
ao ter
sclencla do accidente, determinou
que fossem postos á disposição doss
passageiros que qulzessem regressar oos pontos tíe partida,
un»
trem
especial,
com
Um carrosalão.

OURO
VELHO, BRILHANTES, PLATINA, PRATARIAS ANTIGAS
E MOEDAS
Compramos qualquer quantidade. Pagamos pelos mais
altos preços.
Não venda sem ver a ofíerta da

Radio
"COLONIAL"

et
..,.;.

Beneficente dos Chauífsurs, á- rua
Evaristo da Veiga 130. Eleição dc
conselho deliberativo, para tratar
assumptos sociaes.

CASA ROBERTO
•u

AVENIDA RIO BRANCO, 127
Em frente a0 "Jornal do
Brasil"
""Wi^i

Domingo, 29 de Maio de 1932
¦
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Programmas para hoje
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21.15 — Notas de sciencia, arte
e Hteratur,-»
Concerto no studio da Radio Sociedade com o concurso da soprano sra. Ruth VaUadares Corrêa,
pianista Mario de Azevedo e orchestra -ix Radie Sociedade do
Rio de Janeiro.
Programma:
— Rcssini — Tancredo —
Ouverture — Orchestra.
II —
a) Depare — Chanson
triste; b) Tschaikowsky — Ah!
oui brula
canto, Rutb
d'amour,
VaUadares Corrêa.
III — Casa dessus — Romance
et danse — Orchestra.
IV — Massenet — Le Cid —
Air de Chimene — Canto, Ruth
VaUadares Corrêa, ,
— Fourdrais — Fetes romaines — Orchestra.
Intervallo —.VI — Gauvin —
Sur le Bosphore et Scene au serail
Orchestra.
VII — a) Bizet — Pastoraie;
b) Domaudy — Perche do lce caro
bene, canto, lluth Valladores Correa.
VIII — a") Moreau — Romance;
bl Tscliaikowsky — Barcarpla —
Orchestra.
IX — Weber — Der Freischutz
Canto, Ruth Valadares Correa.
— Gauwin — Les Mosquees et
Constantinople — Orchestra.
— Hymno
XI — Fr.
Manoel
Nacional — Orchestra.
RADIO EDUCADORA DO BRASIL

Radio Club do Brasil:
Das 10 á.s 11 Iioras — Radio
Jornal da Manhã.
Das 12 ás 14 horas — Programligeiras, com o
ma de musicas
concurso da pianista sta. Iza Peçanha. Nos intervallos discos variados.,
Das 15 ás 18 horas — Transmissão do Posto de Observação n.
2 da partida de football do Campconato Carioca, entre as equipes
do Botafogo e Fluminense. Nos
intervallos notas de interesse geral e discos variados..
Das 19 ás 20 horaa — Programma de discos variados e notas dfl
interesse geral.
Das 20 ás 21 horas — Programma de musicas populares com o
concurso do
violonista Henrique
Brito e do pianista do Radio Club
do Brasil.
Das 21 ás 21.30 — Boletim sportivo do Radio Club do Brasil.
Das 21,30 âm. diante — Concerto vocal e instrumental com o
concurso da meio soprano Maria
Emma, do barytono Adacto Pilho
e da orchestra do Radio Club do
BiasiJ.
Radio Sociedade do Rio de Jar.eiro:
8,30 — Hora certa — Jornal da
Manhã — Noticias o Commentarios — Ephemerides 3rasüeiras do
Barão do Rio Branco.
12 horas — Hora certa — Jornal do Meio DU — Supplemento
musical.
13 ás 15,30 — Transmissão da
Radio Miseellanea, com o concurso da sra. Zaira de Oliveira dos
Santos, sta. Olga
Praguer, srs.
Renato Murce com o conjunto "Os
Gaturamos", Ernesto dos Santos
i,Donga), com o seu conjunto regional; Paulo Netto de Freitas,
Hsnrique Brito, Luiz Americano,
João da Bahiana, Waldemar Ferreira, Brenno Ferreira, João Noqueira e Bento Gonçalves da Silva. A parte theatral estará a cargo da sra. Amélia da Oliveira e
srs. Arthur de Oliveira, Saiu de
Carvalho e Álvaro Diniz.
16 horas — Transmissão de discos seleccionados.
18 horas — Transmissão de discos variados — Previsão do tempo.
19 horaa — Hora certa — JorT;al da noite — Supplemento musinal.
19,30 — Programma Odol,
20 horas — Programma BeijaFlor.

Das 11 ás 12 horas — Disccs variados.
Das 14 ás 15 horas — Discos
seleccionados.
Das 15 ás 16 horas — Hora
christa, organizada pelo rev. padre Epaminondos Moura, com prelecção e números de musica.
Das 19.45 ás 20 horas — R.adiojornal.
Das 20 ás 20.30 horas — Diacos variados.
Das 20.3U ás 20.45 horas — DisCOS.

Das 20.45 áa 21.30 horas — üptimo programma. organizado sob os
auspícios das sras. Mary Tardo,
cantora internacional, recern-chegada da Europa, e Rosita Rodriguez, celebre cantora hisp.-mo-argentina. Os acompanhamentos serão dirigidos pelo maestro Eduardo Man.elli.
Das 21.30 em deante — Transmissão do studio do "Insuperável
Programma". sob a direcção do ar.
Américo A. Coelho.

melhor dos melhores!!!
Ouçam o novo

CIRCUITO N° 60 EA
"COLONIAL"
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Programmas para
amanhã
RADIO CLUB DO BRASIL
Das 10 ás 11 horas — Radio-.jornal da manhã.
Das 12 ás 14 horas — Programma de discos variados.
Das 16 ás 17 hoias — Programma de discos variados.
Das 17 ás 17.10 horas — Radiojornal da tarde.
Das 19 ás 20 horas — Programma de discos variados.
Das 20 ás 21 horas — Programma de musicas populares com o
concurso dos artistas Griseta Morena., Lino Moreno e do pianista
do Radio Club do Brasil.
Das 21 ás 21.30 horas — Boletim do D.O.P.
Das 21.30 em deante — Programma Gisselman, com o. concuvso da
Maria Beri. do tenor
senhorita
Cordon, do duo Os Alpinos, do pianista do Radio Club e da orchestra. (Irradiação simultânea cem a
estação PilAJ, da Radio Sociedade
de Juiz de Fora, com o concurso
da Companhia Telephonica brasileira..)
RADIO SOCIEDADE DO RIO DE
JANEIRO
A's 8.30 — Hora certa. Jornal
da manhã. Noticias e commentarios. Ephemerides brasileiras do
Barão do Rio Branco.
A's 12 horas — Hora certa. Jornal do meio dia. Supplemento musical até ás 13 horas.
A's 17 horas — Hora certa, Jornal da tarde. Quarto de Hora Infantil por Tia Beatriz. Supplemento musical.
A's 18 horas — Previsão do
tempo. Transmissão de discos vuriados.
A's 19 horas — Hora certa. Jornal da noite. Supplemento musical.
A's 19.30 — Programma Odol.
A's 19.50 — Programnia Beija-

Flor.

A's 20 horas — Programma espeeiul de discos. .
A's 21.15 — Notas de sciencia,
arte e literatura. Transmissão da
Sexta Recita da Grande Têmporada Lyrica Victor, organizada pela
Radio Sociedade em combinação
corn a casa Paul J. Christoph. Será
executada a opera "Trovador". de
Verdi, com o seguinte elenco: t,oprano Maria Carona (Leonor); tenor Aureliano Portilla (Manrico);
me2zo-soprano Irene Minghini, Cattaneo (Azucena); barytono, Apollo
Graníorte (conde de Luna); baixo,
Bruno Carmassi (Fernando). Coro
e orchestra do theatro Scala do
Milão, sob a regência do maestro
Cario Sabajano.
RADIO EDUCADORA DO BRASIL
Das 14 ás 15 horas — Discos variados.
Das IS ús 18.30 — Discos.
Das 18.30 ás 19 — Discos selleccionados.
Das 19,46 ás 20 horas — RadioJornal.
'
Das 20 ás 20.30 — Discos.
Das 20.30 ás 20.45 — Discos.
Das 20.45 ás 21 — Discos.
Das 21 ás 21.15 — Aula de lnglez pelo professor Tyler.
Das 21.15 em deante — Transmissão do Studio, de um programma de musicas ligeiras, organiza"1932

Não compre um radio,
sem primeiro pedir
uma demonstração do
RADIO COLONIAL á

CASA

TYPO

Radio Pequeno Pollegar
O

Rei da illNdiucin. Alcnneii
ioda Amerlon do Sul.
Venda» u prazo sem flndur
c «em entrndu.

Assembléa, 21, Io

EDISON

RUA t DE SETEMBRO, 90 — RUA DO OUVIDOR, 135
Telephone: 2-7780
N.B. As bem instailadas officinas da Casa Edison concertam rádios, apparelhos fallanteg e maehinas de escrever e dt
calcular, de quaesquer marcas.
PRAÇA DA REPUBLICA, 42

LÂMPADA

^

,

Envie este coupon, pedindo uma demonstração do radio
cm sua casa, sem compromisso.
Nome

EXPERIMENTE

LÜ1

CONSTA

ENN

\3

mwi*

j3onnroCoye

Uma das maiores curiosidades
i da próxima Feira de Amostras do
I Rio de Janeiro, que deverá íunccionar de 4 de Junlio a 3 de Julho próximo, vae ser a Exposição
de Jornaes de todo o Brasil, quc
ali ssrá, organizada pela excelleiue
"Empresa
agencia
jornalística
Lu::".'
Compeltando
essa
magnífica
idéa, Nicolás, o paotographl arfará,
tista o amigo dos artistas,
no stand daquella exposição uma
mostro photographlca de todos os
dircotores,
secretários,
gerentes,
redactores e repórteres de todos os
diários e grande*» revistas do Rio,
inclusive a directoria da Associaçáo Brasileira de Imprensa.
E* necessário, pois, e &3m perda
de tempo, (o prazo finda a bu
corrente), que os Jornalistas (som
despesa alguma de seu bolso), tenham apenas a gentileza de passar polo ütudlo fllcolas, ix. praça
Floriano 55, 2° andar, afim t»
serem tiradas as photographias.
A cerca dessa gentileza e inteiligente iniciativa, o presidente ti
A. B. I. vem de expedir o seofficio :
guinte
"Illmos. srs. Mario Domingues
e V. Lima,
dd.
directores da
"Ei^preza
Lux-Jornal".
Gesots
como o dessa utilissinia empresa,
organizando a Exposição de Jornaes na Feira de Amostras, são
com a maior
de molde a ecoar
sympathia no selo cle nossa classe
Mais ainda: repercutem no seio
do publico, pelo interesso geral,
num rumor de applaüsos. Realmente íicam bem aügnientadas as
bénemercncias
muitas
que lhos
devem os confrades e em reconhecimento ae estende ainda a esse
bello artista e bello coração que
é Nicolás, sincero amigo de todos
os homens de espirito e sinosro
obreiro de todos os bons movimentos lntellectuaes no Brasil.
Acceiteni. pois, com elle, além
de parabéns pela feliz iniciativa,
os niais vivos agradecimentos que
pela nossa clasae Inteira lhe envia,
Herbert Moses, presidente Ua A.
B. I."

Exercito da Salvação
Esta instituição realizará, hoje,
as seguintes reuniões especiaes,
todas ás 19 horas: Salão Central,
rua Visconde de Itauna, 90 (presidida pelo ajudante Gliver);
Corpo n. 2, rua Sacadura Cabral,
233; Bangii, rua Coronel. Tamarindo, 622; Nictheroy, rua José
José Clemente, 06. A entrada é
franca.

O
presidente
da
Associação
Commercial recebeu 03 seguintes
telegrammas e oíílcios:
TAQUARA (Elo Grando do Sul)
— Associação Commercial Taquara, Intuito amparar classe associados, vem solicitar v. exa. bons oííicios junto
competentes
poderes
sentido ser alterada tabeliã commissariaclo
no que
diz
respeito
feijão, cuja Umlcaçao não corresponde sequer ultimos preços pagos
aos productores. Considerando eievadas despesas
que está sujeito
este produeto até sua collocaçao
praça Rio de Janeiro, alvitramos
ser
simplesmente
compensador
preços tratando-se de um cereal
que annualmente vem decrescendo
em producção, dado o pouco preço
alcançado pelos productores. Contamos auxilio v. exa. para que uejam estimulados ou que guardam
ainda algum animo e conseqüentemente vejam seus sacriiiclos bem
applicados. Agradecidos pela certa
e valiosa interferência, penhoradus
íicariâmos a v. exa., por uma lnformação pelo mesmo condueto.
Cordiaes Saudações, Theodoro Ritter, Presidente.
Administração
União Vare»
gista Commercio Carvão
Vegetai
Quitandas Rua Buenos Ayres, 170.
felicita
digna
attitude
defesa
classe. — Boaventura Alves, presidente.
•
Directoria Associação
Com*
mercial Suburbana
sua
reunião
hontem
resolveu
hypothecar
v. exa. sua inteira solidariedade
pelas# attitudes assumidas emlnen.
te defensor commercio referencia
inspectorias abastecimentos.
Saudaçõss, Francisco Antonlo o Pinto,
presidente.
Esta Associação
verificando
prejuízos adveem producção Rio
Grande continuidade tabeliã Pre»
feitura
alli
determinado preçoa
varejo interiores,
máximo vendas
custo, solicita bons officios distincto amigo sentido conseguir harmonizar assumpto, evitando desanimo produetor alarmado cons tantemente industria tal medida. .Telegraphamos general Flores pedlndo interferir. Saudações, pela Associação Commercial,
Julio Constantino, presidente;
Eduardo Dlhlhubem, 1.° secretario.
Associação dos Retalhistas de
—
Carnes
Verdes
Sr.
Serafim
Vallandro, m. d. presidente da Associação Comniercial do Rio
de
Janeiro.

Respeitosas saudações.
p Conselho administrativo des»
ta Associação, tendo
sciencia
na
sessão realizada hontem da maneira. enérgica porque v. exa. se diriConsultivo
do
giu ao Conselho
Districtò Federal, sobre o tabeliãdos gêneros de primeira ne»
do pelo sr. Plinio de Britto, no mento
ces3idade
e principalmente
pela
qual tomam parte gentilmente os demora da solução do assumpto,
srs. Henrique de Mello Moraes, Sinão admitte mais protellaçôea
moens da Silva, J. Rondon, Mario que
Bravo, Lila Prado, Dora Santos, em virtude i|;s enormes prejuizoo
Lucy Costa e o poeta dr. Domingos que está causando ao commercio
varegista, que é o mais sacrificado
Magarinos.
No programma escolar será ho- pelo modo porque e fiscalizado pomenageada a Escola Nilo Peçanha, los poderes públicos, resolveu mui
na pessoa da distineta educadora acertadamente, officiar a v. exa.
D. Affonsina Chagas Rosa, falan- n&o só para agradecer o interessa
questão, como
pela
do sobre a personalidade do pu- que tomou
manifestar a sua
trono, uma professora da escola. tambem, para
Tomará parte tambem o conjunto solidariedade neste assumpto, paio
regional "Tamoyo", sob a direcção qual esta Associação vem se deba.
de Herivalto Martins e J. Moreira. tendo ha multo tempo e sem rosultado, apesar dos innumeros meCommunicado da Directoria — mortaes enviados ao exmo. sr. in»
<*>
De ordem do presidente em exer- terventor do Districtò Federal
et.
solicitadas
ao
cicio são convidados os sócios con- providencias
tribuintes, que estavam quites até Inspector do Abastecimento.
a data da reforma dos Estatutos,
Certo de que v. exa. nfio aban»
dia 18 de abril ultimo, para a as- donará os varegistas nesta hora do
sembléa geral ordinária, que se soffrimento e de incalculáveis sa»
realizará ás 10 horas do dia 30 do crificios, aproveito o ensejo
para
corrente, na sede social á rua Se- upresentar a v. exa. os
protestos de
nador Dantas n. S2, pára delibe- estima e subida consideração.
rar sobre a seguinte ordem do dln;
(a.) José Vieira Rodrigues, pre»
eleição para a directoria e com- tsidente.
missão de finanças, para o trienSociedade
União
Commercial
nio de 932-35. — (a) Renato de
dos Varegistas de Seccos e Molha»
Araujo, secretario geral.
dos. — Exmo. sr. Serafim Vallan»
RADIO SOCIEDADE MAYRINK
dro, dd. presidente da Associação
VEIGA
Commercial do Rio de Janeiro.
O Conselho Administrativo des»
(Onda de 2G0 metros)
A Radio Sociedade Mayrink Vei- ta Sociedade, em sua reunião de
a
corrente,
ga transmittirá hojo o seguinte 20
do
apreciando
energia e desassombrada attltude
programma:
Das 12 ás 10 horas — Transmis- ds v. s. na defesa doa direitos possão do "Explendido Programma", tergadoa da laboriosa classe
dos
com o concurso dos seguintes ar- varegistas de liquldos e comestltistas: sra. Elisa Coelho de Andra- veis, a braços com a tenaz e insi.
de e senhorita Madelou de Assis; diosa
movida
perseguição
pela
srs.: Patricio Teixeira, Jonjoca c Directoria de Abastecimento, deCastro Barbosa, Moacyr Bueno Uo- liberou por unanimidade apresen»
cha, Fernando de Castro Barbosa, tar-vos os seus sinceros agradeciSylvio Caldas, Tutu, Leperçe Mi- mentos por mals este
relevante
randa, Pixinguinha e Kalúa.
Conjunto regional "Namorados
da Lua" sob a direcção do Rogério
Guimarães. O terceto Explendido
fará os acompanhamentos das üanções.
Nota — A entrada no studio só
será permittida mediante o ingresso verdo.

Lei!
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RIO DE JANEIRO, 27 DE MAIO DE 1932
LICENÇAS
MARCA

MOTOR

Passageiros
HUPMOBILE.

145.002

Carga
FORD
AA 1.242.45U
FORD
A 1.308.C70

A lula entre as marcas Ford,
Chevrolet e Plymouth, no
mercado Estadunidense
Este anno os Estados Unidos
o o mundo vão presenciar uma
luta gigantesca que se vae travar
na
de automóveis, e
industria
terá seu centro na zona manufactureira de Detroit.
Esta luta, sem duvida, a maior
que registrará a industria automotriz, se circumscreverá á categoria do carros baratos, tendendo depois ús de preço médio e
elevado.
Tres grandes empresas participarão da tremenda "guerra
iudustrial":
Ford,
Chevrolet
o
Chrysler.
A Ford Motor Company, cujob
modelos novos do 4 e S cylindros
Rcabam de ser lançados no mercado, vae entrar no combate
com
todo o ardor e decisão que a caracterizam.
Os preços dos seus
differentes
typos de carros são
verdadeiramente baratos.
Os novos de 4 cylindros apresentaíi
apreciáveis
reduoções,
comparados
com
seus similares
dos annos anteriores e os novos
preços dos 8 em V são apenas um
pouco mais elevados que os desses ultimos.
A Companhia Chevrolet, em vis-

A POLICIA E AS PRAIAS
Como é, afinal, que fica
a questão?

PLACA

i

NOVAS

PROPRIETÁRIO

I Particulares
lG.220|Antonio da Fonseca

..

RESIDÊNCIA

..

I Particulares
2.360|Light and Power
JJ.388|S. A. Longovica..
ta do barateamento
considerável
realizado
sua
tradicional
pela
adversaria nos novos typos, tambem resolveu baixar seus preços
até o limite máximo do possivol.
Por sua vez, a Chrysler apresenta agora uma nova linha nos
seus já populares
modelos Plymouth, dotados do seu caracteristico ("poder fluetuante"), cujos
preços foram tambem muito rebaixados.
A grande batalha já começou.
As linhas estão estendidas e os
adversários mobilizaram
toda a
sua capacidade, experiência e entraram
com
o peso do3
seu»
enormes recursos de toda a sorte.
Qual será o resultado de samelhante luta industrial ,?
Prematuro seria formular prognosticos a respeito, porém, o jgu«
não resta duvida é que os compradores serão beneficiados com
esta formidável competição.
Pode-se affirmar que a categoria de carros baratos desceu ao
minimo possivel, 0,11 matéria dp
preços, e quo este minimo difficilmenta podará
manter-se
por
muito tempo, sendo de prever, em
consequ-sneia,
taes
que
preços
tenderão a subir.
Os fabricantes
de automóveis
de alto preço e muitos que produzem
tambem carros de preço
médio já provaram que não podo.n manter stlas tarifas iniciaes
de 1932 e já começaram a rever
estas ultimas, pois qualquer empresa, que seguisse mantendo seus
reduzidos preços, ver-se-ia levada a uma situação financeira bem
difficil.

Aspectos da competição entre as Companhias Ford,
Cíievroiet a Chrysler

Ha dias um matutino publicou
declarações attribuldas ao 1° tíe»
legado auxlllar, segundo as quaes
haviam desapparecido as exigencias da policia, no tocante á ludumentaria do banho de mar.
0,s novos Ford, considerados em
Acontece que
essas exigências relação a seus respectivos preços,
extraordicontinuam a ser feitas em todas resultam francamente
O mesmo pôde dizer-se
as praias, o que deixa os banhistas narios.
dos Plymouth, onde *$ aperfeiçoaem duvidas.
ram diversos detalhes..
Ainda agora, fomos procurados
Quando nos recordamos que ha
por um morador de Copacabana,
que habitualmente toma seu ba- 3 annos a empresa Chrysler não
nho na avenida Atlântica, e, ahl fabricava vehiculos de menos de
foi
mesmo,
advertido
um 1.800 dollares, em seus typos maÍ3
por
guarda, porque estava com a ca- baratos, o que hojo póde-ae com»
misa descida. Como allegasse era prar um Plymouth, typo "roadsseu favor as declarações do Io de- ter", por 495, é impossível não se
legado auxiliai*, o guarda replicou sentir admirado. .
que as ordens continuavam, em
A Companhia Chevrolet introrelação ás camisas, de accordo coni duziu,
sem
mudanças e
duvida,
as instrucçoes do próprio chçfe
aperfeiçoamentos
em seus novos
de policia, a elle transmittidas por automóveis,
porém, elles não fizeintermédio
de um
funecionario
principaes
especialmente commissionado para ram variar as linhas
"6", cujas
vantal fim. Como esse funcoionario dos seus populares
estivesse presente á praia, super- tajjens e oualidades dentro de sua
intendendo o policiamento, o b.i- categoria de preços tornam des•rihista a elle se dirigiu, vendo con- necessário, a juizo dos technicos,
firmadas as palavras do guarda ensa.iar novos modelos, entre os
civil.
quaes o de 8 cylindros.
A citada empresa, filiada a General Motors, se encontra em situação muito solida para afrontar
serviço prestado
pela Instituição a tremenda luta com os seus potão sabiamente orientada por v. s. derosos
rivaes.
A Sociedade União Commercial
Durante vários mezes, o publidos Varegistas de Seccos e Molhaco esteve esperando a apparição
dos, interpretando
o pensamento
dos novos typos Ford, não se deda classe
representa envia
que
p.travez do seu Conselho Adminis- cidindo a comprar os novos motrativo Incorporado,
a expressão delos Plymouth ou Chevrolet até
do seu reconhecimento e inteira conhecer aquelles.
Antigamente,
só
Henry Ford
solidariedade pelas Judlclosas providèncias de v. exa. no sentido de podia construir carros ultra baralibertar a classe da situação
de tos (modelo T); logo a, Compaangustia
e
aniqulllamento om nhia Chevrolet descobriu o segreque a lançaram os poderes muni- do dp fabricar vehiculos baratiscipaes.
si mos e em grande escala, e enPrevaleço-me da opportunidade tre ambas se formou uma compara reiterar a v. exa. os
nossos petição que sc tornou tradicional.
Outras empresas, menos poderoprotestos de elevada estima e mui
distineta consideração.
sas, trataram de applicar o mesmo
(a.) José Vieira Rodrigues, pre- systema, porém, não puderam risidente.
valizar com áquellas, até q.ue en-

»

Riachuelo, 136
Maurity, 64
Avenida Venezuela, 124
trou em luta, o anno passado, urn
outro competidor de grande envergadura a, Chrysier, uue offereceu o novo e já conhecido modelo Plymouth.
Disto resulta uma verdade in»
discütivel: a Ford perdeu o controle que nesta classe de vehiculos
manteve por muitos annoe, e qua
em certa época chegou a ter o caracter de monopólio.
Este anno as coisas apresentara
um aspecto distineto. Para que o
leitor possa
faz*;r comparações,
mão, no
daremos
em primeira
Brasil, os preçog em dollares, doa
typos mais baratos das tres grandes fabricas.
FORD — 4 cylindros 410 dolla»
res; 8 cylindros 460 dollares.
PLYMOUTH — 4 cylindros 498
dollares.
CHEVROLET — 6 cylindros 445
dollares.
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Inspectoria de Vehiculos
Infracçôes
Estão sendo chamados á In6pectoria de Vehiculos os motorista»
dos seguintes autos:
Falta de attenção e cautela:
10.743 — 6.697 —• S.620 — R. J.
— 6.691
Iguassú 219 — 10.025
C. 2.119 — C. 2.365.
Trafegar com excesso de veüocí»
—
1.369
dade: 4.148 — 10.2S2
541 — 3.000 —- 3.062
—
3.961 _ 4.036 — 10.182 — 14.863
C. 160 — C. 459 — C. 739 —
Soccorro 6.482 — On. 419 — On.
207 — On. 135 — 391 — C. D„
C9S — 5 — 9.818.
Desobediência
ao
aignal par»
ser fiscalizado: M. G. 111 — M.
—
—
G. 86
1.900
4.527 —¦ 8.509
8.010 — C. 1.902 —- C. 4.280.
Transitar contra-mão: E.773.
Transitar contra-mão de dirce»
ção: On. 312.
Passar a frente do outro: On.
418 — On. 233 — On. 56 — On.
410 — On. 420 — On. 166 — Oit.
145 — 389.
Parar no cruzamento: On. 339.
Excesso de lotação: On. 149.
Descarga aberta: C. 623.
Passar entre o meio-fio
@ ®
bonde: On. 352 — 4.029.
Estacionar em Iogar
não
permittido: 9.415 — 12.328 — 10270
3.S48 — 15.826 — S.667 —
4.449.
Formar linha dupla: On. 61.
Abandonado: 6.688 — 6.091.
Desobediência ao signal: 13.199
On. 113.
Interromper o transito: On. 413.
Desobediência ao signal para ser
fiscalizado: 724 — 3.797 — 8.398
C.
1.645 — C.
1.911 —
C. 3.S2P _ C. 6.647.
Trafegar
contra-mão:
—
357
11.984 — 16.195.
Descarga livre: 427.
Dar marcha-ré: 3.385.
Desobediência
ao
signal para
accender as lanternas:
1.236 —
11.177 _ 1.580.
Trafegar com excesso de velocidade: 4.712 — 10.856
—
C
2.400 _ 2.341.
Não diminuir a marcha no cruzamento: On. 3b8.
Excesso de buisina: 11.900.
Passar entre
o meio-fio
c «
bonde: 13.244.
Abandonado: 14.363
—
7.756
-p 11.763 — 14.339 —- 4.858 —
2.275 — 9.911.
Dirigir com falta de attenção e
cautela: 3.695 —
— C
8.064
1.-192 — 410.
Desobediência ao signal: 14.582
3.916 — On. 311 — On.
3S4 —
Af. G. 45 — M. G. 2.390 — 3.645Estacionar contra-mão de direcção: 5.399.
Estacionar em logar
não
permittido: 7.670 — 12.727 — 13.351
14.462 — 2.516 — 15.019 —
2.704 _ 4.510 - 8.490 — 13.841
187 — 15.893 — 655.
Circular para
angariar
passageiros: 9.069.
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EM 8 DE JUNHO DE 103:

Vianna, Irmão & Cia.

I

llt'A lMSDltO I KS. US e 30
(Antlicn Espirito Santo)

José Moreira da Costa & C.

c^JOCLMcCPE

9 — Uecco do Rosnrlo — O
EM 6 DE JUNUO DE 1932
Fazem leil5o de todos os nenhores vencidos
e
avisam aos
srs. mutuários que as suas cauou
telas podem ser reformadas
respratadas até a vespera.

A historia de um amor tão
como a própria
grande
•sierra dentro da qual elle
nasceu...

I

Casa Campello

SEGUNDA-FEIRA
e)
NO

ERNESTO CAMPELLO
29- A—AVENIDA PASSOS— 29-A
LeilAo om 7 ile junho «le 11):;Catalojco neste loinal no dia do
leilAo.

KffMÂlÂCf

LEILÃO EM 4 DE JUNHO
1032 A'S 13 HORAS

DE

Casa GoníMer

HF.NHV. FILHO * CIA.
ln.-». Rua 7 il»- Setembro. 105
FILIAL
Fazem lellfto de penhorus veneldos e avisam aos srs. mutuários
Oue podem reformar ou resjratar
as suas cautelas até a \espera do
leilão.

RKO<$>PATHE

usmstiw rilUBOBM
Z*áSm\m*Vk

W. MOTTA & C.

^^m\\WSm\\mmtm**m\m9mWBLm\\''

LARGO DO ROSÁRIO N. 28
Leilão em 3 de Junho, transferido do dia 2, devido a eer feliado.

HOAOWAY
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Domingo, 29 ãe Maio de 1932
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Film máximo
de 1932
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EL BR.ENDEL
0 TRIUMPHO DE ROULIEM ao lado, de GAYNOR e
FARRELL, os reis da tela, vae encher de justo orgulho a
todos os Brasileiros!

ELE.eTHO -BALL Café Tamigyo
51
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RUA SETE DE SETEMBRO, 75

TERRA DO SAMBA

TRIANON

Emoingt & C.

MELHOR

DAS
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IEspeeíaculoso!
formidável; JSêÈH
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ANÃO
CATIWA
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AI-IjO>" — u iit.nor e__.no ua
nctiinlitladc — Suecesso nunca
visto — A melhor revista <ie
PortUflfal
AMANHA E DEPOIS — UltiJiins reiircsentncOcs de AI-LO'
ftUARTA-EEIRA 1 de Junho
— Primeiras
reurcscntacOei.
dre revista em 2 actos e ia
quadros.
Original de Xavier
de Magalhiles e José David.
Musica de Camilo ReboxO
"O CAVAQ.UINHO"
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Antros de Fefdição

ma holt

RAIPH GRAVES
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PAY WRAY

feBEVE «o

Prohibida pnrn menores e se...
nhoritas
«.•-FEIRA — A CHAMMA DO
DESEJO

IJÂCKIE COOPER!
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Um film que
faz lembrar o
tenebroso crime
if
vSjà^
do pequeno
Lindbergh

HOJE- Em matinée c A
noite- — Uma grande producçílo completamente novn
parn o Hio!

11

1»

Mães felizes, que podeis beijar vossos filhos... Desviae, por um instante, vosso
| pensamento para as outras Mães, a quem
roubaram o sangue do seu sangue!

uma revista linda, da
autoria de Matos Segueira, Álvaro Santos e
Lino Ferreira, com
£ actos e 20 quadros de
musica deliciosa, em que
se destaca "O FADO
PLÁSTICO", um encantamento scenico.

THEATRO PHENIX

^8J7F23B>»___l.

MIE-

No RIALTO

&

I

SUCCESSO SEM
CEUENTJ3S

Um passatempo divertidisslmo
VARIEDADES — CHANCHADAS — NU ARTÍSTICO
MAT1NE'E — A's 15 HORAS
Sessões continuas 6 noite
IMPRÓPRIO PARA MENORES E SENHORITAS
aiJOOO
POLTRONAS
VENHA VER... E' BOM...
GOSTARA'!. . .

HO.»—. - _.-t>JE
A's 2 3/4, ás 8 e ás 10
HORAS
Tres representações de

^ vr-

AI-LÓ
Matinée _-lfi :t horas — A' noito

"MOULIN BLEU"
'"-TA.

I

Avenida Goiiiva Freire. SS
GRANDE COMPANHIA PORTUGUEZA DE REVISTAS
Dirccçflo artística de ESTEV.ÍO AMARANTE — DireccUo
musical de JVICOLIIVO
MILANO
HOJE — Vitimo domingo dn
crandlosa e mnclNtral revista
liortuiciiezn

legitima
depositário
da
"L/ANTI-OBÉSE"
, cinta
Executamos fiimlancr cintn eonforme indicação dos srs. médicos
—— A. MALERME
RUA 7 DE SETEMBRO. S8
Phone 4-3811
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A.»doinlii:ii»w. estlieticas c "Contra
• Miijiw o «enhorns
a ptosf"

UM

AMA5ÍHÃ — Ultimas de
guandu: hotel
TERÇA-FEIRA
Sensacional estréa de
AL, THAMIKO BEY
DE MARIO NUNES

da parceria MARQUES PORTO-ARY BARROSO, que
subirá á scena na próxima quarta-feira, 1 de Junho,
impreterivclmente.

CINTAS

Theatro Republica

,

Carlos Gomes

GRANDE HOTEL

TRES

pela sua pureza e optima qualidade.

W_B___B_W_____M_____BBB_I _— IUII IIIr

:

HOJE —:—t—:—i—:— HOJE!
A's 3. As 8 e As 10 borres
POLTRONAS ....__.
5?200
Penúltimas representações de

Com a intervenção, em papeis de inexcedivel exito, dos
reis dos cômicos e das actrizes mais galantes.
AMANHA e TERÇA-FEIRA não haverá espectaculos
para se proceder aos ensaios de apuro e geral da
colossal revista

A

51

THEATRO

Lustres de estylo

HOJE — Ultima matinée, ás 3 horas — HOJE
E á noite, ás 8 e ás 10 horas
ULTIMAS E DEFINITIVAS REPRESENTAÇÕES DA ENCANTADORA E ALEGRÍSSIMA REVISTA DE
OLEGARIO
MARIANNO

Sempre que tomar café seja

Unico

ILLUMINAÇÃO MODERNA

Tfcêatlro Recreio

'%

Rua Visconde do Rio Branco

HOJE
DOIS BELLOS ENCONTROS SPORTIVOS EM 20 PONTOS
A's 14 horas
GAÚCHO — TELLECHEA (Azues)
Contra
ASTIAZU — IZAIAS (Vermelhos)
A's 20 horas
MONUMENTAL TORNEIO DUPLO EM OITO PONTOS
Medalhas de ouro aos vencedores

DE

Thclma Todd - Zesu Pitts

/' i

^/

comedia ÍfESTA
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recantos pitlorescos da formosa GuanaSiara
*lha

dos amores, onde existe a "Pedra da MoPaquetá, a
rena", que serve de oráculo aos turistas
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A' margem dos acontecimentos politicos de 3.

NOVO

-

~--\

HOTEL BELLO

HORIZONTE

(EXCLUSIVAMENTE FAMILIAR)
Rua Riacbuelo, 134 — Telephones 2-9850—2-9859
EUNICE — RIO
TELEGRAPHICO:
ENDEREÇO
Estabelecimento de 1* ordem, installado em moderno pulacete de cimento armado, tendo agua corrente
em todos os aposentos
100 quartos e luxuosos apartamentos
COZINHA EXCELLENTE - PREÇOS BARATISSIMO?

- Paulo
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O próximo jr@<dtail da Joven bailarina'

"VerdaS. PAULO .U. J. B.) —
tica para cá dos Pyriueus. erro
para lá", (Xiií&s Pascal. Oa acontecimentos que aaccudlram domingo
e £,egunda-íelra a Paulioéa contirmam essa asserção. <
A cheíatura de Policia do Rio
cio Janeiro, após liaver trancado
comunicação
todos os meios de
cum £. Paulo, dlbtribjilu acs joruaes cariocas ccmmunicados que
náo exprimiam o que oceorrera em
6. Pauio c que mer-peeram a censuTor STUART CAMERON, chefe dos chfonistas
As
Nl-a cio sr. Oswaldo Aranha.
esportivos da UNITED PRESS.
agitações de que era theatro a ca__.__,.. .i"uo a selecção
w. - ./
NOVA YOrVK,
mais eram
pitai paulista nada
do que "manifestações de hostlll- — Fredy Sturdy aprendeu a será extremamente dura, uma
Os- saltar de vara com os bambus vez que Sabin Carr, o fornüdades do P. li. P. ao ministro "Prowaldo Aranha e ao Governo
sua mãe tinha no quintal davei saltador de ha- alguns
visorio".
Pura exploração, pois, que suspender roupa na cor- annos atraz, e Jack Williams,
para
"crack" da costa
cios elementos da Republica V-Jiha,
da. Hoje em dia e a grande outro antigo
dos vencidos de 1930...
ameaçam retorPacifico,
do
na
americanos
dós
Pequenos detalhes que, na con- esperança
fusão dos primeiros momentos, es- especialidade para as Olym- nar ás pugnas, dispostos a fazer força nas eliminatórias.
caparam á attenção geral são, por piadas de Los Angeles.
6l sós, suficientes para dar aos
No túrvelinho de suas aulas TREINANDO COM O PESacontecimentos a sua exacta pro- na Faculdade de Direito da
SOAL DA PISTA
1 Universidade de Yale, de seus
porção.
vezes por semana exerTres
em
A mossa' percorria as ruaa
a deveres como auxiliar do De- cita-se Sturdy com a rapazlaattitude ameaçadora, exigindo
Immediata formação de uiu gover- partamento Jurídico da cidade da de Yale que se dedica ás
tio paulista. Os proceres políticos de New Haven e de seus estu- competições
Ha
de pista.
apressavam as
negociações que, dos para arrancar o diploma, quatro annos
que vem toembora Iniciadas ha quasi um mea, sempre ha ,de Sturdy encon- mando
parte nas disputas de
nenhum resultado positivo haviam trar tempo para se apresen- vara e só
quatro vezes deixou
offerecido. Todos sentlam a ne- tar ás eliminatórias ol$mpiSua constante
ganhar.
cessidade de uma solução urgen- cas do estádio de Harvard, de
é aperfeiçoar a
preoecupação
te. Submetteu-ee,
então, ao ar.
Oswaldo Aranha a lista dos ele- prompto a ultrapassar o limi- technica, tendo como emulo
mentos que poderiam formar o te minimo dos 14 pés (4 me- um saltador de antigamente,
novo secretariado insistentemente tros e 27 centimetros).
a que chama familiarmente
Até agora somente quatro Dick Repath, e que o estimupedido pela opinião publica. TalVez para não desmerecer os pre- saltadores estadunidenses de lou a saltar pela primeira vez
cessos protelatorlos de que a re- vara
conseguiram satisfazer
numa reunião efvolução tem sido fertil, o titular esse minimo,-e são Lee Narnes em publico
Los Angeles.
em
féctuada
da I'aacnda, com a calma que lha e Bili Graber, da UniversidaConta actualmente 24 annos
é peculiar, percorreu com os olhos
a, lista dos nomes e... pediu tres de da Califórnia do Sul, e Fred de idade e todos os especiade Yale. listas o consideram o mais
dias para reflectir. Um dos cir- e seu collega Ted Lee, "record"
Dez-lhe ver Barnes conquistou o
cumstantes, porém',
perfeito typo do saltador de
que qualquer adiamento seria ps- de 14 pés e pollegada e meia, vara. E' um titulo invejável
«.igoso. O povo não aguardaria nem tendo Graber chegado a 14 entre a mocidade das univertres horas. Já estava elle no Pala- pés
e meia pollegada, em- sidades. americanas.
<:io dos Campos Elyseos, cujas dequanto
que ha tres annos já
Foi sua admiração ardente
pendências invadira., Era necessa- Sturdy saltava os 4 metros e
Dor Repath, que o levou a inirio declinar os nomes dos novos 27 centimetros.
com bambu no
•secretários, sem maiores delongas,
ciar saltos
PULADOR MODESTO
«enão o povo .formaria sóslnho o
quintal de casa aos 10 annos
eeu governo. E foi asslm que o
Assediado pelos chronistas de idade. Quando iniciou os
obteve, "incontl- esportivos, Sturdy, modesto em estudos secundários em Los
novo secretariado
tientl", o "placet" do enviado do extremo, recusou-se
a indicar Angeles já pulava 8 pés e 6
Governo Provisório.
(2 metros e 64.3
algarismos
á altura pollegadas
quanto
Outro pormenor merece ser conSob a direcção
millimetros).
alcançar
quando
tado. O director de Um jornal de que pretende
Sendencias íllo-fascistas, quc sus- der todo o seu esforço, re- de Harry Kirkpatrick melhotentava a dictadura, achava-se no cusou-se mesmo a dizer que rou para 11 pés e 6 pollegagabinete do então chefe de poli, tinha fé em vencer as elimi- das (3 metros e 505 millimecia. Pedira auxilio ao Exercito, 'A natorias que barram ou dão tros) ao deixar a escola se6'orça Publica, á Guarda Cvil, sem accesso á estrada de Los Am cundaria. Passando aos esturesultado, para
garantir as suas ..geles.; Como insistissem muito dos universitários, Mc. G-all,
oíflcnna que estavam- ameaçadas
traçou ' a ¦ seguinte lista dos de Yale, deu-lhe a technica e o
polo povo e que este acabou des- athletas
que, a seu vêr, são vigor que o levaram a saltar
trulndo. Pedia garantias . ProDe- capazes de pular mais de 13 14 pés quando ainda no semettioni^lhe providenciar...
eesperado, então, pegou no appa-- pés (3 metros e 96 centime- gundo anno daquelle famoso
lho telephonlco que se achava so- tros e meio) — Barnes, Gra- centro formador de doutores
bre a mesa do chefe de Policia, e ber, eu, Ted Lee, Mc. Dermott em tudo de que precisa e não
communlcou-se com o ministro dá e George
Jefferson, de Los precisa a vida americana.
Fazenda, por signal, seu parente. Angeles; Tom Warner e Keith
ExpoE a situação, chegando a Brown, de Yale, e "mais
um
aconsslhal-o a retirar-se de São
Dr, Álvaro Moutinho
Paulo, pois náo havia garantias ou dois da costa do Pacifico".
Quanto a elle, preferiria ir para a
Oncncns don rins. bcxlgn.
rua, onde maior era a segurança a situação
proNtntn. utero. ovnrlo
n^ era clara. A resisDLENOIlRHiOIA
Os secretários Já se empossaram. tencia continuava.
Maa, por volta
VRACtUEZA GENITAti
Corria que o regimento do cavai- da meia noite, aquelle oficial,
JjsíreJf.-imento dn nrcthra
iaria da Força Publica, cornman» comprehendendo talvez a inutiliTratamento ranldo moriado pelo tenente-coronel Daniel cindo dos seus esforços e sentindo
derno e sem dOr nò lioCosta, não apoiaria o novo gover- que os seus epmmandados não o
mem o na Mulheiv
no. Aquello official recusara mes- acompanhariam, resolveu passar o
It. 5Jnonos Atrpw. 77-4° and.
mo, de maneira categórica, trans- commando. K Um decreto, reíorConsultas das 8 ás 13 horas
Preços esoeclaea das 8 ás 12
ferir o commando
ao substituto mando-o, foi immedlatanieato laque lhe íóra Indicado. Até hontem vrado,
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PAQUETÁ', A PÉROLA DA GUANABARA
"-retiros
Entre os
preferidos
Está escripto por toda par- samana de continua activiluz e
ar
dia
de
um
puro,
para
dade.
mais
é
o
o
carioca
íe que
povo
'-borboletas"
Paquedestaca-se
liberdade,
inrodam
As
divertido do mundo. O estrangeiro ouve suas musicas, cessantes, emquanto os fun- tá, a ilha dos Amores. O cacujos motivos vêm do Morro ccionarios recebem as passa- rioca não se cansa de elogiaido Salgueiro, e concorda sum- gens. Pela entrada estreita a. Seu nome perpetuou-se
nos versos quentes da. mais
bonita das nossas cançõfis.
' ^?L itaWm^^LWW^^^^^^^
N0 ponto de desembarque,
de aluguel puxados a
carros
.
_'.
burro, velhos tilburys que a
civilização baniu da capital,
¦.<-.. yyy.y-.-yyi-:
:¦:¦¦ jiysyyy
recebem os , passageiros cue
querem percorrer a ilha. E
lá vão. devagarinho, pelas
ruas
tapetadas de areia bran~
-"
- jJSSP**;' w?S^E^___gíi::
ilWniiMHfflTPtfi nfíl *¦£_£_..%,*_¦
• •• ?*^^_y.v
v/r:^?aagjifejig|___BE«__i_£_Hft?
tdátKr ; ca, conduzindo a familia buri gueza que ri esterpitosamente ou o par esguio que fita
uma vela perdida no horizon| te longínquo. O cocheiro bonacheirão lembra os barqueiros de Veneza. Que pena que
não cantem, como elles as
romanzas que deliciavam os
doges e as princezas!
':¦':¦ ySSyySsy :¦: ...-,¦¦;:_«:>.:,., :¦,:•:.
•* 1
A certa altura, o carro es:•:•^:¦¦•^^:.v^;:.^,.í;íí>ii-íSaIli# „
y
,;':¦:'
taça. E' aqui perto a Pedra
na
Ilha
de
Paquetá
da
Moreninha,
Pedra
da Moreninha, a pythonisa da
ilha que diz o futuro como os
mar tamente com esse cún- desfilam semblantes risonhos,
ceito.
gente scismarenta, bohemios antigos oráculos.
O par desce e consulta, atiSe Pierre Loti tivesse visl- irriquietos que sobraçam liarnum
desses monicas ameaçando de per- rando um seixo no cume do
tado Paquetá
crepúsculos violetas, om que, turbar o sonho bom dos tei\- outeiro. E a pedra generosa
se povoam timentaes com a letra farejei- quasi nunca -—devqLy-çi4*.que lhe
a praia e.q^morro
'enamorada,
diz qúe- siiii.. a
consi-' ra de um, samba carnava- enviaram:
de geritef"
todas as perguntas.
lesco.
obras
numa
de
suas
gnaria
E' que ella foi uma deusa
Kodaks que apanham in.
que somos uma nação de sonstantaneos marinhos, outras da mythlogia e sabe que o
timentaes.
Depois de longos seis dias que se quedam, nas mãos de segredo, de ser feliz consiste
no
commer- seus proprietários para serem em viver enganado.
trabalho,
de
cio, nas repartições puolicas, invejadas pelos companheiros
nas fabricas e officinas, o ca- de viagem. Não raro, ouve-se
rioca accorda com os ninhos um "enfant terrible" a come vae ver de perto o mar, metter indiscreções:
CAPACIDADE PARA
— Você trouxe a machina?
num dos recantos pittorescos
500 HOSPEDES
se
Para
não
tinha
da nossa famosa bahia.
que,
As barcas, aos domingos, "film"...
Dos grandes, o mais
O interpellado poderia sordeixam o cáes Pharoux reepntral, o mais commocomo Emilio
pletas de passageiros que se rir e responder,
do e o mais econômico.
"que
conhece a
destinam ás differentes ilhas, de Menezes,
AVENIDA RIO BRANCO
cada qual mais linda, mais gente que o cerca", mas 11convidativa para resarcir as mita-se a desconversar e não
Rio de Janeiro
energias perdidas durante a diz nada ao travesso.
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Eros Volusia, na interpretação de um bailado
i_ros Volusia, que 6 uma daa fi- profunda intuição ue arte..."
De Viriato Corrêa:
guras mais expressivas da arte do
"Eroa Volusia não 6 apenas uma
bailado contemporâneo, dará, no
bailarina.
E' a .nossa bailarina.
domingo,
de
junho,
próximo dia 5
fe 17 horas, no Theatro. Casino, Em arte, bem ou mal, temos tido
— nosso poeta, nosso musio seu grando recital de choroo- tudo
nosso
co",
pintor, nosso romanelagraphia.
A joven dansarina interpretará ta nosso esculptor. Havia, pof-én:,
«omposiçõiis musicaes de J. Oc- no ar, uma expressão de arto &
tnviano, Peixoto Velho, Ncpomu- procura de Uni temperamento para
corporificar-so — a dansa. .Mas a
ceno e Villa Lobos.
Sohre a arte de bailado de Eros dansa nossa, dansa da raça brasiVolusia já furam expendidas as leira.
De Ilug-o Auler:
seguintes opiniões:
"Foi a arta do bailado r_"-J torDe Henrique Pongetti;
"Eros Volusia dansou deante do nou immortal Anna 1'avlowa. E' &
mim fazendo recuar do meu espi- arte do bailado que faz de liros
rito os -annos, como se a sua le- Volusia uma expressão .inídita.
Eros è toda um motivo de raro
veza tivesse .o dom dc restituir
i encantamento,
E' com justi<;;.,
primaveras.
hoje em
E o seu segundo prodígio íoi ! pois, que ella constitue,
E
*do_bailado.
fazser-jne fantasiar sem querer, J dia, um nome da arte
quando a fantasia se tornou a nn Um nome ^paz do attrair multi-.
does...
nha cruz de todus os dias..."
Na floração maravilhosa de su»:
De Benjamin Costallat:
"Eros 6 toda dansa, Náo dansa idade do menina e moça, Volusi*
apenas seu corpo, lia dansa atô 6 a grande animadora da art»
'
st.
nos seus olhos... Principalmeto do bailado, tão grande qua
nos seus olhos, na sua mascara, tornou a verdadeira creadora drs
na sua phy sionomia de menina dansa õxpressionis'ta entre nós. *
que recebe todas aa transfigura- urna transformadora da plástica
ções, sob o sopro e o milagre da em r.ythmos musicaes c harmonia»*
silenciosas."
emoção."
Eis porque o' recital dc
Ero.í
De RaeheJ de Queiroz^
"Eros Volusia foi uma das gran- Volusia será a "great atteaction"
des surpresas artísticas de minha da presente temporada.
vida, E' um milagre de sensibilidade. de mocidade, de leveza e da

_ ULTIMA SORTE DO "LUA"

A expedição do capitão
Iglesias ao Alto Amazonas
PARA'

celieu do prefeito dü Caruaru.
municipio deste Estado, o seguinte telegramma:
"Levo ao conhecimento de v. s.
ter concluído os serviços de plantação de palma na área cedida
pelo Estado, no campo do experimentação deste municipio, attingindo o numero de 30.00U pés para a distribuição gratuita do mudas nos termos do decreto n." 121,
de 9 de março de 1932.

GRIPPE EM BELE'M!
BELE'M, 28' (A. B.) — Está
grassando, nesta cidade, a epidemia da grippe. Innumeros casos
foram registrados, nesta semana.
pela Saude Publica, vários casos
tataes em differentes pontos.
Todo o npparelhaniento sanatorio foi posto á disposição das aurápidatoridudes, para dobeilar
RíO G. Dü NORTE
ment:! o .urto epidêmico.
UMA CONFERÊNCIA ÜO SR.
UM NOVO VESPERTINO
ELOY DE SOUZA
BELÉM. 28 (A. B.1 — O ap"Diário da TarNATAL, 28 (A. B.) — O exparecimento do
•tie'' constituiu invulgar suecesso deputado sr. Eloy de Souza rea,
jovnalistice. Essa edição foi ra. lizará no Aereo-Club, desta capi.
De feição ! tal, uma conferência em benefipidameúte esgotada.
'moderna,
focalizando assumpto*
' cjpiosa eio do Instituí-> de Protecção e
Assistência á Infância.
palpitantes e inserindo
o
reportagem
photographica,
palestra do conhecido poliu*
"Diário da Tardo" apresentou-se . A está
sendo esperada com vivo
co
eom as melhores credenciaes para interesso.
a vlutorin.
BAHIA
A sua direcção foi confiada au
bv. Canado Pontes e Souza, oc- AS OBRAS DA "CENTRAL DA
- IJAHIA"
cuptndo a secretaria o sr. Paulo
de Oliveira. Do corpo redactorial
28 (.A. B.) — 0 sr.
BAHIA,
fazem parte os srs. Eladio Lima José Américo, ministro da Viação,
BiCampos,
Filho, João Vicente
attendendo ao appello que lhe dichara Jacolo e Sylvio Bernardes. rigiu a população do Contendas,
O novo vespertino, dado osueces- determinou providencias no senbo alcançado eom a primeira edi- Lido de serem atacadas as obras
ção publicou 2." clichê (is IS lio- de proseguimeuto
da via-íeri-et.
ras,
central da Bahia.
Outros melhoramentos de tu-MARANHÃO
gencia tôm sido suggeridos ao titular da Viação, destacando-se
A REFORMA DA ACADEMIA
DE LETRAS
entre estes a ligação, por unia
S. LUIZ, 23 (A. B.) — Com o rodovia de Itambé a Itabuna, no
objectivo de tratarem da reforma sul do Estado, e a represa no ria
Academia Maranhense de Le- Utinga, que virá beneficiar imtias, á qual pretendem imprimir i mensaménte a zona cultivavel do
novos moldes, está annunciada pa- | centro-oeste. .
ra amanhã uma reunião de memRESGATANDO TÍTULOS DA
bro» dessa instituição.
SANTA CASA
os
Estão á frente da iniciativa
BAHIA,
20 (A. B.) — Noticcademicos Antonio Lopes, Arman- cia-se
a Prefeitura resgatou
que
deslio Vieira, Correia de Araujo,
trinta titulos pertencentes á
embargador Barros e Vasconcel- mais
Casa de Misericórdia, conslos, Alfredo Assis e Luso Torres. Santa
tante da emissão do art. 9* dai
Disposições Geraes da Lei OrçaPERNAMBUCO
montaria de 191.1, de ns. '<!'.;! a
A PLANTAÇÃO DE PALMA
292, do valor nominal de 1:000$000
EM CARLA UU'
tambem,
Com o resgate, foram,
RECIFE, 28 ..A. B-) — O inspe-[ pagds o» juros vencidos até o uletor üeral das municipalidades re-1 timo ãemestre, nu importância de

1-1:400$000. Desta importância, a
Santa Casa abriu máo de 2:400$,
em favor dos cofres da Prefeitura, procedimento
já seguido do
outras vezes, quando de recebimentos idêntico».

S. PAULO
A NAVEGAÇÃO FLUMINENSE
DO SUL DE SAO PAULO VAE
SER REMODELADA
SÃO PAULO, 28. (A. B.) — A
navegação fluvial do sul do Estado vae ser remodelada tendo o
"a
governo estadual determinado
abertura de uma concorrência publica para os serviços de transporte ria Ribeira de Iguape, servindo as populaçõe.i do limpo, Xiririca e J.uquiá.
VAE
SER
CONSTITUÍDO o
NOVO
OBSERVATÓRIO
PAULISTA
S. Paulo, 28 (A. B.) _ Poi
aberto um credito de quatrocentos
contos para a construcção do edificio do novo observatório de São
Paulo, que possuirá quatro
pavilhões _ que
se
dividirão
em
Pavilhão
do Surviço Merediano,
Pavilhão do Grande
Equatorial,
Pavilhão do Serviço Topographico
e Pavilhão de Gook, residências
dos directores o dos funecionarios.

ante o apoio que lhe íoi prestado
quo
por elementos estrangeiros
de íaze;
viam a opportunidade
dos
uma propaganda efficieut.»
".selvagens» brasileiros"
AS COMMEMORAÇÕES GARIBALDINAS
S. PAULO, 28 (A. B/> — As
commemorações garibaldinas, predia 2,
paradas para o próximo
nesta capital, promettem alcançar
extraordinário brilho.
A's nove horas, as representações das associações, com seus estandartes. se encontrarão reunidas junto ao monumento de Giuseppe Garibaldi. no Jardim da Luz.
onde será collucada uma coroa de
flores em nome da coionia italiana. A's onze gboras, nas escolas,
os professores falarão aos alumnos sobre as vidas de Garibaldi o
Annita. A's 24 horas, no Theatro
Municipal, haverá :;essão solemno
com a presença d.-.s autoridiides
civis e militares e representações
das associações, na qual fará a
"commcmoração dos vultos historicos" o dr. A. Covello, discorreudo sobre a vida o a obra daquelles
dois personagens e mostrando
o
papel saliente que os mesmos representam na Historia do Brasil.

dade, o 'enlace matrimonial do sr,
Raphael Tobias Goulart, abastado
fazendeiro e capitalista, com
a
gentil e prendada senhorita ' Rita
Ferreira.
Paranympharam
os
actos civil o. religioso os srs. Leoilidas Per., ira Dias e sra. c os
srs. Alfredo de Carvalho 0 Se.
bastião Rodrigues dos Santos.
Os actos foram muito concor»
ridos, dada a sympathia que goza
entre nós esse casal.
Acaba de transferir residência
para esta cidade, o dr. Joaquim
Machado Junior, brilhante advogado o filho desta terra,
S. s. que goza
entre nós do
mais eltevado conceito, não pode.
rá deixar de ser carinhosamenta
recebido.
Consta que esse joven irá trabalhar em solido com o coronol
Antonio José Lopes Ribeiro, prestigioso prefeito municipal;
Em serviço de sua profissão esteve nesta cidade o humanitário
medico dr. João do Azevedo W.sidente em Itajubá, onde é prestigioso chefe politico.
Veiu em sua companhia o sr.
Bernardes
Bianchi,
acraditndo
commerciante aB i-jsidentu,

MINAS

DEPOIS DO IMPOSTO SOBRE
VENCIMENTOS, NOVAS COMPRESSÕES NA DESPESA
PUBLICA
PONTA GROSSA (.DIÁRIO DE
NOTICIAS) _ Depois do imposto
sobre vencimentos do funecionalismo publico, medida tomada pelo governo Mario Tourinho tem
1931, o actual interventor federal
neste Estado, sr. Manoel Ribas,
mandou submetter á apreciação do
Conselho Consultivo um projecto
creando hovos descontos para 03
rendimentos dos servidores
publicos.
O sr. Pedro Martins, ao relotar, no Conselho Consultivo, o
citado projecto, opinou para quo
os ^"eneimentús dos dois secrutarios do Estado fossem reduzidos
de 2:5005000 para 2:000$000, em
voz do 2:250$000. como pedc
o
prujocto do sr. M::::ocl Ribas.
Conimenta-s-e desfavoravelmente essa medida do actual inter-

SOBRE A EXPEDIÇÃO QUE
PROCURA FAWCETT
S. PAULO, 28 (A. B.. — A
expedição que seguiu para o interior afim de procurar o expio,
rador Fawcett, desapparecido' no
sertão não encontrará esse exiilo.
rador pelo simples motivo que o
individuo Stephen Rattm.
chefe
dessa expedição não passa de um
aventureiro que está illudnido o
publico para fins pecuniários.
Conseguimos apurar que as aí.
firmações feitas por Stephen Rattin ao consulado inglez de São
Paulo sáo falsas em vários pon.
tos, principalmente no que se refere á sua permanência em variaj
localidades do sertão.
Homem habilidoso, arrojado a
esperto. Stephen Ratliil achou no
i dçsapparecimento do Fawcett uma j
! boa mina u ser explorada. j
I E conseguiu seu intento medi- 1

_ PARAISOPOLIS — DIÁRIO DE
NOTICIAS — Causou péssima ima moção do
pressão em Minas
Club 3 de Outubro, repudiando a
brilhante e inconfundível p*orsonalidade d0 dr. Arthur Bernar.
des.
Essa idea. veiu, infelizmente,
demonstrar aos brasileiros a mentalidade tacanha de certos individuos, que, ./se antes da Revolução viviam atirados ao
olvido,
não era pela ingratidão dos nossos dirigentes, mas sim pela falta absoluta
de dignidade
em
seus actos.
Na 1'epercussão tristíssima des^
ss gesto, o que nos conforta, a
nós, mineiros, é sabermos que oa
vultos revolucionários 'que merecem conceito, e. que Ksm representação perante ,-., pai::, náo cstão solidários eom esse gesto.
"—Realizou-se na maior intitni-

X
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PARANÁ

ventor, quc continua usando
de
processos rotineiros ao alcance do
qualquer leigo fem matéria de íi»
nanças, para melhorar a situação
do' Estado, -desferindo golpes impiedosos sobra os funccionarios
estaduaes.
Por esse motivo
já o povo
acostumou-se a chamar o del'og;'.d0 federal 110 Paraná pelo irreverente appelüdo de "Maneco Facão".
APPELLO DO PROFESSORADO
AO SR. GETULIO VARGAS
PONTA GROSSA, (DIÁRIO DE
NOTICIAS) — Não se conformai!do com o aeto dn interventor fpderal, que creará novos impostos
sobre os vencimentos, o professorado desta cidade acaba d"e dirigir vehemontü appello ao
sr.
Getulio Vargas, pedindo os seus
boris officios no sentido de nao
ser levado a realidade o projecto
aprestentado ao Conselho Cônsultivo do Estado.
Esse protesto teve o melhor re-»
flex0 na classe do funecionalismo
publico.
CAMPANHA CONTRA A
DICTADURA
PONTA. GROSSA, (DIÁRIO DE
NOTICIAS) _ A "Gazeta do Povo", du Curityba, jornal que por
duas vezes, tem pagina aberta, declarara
ficar com a Dictadura
irromper
a campanha
quando
pró-Constituinte, acaba de quebrar
compromisso
declarando-se formalmente contra o regimen discricionario, em virtude do govürno
federal tei fechado ouvidos aos
clamores do povo e esquecido
quantas promessas fizera ao Estado do Paraná.
O jornalista Paulo Tada, acaba
tambem de abrir campanha contra o interventor Manoel Ribas.

e hemorrhagias consecutivas. —
TRATAMENTO SEM OI>ERAÇÃ(
e com aSsoluto resultado -ou..
Raios X e o líadiuni. "Dr. von
¦luellinget da (iraçLi". àwhcu ih.
Assemblèa, D8 — ris
miicllio,
4 üoraa — Edifício Fumo3 Veado,

COMMUNICADO EPISTOLAK
DA UNITED PRESS
BOGOTÁ', maio (U. P.) —
Alguns órgãos de imprensa
pediram o apoio official. para
a expedição que projecta o
capitão aviador hespanhoi,
Francisco Iglesias, ao Alto
Amazonas e que está em ph&se de organização ha alguns
mezes, resaltando que a Colombia obterá grandes beneficios com as investigações
scienificas levadas a effeito
em algumas das regiões mais
ricas e 'desconhecidas do sul
da Republica.
Segundo diz "El Tiempo", o
governo colombiano poderia
cooperar na projectada expedição por meio da collaboração dos aviadores militares,
que já fizeram vários vôos de
exploração a Caquetá e Amazonas e das canhoneiras que
mantém nesses rios e cujas
características são muito adaquadas para a referida empresa.
As regiões quasi desconhecidas dò Caquetá e da Putumayo foram assignaiada;;
insistentemente como centro»
muito propícios para os projectos de colonização debatidos nos últimos mezes.

LISBOA, maio (U. P.) -No logar denominado Peso,
concelho tíe Barco, reside Josá
Varandas, mais conhecido
"Lua". Sen
pela alcunha de
do official de albardeiro, nas
horas vagas do seu officio tem
por habito percorrer as Labernas da localidade, bebeilcando copos de vinho e "fazendo partes" de prestidigitação.
Os que assistem ás sua*
sessões applaudem-no o fazem apostas sobre esta 011
aquella "sorte", que elle realiza com maior ou menor exito. Ha dias o "Lua", depois
de realizar varias habilidades,
findou a primeira parte do espectaculo com um numero
surprehendente tomando varias golfadas de petróleo, expellia-o seguidamente em baforadas accesas. O publico delirou e applaudiu frenéticamente o prestidigitador.
Enthusiasmado com o exito
alcançado, repetiu a "sorte"mas, em logar de petróleo, encheu a boca de gasolina. Ao
chegar um phosphoro acceso
ás bochechas a gasolina ex"Lua" ficou
plodiu e o pobre
horrorosamente queimado no
rosto e nas mãos.
Ao ser soccorrido
dizia,
contorcendo-se em dores: "Foi
a ultima sessão; nunca mais
faço sortes."

^Wv>

lüiiM||||^íé^

1

PARA HIXAOQ. OA "TORCIDA" BRASILEIRA ÁS
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Dedicado á agricultura o à pemaria, o * sr. Asssis Brasil, tem
se oecupado com os estudos de
espécies agrícolas, bem eom.i da
selecção do animaes.
Em Maio,
na Republica Oriental do Uruguay, onde esteve exilado, quanreivindiv-ador
do do movimento
de 1925. no Rio Grande do Sul,
o sr. Assis Brasil dedicou-se aos
•assumptos da agricultura, -crian-

m

Fazen das O maior "Recor
e o sr. Assis Brasil
i ¦i.wi

C^•W'v x.nx Pi
K
jl Pm
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cx T
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oca",

numero igual ao que costumava
Tenao-oB com eerca de 10 meconter uma cápsula bem guarne- tros do altura.
,
cida da dita espécie. As plantinhas foram cultivadas em sepa- O sr. Assis Brasil e um
rado
rápidae converteram-so
sábio botânico austramente em formosas arvores. Deviam ter aleançado
a inuluridaliano
de com menos de dez annos e- estavam produzindo copiosa sêmente. Informou-me, então, o botaniAlguns mezes antes de estalar
co quo a primeira semente quo a grande guerra, escrevi ao grau-

Aspecto da plantação de eucalyptus no Campo de Sêmen tes de Lorena, em S. Paulo
do um largo, circulo de pessoas
interessadas pelas coisas ruraes.
Abrimos espaço, hoje, a
urn
dos trabalhos do ministro Assis
Brasil, que é bem a affirraativa
da
dessa operosidade do titular
da Agricultura. Trata-se. do
pasta
"Eucalyptus Roca",
da
espécie
qual possue um bosque a.iueila
cidade do Uruguay, symbolizando entre os nossos irmãos sulamericanos a süa gratidão pela
carinhosa hospitalidade a que fez
jús.
Como humilde prenda do meu
apreço ao nobre povo uruguayo e
particularmente ao desto Departamento de Cerro Largo,
pela
generosa acolhida que me têm
dispensado nas excepcionaes circumstancias em que vim buscar
abrigo em seu eeio, offercci-me
mu hqnrado presidente do Conseamigo
lho
Departamental, muu
don Saviiiiaiio-1 Perez,
para cobrir algum terreno baldio do
patrimônio desta formosa cidade
de Melo. com arvores úteis da3
que tenho cultivado em meu paiz
a que me pareceram mais convenientes ás condições do Uruguay,
em geral.
Tendo obtido a amável aequiescencia da patriótica administração local, que me indicou dois
tractos de terra ao lado da rodagem que conduz ao local de minha residência, decidi povoal-as
com a espécie de eucalypto que,
segundo a minha experiência, ó
a mais útil para o terreno, c clias necessidades
ma ü
do Sul.
Apresenta, além disso, e3sa especie, a condição de ser. segundo
desconhecida neste paiz,
'oentendo.*
que • ee ¦ explica por constituir
uma espécie hybritla obtidj talvez lia n^enos de trinta annos e
ainda escassamente divulgada.
Darei um resumb de sua historia e de .suas apreciáveis qualidades.
Durante a ultima das tres missoes diplomáticas
que desempenhei na Republica Argentina, em
fins de 1907, conversava com o ilde Estado, meu
luestre homem
particular amigo, o extineto general don Julio A. Roca, sobre assumptos ruraes, nos quaes era
tão competente;, nessa occasiâo
falou-mo da uma espécie hybrida de eucalyptus que llie parecia
haver-se originado em eua grande e fértil estância "La Larga",
no Partido de Guaiuini, Sudoeste
da Provincia de Buenos Ayres.

Domingo, 29 de Maio de 1932

irj^^rz

acabava da colher se assemelhava muito, no cálice e no gráo; ás
da espocie "Tereticornis", e que
a hybridaçfio se havia operado,
mui
provavelmente.
entre
a
"Gunnii" e a "Teriticoruis",
uma
vez que no local havia sí.nente
essas duas espécies.

de sábio professor H. Maidu, director do Jardim Botânico
de
Sidnfiy (Austrália), que ó legal e
scientifícamente a primeira autoridade em matéria de eucalypto,
e eom quem mantinha correspondencia desde algum tempo, propondo-lhe a inscripção da nova
espécie no registro official daimportante
estabeleciquelle
monto.
O illustre sábio reepondju-ms
inconveniente
que não haveria
em fazel-o, porém, que necetsitava, para urna classiCicação correctn, que lhe mandasse os principaes elementos botânicos
da
arvore como sejam folhas novas
a adultas, flores, fruetos e «ementes, e não somente um innio
como lhe havia enviado.
Acerescentou que o dito ramo
'i
lhe parecia mui semelhante
algumas espécies conhecidas, eapeciaimente a "Vimmalis". Logo
que consegui os elementos pedidos, procurei ox-pedil-os pelo cor»
raio, porém, durante a guerra, o
correio não recebia pacotes.
Quando voltou a normalidade
— um par de annos depois
do
tratado do paz, — remetti para
Sidney as folhas, .flores, frictoa
referentes, acimpae sementes
nhando a remessa algumas observações destinadas a esclarecer as
duvidas do sr. Maidn. Sobrjv-ieram as perturbações internas de
meu paiz; minha correspondeucia passou a ser, censurada, confiscada, destruída; do que resultou romper-se o fio das gestõesdestinadas a consagrar o bapt{a-

mo do grande eucalypto "Roca",
o que não impeede que nos, os
sul-americanos, em cujo solo se
originou a nova e preciosa e»senelá florestal, sigamos dando-lhe
o nome de seu illustre criador.
íijn,
Por
permitto-me observar que, por mais que existam
outra* famílias e gêneros muito
indicados para a tâo necessária
arborização destas formosas comarcas, nas quaes mais nao falte,
talvez, que a abundância de arfores para que possam considerar-se o paraiso do planeta é
no gênero Eucalyptus, da familia
das myrtaceas, que se encontra o
typo preferível para a nossa zona.
A eucalypto é a arvore que ine^
Ihor reúne estas tres qualidades
essenciaes para o caso: adaptação ao solo e clima; boa madeira
para todos os fins; e cresci.-uenlo
rápido.
As objecções que se fazem commummegte contra
o eucalypto
partem da ignorância. Quasi todos os críticos crêem que não
existe mnis que um eucalypto. o
volho, e, a certos respeitos, frouxo "Globulus", muito apnciavel
e
por suas virtudes hygienicas
medicinaes, porém, inferior como
madeira a muitíssimos de
sua
classe.
Basta dizer-se que o aabiò von
Muller, antecessor do proíessoF
Maidn. em sua preciosa obra "Eudescreveu
cem
clyptographia",
e
espécies
do
gênero,
(100)
Maidn, autor do monumental trabalho "A Revision of the Genus
Eucalyptus", admitto a existencia. pelo menos, de duzentas.
Somente eu, em Pedras Ailas,
semeei 104 espécies, recebidas d;roctamente da Austrana, o teria
ido mais longe, se não me correm dali como colono indesejavei.
Entre tantas espécies, a varie»
dade é assombrosa e ee encontram madeiras para todos os cffeitos úteis, especialmente madeio
ras para construcções navaes
ebanistaria,
eto.
civis, postes,
Como fica dito, o hybrido "Roca"
duas das melhores exprovém de "Gunnii"
(o "Mannapeeies, a
gum" dos australianos), excellente para dormentes e postes alim
são muito
folhas
do que suas
appefcecidas polo gado, o ates usadas pelos indígenas para a masti(dahi o nome
gação, como a coca "Tereticornis",
"Manná"), e
a
indiscutivelmente a melhor madeira australiana, pura carpintao lindas
dureza
ria,
por sua
veias.
o
haste:
tal
tal
De
páo
"Roca" tem que ser e é, realmente, bom.
Os sub-titulus são de autoria
nossa...
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CASAS PERNAMBUCANAS

QUEIXAS E
Publicaremos nesta secção
somente as queixas que venham devidamente assignadas e tratem de assumptos
de interesse geral.

Com a Viação
Excelsior

As aspirações do Maranhão 0 6,° anniversario de
dagão do Centro de Prepaante a Idéa Nova
ração de Officiaes da
Conio define o seu pensamento politico o escriptor
Carvalho Guimarães —-*

"0

quinhão do povo na partilha das liberaliflades"

Reserva
Ü9
O Centro
de Preparação
OfflclE/es da Reserva realizará n*
próxima terça-feira, 31, brilhantes
testivldades para oom.memor.ar •.>
6." anniversario dc fundação c, em
homenagem ao
major Canrobci*!
pereira da Costa.
E' este o programma:
1.» PARTE
Na avenida Pedro II, Onde esta
localizado o estádio dq^atliletismo
do C. P. O. B. será realizando. :V»
16 horas, o jogo de basket, entro
de C. P.
cs offtclaes-professores
O. R. x Officlaes-alumnoü do C.
A. A.
Tando a commissão organizado»
artísticas medalhas
ra adquirido
que scr&o oífsrecldas nos vencedores.
Após a terminação desta provn,
no salão de honra desta Centro,
eerá empossada a directorla elelt*.*»
para o Club da Reserva <: do Cieino ilo C. P. O. R. recentemeijts
(undades.
2.» PARTS
A's 20 horas terá inicio u pavte de arte, cujo programma j.1
está organizado pela com missão,
que constará tle diversos números
do plano, cantu, violino, declamações., etc.
Seguindo-se o saráo dansante,
terá o concurso du dua.l
que
"Jazz-band".
A's 22 horas, eeráo interrompidas as dansas afim do se procea-ir
á eleição da "Rainha" do C. P. Ü.
R., prolongando-se au dansas ata
á 1 hora da manhã.
Todas as festividades constantes
do. 2." parte, eerslo Irradiadas püi"
uma das estaçõss de Radio, exis»
tentes nesta- Capital.

Um encontro furtuito propor- do, mas que, em verdade, nâo o
cionou-nos o enst-jo de conhecer íôra nunca. Preg-ador clylco, rea attitude do sr. Carvalho Gui-' voluclonario portanto daa Idéas,
im- desde a juventude, na Imprensa
manVos, nosso confrade de
prensa e dedicado pupugnador e na tribuna popular, percorreu-,
O general Roca e os
dos interesses do seu Estado na- do
os sertões do nosso Estado,
tal, o Maranhão, com relação ás
conhecimentos technicos
como
todos o sabem, em campadirectrizes politicas da terra de
nhas doutrinárias, arrostando com
seu »berço.
do sr. Assis Brasil
Falando-nos.
aquelle confrade rtesassombro os perigos da IntoA esta altura do dialogo, o gereferiu-nos que o seu ponto do lerancla dos governos impopulaneral Roca mandou ao senhor
vista sobre a política do Mara- res, creio asslstlr-tne um pouco
Hermann, que trouxesse as ' separa falar alto,
das do autoridade
nhão e sobro a vealidadu
mentos que havia colhido. Reee.
suas aspirações está consignado nesto instante de renovação db
beu o paeotilho que aa continha e
lia seguinte carta, por elle en- costumes sociaes, -por cujo eveum'o passou, dizendo-me, com ar
embora,
deraçada a um dos seus muitos to peiejol, divergente,
tranquillo e upparentemente frio,
amigos e correligionários naqu'el- depois, sem arrependimento, da
porém, ao mesmo temo resomto,
üormagão' heterogênea cia "Alile Estado:
se náo imperioso, que lhe era táo
Rio de Janeiro, 15 de abril de ariQR Liberal"; — arca de Koé
"Estas
sepeculiar:
primeiras
1332. •— linilnenle amigo. — Sau- íiue carregou lio tieu bOjo, em
-.nentes
do
nosso
eucalypto
dayões cordiaes.
"Gunnii Hybrido"
promiscuidade eom as águias e os
lh'as olVeroço
resposta üa sua es- eondores, todos os animaes' infeDevo-lhe
a
as
cuitive
em sua jjatrja,
para que
timada carta ultima, em natural riores da família zoológica da
como uma recordação
de nossa
Com a directoria do
dlrlííl aoa política indígena — qno entulhou
conseqüência da que
amizade pessoal e como um symnossos Einlg*os, envlando-lhés cp- a revoluçflo brasileira na sua
bolo daquella de nossos paizes"*.
Serviço
de
Águas
pia da que eu liavla, em tompo, conseqüente p-'eeocldi*.de. retar_ Ao receber tfto requinladi gen-tileza.
üiidftreçado ao Direetorlo Centrai dando, por lnfellcidatle nossa, os
em
Nictheroy
disse-lhe.- entro outra.? pa"O Eucalypto "Gunnii
do Partido Democrático Mara- seus benéficos effeltos.
lavras:
Os moradores da rua Joaquim nhense, poucos dias depois cia
Hybrido" chamar.se-á no Brasil
Se organizarmos, porf-ni, aa
"Euculypto Roca", e contribuirá
Norberto, no Fonseca em Nicthe- morte prematura úp meu amltro forças
pensantes do Maranhão,
roy,
clamam
contra
falta
d'agua,
a
a celebrar, atravez dos tempos,
aiitliíci tendo como unlca. aspiração a
dr.
Herculano Parsra,
collocaiido-o-, em sérios embaraços. oompanhulro do Ideologia con- grandeza colleutiva, seremos r.*>sos grandes méritos do homem que
Pedem, por isso, a quem da di"
tem revelado tanta aptidão
no
e í relação á honrosa peitados pelas correntes partidareito, providencias, para >iue fa» struetora,
manejo
dos negócios
luvestlüura que me foi, por elle, rias o ellas próprias sentirão a
publicoe
çam cessar a falta do precioso confiada.
corno no da economia rural".
ao necessidade da aollcitar v nosso
Multo agradeço
liquido.
Retirado em seguida á vida pri«jmlriente amlfvo os termos aene, apoio, que multo vale.
vada, em meu
Nfio devemos InelUli*. lia lista
pouso de Pedras
rosoa com que se refere & mlAltas, quo não dista
mais de
nha pestioa.
reaffirnmndo,
por J dos nossos desejos maiores o posLivros.
oo.-'..
horas
de
automóvel
dèsquatro
gentileza, talvez, a confiança do tulado das posições, para a caca,
ta cidade de Melo, semeei o
giaes e aca
mandato que -ano. fora. attribuldo o distribuições doa empregos, de
Tendo
"Roca" desde o anno de 1909.
coroados
de
sido
plono
16ü
denilcos. Rua do Ouvidor.
têm
e:uto cs trabalhou
preliminares por Herculano Parga, em nome duração transitória, a que
São vinte e tres annos do expe.
para a realização da linha aérea de do P. D. M., du que era uni como vantagem unlca a deturpariencia.
Campo Grande
a Guyab4, cujo dos mais eseltireeldos chefes.
ção do caracter, no auaniento da
A espécie demonstrou, em resuAs suas palavras da apreço vaoallagem, pelo receio da ptirda
trecho de Corumbá a Cuyabá, j<i
mo, as .seguintes virtude: ,1.° —
Sementes novas de
está íüncclonaiidc. com toda a trouxeram-me
grande conforto, do cargo conquistado á custa,
grande resistência ao frio
que,
hortaliças e flores
ha bastanta
regularidade
tem» porque fortaleceram a conscien-, rnuíta ve", da própria
ruiua
na altitude de Pedras Altas (400
RÚ»70E SETt-MBBIjm
•po, lnaugurar-se-á em 4 de
'
junho cia do desejo que me animou em moral.
metros cobre o
nivel do mar),
:
"Condor",
Arvores
fruetiferas
GAIOLAS
E
.
a referida Unha
cujas bem servir
;
no desempenho das
S..i quo alguns
chega a dez gráos
Cominuiiicam-nos do Club
centígrados
proriss:onaes
escalas perfio:
attribuições que me foram oon- da bastarda
abaixo de zero; 2." — grande repolítica maranhen- Social Argentino:
¦
sistencia
"O Club Social Argentino,
á secca; ii." — vive
Campo Grande — Aquldauna—>, íladaa.
se procuram, como dantes, ln— Porto
bem em terreno humido e
Corumbá
Fiquei tambem bastante con- eutlr no animo do nossa genem
Joffre A
do Rio de Janeiro, attenden»
terreno secco, comquanto, natuCuyabá.
lente por saber que ha identlda- te,
acredltando-ò
ainda,
desRUA 7 DE SETEMBRO, «7
do ao appello feito a todos os
ralmente, prefira os normios e
A
cidade
da
de
Miranda
será
Ino
de
de
de
idéas
hypotlietloo
propósitos,
prevenido,
prestliECÍDDSDE ARAME
férteis; 4." — é de rápido cresciTelephone 4-1.152
clulda nas eaoalas regulares,' logo pensamento-«, entro nos e oa 11- gio político
officlal,
do que argentinos pelo general Aguv
mento, igualando neste particuque os trabalhos de aperfeiçoa- lustres membros do 1'. D. JI., nlnguçm aqui se apercebo, na tin P. Justo,
presidente da
lar, se não excedendo, ao classimento do eou campo de aterrissa» para os objectivos do caracter ínoontlda- ansla insocrupulosa de nação irmã, resolveu em re"Globulus";
—
co
5."
desde mui
gem o permlttirem.
nobre, de grandeza de nosas ter- readqulrll-o, pelos proetsos me- união da directoria, realizada
novo produz bastante cerne; tanEsta Unha cruzará vasta aon**. ra, do re.novaçfio dos costumes nos lisos empregados
em
Para
vir,
auto-omnibus,
do
outr'ora com motivo da festa nacional,
to «as-sim é, quo de um exemplar
do Estado ele Matto Grosso, num
oom finalidade no aoer- junto aoa dirigentes menos avi- de 25 de maio, subscrever tipolíticos,
cortado em 1914, aos cinco annos
TIJUCA
HOTEL
percurso total do cerca de 900 ki- gulmento do Brasil, para a «ou- eádos.
de idade, fiz dois postes de puro
tulos do empréstimo pátriolemetros, ligando, onl poucas ho- «trucção de uma
ao centro da cidade, gastam-se apenas
maior.
Creio, porem, que essa
cerne,
tendo
o
mais
phase
cerca
grosso
ras e agradável trajecto, auspício- Tenho muito prazerpátria
O jardineiro allemão do de 2 cms. de diâmetro,
15 M1NUT03
ein commu- de mystlflcaçiío deve ter passa- tico argentino pela importane eslá
cas cidades que ate hoje lucraram nlcar ao
sociaea
amlsro
que do, para moralidade* dos nossos cia total dos fundos
hoja fincado nò solo, e perfeiPassadio exceliente. Diárias módicas. Ar puríssimo.
ex-imperador do Brasil . até
com dlíflouldadeò devido á falta nunca deixeieminente
da empregar o mn- costumes
tamente são; 6." — a madeira
— RIO.
Sei disponiveis no momento e, ao
polittco-soctaès.
1.053
RUA
DE
BOMFIM,
CONDE
cornmunlcações.
üe
A seu convite fiz, dias depois, deve ser
boa para
dormuitea.
do vi- mesmo tempo envidar
todos
Todos sabemos cjue, especial- thor dos meus esforços para que nlnda que,' contaminados 'niemenuma visita á estância.
Era seu para construcções e carpintaria,
effectlvas todas as cio antlRO, esses mesmos
os esforços para que attinja a
o periodo, das se tornem
mente, durante
e, segundo
recordo- por isso que é unida, durável, de
jardineiro
*me, encadrregado de toda
cheias, o psreurso entre
Campo ldéaa aventadas com o meu eml- tos que eu reputo indesejáveis, um total ponderável a partia ex- boa apparencia, devendo ter herGrande e Corumbá' pódedurar tiente e saudoso amli^o Hercula- çurn os mesmos objectivos incon- cipação da collectividade artensa arborização do estabeleci- dado as qualidades de seus gem-.
no Parga, para o congraçamento tessavels, procuram em vão evi3
dias,
e
Corumbá
entre
e
Cuyabá
mento, um senhor Hermann, alie- torec, dos quaes o "Gunnii"
e
todtss os elementos sadios do tar a organizacjãú una que o bom gentina no Brasil nessa imde
de
19
dias
8
a
"Teretipóde
prolongar-se
mão, que em outra opportunida- muito
apreciável, e o
nosso
Maranhão, que se encon- senso Indica. Xsto porque temem te operação financeira destiviajando-se
lanohfts,
distancias
em
de havia trabalhado nos jardins comia" ó considerado como a estram
vlsr.ndo sempre a nfio prevalecei- em tudo, oomo nada a solucionar os probledispersos,
estas
o
cobre
em
3
c
avião
do Imperador do Brasil, em Pe- pecie que dá a mais linda o, mais
que
S 1|2 horas do vôo, respectiva- dlroctriz superior do alevanta- dantes, a sua única vontade. De- mas economicos-fiscaes
que,
tropolia. Homem pratico e intel- apropriada madeira de carpintamento moral de. nossa terra, pa- vo aoóentuar-lhe que Já .fiz sen- com decisão e patriotismo enligente, o sr. Hermann me poz ao ria; 7.° — finalmente, o eucaly- Sessrões publicas de Limpeza Psychica — A's segundas, quar- mente,
ra
bem
attlnja,
que ella
A vlagem Campo Grande-Cuyapresto, ln* tambem a Teixeira Junior frenta nestes momentos o gopar do novo achado botânico, ex- pto "Roca" é muito fecundo para
na quaes sejam esses elementos no- verno argentino.
grande finalidade,
plicando-me que, em um canteiro- a reproducção e se presta tanto tas e sextas —- Principiam ás vinte horas — Explicações dia- bá será realizada aos sabbados, a, sua
Para isso a
sendo que a viagem de volta' será «;omm,unh5o nacional.
«flvos ao Maranhio o ao seü
de euculypto em que havia se- a. viver em
ás
13
horas
formando abririameute
grupos
prestigiosa sociedade encarre* ' •
Dentro desces propósitos, creio. povo.¦
effectuada as segundas-feiras, sem»
meado sementes colhidas de um gos. como isoladamente, exhibinde providenciar a
exemplar da
espécie "Guurui", do imponentes
Convém oomprehende» que as gar-se-á
Para evitar a loucura, a maior peste que está grassando pre em connexào com o hprarlo e£to Imprescindíveis os esforçoa
exemplares, gitrens nocturnoa da E. F. No. conjugados, com a,orientação ex- agremiações políticas têm que se remessa das importâncias que
sahiram-lhe umas tantas pluntas gantescos e formosíssimos.
dos
toaa
conhecer,
ler
torna-se
estudar
as
e
por
preciso
parte,
differentes, mais ou
roeste do Brasil. Os aviões em ser- perlente e serena do meu ban- apresentar no povo, nusta
menos em
phase lhe forem confiadas pelos seu;*í
viço
Mattogrossenee nente amigo e de todos os bons de renovação, com programmas
Ovos seleccionados para incuba- seguintes obras:
na linha
associados, pelos demais arEspiritismo Racional e Scientifieo (christãc), (obra
transportarão passageiros, malad e tnaranhenser, Lendo fl. frente Tar- elevados, objectlvando a-s tendençãce—- Chocadciras e- criadeiras
residentes no Brasil
gentinos
básica do nacionalismo Christao)
5§000 cargas aéreas.
"Buckcye •—• Sementes de flores
quinio Filho, Rodrigo Octavio, cias sociaes modernas, ás quaes cbrasileiras ou
pelas
pessoas,
a
Conferências scbte Sciencia e Keligiào
As
aéreas
destinadas
mila-s
Teixeira
5§00Q
Junior, Euclydes Mara- nem os próprios paizes imperinde outras nacionalidades qu1,
ti hortaliças
Matto Grosso serão fechadas nas nhao. Domingos Américo. Deo- listas,
Cartas ao Cardeal Arcoverde (Provando a nullidade
O melhor remédio para curai*
du outros continentes, pu- vinculadas
á republica irmã,
quartos-félr&f*, ás 18 horss, uo Hstf. clydoB .MoitUo, Araujo Costa, deram fugir
do Vaticano e a perversidade dos Cardeaes)....
5?000 üe
animaes.
ã preponderância
n'A GRANJA
S.
sendo
e
em
Paulo,
Janeiro
cooperar
ao esperaCartas
quizerem
etc,
ao
ae
obter
etChefe
do
possa
Protestantismo no Brasil (Compara que
eteilas, pela força do. deterirUfíis»
Deposito: São Pedro, 38 —
transportadas por via férrea até
URUGUAYANA, 37
mencionado
do
do
suecesso
bem mo sociológico.
batendo a sua seita e provando ser a "Biblia" um
pelo
flclencla
na
campanha
Campo Grande,' de onde seguirão collectivo.
Rio dc Janeiro
: Tel. 2-4G65
livro perigoso por affirmar mentiras)
Marchamos,
Inevitavelmente, empréstimo patriótico, fasen5Ç000 por avião "Condoái".
Tenho certeza de aue o Mara- para a victoria da idéa nova, pa- do, em tempo opportuno a enCartas Opportunas (Sobre espiritismo, combatendo a
Em condições
normais podem nhRo aotuará na renovação
da ra cuja effectlvldadé n&o ha for- trega dos titulos definitivos
Magia Negra e assim os celeberrlmos médiuns
oBi economisadafi oerca de 36 ho.•EXfclAJ*. /ENHÒRAT' PRtr.t-^M Wf-X"
ras na viagem para Corumbá, s pátria se houver a dlriglr-lhe o cas humanta capazes de impe- aos subscriptores.
obsetíados a fazer loucos todos òs que os tomam
Na pensamento político aoonaclencla dll-a, porque ella está latente na
a sério)
As communicações relativa.1;
3$000 o-jrca de 8 dias para Cuyabá.
o '^ti^,^^fv^/\<iWím^M--- -';
época supranicncionada das cheias, B& dos homens que educaram o consciência naolonal. Tem de ser a este appello
A VIDA FóRA DA MATÉRIA (Contendo cento e ui«splrlto
podem ser feialheios
áu
eogltáçõa*
entregue
ao
o quinhão
com °- freqüente Interrupção do
povo
.^.Sí
tenta gravuras em trichromla)
tas
ao
secretario
do Club Ar50Ç000 trafego dà II. F. Noroeste do Bra- subalternas.
nue lhe cabe na partilha da»,
A verdade sobre Jesus (.A Religião de nossos pães; a
Ha, por isso, grande conveni» llberalldades,
sr. Dupuy, praça,
reintegrai- gentino,
sil entre Salobra e Porto Espe»
para
Religião de nossos filhos, pelo Almirante Thomna
communhão
rança, o tempo ganho com o apro» enola em organizarmos, no Esta- o
universal. Mauá, 7, sala 708, Rio de JaEm ma/.-a tranrporente /em gordura
Psonj
divls&o
e
a
distribuição neiro, ou ao sr. Cairo, à rua
2ÇO0O véltamento do serviço aéreo ainda do, uma ala dos elementos stloa, A
7\^
0 leyiíimo tem. cinío amarella de garantia
Scien tista sem Sciencia (cartas ao Lente de Medieiè. superior, como acima expuzemos.. para. que possamos ser procura- da3
riquezas
naturaes,
com 15 de Novembro, 47, S. Paulo.
do dgpoxitario aered. RIO,CAIXA PQ/TAL 833
A "Condor" já tem organicadas dos e respeitado», como força or> as forças vivas da nação, que
na Dr. Austregesilo. combatendo os seus escricida»
agencias necessárias nas
ganlsada, pelas correntes parti- emanam da
massa trabalhista,
ptos e as affirmativas da sciencia otficial)
10Ç000 es
abrangidas pela Unha em darias naturaes que, certo,
des
s» hao de ser uma realidade lnelu- tlnos dos
Espiritualismo e o Magno Problema Social (Obra que
povos, que conhecem ¦*«.
questão, para garantir o prompto formarão na reorganização poli- tavel, multo mala cedo do que Psychologla
interessa a todas as camadas sociaes), peio Aldessas
multidões,
despacho dos aviões quo sáo do tica nacional. Ahi, entüo, tere- se poderia acreditar.
"Junkers"
devem ter visão ampla para con.mirante Thompson
2$000 typo
pan-motalllco, mos qua opinar, como autoridade,
Somente quem se encontra no preliender a
definiO TRABALHO (pelo Almirante Thompson)
Sítios para cultura de laranjas desde 150 réis o metro
2$0ü0 modernos e rápidos.
por uma das correntes, cujo pro. ambiente em que germinam e •uva de Ir ao necessidade
encontro da vontiiA
EDUCAÇÃO
(pelo
innegavelmeute,
Almirante
dando
Estamos,
Thompson)
-Iguassu;
3$0üü
esteja
mais
afflm
eom
quadrado, em Nova
gramma
croscem
Idéas,
as
conpode, pelo
"O.Brasil Moderno"
de popular, para que se poss;».,
eni prol do desen» o nosao
Almirante Thompson)
PROCURE A
elevado
5$000 Um novo posso
pensamento. tacto com o*3 dirigentes das mui- a tempo, evitar
"Sciencia Spirita". do (pelo
o desastro social
Comnierda
Aviação
volvimento
dentro
Dr. Pinheiro Guedes
das
idéas
de
rahumanas
4$00U ciai o Brasil,
deixando o povo novaçüo social, no ambiente do tidões, avaliar como se avoluma do predomínio absoluto das marnão
Para que os brasileiros leiam e raciocinem
o proselytlsmo da ideologia em Ras Incultas sobre as elites i:i»
l§ü0y serviço da "Condor"" de traasr
brasilidade, sem Influencias e*iovantagens para s tlcas lngerminavais ao calor tro- marcha. E os homens de pensa- tellectuaes.
consideráveis
mento, responsáveis pelos desA' venda na Livraria Alves e suas filiaes, e na Livraria H. Anaona servida e para O
(A concluir)
picai, mas inspiradas no sodatunes, a rua Buenos Aires n. 133, e noutras mais da capital e promissora
em
(.'«traL
publicp
lísmo
chrlstflio
òs
«xpulsou
que
Teleph.
Estados e no Centro Redemptor e seus filiados
vendilhões dos templos e doutrlPELO CUKI.ElO CADA UMA DESTAS OBRAS CUSTA KA* MAIS lSHOfl
nou o espirito de justiça da selecçfto dos valores, para o aproveiPÍLULAS
tamento dos mais capazes, preg*».
Utero Ovarianas
do de antanho á humanidade,
Flamengo, próximo aos banhos de mar, rüa F-erreirai
paOURO Co,nPra-6t'.
Não falham na suspensão. Sem nem que até hoje tenha sido pragando « niaid-Vlanna 29, telephone e água corrente em todos os apoprejudicar a saude. Tendo milha» tlcado, porque tem sido des virmo. Omcerta-se jóias e relotuado
ambições
em
todos
oe
in»
attestados
pessoaes.
pelas
res
de
trabalho
sentos, apartamentos com banho próprio,. orchestra
gios,
garantido, preNáo fui revolucionário, no senNào ha
commodos de senhoras.
ço de officina, por ser prodiária. Preços módicos. Endereço telegraphico: Regina
tido belllco da expressão, náo
melhores pilulas.
pria.
VENDEM-SE NAS PHARMACIAS sei se por descrença ou por falR. URUGUAYANA, 174, loja
Telephone: 5-3752
E DROGARIAS HUBER, PACHE- ta de opportunidade, tal como a
^3çBB
CO E TINOCO. — Preço 6$000. maioria que se julga Iioja ter si-

Livraria Alves

Recebemos de uma senhora,
moradora á rua Voluntários
da
Pátria, a seguinte reclamação:
Tendo do viajar para a cidade,
a referidas 'enhora, tomou o autoomnibus n. 130, que parte do largo dos Leões ás 12,4o e sentára-se
no primeiro banco, e como o dia
foi de intensa chuva a passageira solicitou "então do motorista o
fechamento da porta. Qual não
foi ii sua surpreza, a resposta dada pelo motorista: — "se nuo
está bem, salte".
Ora,
que a direcção da
"Viação parece
E:;ce!sior", quü tem primado pelo conforto sos seus passageiros, deveria aconselhar aoa
seus empregados a -.maior cortozia
para com os mesmos, afim de evitar incidentes o antipathias para
com a Empresa que dirige.
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O DIA SPORTIVO DE
- COLOMBOPH1LIÂ - TURF, ETC,
FOOTBALL - TENNIS - PUGILISMO
"de

Por

Pizarra. dr.
Almeida
Nos fino
Tijuca x Flamengo —
de todos os jogos,do campeonato
Arthur
Lima,
Oriot
Benites
Club,
Tennis
nocampos
do
Tijuea
um
como
de football, assim
Robert Fowler o
Filho,
Azevedo
rua
Bofim.
á
Conde
de
movimento
ticiario completo do
Haul Alves de Carvalho.; .verifiSegunda Divisão
sportivo em geral.
C. Evento;
cador — Salvador
A
SERIE
2.": DIVISÃO DA A.M.E.A.
ÁsM.E.A.
Hniiffií x Tiiuca — Nas qua- juizes dt.-.saltoh — Capitão Igna;
etc.
Juizes,
etc.
Jogo.s, Campos,
tí-nente
Jo{<os, Campos, Árbitros,
dras do Bangú Athletico_ Olub, ífjü-ü-u Freitas'Rolihij
Série "Fatistino Esposei"
.
Divisão Principal
o Adolpho
Faria
dé
de Nelson
— á rua Ferrer, na Estação
Fidalgo
x
Bandeirantes
WebcUen; juizos cia arremesses
BOTAFOGO F. C. x FLUMIGuilherme Bangú.
Primeiros quadros,
Pe— — SjfhdulphO de Azevedo
NENSE F. C.
x Olaria
São
Christovão
Josegundos quadros,
"courts" do
Christovão queno. tenontj Euzebio Queiroz
Campo da rua General Seve- Gomes;
São
da
estrada
é.
sé Uardoso; campo
diAthletico Club, á rua Figueira Filho o Mauro Daloússier;
ricno, em Botafogo.
Jacarépaguá.
reetor de chegada — Dr. Celsa
Árbitros Primeiros qua- Taquara, x Modesto — Pcimei- de Mello-,
—
River
America — Nos de Barrou; juizes de chegada
dros, Gilberto de Almeida Rego,
Vasco
x
seros quadros. José Duarte;
Harold Cp*, leCommandante
Gada
Vasco
R.
do S. Christovão A. C; seguncampos
do
C.
TeixeiSobrinento Orlando Rangel
Haroido Dias da gundos quadros, Alfredo Pinhei- ma, á rua Abilio.
dos quadros,
ra; campo, á rua João
Pessoa e
nho, tenente Renato
B
Moita, do Flamengo.
SERIE
ro, Piedade.
Soares Lopes;
BANGÚ A. C. x C. Ií. FLAFlamengo x. Bornsuccesso — tenente Oswaldo ~
Português x Engenho de DenPieOtto
ohrónometristas
FiaMENGO
do
tt,
C.
do
Nas
quadras
AleKropf de
Vasco
tenente
rua Ferrei-, em tro —' Primeiros quadros,.segun- mengo. á rua Guanabara.
da
Campo
per.
xandro Jose Fernandes;
x
Fluminense — Carvalho, Flavio Pinto Duarte,
Bangú.
Paysandü
José Soares; cam"courts"
Domingos Castro de Sá' Reis u
qua- dos quadros,
Paysandü
Árbitros — Primeiros
do
Nos
e
Silva.
rua
Moraes
po. á
Carlos Girardin: juiz de saida
rua Paysandü.
á
dros, Oswaldo T. Braga, do S.
Cricket
Club,
—_
PriCocotá
x
Confiança
Ismario Cruz; apontador —
— Nos
camsegundos quadros,
C. Brasil;
Brasil
Villa
x
VclloAgapito
meiros
quadros,
C.
*".
Gomes: medidor offlAmerica
Alberto
á
do
F. C.
Isabel
Nilo Ronha,
qua- pos do Villa
so Rodrigues; segundos
ciai — Fritz Repsold; commis2Sde
C. K. VASCO DA GAMA x
Setembro.
Avenida
Campo,
dros, Milton Schubert;
sãrlü — llübeiiá EiSpo-sôl i uitoj
ANDARAHY A. C.
SERIE C
—
á rua General Silva Telles.
Mellu
official
—
inforniador
Nas
1'stadio da rua Abílio, em São
x
Country
Carioca
Pri^
x Mavilis
— Klie
Anchieta
Junior;
rua
á
annuneiadores
í'.
C,
Januário.
du
Garril
quadras
Agavino Sant
— Primeiros
qua- meiros quadros,
Bassoul e Sylvio Mello Leitão:
Árbitros
Jardim Botânico, ua Gávea.
— KttUo Anna: campo á estação de Anx Rio de Janeiro encarregado do material
dros, Domingos IVAngelo.
Andarahy
.
"courts" do Andarahy ('•enio Rappaport.
segundos quadros, eliieta.
Fluminense;
Nos
tvlackenzio x Central ;— PriCumtu Luicidi, do Cariosa fe*.
Epaminondas Athletico Club. á rua Barão de
melros cuadros,
(!.
segundos
quadros, São Francisco Filho.
íí.
.Silva;
CONCURSO DE EVOLUÇÃO
AMERICA I'. C x OLARIA
-Brasileira
Jayme Pí.clieco Barbosa; .ampo
(Ia
A. "Sociedade
-A. C.
F.
C,
Dentro
de
Engenho
do
realizar .hoje,
fará
Avicultura"
•'Cancha"
rua
Campos estação do Engenho de Dentro.
da
a corrida final do concurso <le
Salles. Engenho Velllu.
Série "Raul Reis"
du
evolução,
pombos-corrnio.
DO
JOSÉ
DA
RUA
—
CAMPO
Primeiros
quaÁrbitros
Primeiros
Jequiá x Edison
os criadores novos, dfcvenpara
BomPATROCÍNIO
do
Branco,
seRubem
dros,
quadros, Oswaldo Queiroz;
os pombos partir da cidan>i
segundos
quadros, 1 Kundofl quadros,
Losuecesso;
I.i prova — A's 14 horas — do
Orland)
do. Pirahy. na distar,Barra
de
.
Flamengo,
do
-•:
de
A.
Caldas,
A.
j' pes Salgado; campo, á pr-f.n
Newton
Railvray
Laopoldina
kilometros desta ca.na
de
80
: Sul America V. C.
Jequiá. ilha do Governadot,
BOMSUCCESSO F. C. x S.
pitai.
—
PiimeiJuiz, Antônio Albuquerque, do
C. BRASIL
Cordovil s União
dus
O annulamento
pomuo.-Campo da Estrada do Norte, I vos quadros, João Alves_ Perei- S. C. Casas Pernambucanas.
na sóde da Soejoaade
2." prova -— A's 14,25 horas será feito
ca; segundos quadros, üiegariu |
em Bomsuccesso.
de sabbado.
dri; — S. C. Casas Pernambucanas ás 6 horas da tarde
qua-l, Laranja; campo, á estação
Árbitros — Primeiros
CarvaK.
C.
de
Atlantic
x
Kropf
Cordovil.
!
Oswaldo
dros,
|
Juiz. Francisco Pereira CalArgentino x Everest — 1'ri-;
Mio. do Fluminense F. C.\ soTIJUCA BOX CLUB
! üioirys quadros, Oscar
JeRosas; das Junior, do Leopoldina RailS.
Abilio
gurid.os quadros,
Rua Conde de Bomfim, 11!)
do
Arthur
*.a
A.
A.
way
quadros,
SUS.
1 segundos
luta — Pingafoco .-: Kid
do &. C.
8." prova — A's 14-50 — \meÜS PROVÁVEIS TEAMS PAUA I Nascimento; campo,
Conti-apeso,
Vendo
s
Marechal rica Fabril t*. C. (By)
União, á estação
Rios x
HOJE
2.-'- luta — Anlonio
cedor da 1." prova.
Os teams que se vão detron- , Hermes.
Cardoso.
Daniel
"luta
—
G.
PrimeiJuiz, Eurico Salgado, do S.
Penha x Municipal
— Edmundo Pires i
3."
tar esta tarde, em disputa do |;
Blume; se- Casas Pernambucanas.
Pompeu.
campeonato da cidade, deverão Ii¦ ros quadro;-:, Hugo
Lourival
José Lourts de
ir prova- — A'a if',25 horas
4." luta — Benizio Duna &
apresentar-se com a constituição gundos quadros,
..— Vencedor da 3." prova >: vendo Olaria A.
Clodopheu
abaixo, -.-. menos que sobreve- i Miranda; campo,
"lula Bessn .
eedor dn 4." prova.
ultima i (.!.. estação 'le Olaria.
(ie
—• Rodrigues Lima X
5.nham modificações
do
x Vasco
o
campeão
Suburbano
Proclamado
America
hora:
Wilson Pavuna. .
,
—
finalistas
Primeiros
dois
j"Torneio,
Gama
quadros.
—
da
os
Fernandinho;
Flamengo
regulamentar.
segundos
Rangel;
quaum
tempo
garão
Luiz e Alberto; Rubens, Almei- Auscusto
Andrade; cama substitui- CAMPEONATO
Sorá permittida
DA A.N.E.A.
da e Luciano; Adelino, Vicenti- dros, Álvaro de
Ribeiro.
Bento
uma partide
de
estação
á
de
cão
jogadores
Cássio.
e
po.
Marcondes
Darcy,
Jogos, Campos, Juizes, etc.
no,
CasDei
x
Brasil Suburbano
da para outra, escepiconalmer
x Fonseca —
Nictheroycnse
Botafogo — Victor; Boneái— Primeiros quadros, Ma- te, em caso
accidente, na — Campo da rua Visconde
cto e Rodrigues; Affo.nso. Mar- tillo
^de
seAlmir. noel Felippe da Conceição;
própria partida.
Álvaro,
tin o Canalli;
juizes do C. A. São
da Sil- ...Será cobrado Ingresso á ris- Sepetiba;
Manoel
do
gundos
quadros.
Canto'
e
Moura
do
Nüo
Leite,
Bento; delegado
Carvalho
va Barbosa, á rua Sá, Piedade. zão de 2$ por pessoa.
Costa.
Rio F. C.
,
LIGA BRASILEIRA DE DESYpiránga x Odeon — Campo
Vasco- ~ --Mai^ves' òu- ¦W-aldePORTOS)
rua 1.° de Maio; juizes do
mar; Brilhante e Itália; • Tinoda
TORNEIO DE NOVÍSSIMO^
co ou Gringo, Henrique e Molla;
(Sub-Liga da A.M.E.A.)
Barreto F. C.;, delegado do C.
Estádio do Fluminense
Jogos, Campos, Juizes, etc.
Bahianinho, Orlando, Gallego ou
A. São Bento.
o
Mattos
AV 14 horas — 110 meiros,
Mario
Africano x Jardim — Campo
Russinho,
Fluminense x Byron — Camno
—
—
2os
e
los
Prclimina- da
Setembro;
do S. C. Ataliba
barreiras baixas
Avenida T de
SanfAnna.
com
salto
Go- quadros — A's 13.30 e 15,30 ho- res e semi-finaes;
Bomsucceso — Durval;
do Canto do Rio F. C;
juizes
rinheiro o Heitor; Nico, Eun- raa — Juizes do Ideal. Delega- vara. c arremesso de pes<i; ás delegado do Barroso F. C.
co e Cláudio; Carlinhos Prego, do, Galdino José da Silva, do 14.20 — 100 metros — Preli— 200 mominares; ás 14,40
S. C. Albano.
Cradim, Marcello e Miro.
— tros — Preliminares; ás 15 hoBelisariò • Penna s Ideal
Haverá um único jogo offiAmerica — Joel; Pennaforte
o ras — 400 metros — Prelimi- ciai na A. P. S., entre o Peindicar
c Hildegardo; Hermogenes, Al- Cabe ao Belisariò
—
ás 15,20 tropó.Utãno e o internacional.
meida e Mario Pinto; Allemão. campo — lo.s o 2os quadros — nares o semi-finaes;
8Ü0 metros — Preliminares,
Gugú. Carola, Zézinho e Adal- A's 13,o0 horas e lü,30 horas
Os tearns deverão ser cs scJuiz do S. C. Albano. Delega- salto em altura e arremesso de guintes:
berto.
Ramo3, do dardo; ás 15,40 — 110
metros
Silva
Petropolitano — Suttor; MagBangú —¦ Antoninho: Mario do, Antônio
a» gioto e Amintiias; Perestrello,
barreiras baixas — Final;
e Sá Pinto; Eduardo, SanfAn- Mauáa F. C.
metro3 — SemiSilva Manoel x Irajá — Cam- 15,50 — 100
Oscar; Etienne, Pires,
na e Médio; Sobral, Ladislau,
— final; ás 36 horas — 200 me- Mello e Arthur e Menezes.
po do Ideal, Parada Lucas
Plinio, Buza e Dininho.
Do Mori,
—
—
A's 13,30 e tros — Semi-final; ás 16,10
BraBll — Aymoré; Rodrigues los e 2os quadros
Internacional — Castro; Nese Bianco; Neves, Paulino e Ni- 15,80 horas — Juizes do Beli- Arremesso do disco o salto em tor e Antonicd; Américo, Gago
Eduardo,
Coelho, sario Penna. Delegado, Horde- distancia; ás 16,20 — 800' me- e Ferreira;
Arruda,
lo; Walter, Armando,
lino dos Santos, do Vicente dc tros — Final; ás 16,30 — 100 Pizzolato. Bibiu c Wilson.
Modesto e Orlando.
metros — Final; ás 10,40 — 200
As autoridades da A. P. S.
Fluminense — Velloso; Edel- Carvalho F. Club.
—
10.50
ás
são 83 sometro —, Final;
berto e Albino; Cabral, Demospara este encontro
1.500 metros — Final; ás 17 ho- guintes:
thenes e Ivan; De Mon, Beti•ras — 400 metros — Final.
Juizes dos primeiros quadros:
CAMPEONATO CARIOCA
nho. Amaury, Prego e Pinto.
Manoel Miloski; supplente. HenAndarahy — Irineu; Aragão
Divisão
Primeira
serão rique Salvini. Juiz dos segunacima
Ferro, Arnò a BeNo programma
e Dondon;
SERIE A
thuel; Chagas, Astor, RomualAmerica x Vasco — Nas qua- intercallatias provas eliminato- dos quadros: Gregono Erusiach;
elemen- supplente, Antônio
F. Albino;
do. Palmier e Popó.
dras do America F. C, s raa rias para a escolha dos
tos {jue deverão participar das delegado, Ary Nogueira.
Olaria — Amaury; Nicanor e Campos Salles.
e
— eliminatórias que a C. B. D.
Eugênio
Gradim,
Fraga;
Fluminense x Andarahy
Gagui- Nos "courts" do Fluminense F.
Horacio,
realizará *cm 4 e 5 do mea vinClaudionor;
JOCKEY CLUB BRASILEIRO
douro.
nho, Vieira. Hermes e Pierre.
C, á rua Álvaro Chaves.
Dentre outras careiras do senCountry x São Christovão —
HORA DO INICIO DOS JOGOS
a sétima, dePara dirigir o certamen das sação, destaca-se
Segundos teams — A's 13,30 Nos campos do Country Club,
no- nomínada "Jockey Club BrasiA.M.E.A.
a
novíssimos,
Leme.
horas.
*
no
com
jneou as seguintes autoridades: leiro", de 2.400 metros,
SERIE B
Primeiros teams — A's 15,15
20:000?, 4:000$ e
— Dr. Riva- prêmios
de
honorário
—
Arbitro
Nas
x
Carioca
Botafogo
horas.
director 1:000^000.
A EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA quadras do Botafogo F. C, á davia Corrêa Meyer;
Esta será a primeira reunião
"DIÁRIO
geral — Capitão'Orlando EduarDE NOTICIAS"
DO
Avenida Wencesláu Braz.
—
Jockey Club Brasileiro, sodo
Edwin
arbitro
—
da
Silva;
do
Nos
Em nossa edição extraorüinaBrasil x Paysandü
inspectores --• eiedade quo surgiu da fusão do
S. C. Brasil, á Hime Junior;
do
segunda feira, "courts"
ria do amanhã.
Capitão Cyro Rezende, dr. Ru- Derby com o Jockey Club.daremos a descripção completa Avenida Pasteur.

PROPORCIONA A CASA PRÓPRIA A PRESTAÇÕES,
MEDIANTE SORTEIOS; EM QUALQUER RUA, EM
QUALQUER BAIRRO, EM QUALQUER CIDADE,
EM QUALQUER ESTADO.
:uItado do 88." sorteio, realizado
em 28 de Maio de 1932

tfMEM SORTEiDO - 542

É§i$

O próximo sorteio terá logar no sabbac
4 de Junho
O Fiscal do Governo —Francisco Laitdan
udíiitjiít'üi/vlmaçcci Jewt&ifo&teiMaJíedtnGâ.
/fome: ...«^««^.^««s
Gndelcçct. ^...m ««»««... *»W-«.T,*VS.*.

I^^-VÇPÉÇAM PROSPÈCTOS

.

CIAaMMOBILiARIA KOSMOS
A íi1 rodada do campeo- O Vasco requisitou mais
nato metropolitano
sellos olympicos
O C. R. Vasco da Gama rede football

Rimo
do
quisitou á Fedsraç*'»
SERÁ DrSPUTADO AMANHA O mais
SOO sellos olynrpicoa dc 13
-CLÁSSICO" JOGO BOTAFOGO
cada um.
X FLUMINENSE
U g-randc embate ÚM amanhã,
r-ntre o Botafogo e o Fluminense
,- -m empolgando todas as atten¦;ões. O facto
do Botafogo oc- í
cupar, sem derrota, a ponta da 1
t:.bellu já era motivo suííici-ente ]
l1-iu se aguardar com ansiedade
.- :»rande pugna; porém, a circum- |
s- meia, assás valiosa, de ser o !
ilumiüonse o adversário indicado I
--a o campeão de 1930, faz rn- I
obrr.v o interess',3 existente cru ¦
iJi-no du partida.
A "cancha'- da rua General Sc j
'
S-.riano vae ser pequena para con):? a multidão de adeptos de am- :
,
j >s os clubs. que ali comparecerá
"tor;heia de enthusiasmo pifra
j'
"onze"
v?r" pelo
da sua preterenV.a.
I
A Amea escalou o sr. Gilberto 1',
do Almeida R*ogo para reíeree da
1
prova principal.
E'\y, a. relação geral dos' jogo:, 1
'
eom os respectivos juizes escalados:
Botafogo x Fluminense —_ No
campo da rua General Severiano
— Juizes: Primeiros quadros, Gilb-orto de Almeida Rego, do São j
Christovão A. C; segundos quadros, Haroido Dias da Motta, do
VELLOSO- o keepci* das
Flamengo.
de sêtla...
mãos
Vasco da Gania >* Andarahy —
._,_,
Ko campo da rua Abilio — Jui•.ies: primeiros quadros, Domingos
D'Angelo, do Fluminense; segunCuinto Luicidi, do
dos quadros,
Carioca F. Club.
VICTROLAS. DISCOS
Brasil — No
x
Bomsuccesso
Musicas
marcas.
— das
melhores
eampo da estrada do Norte
de corda.
Preços
instrumentos
Juizes: primeiros quadros, Osivalmódicos o a prestações. Alugamdo Kropp de Carvalho, do Flu- so
Oliveira, Paia
pianos. Casa
minens-j F. C: segundos quadros, Carioca.
.
V0. Teleph.: 2-a539.
José Mattos, do Olaria A. Club.
America x Olaria — No campo
d-í rua Campos Salles — Juizes:
Branp"'meiros quadros,' Rubem
segundos FINALMENTE DUDU', O FORTE
Bomsuccesso;
eo. do
FiaATHLETA BRASILEIRO, VAE
quadros, Newton Caldas, do
ENFRENTAR RUHMANN NOS
>i) ongo.
—
No campo
Bangú x Flamengo
PRIMEIROS DIAS DE JUNHO
—
Juida rua Forrei-, em Bangú
Após longas' discussões e debasses: primeiros quadros, iA-andro
de seT
imprensa, vem
A..
C.J
tes
Christovão
pela
S.
do
Carnaval,
do marcada para os primeiros dias
Rocha,
Nilo
segundos quadros,
do Junho próximo, a importante
America F. C.
e discutida luta Ruhmann c Dudu,
interesse
despertando
que está
nos meios sportivos desta Capital.
dos
duvida, um
Dudú é, sem
I.íUICUAIj nERIjIJVKIl & V.
Brasil,
fortes do
mais
homens
Jolas.
r. iiuirciiii dinheiro sobre
impressionante
um physico
tem
Metaes c Merendorliis
a sua carreira e
lutador,
60
N.
como
UB
CAMÕES
JjUIZ
KUA
¦i*eleDbone Ü-82G1
ainda ha
mais brilhantes;
das
elle venceu
pouco em S. Paulo
e o
como Ismael Hakl
athletas
S. C. Palmeiras
forte lutador Afchimodes- Rogério,
de camA directoria do S. C. Pai- de quem tirou o tituloPaulo.
meira cominunica aos seus as- peão do Estado de S. como verDudú se consagrou
uociados e interessados, que
creak, com a luta que fea
arrendou o campo do Antar- dadeiro
com o japonez Geo Omori. DoItapagipe
rua
á
ótica, sito
monstrou que 6 corajoso, resi311. 109.
tente, forte e possue grande exO secretario estará á dis» perioncia o conhecimentos da luta
de, que Jim Londos é campeão. O
posição dos associados, a parcarioca ainda. não o eo
de
domingo
publico
tir do primeiro
um mez que se
bem.
nhece
das 7 ás 11 horas, dia- acha entre nósHa e nom sequer
um
junho,
-iamente.
dia descuidou de seu treinamento rigoroso, afim de demonstrai
ao publico de quanto é capaz.
-—'——*——
Ruhmann, quo é realmente um
enfrentar e
forte, vae
homem
primeiro brasileiro que so atreve
a medir-se com elle num combato
DEPOIS DE AMANHA
serio de luta livre.
seus 68
apesar dos
O syrio,
kilos, enfrentou e venceu hoiriena
de 90, 100 e mais kilos, taes como
-:$700._Terço, $900.
Manoel Fernandes, Adam Meyer,
,Intc*ro,
João Baldi, deixando sufficienteGRANDE
mente demonstrado que força não
lhe falta.
aquelles
Loteria para S. João
verdade que
E' bem
lutadores por serem pouco conhecedores dos segredos da luta livre, não o obrigaram a dar «ma
impressão exacta dos conhecimentos que possue e dahi o desusado
EM 3 SORTEIOS
interesse- pela batalha de agora.
21 e 22 de Junho
Eis o provável protjrammat
Annibal Prior x Bruno Spalla
IiH.-iro. 18?. Vlfçeslmo, ?O0O
(Box).
O bilhete dú direito nos t«*«
Eodrigues Lima x Wrn. Daviü
sorteios
(Box").
Álvaro da
»
pagamento na Companhia
Tavares Crespo
Fluminense,
ínteiíridade
Livre), ç dois enconCunha
(Luta
rua Visconde do Rio —Brantros úe c-ipoeirasem.
3^'"
co 499. Nictheroy
Fir.ah Dudú (brasileiro) x T.o:"-ento a Estação das Barcas
berto Rubu-aa Csyrio).

O ALVO DOS "TIJOLEIROS" BOTAFO- i
GUENSES

Pianos heyl
LUTA LIVRE

'jCASALIBERÀL

Loteria do Estado do Rio

30:flõfl$000

200:000$

UM CAFÉ' DELICIOSO

CAFÉ' CINTRA
Moido á yieta do publico
AV. PASSOS, 98

O grande baile de 4 de
Junho
Com o lim altamente patriotico dc angariar recursos
para nossa representação nas
oiympiadas de Los Angeles,
acha-se organizado para a
noite de 4 de Junho, ás 23
horas, nos salões do Botafogo
F. C, um grande bailo que
pela sua organização ha de
alcançar briíio fora do comnium.
Entre os convidados serão
sorteados, nessa noite, cinco
ricos brindes. Tocarão cinco
orchestras.
Existem duas commissoes: a
de honra, onde figuram os
nomes de mais relevo na nossa sociedade, e a organizadora,
constituída dos directores sociaes dos nossos clubs.'
As entradas* para esse baile
são encontradas nas thesourarias do: Botafogo F. C, Fluminense F. C, Tijuca Tennis
Club, America F. C, C. Ií.
Vasco da Gama, C. R. Fiamengo, CR. Botafogo, CR.
Guanabara. Casa Sportsman
e Casa Campos. Serão ellas
absolutamente limitadas.

de

Inauguração

Serão tfealizadas, hoje, a 3 se'¦•uintes provas sportivas:

FOOTBALL

motivo

R as. <0fc K»
raKy3»:****^^ffl

das novas installações
uma

Grande

iniciamos

Venda

das ULTIMAS NOVIDADES gue
agora mesmo acabamos de receber

H Almirante Barroso, 13 (em frente C. Naval)

*amggBB$BaiiBmsaim^

Jcscph Mc Cluskey-

a esperança dos yankees nas competições de pista de Los Angeles

meira grandeza nas competiçõss dc pista. Ninguém tem
duvida de que o resoluto rapaz da Universidade Fordham. ¦
representará o pavilhão das
COLOMBOPHILIA
listras e estrellas na prova dü
rústica.
metros, corrida
3.0(Jü
DA
TORNEIO INICIO
"Little Joe"
Chamavam-no
F.A.B.A.C.
quando era menino em Manchester, no Connecticutt, e
tinha tudo, menos a apparencia de um futuro craclc em
carreiras. Seus pães se affligiam com sua escassa alturae
de menos de metro e meio,
sua pesada inferior a 40 kilos. Pesava-lhes a duvida de
PUGILISMO
o rapaz nunca viesse a
UM ZAGUEIRO QUE que
attingir integral desenvolvi- ,
INFUNDE RESPEITO mento.
SEU IDOLO RAY
Por esse tempo era Joie Ray
a grande sensação dos fastos
sportivos. e o pequeno Joe decidiu que viria a ser o emulo
do glorioso Joie. Seu desenvolvimento accelerou-se durante o curso secundário, de
sorte que ingressou ua univerE1VI NICTHEROY
sidade de Fordham com uma
estruetura mais promissora.
Chegou-lhe então aos ouvidos
que costumava ser disputada
todos os annos, no parque Van
Cortlandt. uma. corrida rusticm que logo se inscreveu,
ca.
ATHLETISMO
sendo o ultimo a sair e o primeiro a chegar.
Falou-se muito disso, e o
caso é que dahi por deante o
joven universitário habituouse
a ganhar pareôs dy cross"evack"
o
country.
BENEDICTO,
PETROPOLIS
EM
defensor do "leader" da
Sua ultima façanha teve lotabeliã
gar no campeonato americano, realizado em fevereiro ultimo, nesta cidade, quando
marcou novo record mundiaL
de 2
Pretende casar?
para a corrida rústica fazenmetros),
(3.218
milhas
Está construindo?
do 9 minutos 46 segundos e 8
Moveis finos para todos os
décimos.
gostos e preços.
O record anterior pertencia
213
BRANCO,
RIO
AV.
íinlandez Eino Purje, qué
ao
CINE LAND IA
am 19*29 fez 9 minutos 55 seRitzmann Sc Irmão
gundos e 4 deimos.
TENNIS
CURITYBA — S. PAULO
NADA DE ESTYLO
RIO
Em matéria de estylo é Joe
simplesmente divertido. Os
pés parecem extravagantes
na extremidade
penduricalhos
Serão iniciados domingo
de duas pernas finas e cabelTURF
os jogos da 2a divisão
ludas, a bater compassadaas pistas dos bosques_
mente
da Amea
ou as raias forradas de cinza
DOZE PARTIDAS INTERKSSAN- dos recintos fechados. Os braTISSIMAS NAS DUAS SÉRIES
cos parecem não desempenhar
Depois de longa demora, tere- nenhum papel no balanceio do
mos, finalm-ente, no próximo docorpo em disparada, dando
mingo, os jugos iniciaes do camassim o recordista a imprespeonato da divisão secundaria da
são
de um corredor desproviAmes, que se acha, este nnno, audo de membros superiores.
gmentada demais alguns clubs.
apparente peso .morto,
A divisão íoi formada em duas
Esse
séries, que se d-enominam "Raul Joe o conduz dobrado contra
Reis" e "Faustino Esposei".
o peito, com òs punhos junto
Ha grande interesse em torno ao queixo, tal qual fazem úá
H
River x Modesto
"g
dessas partidas, sendo de s'e sup- totós
quando a dona os ensiI8*
a.®** ss «.
pôr que os campos em que cilas
A Direcção do River, para este
i
a%%%\\
erectos sobre as
ficarem
a
se«
vão ser realizadas apanhem uma na
Devido ao máo tempo
importante
jogo, escalou as
a gente
assistência numerosa e cnthusias- patas trazeiras para
guintes commissoes:
as
transferidas
ver.
, ,
foram
tica.
,„
Direcção geral — Pedro Gul«gã — O* 5 2 e« 1 Eis as pugnas quy a tabeliã ofO coração e o fôlego ao
1
marães e Walter Kastrupp.
hoje
de
corridas
fiai determina:
campeão compensam, porém,
Juizes o Representantes — FiSérie "Dr. Faustino Esposei'*
defeito dynamico e a falta
o
leto Pinto Lopes c João Lemos
Em vista do máo tempo,
Bandeirantes x Fidalgo — Cam- o
elegância. Gosta de correr
de
da Silva.
po da Estrada da Taquara.
qual, segundo informações do
de
Campo
da
River
x
Modesto
Bilheterias — Antônio Gomes Observatório
ponta, mas não é daqueldeve perdurar
.—
João
Pinheiro.
rua
de Pinho e Eugênio Miranda,
les
que arrancam como loucos
Carioca de
ainda, a Federação
DenEngenho
de
Portugueza
—
"Motocyclismo
x
Meude
Alberto
Imprensa
na saida. Se fazem questão
reCyelismo e
tro — Campo
da rua Moraes e
donça.
BoRegatas
da ponta, deixa-os puxarem a
de
Club
solveu transferir para o doSilva.
Archibancadas — Ismar Miranfieira. náo se agasta muito
mingo vindouro o festival do
Confiança x Cocotá — Campo
queirão do Passeio
da e Luiz Vasques.
com isso. O diabo é agüentar
da rua Gen-eral Silva Telles.
Hellenico, que,
Gomes Velo Sportivo
Policiamento — Carlos
— Campo
Conforme já noticiámos, o G,ruMarvillis
Anchieta
x
essa
ponta até o fim contrac
l
readevia
de Castro, José Ferreira Varalon- sob o seu patrocínio
Trem de Luxo realiza domin- da rua Arnaldo Murinelli.
po
o
passo enorme, infatigavel
lizar-se hoje, no campo de São .' go, em commemoração ao seu oiga e Antônio Pereira Gomes.
Mackenzie x Central — Campo
de Joe.
devorador
I
—
sabido,
Huron
na
é
Dr.
um
Como
Christovão.
Medico do dia
tavo anniveraerio,
pic-nic
da rua Engenho dc Dentro.
de tantos azes
Ao
contrario
"Dr.
Rosa,
da
Sacco
Meirelles.
as corridas são feitas numa j aprazível praia do.
Raul Meirelles Reis*'
Série
—
Sr. Brandão.
Pharmaceutico
do athletismo nada tem de
Jequiá x Edison — Campo da
pista de grama, a qual, estan- na ilha do Governador.
Os teams do River obedecerão
c
so.:ios
dc
seus
As
famílias
belleza eugenica, mas no tiro
Jüquiá.
Praia
J
de
do humida, acarreta grandes
ás seguintes escalaçõesi
convidados .seguirão na barca das
Cordovil x União — Campo da
de saida sae firme, augmenta
riscom
sérios
derrapagens,
2" team: Octavio — Waldemiro
9 horas, que partirá do Cáes Pha- rua Henrique de Mello.
a firmeza durante todo o perAylton, Paulino e Au- cos
o Touro
para os concorrentes, roux. Na Ribeira haverá dois auArgentino x União — Campo da
curso, e dá-se ao luxo de chemotoZézinho,
os
—
Mica,
Manoel,
dos
conducção
gusto
to-omnibus para
principalmente para
rua Capitão Rubens.
Luiz e Nelinho. Reservas: Moa- cyclistas, que difficilmente po- excursionistas.
gar na frente de todo mundo.
Penha x Municipal — Campo do
cyi-, Tamiro, Popóe Moacyr II.
No local do pic-nic" terão os vi- primeiro.
machinas
as
agüentar
deriam
Io team: Capito — Hahiano e
commodidade,
a melhor
Brasil Suburbano 3£ Del Castil- í &8SB&iisi8a\%mmmWÊÊmmtLWÊSkmmt
com a velocidade sitante.s
Bolão — Julio, Roynaldo e Ama- nas curvas,
pois o antigo presidente do Gru- lo — Campo da rua Sá.
desenvolver.
PAGA-SE)
costumam
ro — Zézinho, Canedo, Haroido, que
po Trme.de Luxo sr. Manoel PeAmerica Suburbano x Vasco
Quarto artigo ãa sc
rie de 12, escripta por
Stuart Cameron, cheje d o s chronistas
sportivos da United,
Press, a respeito dos
mais notáveis concorrentes americanos ás
Oiympiadas dc Los
Angeles.
NOVA YORK, maio <U. P.)
— S8 Lia athleta estadunidense que tem optimas probabilidade» de vencer em Los Angeles, esse é, sem duvida, Joseph McCluskey, astro de pri"

Cyclismo e Motocyolismo

8-11

Bebeto e Allemão. Reservas:
querdinha, Yoyo c China.
Agradecemos o permanente
nos íoi enviado.

Es-

quo

JORGli' UIO IIKTHBNCOtJRT
UONORlO OE PAIVA SANTOS
Advocniloa
It. Uuuuus Aires. «1-—Io—S. IO

fi

ESTYLO BUNGALOW
Aluga-se unia linda casa nova,
estylo bungalow, com 1 sala, dois
quartos, cozinha, banheiro de luxo
e quintal. Aluguel: 225?, á rua Domingos Freire, CS. Chaves na casa
lõ, rua Adriano, 11.7. Encarregado: teleph. — 3-143S ou 4-0263.

Ü3 S H ili

*-

°

I

reira da Costa tem ali a sua residencia de verão cm confortável vivenda.
Seguirão, para melhor brilho da
festa, os conhecidos musicistas rcgionaes Patrício Teixeira, Vianna
(Pixiuguinha), Raul Palmieri. Nolasco, Tuto, Vidraça, Bihi.e outros.
A directoria do Grupo Trem de
Luxo não poupa esforçoe nara o
maior exito dessa festa.

\

Campo da rua Rolando Delamare.

Campeonato Paulista
em
Serão realizados, domingo,
S. Paulo, os seguintes jogos de
football da Apea:
S. Paulo x Santos.
S. Bento x Germania.
Inte.rnncional x Palestra.
Corinthians x Syrio.

1 llllll

ATE» 08 A
ÇUAMMA
Com-ora-se tambem prata
e platina. Pasra-so bem.
Concertos e reformas do
iolas, Trabalhos irarantldos. Presos baratissimos.
Kua
orooi-iaa.
Orcíclnas
General Câmara 279. lo'a
— Fel tal

DIARIO DE NOTICIAS
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v

diariojsraelita
Iva
Recrea.1
MurmurandiSe-ára.
Jus
1) Historia em que entra uma novilha.
—
2) Fui eu quem a criou.
SUMMARIO
3) Conclusõed por semelhança.

A' margem da fundação da Federação Carnavalesca do Rio de Janeiro — As vesperaes dansante» de hoje na Fraternidade Luzitania, Banda Portugal, Amantes da A. Club, S. C. Antarctica
e Lord Club — Em torno das próximas eleições no Club Tenentes do Diabo —- Outros informes

;-i

EM TORNO DA PRÓXIMA ELEIÇÃO
PARA A RENOVAÇÃO DA DI"BAETAS"
RECTORIA DOS

Aos estudantes

mesmo da sua própria ascendeu-sccia, os estudantes israelitas
tudo
de.;faídy" do Rio ignoram,
conhecem esses moço-, que serio
os homens de amanha e que bem
a.
poderiam orgulhecev •: purificar
raça de Israel no solo brasileiro,
ss melhor Instruídos.
A sedo que pediram para funccionar jáz vasia, abandonada, ti
vêm apenas o
as suas cadeiras
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do Club Prazer das Moreestacou bamboleando gulho:
Primeiro
nio Nuscimento, Benedicto Barbo- dado Lusitânia "au. grand com»
veu levar â risca a letra dos estade tontura. espantado pela felici— Estão vendo? Fui eu quem as nas, em 4" logar, extraviou-se) '
Sou- plot".
ia, Armando Alves, Walter
E' que o club da rua doa
os
excluir
manda
tutos em que
concedendo auxílios a varias sodade inaudita. Mas a memória da
e Honorival dí Andradns tem uma freqüência tother dos Santos
a
com
debito
em
que se acharem
antiga liberdade cedo fustjgou-o o
Tambem cort03 estados capita- cle.iades que nâo fizeram presti- j
Carvalho, está, tunibeni empenha* da nua, que se compõe da nossa
thesouraria, sendo dado o firazo,
cumulou-o de farta energia. Logo listas e concomitantes plutocratas lort carnavalesco"*.
ào para que. a festa do Bloco dan mrdhor sociedade. Hoje estará em
Dc quem a culpa? Do
Interaté o dia 30 do corrente, para paabalou num galope louco. E talou 0 politiqueiros.
excepcional exito. festa
Violetas tenha
a Fraternidade
Lusitânia,
eonspira-so ventor? Dos funecionarios de sua
consórcio
os campos inundados e galgou as
Neste
As dansas serão
gamento.
proporcionadas Inicio das dansas ás 19 horas.
secretaria?
Não.
do
O
Club
Prazer
contra o progresso economico
colunas encachoeiradas..,
E a Legião dos Apaixonados?
AMANTES DA ARTE CLUB
por excellente conjunto typico.
das Morenas foi excluído da se"soirée"
Os queridos e novos legionario*
dansanA amena liberdade, a abundan- mundo. Que mais o retarda senão
DE BANGU'
DA
LYRA
FLOR
A
promissora
—
lista
cavalheiro
ao
pelo
grupo? ffunda
amores as instituições caras
da Fraternidade
Luzitania
cia do pasto e os livres
"Ex digito
nâo
hoje
te,
de
hoje
A
reunião
intima
—
gigas"
prestimoso
e réstituiram-lho Todas intelligencias livres já sadescansam.
revigoraram-no
festa
Sua
deve ser
hoje
uma
diEstá
marcada'
para
e solicito que exercia na oceaa operosa
novamente,
do
e
os
fins,
Hoje,
bem
proteccioquaes
E
toda a graciosidade perdida.
sabbado, •!
reunião dansante no querido ran- realizada no próximo
das slãa um cargo com o apoio
da
rectoria do Amantes da Arte Club
voltou a alegria, e voltou o encan- nismo, e do armamentismo, e
lyristas qu6 de junho.
Bangu'.
Os
cho
de
Paschronistas
dos
dos
maioria
carnavarua
da
unilatcvaes,
e
leis
iniquas
da
sede
na
realizará,
tamento pela vida e voltaram oa
"soirée"
não
oportunidade
para
perdem
naciona- tascos, com o indisfarçavcl propatrióticos
sagem, uma encantadora
amáveis caracoleioa de outros tem- sentimentos
A Legião dos Apaixonados oon«
mostrar o seu valor, não têm des.
listão, e das religiões nacionaes, e posito dc. manchar as tradições
dansante.
pos.
stitue-se
"trústs" industriaes ou finan- de um grande è
hoja
dos seguintes senhores;
festa
de
na
cançado
para
que
rancho
dos
glorioso
Dados os
Com facilidade frustrava ae arpreparativos em quo
Presidente,
Ivo Lamego; viceda casa
O conjunto
nada falte.
de carnavalesco. E a, Federação terá
e de toda lenga-lenga
da
encontram os promotores
ne
tlmanhas do colonizador. Com a ceiros,
Cavalcanti;
1*
presidente, João
somente as attribuições de evitar que esproporcionará dansas.
círta
democracia
que
de
6
noite,
á
experteza.
hoje,
viera
a
de'
lhe
experiência
reunião
secretario,
Jorge de
Moraes; 1!"
mesnto viu- ses factos se registrem, sempre na
PARA
aproveita.
DATA
DE
JÚBILOS
lhes
Agora
UMA
belimresulte
a
todos
nós
festa
A triste experteza
secretario, Abel Pinto Ribeiro; l»
pvever-se que a
Se quaes os intestinos'do "trust" defesa dos interesses das sociedaO CRUZEIRO DO SUL
lissimo acontecimento mundano.
posta como força pela precarieda- Kreuger,
thesoureiro,
Gilson
de Azevedo;
Estado des
auxiliado
o
Pereira,
ou
antes
evitando
os
Salvador
carnavalescas,
pelo
de da vida artifieializada.
Dansas das 20 horas cm deante.
2o
Durval
thesoureiro,
Basto»
sueco. Sem se falar nas constan- máos advogados.
"atevanguarda
recreaDodó,
figura
da
Consoante noticiámos, no
O colono longo tenlpo tentou re- tes e inutois provas do dilapidaMenezes; Io procurador,
Antonltt
faz annos hoje.
K.
Noa,
tiva
carioca,
Depois,
suecesso.
havel-o.
Barbosa; 2o procurador,
Sem
lior" terá logàr, no próximo dia
Elemento de destaque na socie- Martins
por
públicos
ções dos dinheiros
freqüente, quedava longamente ad- aquella gente, que
5 de junho, uma encantadora festodas aa
de
dado recreativa Cruzeiro do Sul, Raphael Curi; Io director fiscal,
FEDERAÇÃO
CARNAVAdo
protnirando-o, regorgitaute de vida. leis e razões se riem.
Conti; 2"
director fiscal,
ta dansante, de iniciativa
exercendo ha quatro annos pos- Mario
LESCA DO RIO DE JANEIRO
E o via com olhos cheios de desE isto sçrá até
fessor da dan:*as do Amantes da
que se acorde,
tos de responsabilidade nu dire- Francisco de Souza Brito.
A primeira reunião para tratar
Commissão de festas: Adher.ia»
Albano Ferreira Costa, prcpeito e de cubiça.
Arte Club. Essa festa é aguardactoria desse club, o nataliciante
pela instrucção, a consciência uninoa
ansiedade
Cabral, Antodc sun fundação
Fei nesta postura que alguém o verisai.
sidente do "Urd Club" c
terá a opportunidade do verificar Arantes, Herminio
da com a niaior
nino Mendes Costa Lima, Aureli»
E quando a despeito de tudo,
recreativos de Botafogo.
encontrou um dia. E á muda in»
felicitao
Club
dos
DemoNa
sedo
dc
estima
arraiaes
figura
do
nosso
festejada
do
pelas
gráo
"Evoluir!" ha o
Lima, Antônio Freitas, Antoni»
terrogação, gesticulou com gesto pela lei
progresno procraticos realizar-se-á
Carlos Leal, uraa das figuras
ções que receberá nesta data.
recreativismo
ORFEAO PORTUGAL
Nunes dos Santos, Agostinho Ta-SVCIIARCA"
rude, só amainado pela saudade so, cada uin delles, com trêmulos
"BLOCO
ximo dia 10 de junho, a pritheatro
do
portuguez,
notáveis
DO
da Ala das_Pérolas
veira, José Rodrigues dos ' Santoi,
antigo
do
oo
perdido. E na voz, opontando-o:
proveito
reunião de domingo
meira reunião para tratar ua
passado,
homenageado, hoje, pelo Club A iniciativa
Desde a semana passada acha-se José
— Estão vendo? Fui ou quem o
Villela de Andrade
ganha novas adhesões
é Joa»
apontando o animal longo, murrecreativistas,
fundação da Federação Carna-.
sympathicda
qua de luto este
Fenianos
dos
E'
bloco
a
que qUlm Monteiro Devesa.
querido
creou!
noticiada
murou num regougo:
valeBCa do Rio do Janeiro.
Está amplamente
em seu seio a figura dypossjjem
seu
seio doia
de
Assim finalmente certos paes.
— Estão vendo? Fui eu quem »
primorar o trabalho o dedicação, festa que a valorosa Ala das Poro- nainica à". Albano Ferreira Costn, desapparecem
As bases já foram discutidas,
os srs.
indolento o interesO Estado,
Dft
Legião úat
secretaria
da
tenacidade o enthusiasmo. doa que las, recem-fundada, levará a eífei- tiveram opportunidade de verifi- verdadeiros enthusiastas,
criou!
reuniões
seci-jtss,
em
tres
peJayme Pimenta e Josó Epaminon- Millionarios recebemos a seguint»
á
frente to no próximo subbado, 4 de JUestão
uresentomente
E com a lingua pegajosa da sa- Beiro, foge á sua finalidade podaem
desfrutam
Tenenclubs
car
dos
a
estima
los delegados
que
das de Souza,
nota:
daquella casa cheia das mais bel-. nho, na sede do Orfeão Portugal, nossa
liva. festejou o lábio g*rosso em gogica. É os paes, som o querer,
salão
melhor sociedade. O
tes, Fenianos e Democráticos.
"Prezado senhor.
Os extinteos exerceram desde â
las tradições no carnaval cai loca. ú rua do Lavradio.
por ignorância, hypocrisia, imbemover cauteloso, lento, guloso.
do Lord Club encheu-se litteral- _jua fundação laboriosos cargos na
Será submettido á discussão
Reportando-nos a noticia ultimaHa, ainda, no "Poleiro", _nerci_
3) Esta phrase: "Estão yendoí cilidade, fazem obra educacional
uma festa promovida por
Sendo
em- administração.
o esboço dos estatutos, deveumento publicada cm
da magnífica' fibra feniana,
que um grupo de senhoritas e do qual mente do senhoritas que, que
seu concel»
Fui eu quem a creou" vale a his- dolorosa. Obra de fina chinezice.
amarella servem
Como 2a secretario c Io thesou- tuado matutino
do ser lido na mesma reunião
sobre uma festn
não desapparece nunca do espi- f.««rá parte a encantadora senho- prestaram á festa elevada somma
toria. Ella ó deliciosamente hu- Com paciência
do
o
do
encantos.
demonstrareiro, respectivamente,
de motivos
aos filhos processos de ástropiaornamento
soldad-) de rita
a exposição
rito
Amorim,
do verdadeiro
Daria
mana.
que será realizada nos salões ds
Hoje, como aconteco dominical- ram um vordadoiro ospirito culto Fraternidade Lusitânia no proxi»
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trabalho realizudo ató ugora.
club, não
Momo, elementos da vclltu guarda. destacado daquelle
symbolica- mento chinçz.
amiude,
Ouvimol-a
o cansaço precoce
Haja visto
E quem sabe ae amanhã toda deve duvidar do exito da íniciati- monte, estará festivamente engala- e brilhante nas suas acções.
mo dia 4, permitta-nos participar*
vivem de sua viTomaram parte nas reuniões
mente. Mutos
ó um prazer para lhe que a "commissão" organiza»
PenEra e ainda
do
da rua
juvenis.
essa gente da velha guarda não va Todos os preparativos autori- nada a sede do club
os seguintes dele.
ctima. Outros muitos victimam- das intelligencias
preparativas
"ruibarboneal-os"
merca pi'oRiachuelo. E prev?-so logo quo os companheiros relembrar os fei- dora
volverá aquella casa — cou.o as zum a crer que a Ala das Pérolas
festa em nad»
da referida
n'a por um determinismo em quo sarn
gados: polo Club Tenentes do
l
nada faltará ao
exito da festa. tos de ambos.
a "Legião dos Müliona»
affeeta
Diabo, Antônio Couto e Horna ferocidade humana entra como cessos intellefftuaes concentrados
pombas do poema?
obterá ruidoso triumpho.
reentre
os
f
relevo
ormaos.
I
de
o...
realizara
Figuras
uin
no
emtanto,
Falemos,
pouco
muitos
todoB,
rios" nem mesmo trata-se de um
E estes
cio Dantas; pelo Club dos FeNo dia 12 a directoria
facto.*.
Basta que attentemos num facto:
e o Albano Ferreira Costa está na creativistas deixam no coração de homonymo.
educação ,
Haja vista a péssima
home- uma encantadora festa mensal
em
da festa de hontem,
tem
uianos, Adamactor Magalhães e
quando a victima liberada,
"acharcador"
a
romocidade.
A
falta
sexual
"leadernnça"
dolorosa
da
.dej
Paramount
cada
nagem ao actor portuguez Carlos no dia W a commissão
Fazendo
o presente
esclareci»
ocensião de proferil-a,.
d« sun organização.
¦ Albano Ferreira Costa-, e polo
aordação de seus dias e, e, a eau- mento, pensamos evitar o mal en»
Leal, sócio titulado do Club dos realizará outra festa. No Orfeão Haverá dansas,
Assumptemos a historia da co- respeito para com o amor physico,
Club dos Democráticos, dr. Alo
todos
nós
nascemos.
destes prestigiosos tendido
dade eterna
Fenianos, e que ora sa encontra Portugal não ha descanso.
Aqui, pelo qual
o Ernesto Hilonização ibero-americana.
Ewbank
' fredo
que tem havido em torno
ENDIABRADOS DE RAMOS
-".ossos avoengos subditos do "fi- Para sempre lhe é roubada a rapersonagens.
nesta capital, com a direcção da
da mesma.
11 DE JUNHO
GRÊMIO
beiro.
Como vae .ser commemorado o 18''
Companhia Maria das Neves. A
RESENHA DE FESTAS
Com os mais respeitosos cum»
delissimo" e do "catholico" por- diante promessa de uma vida ssA assembléa de amanhã
Vão ser convidadas' todas as
anniversario de fundação, depois
festa teve proporções inéditas;
taram-se mal. Destruíram, escra- suai poética e natural.
subscrevemo-nos com
as
primentos,
hoje
anunciadas
tanEstão
para
carnavalescas,
reúnemsociedades
Haja visto o crime de se lhes
de amanhã
Amanhã, ás 11 1|2 hs.,
O baile teve inicio ás 23 horus,
elevada estima e distineta consivizarnm, tyramnizaram. Tambem
seguintes:
extraordichos e blocos
murchar a fina flor da intelligenacostumamos,
assembléa
dever
Já
nos
geral
em
se
por
muda
banda
de
—
o
concurso
com
Seus amigos, Cdos. •
ó verdade que catechizaram, tam- cia
Recreio de Santa Luzia — Baila deração.
club, de officio, a observar o niovimcideste
humana, a legitima liberdade p
sica do Rejj-imento Naval e jaza- naria, os associados
Obrgds. pela Letfião dos Millionsbem. Sempre commove a preocdo costume.
definiinstallação
as jo-1'
de pensamento. Indefesas
da
rocreativo
tratar
da
cidade.
to
band da Policia Militar.
para
rios, Oswaldo Porto, Io secretacupação com a salvação eterna da vens intelligencias,
Elite Club — Fostu dominical.
NOITES DESLUMBRANTES NO
incutem-lhes
A valorosa sociedade Endiabrativa da sede social.
Pelas duas horas da madruga
victima, sempre.
— Festa do costume. rio."
CASINO
Club
Riso
BEIRA-MAR
religiões divinas e irracionaes. _ E
actuasempre
teve
dos de Rumou
das
civilizaçSe3
A destruição
.
ITA CLUB
Lyrio Club — Baile.
fé deglutida estão ellas imTêm sido de uma verdadeira exçào do destaque no recreativismo
— Reconquista- pela
pre-colombianas pelos
Lyrio Club de Botafgo
do
A interessante festa oriento! d#
com
discri
de
elegantes
pedidas
noitadas
reviveSomos
pensarem
as
dos
citadino.
que
pressão
dores...
linação
da existência, j casino ja praça Paris
hoje
o _ resto
mos, agora, passados tantos annoa, união intima.
Caprichosos da Estopa — Rose va» mettendo
Pois u religião
Hoje será levada a effeito um*
dispendia na
o esforço
Ali se reúne o que ha do mais
que so
em tudo. com encantadora simpli- fino em nossos círculos sociaes e
Interessante festa oriental de iniexecução dos carnavaes externos, união dominical.
cidade, teimosia e ignorância.
ciativa da sra.
AVISO AS SOCIEDADES
Maria da Luz, a
então, o Èndiab; dos de
ambiencujo
cidade,
mundanos
da
quando,
Haja visto o caracter nacional...
RECREATIVAS
festejada recreativista, "Uma noijquono
Ramos, era apenas um
os mais vivos
te
tem
provocado
Que! Não falemos...
tem, presa**!- te no Japão" — suggestiva deno»
Ninguém deixará de sc prevenir com alguns frascos
club carnavalesco.
secção não
exEsta
não só peluB
ECONÔMICOS A KEKOZENE
Emfim, eis os filhos
deficientes, enthusiasníos,
a. essa festa terá,
combater qualquer
'.
Com o correr do tempo o os pro- temente auxiliares.
Dirigea-a o minação dada
de
interiores, codc
SANAGRYPPE
prompto
«clientes
decorações
paia
defeituosos, feios..
OU GAZOLINA
assim, entre
ruidosa
alegria do»
nas
Endiado
Club
destino,
calços
o
pharNóa,
a
devo
SANAGRYPPE
K.
excellente
chrpnista
orchsPeça
quem
manifestação gryppal.
tudo mo tambem pela
de
E, quando a despeito
brados de Ramos deixou de fazer ser endereçada a correspondência, convivas, uma verdadeira noite d«
PARA ULAS PANELLA3
Em comprimidos para o mesmo fim:
macias
drogarias.
c
itito, um íilho vence e sobrevern tra typica Fernandez.
triumphos! A festa
será iniciada
carnaval externo
para só cuidar
do Casino
O "Salão Indiano",
S. C. ANTARCTICA
da criança um homem guia, eis o
ás ÍC horas com um chá, segunda
do recreativismo. Algumas velha3
irradiafonte
Beira-Mar.
bem
a
é
emoção:
com
a
mostral-o
pae
communicação que recebemos. HaA vesperal dansante, hoje
Outra*;,
figuras desappareceram.
— Estão vendo? Fui cu quem o dora de vibração e belleza espiHoje, na sédc do S. C. Antar- verá dansas,
entretanto,
surgiram, amparando
ritual.
creoul
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CUNHANDY

CANDELÁRIA — Io districto
Araujo Penna & Filhos — Phone: 4-7635. R. da Quitanda, 67.
Silva Araujo & Cia. — Phone:
é-6673. R. 1" de Março, 13.
STA. RITA — 2o districto
—
Pharmacia
Acre;
Phon.t
8-4433. R. do Acre, 38.
Pharmacia Progresso — Phone:
é-5184. R. Marechal Fioriano, 55.
—
Pharmacia
Phone*.
Mauá
4-2890. R. São Francisco da Prainha, 21..
Pharmacia Almeida Cardoso —
Phone: 4-0993. R. Marechal Fioriano, 1.1.
SACRAMENTO -- 3» districto
—
Pharmacia Bastos
Phone:
4-3430. R. General Câmara, 201.
S. Farias & (Cia. — R. Buenos
A ires, UB.
A. Ferreira dos Sant:* — R.
cia Conceição, 18.
S. JOSE' — 4o districto
—¦ Phone:
Pliarniacia Freitas
!.'-226G. It. São José, 112.
—¦
Roma
Phono:
Pharmacia
2-3379. R. Republica do Peru', 52.
Pharmacia Capitólio —¦ Phone:
:;-_í.5_i. R.
Guanabara,
Alcindo
2G-A.
Ac', lpho Vasconcellos — R. da
Quitanda, 27. Phone": 2-*e!403.
STO. ANTÔNIO — 5o districto
—
Phono.
Drogaria Granado
'.'-3509.
K. Visconde do Rio Branco. Ill.
-—
Freire
Pharmucia
Gomes
Phone: 2-4loO. Av. Gomes Freire. 124
Pharmacia Mem de S& ¦— Pho:.o: 2-1447. Av. Mera de Sá, 80.
Rangel —
Pharmacia Orlando
.P.ione: 2-9453. Av. Mem de Sá,
-::*>i. Ti.
Visconde de Marangua;.v, 28. R. dos Inválidos, 51.
GLORIA -— 7" districto
•'havinricia
—
Phone:
Lapa
•-'-2250.
lis., du Lapa, IS.
Pharmacia Excelsior — Phone:
ü-3547. R. do Cattete, 37.
—
Phono:
Pharmacia
Elite
Ò-2SR9. Vi." do Cattete. 245.
Pharmacia Manso Sayão — Phone: 5-2366. Largo do Machado, 13.
Pharmacia Isis — Phone: 5-0535.
I!. das Laranjeiras, 2.13.
Pharmacia Catta Preta — Pho-.e: 6-0175, R. Marquez ds Abranlea, 207.
LAGOA — 8o districto
Pharmacia Ypiranga — Phono*.
6-123-'. 11, General Poiydoro, 155.
—
Moura
Pharmacia
Phono;
Voluntários da
R.
Pa*6-2621.
tria, 244.
Pharmacia
Chaves Martins —
Visconde do
.Phone: 6-0237. R.
Üuro Preto, t>.i,
R. da
Passaxem, 94.
GÁVEA — 9» diutriclo
Pharmacia Moderna — Phono:
6-2432. R.
Voluntários da
Pairia, 451.
Pharmacia S. Luiu —
Phono:
6-S159. R. Real Grandeza, 229.
—
Paiva
Phone;
Pharmacia
ü-3157. R. Jardim Botânico, 434.
—
Pharmacia
Phono:
Unifio
*í"-o447.
Arthur
BernarPraça
des, 142.
SANT*ANNA — 10" districto
—
Pharmacia
Mafra
Phone;
c-1488. It. Julio do Carmo, ti.
—
Pharmacia
Phone:
Paulo
-1-5748. R. General Pedra, 88.
Pharmacia Hcffman — Phone:
4-1957. R. Visconde de Itauna, 70.
—
Pharmacia gouza
Phone:
£-4144. R, Frei Caneca, B.
Pharmacia S. Sebastião — R.
üonador Euzebio, 27,
— Phone:
Pharmacia
Globo
S-4915. Av. Francisco Bicalho 252,
GAMBOA — 11" districto
Pharmacia Sta. Maria — Phofie: 4-2834. R. do Livramento 146.
—
Pharmacia
União
Phone:
'J-3986. R. da Harmonia, 54. R. da
America, 36, e R. Senador Pompeu, 233.
ESPIRITO SANTO -*- 12a districto
—
Pharmacia SalOtte
Phone:
2-8462. R. Catumby, 108.
Pharmacia N. S. da Gloria —¦
Phone: 8-1400. R.
Aristides Lobo, 229.
l
—
Pharmacia
Phone:
Agula
t-0667. Av. Lauro Muller, 64.
Pharmacia S Sebastião — Phone: 8-5666. R. Carmo Netto, 120.
Av. Salvador de Ríi, 154, e R. Estacio de Sá, 89.
S. CHRISTOVÃO — 13° districto
Pharmacia S. José — R. Conde
de Leopoldina, 79.
Pharmacia Simon — R. Genera] Gurjão, 154.
Pharmacia Alliança — Phono:
6-2554. R. Sáo Luiz Gonzaga, 38.
Phnrmncia Esperança — R. Espt-rança, 46.
—
Pharmacia
Jarbas
Ranais
de
R. Figueira
Phone: 8-1598.
Mello, 372.
ENG. VELHO —• 14° districto
Pharmacia Cirlbelli — Phone:
6-1024. R. Haddock Lobo, 451.
Pharmacia íris — Phone: 8-3835.
If. Maris e Barros, 164.
Pharmacia
Barros — Phone:
8-5101. H. Haddock Lobo, 153.
•— 15» districto
ANDARAHY
—
Phons:
Pharmacia Dantas
6*6046. Av. 28 de Setembro, 826.
—
Phone:
Pharmacia
Gama
6-:j431. R. Pereira Nunes, 145.
Pharmacia Fidelidade — Phone:
8-3360. R. S.
Francisco Xavier,
•16'..
*
Pharmacia Sto. Affonso — Phone: 8-3936. R. Barão de Mesquita, 237.
Pharmacia Andarahy Vaccanl —
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Phone:
de
8-2377.
Barão
R.
Mesquita, 780. R.
Theodoro
da
Silva. 433.
TIJUCA — 16" districto
Pharmacia .Pinto .— .Phone:
9-0243. R. 24 de Maio, 156.
Pharmacia SanfAnna ~ R. Ll«mio Cardoso, 261.
Pharmacia Caridade — R. Vieira.da Silva. 12.
Pharmacia N, S. do Bomfim —
Phone: 8-5415. R. D. Anna Nory, 2.
Pharmacia Barroso — R. Conselheiro Mayrink, 260.
—
Pharmacia A. B.
Bastos
Phone: 9-25C8. R.
Anna Nery.
ENG. NOVO — 17" districto
—
Pharmacia
Phone-:
Pinto
9-0243. R. 24 de Maio, 15G.
Pharmacia SanfAnna — R. Llclnio Cardoso, 261.
Pharmacia Caridade — li. Vielra da Silva, 12. *
Pharmacia N. ti. do Bomfim —*
Phone; 8-6415. R. Anna Nery. 2.'
Pharmacia Barroso — R. Conselheiro Mayrink, 260.
Pharmacia
A.
C.
Bastos —
Phone: 9-2568.
R.
Anna
Nery,
288-C.
MEYER -» 18° districto
Pharmacia N. S. Apparecida —
Phone: 9-0228. R. Archias Cordeiro, 218-A.
Pharmacia Bom Retiro — Phone: 9-190S. .". .Barão do Bom Retiro, 118.
Pharmacia Primavera — Phone*.
9-1590. R. Archias Cordeiro, 440.
Pharmacia Lins — Phone: 9-1919.
R. Lins do Vasconcellos, 435.
INHAU'MA — 19» districto
Av. Amaro Cavalcanti, 681. R.
Eiií***. de Dentro, 36. R. José dos
Heis, 19.
Pharmacia Ferreira'
—
Pinto
Phone: 9-0870. R.
Elias da Silva, 287-A. R. Clarimundo da Mello, 600, 7 c 288. R. Assis Caineiro, 19 e 9. Estr. Nova da Pavuna, 134.
Pharmacia S. Benedicto dos Pilares — Phone.: 9-1031. Av. Suburbana,
2-026.
Av.
Suburbana,
2299 e 2679. R. Üoyas, S70. R.
Maria Pasos, 314.
—*
Pharmacia N, S.
Amparo
Phone: 9-8030.
Suburbana,
Av.
3.040.
Pharmacia Amaral —*R. Ner vai
de Gouvêa, 147.
1RAJA' —* 20» districto
Praça das NaçBes, 42 (Bom3U.cesso).
Av. dos
Democráticos,
700( Bomsuccesso.
Pharmacia Bibiano —
Phone:
S-9074. R. Uranos. 72 (Ramos).
R. Barreiros, 152. (Ramoa).
Pharmacia .Souto .-*- .Phone:
8-9163. R. Senador Antonio CarIos, 397 (Olaria). Praça Progres("Olaria). Ii,
ao. 313
Nicarágua
120-A o R. K. n.° 119 (Penha).
R. Lobo Junior, 23 (Penha circular). Estr. Braz de Pinna, 552
(Braz de Pinna).
ILHAS — 25» districto

EVANGELISMÒ
CONGRESSO MUNDIAL ÜE ESCOLAS DOMINICAES
Que é uma Escola Dominical?
Já está no horizonte da historia da nossa bella Metrópole
de uma grande
a hospedagem
do Escolas DominiConvenção
cães — a 11a, de wxtensão mundial, quc estas escolas levam a
effeito.
espinaturalmente no
Surge
não
rito de pessoas que ainda
conhecem uma Escola Dominical
a curiosidade por saber o qua
é urna destas instituições.
A Escola Dominical é uma or. ganização domestica das Igrejas
Christãs Evangélicas, que teve a
sua origem com Robert Raikes,
e
ha 150 annos, na Inglaterra,
que conta hoje em sou rói com
cerca du 35,000.000 de alumnos.
a
Tam por objectivo ensinar
severdade aos seus alumnos,
revelada na Biblia
gundo está
Sagrada, com o fim de aproxlno
mal-os de Christo e formar
coração .'d cada discípulo uni çaracter recto, genuinamente christão, segundo o modelo perfeito
que encontrámos em Jesus.
Os seus professores e superintendentes, na grande maioria de
leigos, sobem hoje a 3.500.000
, que é um grande exercito à'i
domingo, após
voluntários
que
domingo toma o seu logar para,
em classes, na média de 10 alumuma lição prévianos, ensinar
mc-ri-fee escolhida por escriptorios
centraes, onde se prapara literaturn para o professor e para o
'
alumno.
Para tornar efficiente o trabalho dos leigos, as igrejas orNormaes graganizam Cursos
tuitos em que se ministram ensinamentos pedagógicos '."¦ geraes
a
ao3 professores c candidatos
cargos na Escola Dominica!.
O ensino na Escola Dominical
está
6 gratuito e a matricula
permanentemente aberta ás p'essoas de qualquer idade, sem distineção de raça, sexo, côr, crença ou nacionalidade. Só no Districto Füdeval contamos com cem
destas escolas.
E' uma grande instituição em
que so ministram os sãog ensinamentos da mais elevada moral,
numa contribuição heróica para
a elevação moral dos povoa —
BENJAMIN MORAES.
Hoje, haverá Escola Dominical e culto nas varias igrejas
O
cidade..
desta
ewingelicas
DIÁRIO DE NOTICIAS publicará, ua sua edição de amanhã, o
horário desses serviços religiosos o o endereço das igrejas.
Culto doméstico de hoje:
S. Lucas 12: 4-12.
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de
cfuâlàuer
coiícsf..
r
ão p\*eciiar
(etnbre -Je, de que em todos oi bairro* e subúrbios do Rio liâ.
Uma iiOa liàsa de Apartamentos
Uma .Ma Casa de Bicycletas
Uma Doa Pharmacia
Uma bOa Tintaria
Uma bôa Garage
Uma boa Alfaiataria
Um bem Aviario
Um bom Armazém

Uma boa Gasa de Calçados
Uma bôa Casa de Fazendas
Um bom Restaurant
Um bom Salão de Barbeiro
Um bom Atelier de Modas
Um bom Açougue
Uma bôa Casa Funerária

Uma bôa Casa de Ferragens
Uma bôa Gasa de Chapéos
Uma bôa Gasa de Vidros
Uma bôa Papelaria
Uma bôa Padaria
Uma bôa Gonteitaria
Urn bom Cinema

Um bom Medico
Um bom Dentista *
Um bom Advogado
Um bom Hervanario
Uma bôa Casa de Moveis
Uma bôa
Um bom Armarinho

E' uma questão de escolher com segurança os bons estabelecimentos, preferindo os que servem melhor, com mais presteza, ai
preços mail justos e com mais consideração á freguezia. O DIÁRIO DE NOTICIAS pôde recommendar as seguintes casas;;
ANDARAHY

CATUMBY

HUMAYTÁ

ALFAIATARIA VICTORIA, de A.
Duprat. Rua Barão de Mesquita, 738. T. 8-4770,
LUSO-BRAS1LEIRO.
ARMAZÉM
David da Cruz & C. 11. Barão
de Mesquita, 1.071. T. 8-1977.
CINE HÉLIOS. Üiorno & C. Ruu
de
Mesquita, 640. X.
Barão
8-0767.
DANTAS,
DR. O. V. RIBEIRO
Barão de
clinica geral.
Ruu
Mesquita, 786. T. 8-2377 e 2-9850.
FLORA S.
ANTONIO.
Plantas
mudieinaes. Adolpho Oliveira.
R. B. Mesquita, 740. T. 8-2801.
GARAGE ANDARAHY. Josó Domingos & C. Rua Barão de Mesquita, 777. T. 8-3345.
PANIFICAÇAO CENTRAL. J. Coinos & Riboiro. Kua Leopoldo.
19. T. 8-5580.
PHARMACIA BRAGA. J. Tafuri.
R. Barão de Mesquita, 758. T,
8-1551.
TINTURARIA ORIENTE, do Frederico L. de Oliveira. Rua Barão de Mesquita, 764-C T. 8-1798.

MARCENARIA ESTRELLA. ;Agostinho L. Almeida. R. José Bernardino, 11. T. 2-3257.
PANIFICAÇAO VENCEDORA. M.
Augusto da Silva. Rua Itapirú.
76. T. 8-4560.
RESTAURANTE GAROTO DO CATUMBY. Nogueira & Rodrigues,
Ltd. Rua Catumby, 88.

CAPELLETI.
PHARMACIA
M-.
Capelleti & Filhos. Rua Humaytá. 149. T. 6-1048.
TINTURARIA * HADDOCK LOBO,
do Gomes & Cunha. Rua Haddock Lobo, 128. T. 8-6426.

BOTAFOGO

COPACABANA

ARMAZÉM N. S. DA
PAZ.
A.
Martins Junior. Visconde de Pirajá, 476. T. 7-3549.
ALFAIATARIA COPACABANA. M.
Gomes & Fernandes, Rua Bar- J. TEIXEIRA LEÃO, Ferragens e
Transportes. Rua Vise. do Piroso, 42. T. 7-2558.
rajá, 262. X. 7-2833.
ARMAZÉM S. JOSÉ. João Alvea.
PHARMACIA RODRIGUES. J. A.
Rua Barroso, 86. T. 7-3450.
Rodrigues. Viscondo da Pirajá,
AÇOUGUE CENTRAL. Alexandre
309. T. 7-4817.
J.
Mendes.
Rua Copacabana.
SALÃO IPANEMA. Ú. A. Carva556. T. 7-0537.
.
II. Vi3cunde
de 1'irajá,
BAZAR CENTRAL. Ferragens. A. • lho.
134. T. 7-0312.
S. Carneiro & C. Rua Copacabana. 560 T. 7-1550,
SAPATARIA ATLÂNTICA, de Arthur Pinto. Rua Viac. de PiCOPACABANA-BILHARES. Pinheirajá, 408. T. 7-4819.
ro & Baltazar. Rua Copacabana,
759. T. 7-2316.
TINTURARIA NIPPONICA, de S.
Rua
Teixeira
Nakamura,
de
PADARIA CENTENÁRIO. AlberMello, 11. X. 7-4418.
to C. Baptista. Rua Barata Ribeiro, 222. T. 7-4430.
PHARMACIA MOREIRA. Viuva G.
LAPA
|
A. Moreira & O. Rua Copacabana, 589. T. 7-1541.
ALFAIATARIA BARBOSA, de A^is
Salles, uuecussor. Rua ila I»pa,
SALÃO COPACABANA
Diapian32. T. 2-6036.
tino Almeida. Rua Copacabana,
566. T. 7-0344.
CASA ANTUNES, Frutas, Bar e
TAPEÇARIA ALLEMÃ. Wil» JaMolhados. Lara*o
da Lapa, 39blinski.
Rua Copacabana. 605.
T. 2-5313.
T. 7-1060.
CASA ROUXINOL. Ferragens. M.
TINTURARIA ATLÂNTICA. AntoOliveira & C. Rua Evaristo da
nio Silva. Rua Èarroso, 76. T.
Veiga, 125. T. 2,5578.
7-0500.
FLORA NACIONAL, Plantas Medicinaes,
de
Gaspar
Santos.
ENGENHO DE DENTRO | Mem de Sá, 92. T. 2-1135.
TINTURARIA
FORTALEZA
DA
LAPA. Rua Maranguapo, 13. X.
A REDEMPTORA, Tinturaria, de
2-0423.
Marques & Bento. Rua da Abolição, 190. T. 9-3412.
A CAMEL1A. Casa Funerária. Manoel J. de Brito. Av. Amaro Cavalcanti, 668. T. 9-1016.
AÇOUGUE ESPERANÇA, de Alfredo Borges.
Rua
Sebastião
PHARMACIA RIO GRANDENSE.
Lacerda, 7. T. 5-1977.
Monteiro & C. Av. Amaro Cavalcanti, 681. T. 9-1252.
APARTAMENTOS
DANSOUZA
TAS. Rua Laranjeiras, 371. T.
5-2300.
ENGENHO NOVO
ARMAZÉM IMPÉRIO. A. J. Lima & C. R. Laranjeiras, 412.
BÀRATEIRO DO E. NOVO. ArmaT. 5-0980.
zem. Rua Barão do Bom ttòtiro
AUGUSTO
CARDOSO,
alfaiate.
n. 19. T. 9-0601.
Rua das Laranjeiras,
374. T.
CASA DOMESTICA.
Ferragens,
5-2009.
R. Barão do Bom Retiro, 13. T. BAZAR
ALLIANÇA.
Ferragens.
9-1822.
Rua Laranjeiras. 388. T. 5-0665.
COLCHOARIA LARANJEIRAS. R.
Laranjeiras, 336. X, 5-3643.
ESTACIO
.
DE
SA
\
CONFEITARIA
ALLIANÇA.
L.
Barbosa & G. R. Laranjeiras,
AO MEU ALFAIATE. Antônio* Q.
368. X. 5-0434.
Cardoso. Ií. Marquez de Sajím- LE1TB.RIA
PROGRESSO.
Viuva
cahy, 292. T. 2-4675!.
João A. Dias. Ií, Laranjeiras,
CASA
AMERICA.
Chapéos para
408. T. 6-0731.
Senhoras. Bráulio Braga. R, Ma- PADARIA
GUANABARA, a quo
chado Coelho, 129. T. 2-3095.
melhor serve. Rua Pinheiro MaCASA DUARTE. Ferragens. José
chado, 2. T. 5-0385.
Joaquim Duarte. Rua Estacio cie PHARMACIA LARANJEIRAS. Rua
Sá 8 e 24. T. 2-5417.
Laranjeiras, 458. Pedidos polo
X. 5-0098'."
DROG. E PHARM. PRINCIPAL.
de H. von Aíp. & C. R. Maeh^* TINTURARIA LARANJEIRAS, de
Netto & C. Laranjeiras, 66. X.
do Coelho, 174. T. 2-5800.
5-25U5.
TINTURARIA
TINOCO.
Alfredo
Alves Tinoco. R. Estacio de Sá,
21. X, 2-8709.
I LARGO DA CANCELLÃ"")

MARIPOSA. Armarinho e BorRua da Passagem, 14.
dados,
T. 6-3194.
ALFAIATARIA LISBONENSE, de
Dias & Cia.
Rua da
Simões
Passa .era. 38. T. 6-2321.
ARMAZÉM SANTA THEREZINHA.
Albino, Costa & C. R. S. CieDO
IGREJA
POSITIVISTA
mente, 48. T. 6-3016.
BRASIL
-AÇOUGUE ESPERANÇA, do José
Será realizada hoje, ao ir/oio
Silveira Candeias, Rua da Pasdia, rio Templo da Humanidade,
sagem, 126. T. 6-2007.
74,
Benjamin
Constant,
á rua
BAZAR ESPERANÇA, Rua da Pasuma conferência publica sobre a
sagem, 134. T. 6-2097.
"Constituição ternarla da escola
CASA GLOBO. Ferragens, Louças,
o
encyclopedica" sendo orador
Artigos de Construcção. R. São
sr. L. B. Horta Barbosa.
Clemente, 55. T. 6-0161.
—
Constituição CASA MINHO E DOURO. ComesSurtimario:
tiveis finos e Bar. Rua da Pasteimaria da
escola encyclopedi*
sagem, 21 « 23. T. 6-1887.
ca: Mural ou sciencia da Humanidade, Physica ou sciencia da GALERIA ESTRELLA. Papelaria e
do
Livraria, de Eduardo Vieira, Rua
Terra, o Lógica ou sciencia
da Passagem, 95. T. 6-0784.
Espaço — Propriedades da hierarchia scientifica — Propriüda- PADARIA BEIRA-MAR. Antonio
J. Ferreira. Praia de Botafogo.
methodo positivo
de lógica: o
446. T. 6-0874.
não pôde ser plenamente cultivasete PHARMACIA SANTO IGNACIO.
do senão no conjunto das
Leopoldo R. Vieira. Rua Sáo
sciencias — Propriedade l|cien*
Clemente, 21. T. 6-1G73.
tifica: concepção systematica da
ordem universal, classificando oa TINTURARIA IMPERIAL. Antosua3
nio Ferreira. Rua Voluntários
segundo
as
phenomenos
da Pátria. 274. T. «*035S.
mutuas dependências — Lei do*
0
cons*aelassamento e principio
"Os
mais
phenomenos
quente:
CASCADUHA
nobres estão por toda a
parte
R. Peixoto de Carvalho, 14.
subordinados aos mais grosseio ALFAIATARIA CIVIL E MILITAR
ros" — Esta dependência ó
COPACABANA — 26» districto
Joaquim Vaz Teixeira. Av Subda ord'em
Pharmacia Aristides Lowen — único laço objectivo
urbana, 3ÜÜ2-A.
Phone: 7-2831. R. Siqueira Cam- universal — Os phenomenos mais
BAZAR
ALLIANÇA.
Ferragens.
e
são
maia
complexos
nobres
pos, 119-A'.
J. Caldas. Rua Nerval Couvêa,
Pharmacia Mendes
— Phone: mais modií'icaveÍ3 — Propricda127. T. 9-8078.
é
cada sciencia só
de moral:
T-8347. R. Copacabana, 570.
CASA EDUARDO. Empório Fune
estudada
indispensável
no
gráo
Pharmacia Campos —
Plione:
rario. Rua Coronel Rangel, 32.
de
7-2832. R. Teixejr.-» de Mello, 25. para Btt attingir a seguinte,
T. 9-2903.
á
chegar
finalmente
ae
mod0
a
Pharmacia Rodrigues — Phone:
— a FONSECA, SILVA DUARTE & C
sciencia
excellencia
7-4817. R.
Visconde do
Armazém. Rua Mutechai Ranpirajá, Moral — por
é directacuja
cultura
309-A,
4. T. Ü-8049.
gel,
seu
mente
regulada
d-SStino
pelo
A. Lêo-Pardo — R. Copacabapratico.
|ia, 8Ô2-A.
CATTETE
Após
a conferência o orador
fará uma breve apreciação soBÍADUREIRA ¦*- 27° districto
a figura da Santa Monica, AÇOUGUE N. S. DA GLORIA.
Pharmacia Madureira — Phone: bre
a Mãa do grande Santo AgostiN. P. de Azevedo. Rua do Cat
0-2802. R. Domingos Lopes, 277.
nho, cujo 16° centenário ó comtete, 103. T. 5-3193.
Est. Marechal Rangel, 621-A.
m-ümorado neste anno.
ALFA1TARIA, do Salomão Grin~
baum. Rua Pedro Américo, 4, sob.
BIBLIOTHECA
POPULAR
DO
fiiáuvísvu uta acuiau
|
T. 5-2765.
MEYER
FLAMENGO
* CIA.
LUSITANO.
Armazém,
AO
FORTE
Penhores sob lofas'•—e raérSerá realizada hoje, áa 9 hoPRIMOR, de D.
Cruz Junior & C. Rua do Cat- ALFAIATARIA
— cadorlas
ras da manhã, na Bibliotheca PoFernandes Amaral. Marq. Abrantete,
1. T. 5-2879.
RÜA LUIZ VK «lAHIfllSS, «0
pular do Meyer, á rua Archias
tes. 4-B, e S. Salvador, 2, T. 5-0908.
Tel. ü-oü-je
Cordeiro, 109, pelo
sr. H. B. AVIARIO CATTETE. B. Quadros CAFÉ ALENCAR,
de Ventura &
Run do Catteto, 275. T. 5-1651.
Silva Oliveira, uma palestra com
Souza. Rua Marquez de AbranDEL
BAL..
CASA
Bicycletas.
Josiseguinte
o
programma:
tes, 4-A. T. 5-3531.
R. dei Bal. Rua do Cattete. 117
Primeira parte — Noticia hisDROGARIA JACV, de Jacy TavaT. 5-0023.
torica sobre Santo Agostinho e CASA DO PINTO. Ferragens. M.
rus. R. do Cuttete. 352. T. 5-15S5
Uildebrando.
F, Pinto. Rua do Cattete, 17.
e 5-2908.
—
Segunda parto
Concepçãb
T. 5-3488.
,'"
HOTFL
VELLOSO,
de
Antônio
da ordem mathematica. Aprecia- CASA SALOMÃO. Moveis. SaioFernandes Caseiro. Marquez de
çâo da Lógica positiva.
mão Rosencvaig. Rua do Out
Abrantes, 92. T. 5-1220.
Terceira parte — o gasto/ quo
tette, 135. T. 5-2873.
o Brasil im com as suas forças LE1TAR1A COLONIAL.
Ledo &
GÁVEA
armadas compromette a própria
Carvalho, Rua do Cattete. 198.
detesa nacional podendo nos conT 5-2573
MOVEIS E*COLCHOARlA. Ludo* DESPENSA DOS OPERÁRIOS. Maduzir á escravidão econômica.
noel H. Almeida. Rua Jardim
vina G. de Jesus. Rua do CatBotânico, 459. X. 7-3091.
tete, 205. T. 5-3309.
PADARIA DA ROSA.
Pinho & J. MENDES. Alfaiate. Rua JarRealiza-se segunda-feira, 40 do
dini Botânico, 602.
Tavares. Rua do Cattete, 112.
corrente, na sede da Sociedade
PADARIA
T. 5-2856.
SPORT.
Marcolino &
Theosophica no Brasil, á rua 7
Pia. Rua Marquez de S. VicenPHARMACIA CENTRAL.
Emes
de Siítembro a. 209, 3° andar, ás
te,
215.
T. 7-4192.
to Braga & O. Rua do Cattete.
17,15 horas,
a conferência
do
PHARMACIA PAIVA. A. Paiva &
287. T. 5-W51.
dr. Caio P. Lemos, sobre o theC. Ruu Jardim Botânico. 434. T.
RESTAURANTE S. PAULO. M. A.
ma: — "A Libertação da Phi6-3157.
Gonçalves. Rua do Cattete. 200.
losophia na queda da idade méTINTURARIA MEDINA. José MeT. 5-1372.
dia". — Entrada franca.
dina Lopes. Rua Jardim BotaSALÃO IMPERIAL. Francisco A
nico, 526. T. 6-1221.
do Valle. Rua do Cattete 186
T. 5-0153.
TINTURARIA P. AMÉRICO. Rua
GLORIA
Pedro Américo, 57. T. 5-1600.
FABRICA DE ARTIGOS DE VIME, de S. R. P. Carvalho. Rua
CATUMBY
da Gloria, 96, T. 5-0548.
ARMAZÉM LAVRADOR. Antonio
dos Santos Delgado. Rua CaHADDOCK LOBO
|
|
tuíubv ' 1! 1
jci/iriciu uaciaNO _3J__.ukc i u
BAZAR
CAMILLO.
Ferragert3.
A BOLSA BRASILEIRA. Armazém.
Hall — Sala de jantar com lustres «le madeira, com 2 e
Marcellino O. Pereira. Rua CaA. E.
Botelho.
R. Haddock
4 quartos — Banheiro completo com água quente e fria
tumby, 95. T. 2-0286.
Lobo, 155. T. 8-01J1.
em todas as peças — Filtro — Cozinha completa e
CONFEITARIA ESTRELLA. Joa- CASA MATTOSO.
Ferragens. J.
área com tanque. Pinturas modernas. Portaria dia e
quim A. Diegues. Rua CatumSoarei de Moura. Rua do Matby. 29. T. 2-3517.
noite. Servido por elevadores. Ver e tratar á rua Pedro I
toso. 208.
n. 7 com Administração.
GARAGE CATUMBY. José M. Ro- SALÃO HADDOCK LOBO. Mauribles.
Rua
cio Gárcaz. R. Haddock Lobo,
Catumby,
22.
X.
143. T. 8-2371.
A

POSITIVISMO

MATERIAL fQT0G8AFIC0

THEOSOPHIA

lipartaneitos
de
luxo
I
"EXCLUSIVAMENTE PARA
FAMÍLIAS''

an-iso.

IPANEMA

LARANJEIRAS í

ALFAITARIA TEIXEIRA, de Victorino Teixeira, rua São Luiz
Gonzaga. 59. T. 8-0295.
ARMAZÉM DA CANCELLÃ. M.
Feliciano Duarte. R. S. Lui/
Gonzaga, 57. T. 8-P-295.
BAZAR S. CHRISTOVÃO. Ferragens. D. Fontes & C. Uua São
Luiz Gonzaga, 130,
TINTURARIA ESPERANÇA.
Salomüo Corrêa. Rua S. Luiz Gonzaga, 90. T. 8-1477.

LEME
PHARMACIA ATLÂNTICA. Edison
Barcellos. Rua Salvador Corrêa,
60. T. 7-2812.
SALÃO LEME. Joaquim Abrantes
Rodrigues.
Rua Salvador Corréa, 56. X. 7-07b4.
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SEMPRE VIVA. Casa Funera- ARMAZÉM DO SOL. Teixeira ft
ria. Rua Dias da Cruz, 151. X.
Couto. Rua C. de Bomfim, 2fi0.j
9-26G0.
T. 8-4323.
ALFAIATARIA S. JOAO BAPTIS- CASA ALVES. Ferragens. Rua G«*\
TA. Rua Dias da Cruz, 135. X.
do Bomfim, 117. T. S-0613.
**
9-2232.
CASA CARVALHO. Papeis pintai
Antônio
APOLLO.
ARMAZÉM
dos c Vidros. Praça Saenz Pena,
Riedlinger. Rua Archias Cordei31. X. 8-5139.
ro. 408 T. 9-4347.
CASA CARVALHETRA. Moveis da
BOTEQUIM - RESTAURANTE.
Vimo. Rua C. de Bomfim, 287.
Francisco Pimenta. Rua Dias da
X. 8-6845.
Cruz, 125.
JAPÃO.
CONFEITARIA
Manoel CONF. E PAD. ESTRELLA MATUTINA. Praça Saenz Pena, 5.,
Maia & O. Rua Dias du Cruz,
X. 8-0425.
149. T. 9-2216.
FABRICA
SILVA. Chapéos para PHARMACIA E DROG, GRANADO (Filial). Rua C. ds Bomfim,
Senhoras. Rua Archias Cordei300 e 300-A. T. 8-3830, 8-3225.
ro, 236.
PAPELARIA
E LIVRARIA CEN- TINTURARIA
ROYAL.
M. M.TRAL. Rua Dias da Cruz, 133.
Silva & C. Rua C. dc Bomfim,
T. 9-1346.
304. X. 8-2098.
PHARMACIA CENTRAL. H. Drum-iiond. Rua Dias da Cruz, 129.
VILLA ISABEL
X, 9-13-16.
SALAÓ
5 DE JULHO, F. Xavier
CASA RIALTO. Neste mez V. S.
Oliveira. Rua Meyer. 1,
tem calçados e cbapeo.i a preços
de perder a fala. Av. 28 Set. 246.
OLARIA
PHARMACIA
SETE. A. Durão.
Praça 7 de Março, 29. T. 8-4887.
ARMAZÉM
MINAS E RIO. An- HERVANARIO MINEIRO, de G.
tonio Silva & Loureiro. R. AntoSeabra ã C. Rua Jorge Rudí-'o.
nio Carlos, 369. T. 8-9477.
112. T. 8-1117.
CASA ABILIO. Louças u Ferra- TINTURARIA PRAÇA
SETE. J.
Tintas
Trens
de
gens,
Q
Cosinha.
O. Carvalho. Praça Sete, 27. X.
R. Antônio Carlos, 410'. X. 8-9164.
8-6325.
cr:
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ALFAIATARIA SANTOS. Frunce*
lino C. tíantos. Senador Euze*
bio. 106 T. 4-4702.
CASA DAS TAÇAS, Ferragens, de
Ribeiro & Voras. Rua Senador
Eifzebio, 1.10. T. 4-0207.
* •
CAFÉ JEREMIAS.
Alvos Lobato
& C. Rua Senador Euzebio, 130.
T. 4-4571.
PANIFICAÇAO MODELAR LIMI.
TADA.
Ruu
Senador Euzebio.
146. T. 4-1360.
TINTURARIA
VASCAINA.
Domingos Salgado. R. Visconde de
de Itaúna, 523. T. 2-8781.

PRAIA VERMELHA
ARMAZÉM
VILLELA. de J. P,
Rezende, Avenida Pasteur, 214.
T. 6-0172.

""—""j

RAMOS
ARMAZÉM AO FORTE DE RA*
MOS. C. Aguiar & C. Rua Uranos, 4. X. 8-9411.
BAZAR RAMOS. J. Mario Guimarães. Rua Leopoldina Rego, 32.
T. 8-0142.

Tribunal Regional Eleitora!
íiO EsladQ

RÍQ

A divisão do território
fluminense em 45 zonas
Esteve hontem
reunido o Tri»
bunal Regional Eleitoral ch) Estado do Rio fiob a presidencia do
desembargador Eloy Teixeira, estando
todos -.os seus
presentes
membros effectivo».
O dr. Cotrim Silva, procura d oi?
especial
apresentou
um
esboço
para a divisão do território fluíniiiense em
45 zonas eleitoraes,
sondo que Nictheroy e Cam [ios teráo tres zonas, u lguassu' duaa
zonas, cada uma a cargo da um
doa juizes locaes. Ka zonas qu»
alcançam
dois municípios, tendo
sido
esse
amplamenta
projecto
debatido ficando a sua approvação
dependendo da próxima reunião.
Aa 3 zonas de Nictheroy serão
distribuídas: o 1" u 2" districtos a
cargo do jui;. da :1*' Vara Clvol;
3" o 4"' do juiz da íi" Arnra Civel
e ii" e 6°. ,a cargo do juiz criminal.

i

RIACHUELO
DESPENSA DAS FAMÍLIAS. Armazem. Irmãos Villela & C. R.
24 du Maio, 247. T. 9-1673.
PANIFICAÇAO YOLANDA. Moura
& Soares, ll. 24 de Maio, 267.
T. 9-2323.
TINTURARIA ÁUREA.
Armando
Simão. R. 24 de Maio, 323. T.
9-141)6.

RIO COMPRIDO
A

CONFIANÇA.
Ferragens. A.
Ferreira Leitão. R. Aristides Lobo, 249. T. 8-3918.
ARMAZÉNS GRANDELLA. Poreira & Gomes. R. Aristides Lobo, 250. T. 8-0309.
PHARMACIA
RIO
COMPRIDO.
Rua Aristides
Lobo.
238.
TI
8-1535.
TALHO MODELO. M. de S. Machado & Filho. Praça Condessa
do Frontin, 40 T. 8-5246.
TINTURARIA REAL. José Maria
de Lemos. Praça
Condessa de
Frontin, 38. T. 8-5481.

S. CHRISTOVÃO

ALFAIATARIA CHIO. A. M. Piri.
to & C. R. Bella de Sáo João
103. X. 8-3536.
CASA BUTAN1CA. Plantas medicinaes. J. J. Ribeiro & C. AveMADUREIRA
nida Lauro Muller, 90.* T. 8-3843.
CASA MONÇÃO, de Joáo RodriA GAROTINHA, Ferragens.
Esgues Monção, vidraceiro. R. São
Luiz Gonzaga, 154. I. 8-1044.
trada Marechal Rangei. 54. T.
S-8I52.
PADARIA BELLA. Osono Busiehe
AO NOVO LEÃO. Armazém. Rua
dos Santos & C. R. Bella de Sào
Marechal Rangel, 298. T. 9-8247.
João 166. X. 8-3155.
A UNIVERSAL. Calçados e Chá- TINTURARIA LE1DA, do Antonio
Miceli. Luto em 24 horas. São
péos, de Antonio Moutinho, Rua
Luiz Gonzaga, 21.
Carvalho Souza, 376. T. 9-8328.
e
Armarinho,
DIB.
Sedas
CASA
de Dib Issa, Rua Carolina Mai-h-ido, 220. T. 9-8073.
1'HAl.iUACiA UOS 1'UBRES. Es- CAJA GENTIL, Calçados e Cha*
Biato & Duarte, rua
trada Marechal Rangel, 60. T.
péos, d
Anua Nery, 254. T. 8-1955.
9-8363.
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Uniformes c enxovaes pata
todos os collegios, de Rapazes e Meninas; a maior
casa em Vestuários para
crianças.

A' COLLEGIAL
L. S. Franc", 38/40

TIJUCA

MARACANÃ

ARMAZÉM CENTENÁRIO. P. P. A ELEGANTR. Chapéos para SeGarcia. Rua S. Erancisco Xanhoras, E. Barão de Mesquita.
vier, 445. X. 8-2913.
232. T. S-5412.
PHARMACIA S.' FRANCISCO. Ed. AÇOUGUE GLORIA. José da RoM. Castro & C. Rua S. Francischa Ferreira. Rua C. de Bomoo Xavier, 420. T. 8-2042.
fim, 5. T. 8-1788.
TINTURARIA VERA-CRUZ. Gar- ALTA COSTURA. Mme. Racnel &
cia & Lourenço. Rua S. FranIgnês Ferrero. P. Saenz Pena, 5.
cisco Xavier, 470. T. S-1588.
T. 8-5003.

i\

ARTIGOS PARA
COLCHOARIA
Painaí,
Eazendas o algodões.
Crinas. Lonas para cadeiras e toidos. Vendas por atacado e a varejo. — J. J. MARINHO — Süo
Pedro, 237 — KIO.

^

^Ka

Obra de Assistência aos
Portuguezes Desamparados

ívv..;v
SUPREMA*
ELEGAWGÍ^
ALFAIATARIA,
5-VR. CARIOCA- 5-&

!\

GUANABARA

Situação ortugueza e
Constitulçãa

próxima

ÁLVARO PINTO.

O governo dictatorial do
presidente Carmona insiste
em recorrer ao plebiscito para apurar se o paiz deseja ou
não o estatuto que elaborou.
Não são Conhecidos ainda
os detalhes do sensacional diploma, que deve estar sendo
espalhado agora pelos jornaes
portuguezes. Seja. porém, coino fôr, cremos bem que a
maioria da nação o acceitará
com íebril enthusiasmo, tal a
jinsiu em que está de ver um
iim á dictadura.
¦ E a formidável votação -que

Orpheão Portugal
VARIAS NOTICIAS
f>fj próximo sabbado, 4 do cortciiie. realiza-se nesta benemérita
Imponente
festa
püüleüade liaia
cvganlaacla pela "Ala das Pérolas",
que ú constituída por elementos
Ijinlnluos da melhor sociedade cafio-.'... i," presidente da Ala a seB.
Sifiorlta Daria
Amorim, fino
oruamento social, cjue, auxiliada
J..l:.:s suas amigúinhas, náo poul irft esforços para o completo exiti desta grandiosa festa. Das 21
p-i 4 horas, tocará Uma c-ccsllente
"Ja>jz-band".
Uia 12, a directoria oíferecera
nos associados e
avias
familias,
Uma encantadora festa, das 18 ás
If*. lioras,
Dia 19, a commissão Paramount
tara realizar uma brilhante festa,
"tj..
"Jar/z'" do
qual tocara a
rnosmo
JlOH'3.

'Al.
TV,

Do nosso collega clc Victoria,
"üi;u'io da Manhã", de lü do cortc-.-ite. transcrevemos
a, seguinte
"Rainha dos Açores"
e Prinnota:
csza da Colônia Portugueüa
do
"Almirante
Jbrasll". A bordo
do
/alexandrino", passou hontem por
este porto, com destino a Portu'gal,
a sra. Amélia Borges Rodrieleita "Rainha dos Açores"
gues,
"Princeza
v
da Colônia Portugueza
clc» Brasil. Poetisa,
o
musicista
cantora, dotada de espirito vivaz
cominunicativa,
e multo
sra,
a
Amélia é uma figura do destaque
da sociedade carioca.
Vae acomda sua
Celeste
punhada
prima
Lago. A bordo foram muitos doa
bcus
apresentar-lhe as
patrícios
boas vindas. A sra. Amélia esteve
em terra, tendo visitado o sr. interventor federal, que lhe poz à
disposição
um automóvel e o seu
ajudante de ordens, tenente NicaPercorreu a visitante
no'; Paiva.
toda a nossa Capital, manlfestancle-sc
nossos
maravilhada
pelos
panoramas. Hontem mesmo seguiu
paru, a Bahia."

DiARlO DE NOTICIAS
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naturalmente vae approvar o
referido Estatuto mostrará
bem: Io, como o papel da dictadura está terminado; 2",
como .o povo portuguez, na
hora da"" opposição, não olha
a pormenores.
Se é verdade que o processo
de votar será apenas: SIM ou
NÃO, ninguém poderá fugir á
estranheza de tal systema,
pois é absolutamente inverosimil que em documento de
tão complexa substancia tudo
esteja bem ou tpdo esteja
mal. Como, porém, se trata
apenas de escolher entre uma
Dictadura, que começou a ser
repellida em todas as camadas, e uma Constituição, por
péssima que seja, não poderá
esperar-se outra coisa differente de um SIM, repetido de
norte a sul e de leste a oeste,
em todos os tons e formas de
letra.
Foi o que aconteceu, por
exemplo, quando venceu o
golpe Sidonio Paes. Ninguém
conhecia as mirificas virtudes
do bisonho ministro. Mas todos se queriam livrar dos autoritarios impulsos do sr. Affonso Costa e seus temíveis
mandatários. E por isso applaudiram o arrojado e íünesto lance.
A discussão, o esclarecimento. talvez a renovação total
virão depois, quando houver
outra serenidade e outro ambiente. E, sobretudo, quando
se possam apreciar com justa
calma as verdadeiras necessidades dum povo, que, nestes
seis longos annos de presidencia forçada, deve ter aprendido a conhecer melhor os politicos ^profissionaes e seus* elixires.
Diz-se que na nova Constituição a Dictadura pretendeu
deixai* sua marca indelével
arbitrando á imprensa funcções de mera delegada da
opinião publica. Foi assim
que se precipitaram sempre
no abysmo os regimens atrabiliarios:
desprezando solemnemente a imprensa e engodando o povo com loas mentirosas. Mais uma vez se repetira a lógica social. Os bajuladores morrerão ingloriamente ás mãos dos bajulados.

io Ilaci

RESUMO DO EXPEDIENTE
DA SESSÃO DE 23 DE MAIO
Na segunda-feira ultima, reuniu-se a directoria da grande
Instituição Obra de Assistencia aos Portuguezes Desamparados, cujos serviços beneinerentes têm a sympathia de
todas as classes sociaes. Lida
e approvada a acta da sessão
anterior, foi despachado u
seguinte expediente:
Soeios — Foram approvadas
67 propostas .para novos socios que ficaram registradas
sob n. 21.136 a 21.194 respectivamente das quotas: 49
de 3$000; 8 de 5'/000; 1 de
6§000 e 1 de 10$000.
Auxílios de repatriaçáo —
Concedidos a Delfim Pereira,
José Pereira, Albano Vieira,
Antônio de Almeida, Antônio
Francisco
Rosa,
Francisco
Ferreira, Joaquim Luiz, Manoel Gomes Alves, Maria Villas Antunes e 1 filha, José
Marcellino de Souza, Antônio
Fontes, Belmiro Fernandes,
Clau dina de Medeiros, José
Pinto Torres, José Soares dos
Santos, Clotilde Borges e 1
íilho.
Auxílios de manutenção —
Foram prestados auxilios de
manutenção a 9 solicitantes.
Indeferimentos — Foram
indeferidos os pedidos de Aifredo Pinto Teixeira, Jose
Botelho, João Luiz Domingos
Ferreira, José Pinto, Jose
Rodrigues dos Santos, Agostinho Affonso Costa, Rosa
Cardoso
Moreira,
Antônio
Cardoso
Guimarães, Anna
Pereira da Cruz, João Manoel
da Cunha e Ricardo Ferreira
da Silva.
Consultas médicas — E' o
seguinte o actual horário de
consultas médicas: dr. Pereira da Silva (clinica geral), 8
ãs 9 horas;
dr. Oduvaldo
Moreira (cirurgia), 9 ás 10,
dr. Olivio Alvares (oto-rhinolaryngologia), 9,30 ás 10,30.
dr. Cabral Pitta (clinica geral) 10 ás 11; dr. Alfredo
Motta (clinica geral) ás terças, quintas e sabbados, 12 á&
13; dr. Pereira dos Santos
(clinica geral), 14 ás 15; dr.
Moura Vergueiro (clinica geral), segundas, quartas e sextas 15 ás 16; dr. Arthur Breves (vias urinarias), 16 ás 17,
NOTA — Para que os associados, suas esposas e filhos
menores dé 15 annos cônsultem os médicos da "Obra", 6
necessário que uma hora antes das consultas se apresentem na secretaria, munidos
das respectivas carteiras sociaes, as quaes deverão ter as
photographias de todas as
pessoas que tenham direito a
utilizar-se das mesmas
sem o que não poderão ser
attendidos, em face do regulamento interno.

GASA DE PORTUGAL

TRABALHOS DO DEPARTAMENTO SOCIAL
O
departamento
social da
3.000 PRÊMIOS NO VALOR DE 600 CONCasa de Portugal dirigido peTOS DE RÉIS •— ORGANIZADO SEGUNlos srs. Julio de Araújo, IIdefonso Leitão, Frederico RoDO O PLANO DAS MELHORES LOTERIAS
sa e Victorino J. de Souza
Magalhães, continua desenvolvendo methodicamente a
actividade constante da sua
repartição de propaganda, da
qual damos a seguir o resumo do seu movimento de abril
AO POVO
próximo passado.
Correspondência recebida —
Ao fazer suas compras, -oreíira as casas aue <Jlstr!buwm
duas cartas da Camara Mui."ra*uttamente selios do Sorteio Nacional, do 1 % sobre o valor
(bis mesmas. Esses selios. ciuaiidò sommarcm llíOOO. -poderão
nicipal do Funchal, avisando
ser '.roçados na sede do Sorteio, ã rua João Brlcola n. 3 0
a remessa de material de pro(Prédio PiraoitinKuj-) eiri São Paulo ou aaui no Rio de Janeiro na A/rencla Geral â RUA DO
paganda. Carta da "Revista
143. SOBUADO,
¦•om o sr. .PAULO RAMOS, das 8 ásROSÁRIO
5 horas da tarde, nulo
de Direito Administrativo e
liilhete une habilitara.o oortador a conquistar um dos 3.000
Legislação Fiscal" do Rio de
oremios (Io erande olano. sam aue tenha aualauer despesa.
Entre os 3.000 prêmios, cumpre dfestacar os Ue
Janeiro, detalhando os servivalor
ele
lis.
120:000$:
Rs.
60:000$:
Rs.
30:000$;
Rs.
15:000$
ços existentes no escriptorio
Ks. 10:000$. vinte prêmios de Rs. 6:000$: cinco de Rs. 4:000$:
de Mario Lemos. Carta da
«5 de 3:000$: muitos outros de Rs. 1:0005000 o de valores menores. A extracção se fará em Sorteio Especial pela Loteria
Sociedade de Propaganda da'
l'*edornl.
Costa do Sol avisando a reOS SELLOS JA' ESTÃO SENDO DISTRIBUÍDOS PELAS
messa de material. Carta da
Casa dos Poveiros felicitando
SEGUINTES CASAS:
pela existência da repartição
HISITOR RIBEIRO & COMP. — Papelaria e Artlffos
de propaganda. Carta da
o K icrlutorio. ã Rua da Quitanda n. 90.
A METHOPOLIS — Calcados chapóos e artlfroa de
Casa dos Poveiros remttendo
uori ; á Rua Marechal Floriano. 112.
postaes e photographias da
CASA MAURO — Fabrica de Cortinas. Stores • AbatPovoa de Varzim. Copia da
Hl!' i Tapeçarias. Rua da Constituição. 8 - Loja.
• < asa MAURÍCIO — Papeis
These que a Casa dos Povelpintados, conjroleuns.
(letras, etc. Rua 13 de Maio - 9-B.
ros apresentou ao 1° CongresFerreira I,r,nel & CIA. — Accessorios nara autoiíoso dos Portuguezes no Brasil
nni-us. câmaras de ar de todas as marcas.
Parontc dt CIA. — Alfaiataria, camisarla * chapelaria
e que, na parte referente a
ruaruayana 214.
turismo se pôde considerar
effectivada pela repartição de
ATTENÇÀO!
propaganda. Carta de FredeHco Rosa sobre serviços inter— Será annunciado. com todos os pormenores referentes
nos:
uo ssenero de commercio. em destaaue •« em publicacfio ner' Novos
iminente nas columnas desta folha, e de outros grandes jorsócios — Inscrevenaes desta Capital e nos periódicos do interior, o nome das
ram-se mais os seguintes srs.".
'•usas ciue estiverem distribuindo selios do Sorteio Nacional
aos seus freicuézes. Convém comprar nessas casas, por tres
José Martinho, Joaquim da
motivos: Io) — ooraue o Sorteio só so utilizará dos valiosos
Rocha, Justino de Caldas,
serviços das casas mais reputadas, afim de não compelllr
João Gonçalves, Laurentino
nineuem a adquirir mercadorias ruins e caras, sob o pretexto
do recebimento dos selios: 2°1 — poraue essas casas, colSoares Pinto, Eduardo dos
laborando com o Sorteio, estão auxiliando uma irrando instiSantos Cardoso, Manoel de
tulcão brasileira, aue tantos servIcoa"tem prestado, na naz e
na cruerra: 3o) — nela própria conveniência da freguezia do
Bessa, Manoel Barbosa de
se habilitar ao mesmo tempo oue compra árticos bons. nara
Augusto Barbosa SoaSouza,
um Sorteio em aue o oortador do bilhete node vir a ser con'omulado com
res, Marcèllo Silva, Felippe
um premlo de erantle
valor, sem ter tido a
menor despesa.
Joaquim da Costa, Manoel
Joaquim de Castro, Manoel
"A distribuição tlc selios do Sorteio Nacional c a maior
Joaquim Domingues, Antônio
propaganda que se offerece ao eomniercio"
Marinho Gonçal ves. e Antônio
'^aaannnnn
pi Rocha,

EM BENEFICIO DA "CRUZ VERMELHA BRASILEIRA" EM SÃO PAULO
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Dos livros e dos editores como funeção- socicl
Poucos prazeres na vida superam o prazer da leitura. E
nada mais instruetivo do que a leitura attenta de Kvros escolhidos. Instrue a boa convivência, instrue a viagem, mas nem
uma se obtém com facilidade, nem a outra se consegue sem
dinheiro.
A leitura está mais ao alcance de todos. E cila tem muito
de um convívio selecto e das passeatas attrahentes, alegres
suggestivas.
Com os olhos ávidos sobre as paginas de alguns livros
quasi podemos andar por esse mundo, auscultando o rumor
da vida social, sentindo o latej ar do grande coração anonymo
das multidões desvairadas, observando como que "in loco" os
effeitos tão diversos das velhas e modernas physionomias citadinas, da sua topographia, da sua architectura, das suas
expressões panorâmicas, do seu movimento...
Sempre nos lembraremos com encanto das formosíssimas
paginas descriptivas da obra de Blasco Ibanez "La vuelta al
mundo de uii novelista". Admiravelmente escriptas, cheias
de graça e de belleza literária, essas paginas, formam, no genero, uma obra preciosa, uma obra encantadora que nos üeleita e instrue.
Os livros modernos, enriquecidos pela gravura, pela photographia, pela sua magnifica apresentação graphica, por todos os requisitos emfim de suggestão visual, constituem, mais
que os livros de outróra, despidos desses elementos, irresistível
incentivo á leitura e um permanente subsidio educativo dc
Irrecusável valor.
A leitura assim faz-se com redobrado prazer. E é mais
produetiva, porque vinca detalhes utilissimos trazidos ao nosso
espirito pela imagem que os illustra.
Eça de Queiroz escreveu o '-Egypto", outro soberbo documentario de viagem por essas terras de lenda e fascinação.
"que
Percorre-se nos seus capitulos de uma prosa vibrante, a
não falta nenhum dos encantos que divinizam a sublime arte
de escrever, toda essa millenaria e histórica região dos Pharaós.
E não se sahindo da nossa mesa de trabalho, pela quantia
minima de uns escudos, tem-se um pouco a sensação da jornada attrahente, da jornada aliciadora, que desde sempre
embala de seduetora miragem a alma sedenta de asas para
voar, voar!
Um bom livro ó um bom amigo, na phrase de Saint-Piérre,
e Plinio, o grande, que aconselhava a ler muito, chegou a
affirmar que não ha livro nenhum máo, pois por máo que
seja alguma coisa terá sempre de bom.
Vem isto a propósito de varias obras literárias que temos
sobre a nossa secretária e a que desejaríamos fazer desenvolvida referencia se o tempo e espaço nol-o permittissem. Mas
fica essa tarefa para melhor opportunidade. Por hoje limitamo-nos a um enunciado apenas de "lombada", e a dirigir
algumas palavras de justiça a uma das mais importantes livrarias deste paiz, a casa dos srs. Lello & Irmão, cuja actividade editorial bem merece de quantos não vivem só de pão.
Nos últimos tempos sobretudo, não ha em. Portugal quem
lance corajosamente para as incertezas do acolhimento publico maior somma de trabalhos. E não falando já nos volumes dos melhores escriptores portuguezes e- brasileiros que os
e reeditam, temos a
srs. Lello & Irmão continuamente editam
"Lello Universal", dieciomagnífico
do
seu
publicação periódica
nario de grande frormato e largo alcance didactico, verdao que de melhor se tem feito
deira encyclopedia illustrada, — "Figuras
Históricas de Portuneste paiz; e temos tambem as
gal", obra de uma inteira novidade entre nós, cuja apresentação graphica rivaliza com as excellentes publicações congeneres que se fazem lá fora.
E' consolador, para quem dedica ás coisas do espirito uma
certa affeição, observar o desenvolvimento da actividade literaria que se vae affirmando em Portugal, não somente por
parte dos autores, mas por parte dos editores tambem.
Uns são o complemento necessário-, dos outros.
E nesse ponto os srs. Lello & Irmão têm procurado tão
sympathica diligencia exercer os naturaes encargos da sua
profissão que não se reduzem a editar as novidades literárias
que vão surgindo, mas a reproduzir, em bellas edições, as obras
de autores consagrados, nomeadamente do nosso divino Eça,
cujos trabalhos encontraram nessa casa editora o maior carínho e um optimo instrumento de expansão.
Posto que esse facto seja uma conseqüência lógica da
qualidade e categoria mental do autor, não devemos esquecer que nos tempos decorrentes tal actividade representa um
esforço a que sò os fortes poderiam abalançarse, e é isso que
louvamos na iniciativa dos srs. Lello & Irmão.
Encher de bellas edições as montras das Livrarias é de
algum modo estimular o gosto pela leitura, e esse estimulo,
generalizado, será um esplendido factor cultural, um meio subsidiario de valia para o levantamento do nivel intellectual portuguez.
Não basta ensinar a ler. E? preciso uzar a leitura, beber
nessa inexhaurivel fonte de conhecimentos. Ha muito quem
saia da Escola e não volte a pegar num livro. Esses formam
uma outra espécie de» analphabetos, porque embora saibam
soletrar, mal sabem discernir.
Só a leitura attenta, a pratica literária, ou scientifica, na
mais intima familiaridade com as obras de reconhecido
o gráo da nossa cultura.
mérito pode verdadeiramente elevar"Frei
Luiz de Souza", dizia
Garrett, o immortal autor do
se
mas
sabia,
lia
mais
gosava. Assim é, coin
e
se
que quanto
effeito. Modernamente, outra verdade se pode acrescentar ao
conceito do genial poeta das "Folhas Caidas", e vem. a ser que
a leitura, pela somma de conhecimentos que nos ministra, é
"sine
qua non" para se triumphal* na vida.
quasi condição

I PRIME ECMOMISU! I
Desejando V. Lixas, comprai* moveis <le vlme. lindos, carrllllioa imrn licfoé, tcnhnm sempro em mente de «iue ti CASA
liXOIt, uu Keiicro. é a <iue muior vnntnarem offerece .
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CONSULADO GERAL DE
PORTUGAL

Üe^nmfsia

PEDIDO ÜE INFORMAÇÕES SOBRE O PARADEIRO DE VASCO
AUGUSTO DE MATTOS TRIGO
Deseja-se saber o actual pararudeiro do portuguez
Vasco Augusto de Mattos Trigo, irmão de
Antônio de Mattos Tligo, de 18
annos de idade, que. segundo ínformações
colhidas,
trabalhou
numa padaria nesta capital.
CHAMADAS A ESTE CONSULADO GERAL
Sào convidados a
comparceet
a este Consulado Geral, paru traEar de assumptos de seu inieresse, devendo apresentar-se munidos do respectivo titulo de nacio.
nalidade, ou passaporte
antigo,
ou, na sua falta, competente doeumento passado pelas autoridades portuguezas, com o qual provem a sua .identidade, 03 seguiutes individuos:
Antônio Fernandes
da
Costa,
solteiro de 23 annos, pintor filho
de
Manuel Fernandes da
Costa o de Henriqueta
Ribeiio
Martins, natural da freguezia dn
S. Paio do Fão, concelho de Espozende, districto ile Braga, e
residente nesta capital á Travessa do Matto Grosso 11." 1;
casada
Estanislana da
Silva,
com Antônio Josó da Sijva, o qual,
segundo informações, tem o seu
emprego ou paradeiro nesta cidado á Avenida Gomes Freire n.
50,
Garage Paula;
'
Manuel Joaquim Marques Tavares, casado, que foi internado no
Hospital São Sebastião, desta capitai, Pavilhão Clementino Fraga. cama n.° 8;
Palmira Rosa, casada com João
Martinho Alves, natural de Almofale, concelho de Castro Daire,
districto de Vizeu, a qual, segun
reside
do informações colhdias,
Suburnesta cidade á Avenida
bana n.° 2530;
Vicente
on
Vicente Antônio,
de
Castro, 011 VicenAntônio
to
Antônio
Cipriano,
propriecasado,
o
carpinteiro,
tario
natural do logar de Rachado, freguesia de Sever do Vouga, concelho de Agueda, districto do Aveiro, residente nesta cidade á rua
Guarupé n." 64, Penha Circular.
Antônio José Fernandes, casado. que, segundo informações, reside nesta capital á rua Cor.de do
Bomfim n.° 1110;
segundo
José da Costa, que,
consta, reside ou residiu nesta cldade á rua Benedicto Hippouto u.
52;
Álvaro Barbeitofl, cisado, empregado de commercio, filho do
Caetano José Barbeitoa e de Rosa
Clementina Barboitos, natural do
Vianna do Castello;
Antônio Peres Cardoso, casado,
industrial, filho de Antônio dos
Santoa Cardoso e de Augusta Carolina Peres, natural ds Paimola,
Setúbal;
Manuei Affonso Gonçalves, soí^
Josó
do
teiro, estucador, filho
Maria
Rodrigues Affonso o de
Rosa Fernandes Gonçalves, natural da freguesia du Angona, concolho de Caminha, districto da
Vianna do Castello;
Isabel Ferreira Silva, ou Isabel
Maria Ferreira Silva, casada, filha de Joaquim Antônio FerreiBarbara
ra o de Maria Emilia
Ferreira, natural da freguesia de
Benavonte,
de
Graça, concelho
districto de Santarém;
Carlos da Costa Pereira, solteiro, empregado de commercio. fi.
lho do Antônio José Pereira c du
Maria Luiza Ferreira Pereira, natural de Nine. Famalicão;
solteiro,
Gaspar,
José Emilio
empregado de commercio, filho do
Alexandre Augusto Gaspar e do
Gaspar,
Urbana do Nascimento
natural do concelho de Moncorvo.
DEPOSITO
EM
DOCUMENTOS
NESTE CONSULADO GERAL
Neste- Consulado Geral encontra-se depositada urna caderneta
do Rio do
da Caixa Econômica
Janeiro, com o n.° 264.947, que
será entregue ao seu proprietario, José Ferreira Loureiro, mediante prova da sua identidade e
de quc tal documento lho portence.
CORRESPONDÊNCIA NESTE
CONSULADO GERAL
Neste Consulado Geral enconendereçado á
tra-se" um officio
Associação B. M. Marquez dfl
•Pombal, quc será entroguo a pessoa do confiança daquella Assoautorizada
devidamente
ciação,
por escripto pelos se.us directorea.

AGORA TfflBEüS PORTÁTIL
A ultima e genial construcção
allemã. Procurem detalhes á
^^SSS^^S___B__Íf
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EUROPA MACHINAS
DE ESCREVER Ltd. Rio
1'lionc: 3-2730 — Rua General Camara. 134-sobrado.
eni
Agencias
Paulo
e Juiz de Fora.

NAS INSTITUIÇÕES
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Reuniu-se a Assembléa Deliberativa do Centra
do.Minho — A eleição da sua directoria e
ouiras noías

Realizou-so ha dias;, conforme tem assignalado como das mais teustava annunciado, wma
reunião cundas em aetividadtj c beneineextraordinária da assembléa deli- rencia.
berativa do Centro do Minho, para
Uma caloroás ovação cobriu s»
preenchimento de vagas nesse or- ultimas palavras do orador.
Fm seguida, foi .designada uma
!íão da administração e para eleição de. nova directoria, por haver com ívissão, composta dos srs, !•'"•
renunciado a quasi totalidade dos dro Mesquita, Jayme Vianna, Jose
directores que vinham servindo.
de Araújo Lage o Jlydio Xuiu.-.
Presidiu o 2" vice-presidente da pura visitar o digno membro ti:,
assembléa, sr. Índio Nunes, secre- assembléa e grande benemérito uo
tariado pelos srs. Álvaro Montei- Centro sr. Manoel Gonçalves, uu-.:
ro e Fedro Mesquita.
se encontra enfermo.
Para a vaga existente na asAntes de- encerrar a reunião, o
sembléa íoi eleito o sr. Jayme Fev- presidente saudou os novos elo:
reira e para o cargo Ue secreta- tos, referindo-se especialmente ao
rio o sr. Fedro Mesquita, sendo novo secretario da assemblér. sr.
ambos os nomes
acolhidos
cum Fedro
Mesquita, seu empanheiro
unanimes applausos.
de trabalho na directoria anterio ¦
Procedeu-se em seguida á ele-f- e que prestou os mais relevantn
çao da directoria, feita por acci.-i- serviços, c.oni uma dedicação qua
mação, sob proposta do sr. Armin- ninguém até hoje excedeu; a Jaydo Firas, recaindo nos seguitnea me Vianna, um dos fundadores da
nomes:
casa, apóstolo e lutador da íut;
Presidente, Jayme Kibeiro Vian- dação, om cujas qualidades dc '-ana; vice-presidente, Francisco An- racter o intelligencia todos co:.tonio
Barbosa;
secretario,
José Ciavam para quo o Centro se re
Xavier; vice-secretário, Bernardi- integre na situação de engrandeTeixeira;
thesoux oiro,
Josó ! cimento e de prestigio que sempre
de Araújo Lage: viee-lhesoureiro, occupou, e José ¦ic Araújo La^
Vicente Pereira; procurador, Can- ififatigavel trabalhador e !c
lealií;;
dido
Gonçalves ;
bibliothecario, mo companheiro, que ha um anuo
Manoel Real Martins, e syndico vem sendo um dos melhores obreiVirgilio Carvalho.
ros do Centro.
Com a eleição
do
sr. Jayme
Por entre calorosa ovação, foVianna
para a directoria, ficou ram encerrado,-; os trabalhos.
vago o cargo de presidente do conselho fiscal, sendo eleito o sr.Antonio Luiz da Silva e para a vaga
vogai o sr. Moysés
do
Pereira
Pinto.
Terminado o preenchimento dos
cargos, foi franqueada a palavra
Reuniu-se, quinta-feira, ã noite,
para serem tratados outros assumo Conselho Director da Federação
ptos, «endo então apresentada u.
seguinte proposta, que foi appro- das Associações Portuguezas par.'»
eleição do seu Directorio da Comvada por unanimidade:
"Considerando
missão
Conselho d.-i
que o Centro do Colônia. Fiscal e do
Presidiu a reunião o sr.
Minho se integrou na Federação
das Associações
Portuguezas
do Autonio .Dias Leite que tinha ;io
Brasil, como uma das sociedades seu lado oü demais directores du.
fundadoras do organismo, entidade Federação persentes: Illidio Nunes,
1" secretario;
José
Gom;«
máxima da colônia;
Lopes, thesoureiro,
e Avelino da
Considerando que essa qualida- Motta Mesquita,
procurador. j
de, do mesmo passo que dignifica
Aberta a sessão e lido o expedi*
o prestigia o Centro, fcambem lho ente,
foi approvado o Hymno dn
impòo deveres de responsabilida- Colônia,
de autoria do insigne mades espeeiaes;
estro Oscar da Silva. A seguir t<Considerando quc entre
esses j av. Victorino Moreira. presidenl/>
deveres está o de, tanto quanto o delegado da Camara Portugueza.
possivel, facilitar e por todos o» de Commercio, propoz que fossem
meios auxiliar a acção da Fede- eleitos
por aeclaniação os seguinração, ein suas altas finalidades tes nomea
para o Consolho da Copatrióticas;
i lonia: Condo Dias Garcia, Francis-Considerando mais que o esta- co de Souza Costa, Raymundo Pctuto da Federação não impõe qual- reira
de Magalhães, Manoel Jo.o
Ribeiro Seabra,
quer ônus ás sociedades federa- Lebrão, Antônio
das e. assim, em contrario ao prin- Alfredo
Sequeira,
Albino Soiií.-i
cipio
adoptado,
nao Cruz, Antônio Dias Leite, Antoni.i
geralmente
lhes exige qualquer contribuição, Leito
da Silva
Garcia, Antônio
Alberto Almeida Pinheiro, Auguamas as faculta voluntariamente;
Tendo em vista que essa con- to Castro Lopes Brandão, Avelino
tribuição é um dever moral das Souto Motta Mesquita, Com. João
associações e muito especialmente Reinaldo Faria,
Carlos Frederico
daquellas que têm a responsabili- Costa,
Gervasio Seabra.
Ricardo
dade e a honra de fundadoras;
Seabra Moura, dr. José August-J
Propomos que a assembléa deli- Prestes, com.
José Vasco Ramaberativa.autorize a direcção a dis- lho Ortigão, com. Paulo Felisborcem
mil
réis
mensal- to P. Fonseca, José Gomes Lopes,
pender até
mente como contribuição volunta- Alfredo
Rebello Nunes,
dr. Auria para as despesas da Federa- gusto S. Souza Bãptista, Barão do
Saavcdra,
Bento
Ernesto Pinto,
ção.
Kio S cie maio dc 1932. — Fedro eom. Antônio Parente Kibeiro, .JoMesquita — Jayme Kibeiro Vian- sé Pinto Duarte, barão do S. João
na — Álvaro Alves Monteiro ~ de Loureiro,
Domingos José RoEiras — Joaquim
de baliuho, Alfredo dos Santos, AnArmindo
Amorim — Moysés Pereira Pinto tonio Rebello Louronço, José Ra¦— Albano de Carvalho — José da mos da Cunha Braz, Carlos Zenha
Purificação Gonçalves — Francis- Plácido,
Albino Bordallo Garcia,
co Kodrigucs Garrido — Miguel João de Carvalho Macedo Júnior.
Ferreira Cardoso — Adolpho Ju- Zeferino Josó da Costa, João dd
lio dos
Rial Costa Macedo, José Luiz Monte: ¦
Santos — Manoel
Martins."
ro, Manoel Joaquim
de Aliiicid;:,
Guimarães, FranDepois da approvação, com ap- Raul Monteiro
plausoa geraes, desta proposta, o cisco de Senna Pereira, com. A',:do Almeida
Pinho. Albino
presidente lembra á assembléa que tonio
com. José A. C.
naquelle dia passava- o anniversa- Fontes Garcia,
rio natalicio do sou. illustre presi- Granado, José Secundinu de SoaVIAS UKINAKiAS
Rodrigues
de Sequeira,
venerada za, João
dente effectivo, figura
Gonorroèa e suas complicações.
por todos os minhotos o das mais Victorino Gomes do Avellar, Vasco
— Hemorrhoides e hydrocele
Luiz de Almeida
Rabello,
illustres da colônia portugueza, o Lima,
sem operação e sem dõr — Rua
Augusto de
Souza. comm.
barão do Peixoto Serra, e propor, José
S. Pedro, ü"6 — Das 8 ás 18 hs.
Cardoso
Gouvêa, J.eroque em acta fossem consignados Antônio
o grande regosijo da assembléa <s mias Alves, Augusto Faria C. Padr. José Cortez, Antoni»
os votos de que por muitos an- checo,
nos se prolongue uma vida quc se Aliíujida Cipriano, Antônio Ribeiro França, com.
Arthur de Caütro,
Claudino
Mario
Coelho da
Silva, com.
Alexandre Herculano
Rodrigues e com. Joaquim Freire,
Depois procedeu-se á eleição da
e da Commissão ífvPapeis c artigos americanos para Directorio
Papelarias. Distribuidores do afa- cal, por escrutinio secreto. Serviram de escrutinadores os srs. Ma»
mado papel hygienico marca
"POLAR"
rio Villclii Gomes e Frederico Ro»
sa. E verificou-se o seguinte tíOTTONI, 64 sultado:
KL1 A THEOPHILO
—:—
Rio de Janeiro
Telep. 4 4787
Para o Directorio — Presiden!,'.
Carlos Malheiro Dias; vice-pre?;dente, Conde Dias Garcia; iõ ^-J
cretario, dr.
Augusto
S. Soura
maravilhoso
Este
Bãptista; 2o secretario. Illidio Ni:sabonete, approvanes; Io thesoureiro, com Antoni/»
do pela Inspectoria
Cardoso de Gouveia;
2o tliesouGeral de Hygiene,
reiro, com. Antônio
Parente Rifas de3apparecer, em poucos dias, as manchas pelo rosto, espibeiro; procurador, Alfredo Rebslía
nhas. pannos. sardas, caspas, impingens, erupções cutâneas, caNunes.
naes de bexiga, brotoejas, etc. O SABONETE RIFGER. conhecido
Para
a Commissão
Fiscal —.
ha uns 60 annos, se impõe como o melhor para o .banho, tornanPresidente,
Antônio Dias
Leite:
do a pello agradavelmente fresca e assetinada, faíendo agir mais
secretario, Josó Gomes Lopes: rasuave aroma: dando-lhe belleza attractivos e encantos. A's mães
lator, com. José Rainho da Silva
de familia convém, de preferencia, usar este prodigioso sabonete
Carneiro; suppletne do presidenpara lavagens de seus filhinhos. porque, além das propriedades
te, com. Antônio A. A. Carvalhaes;
acima enumeradas, é um seguro preservativo de todas as molessupplente do secretario, Ildefonso
tias contagiosas e epidêmicas.
Leitão; supplente do relator, UnsVENDE-SE EM TODAS AS PHARMACIAS E DROGARIAS
berto Tàborda.
O presidetne, sr. Antônio Dias
Contra a remessa de 1?500 enviaremos pelo correio, registrado,
Leite, declarou por fim esse resuift sabonete. — Silva Carneiro & Cia. Ltda. Ruu Buenos Aires,
tado
u agradecendo
H4Ü-RÍO du Janeiro. Deseja-se distribuidores ou representantes.
a presenc.v
dos membros do Conselho, deu por
encerrados os trabalhos.

Federação das Associações
Portuguezas do Brasil

Dr. Duarte Nunes
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Rioerío Guerra & Cia.

' GRUPO "FUTURISTA";
1
1
1
1

Sota, e 2 poltronas
Cadeira. dt> balanço
Mesinha do centro
Cesta para papeis
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25*000
7$00ü

150$000

LINDOS CARRINHOS PARA BEBÊ. POR RKEÇO AO ^CA^m
CK DAS BOLSAS MAIS MODESTAS QbB, SEJAM
DESDE 1001000
ANTÔNIO FLOIt & IRMÃO — FubrlcniHes e Importador*»
- I íllal
R. Visconde do Rio Branco. IS — RIO DE JANEIRO
•
SÃO PAULO — Matriz
Tol. "-S7U3
4-6252
Tel.
Avenida Tiradentes. 2S2
Promptn entreiín tio» pedido» acompanhada dn respectiva
importância e "sem uiuii. despesas» »te carreto".
1
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CONSTRUA SUA CASA NO SEÜ TERRENO!
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Offerece seis condições
para longo
prazo

Av. Rio Branco, 111-3= — Tel. 3 » 1269
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PREPARA
ARAUJO
MURILLO
O ANGU/TIA DA
ANDOD1PI11A OT^TT NOVO LIVRO DE POEMAS
m-lu
MATUDEZÁ
PEDD1DA
J\. s
ft

Murillo Araujo é uma ãas expressões
mais luminosas âa arte poética ãa hora que
passa. Para coroal-o príncipe áos poetas
modernos nâo serão precisos concursos porque toâa a sua obra já é por si mesma uma
aureola maravilhosa áe unanime louvor.
Sensibilidade toâa feita áe requintes ãe
¦pensamento e âe emoção, âe belleza e de
esthesia, Murillo Araujo é um nome âe relevo
em nossa literatura contemporânea.
Os seus poemas são os inãices âe sua evolução porque o laureaão vote é um âos raros
intellectuaes que sabem evoluir, acompanhanão o ãynamismo ão século no seus processos
varios âe renovação.
Quanâo estreou com "Os Carrilhões", ofreceu-nos uma poesia toâa symbolista e interior, feita ãe desalentos e vuimada ãe cilicios
ãe dor.

w

Sete
Cores
d
o
Céo"

Mais tarde, deu-nos a offerenãa miraculosa ãe "A Ciãaâe ãe Ouro" que é um cantico ãe louvor ao Rio âe Janeiro e onãe a arte
subjectiva tem o seu padrão no ãecór e na
sabedoria âas árias âe muito longe.
Ultimamente, publicou a "Illuminação da
Vida"— uma serie magnífica ãe poemas objectivistas e onãe a ingenuidade e o ãecorativismo se quintessenciam aâmiravelmente,
Murillo Araujo, porém, nâo se cansa ãe
¦ vensar e ãe sonhar.
E prepara um novo livro âe versos.
A legenda é a mais linda possivel: "As
Sete Cores do Céo".
Como inâice eloqüente âa grande belleza
dos derradeiros poemas de Murillo Araujo,
damos hoje aos nossos leitores as primicias
desse poema:
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Eu tenho inveja da felicidade!
Não da que os outros têm, que é delles não é minha,
mas da que eu ia ter, — ia ter noutra idade,
quando o meu coração era aquella andorinha
«simples, no seu beirai; livre, na immensidade...
Pois a felicidade ia ser minha:
acalento de amor, no berço; louvaminha
primeiro gorgeio — ave que desaninha
antes da primavera, e acha saudade
\ antes do idyllio! Trefega andorinhaj
por quem minha infantil precocidade
criou azas de orgulho e de vaidade,
desdenhou o beirai, mediu a immensidade
e lá deixou a aldeia ribeirinha
pela visão do mar, junto á grande cidade..,
Oh! a felicidade já foi minha
e eu tenho inveja da felicidade...
Ella se foi, com o tempo, que definha,
u, esperança da minha mocidade.
Andorinha, andorinha,
perdeste o teu beirai, perdi a immensidade,,.
S o inverno se avizinha!
Eu tenho inveja da felicidade...
HERMES

Ss
M

„

FONTES.

flIillS sos Viftingsl

Desse.s piratas antiquissimos. que invadiram o norte
da Europa, entre os séculos
quinto e nono, quaes outros
hunos, e espalhando o terror e o desassocego pelas
costas da Grã-B retanha,
França e paizes do Mediterranço e que mais tarde, confundidos com os dinamarquezes, suecos, saxões, jutos
e anglos, sob o nome de Normaneios ou Homens do Norte. foram responsáveis pela
fundação da heptarchia ingleza e mais tarde conquistaram o norte da França e invadiram de vez a Inglaterra,
a sciencia da archeologia tem
trazido á superfície do solo,
por entre os fjords accidentados da Noruega documentos
reveladores de seus costumes
barbarei,

cidade contra as instituições
religiosas que encontraram
nos paizes por elles saqueados
bem demonstrou a intolerancia que tinham pelos cultos
extranhos, reduzindo a cinzas ou a ruinas grande numero de mosteiros.
Como na maior parte dos
povos antigos, o culto dos
mortos merecia-lhes a attenção e foi devido a isso que se
descobriu ha alguns annos
passados na villa de Gokstad,
no Fjord de Christiannia, um
túmulo de uns cento e cincoenta pés de comprido e que
durante muitos séculos íôra
objecto de admiração supersticiosa do povo do logar. Vencidas as difficuldades dessa
superstição local, os scientistas deram inicio ás escavacões, encontrando o casco

(V,

Luiz se quizesse lhe daria a eorôa
coroa do rei...
com ella — quem sabe? — a grandeza,
riqueza,
poder. '
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de uma galera
quasi intacto
*
dentro da qual se
Viking,
achavam os ossos do proprietario. acompanhado do capacete e armas de guerra, de
accordo com o costume tradi(Conclue na 20» pag.).

O Menino Jesus,
que anda sempre no collo da Senhora da Gloria,
deu-lhe a bola do mundo que trazia na mão;
e o garoto vadio teve para jogar
iodo o globo christão.

Tuas igneas volupias dolorosas
Marinham no meu sangue, abrem-se em rosas.
Em meu craneo.., E escutando os sons violentos.
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Não. Não agüento tamanho
pouco caso: era o quo faltava!
E. diante
destes olhos, fasor o
que elle fez, minha Senhora da
Conceição!
Assim pensando ahi vinha a
Benedicta —- alta, esvelta, mostrando na saia leve tle cambraia
a opulencia dos quadris do mulata bem íornida. Sacudida a cabeenraivecida,
endireitava
o
ça,
corpo e. pousando us mãos na cintura. parava du repente, em attitudo de desafio. Continuava dopois a marcha, perseguida
pela
mesma idéa má; estrada afora,
ia esmagando, sob os sapatinhoó
de couro cheios do pellos brancos, as flores e o.s arbustos. A's
vezes, num gesto estoavado, desmanchava a laçada do lenço
de
sede côr de ouro fosco, que tão
bem lho coiíava a grenha luildia.
Ru. mostro a esse diabo! Ila
de me pagar o atrevimentol
E
traçava nervosamente 'o chalé fino, do
cõr vistosa, que
havia
comprado na véspera para assistir á precisão.
Chocalhavam-lhe
no pescoço as contas eseuraa de
"lagrimas de Nossa Senhora"
e
as bichas de ouro faiscavam ao
sol, brunindo. com o reflexo, a
face afogucada da rapariga.
Na lombada do morro assomava, a espaços , o eomoro dum
¦cupim sobro o qual os piea-páos
irritavam num assanhamento
do
voracidade contra os pequenos insectoa.
O sol, a pino, afugentava
da
grimpa das arvores o pas;aredo
que se escondia no meio das franças. Entre íí3 folhns dum ingazeiro
cochichavam
periquitos,
m a n s a m o n t o, preguiçosameuze, como invadidos da calma ca. 1

Da tempestade, grito aos teus gritos. :,
Arquej o nos relâmpagos afflictos,
Cravado sobre a cruz dos quatro ventas!
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muroso, arrastando em pequenas
balsas de folha do umbaúba borboletas do grandes
azas
oculadas de azul. A água do rego cahia
colleando os canteiros e lambendo preguiçosamente as raizes das
mangueiras seculares, das laranjeiras em flor. Debruçada sobre
a porta 'dizente ao pomar uma
grande, arvoro viçosa, de compridas folhas encarnadas,
attrahia
um enxame do bezouros, do maribondos zumbidores u do beijaflores cinzentos cuja cauda branca
abria-se em tesoura. E 03 pequenos
seros alados, numa embriaguez do
sons e de cores, banqueteavani-se
no leito viscoso da arvore. No centro do largo pateo, um cavallo
escarvava a terra, dobrando depois .os joelhos o espojandov-.se
voluptuosamente, á procura
de
refrigerio- Junto ao muro da
frente,
velho boi
carreiro, do
pescoço alçado, orelhas aprumadas c olhos fitos na lombada do
morro fronteiro, mugia, dolentemente, chorando talvez os comlongínquos, despediupanheiros
do-se talvez, com esse gemido sei'de
vagem, repassado
angustia,
dos campos saudosos de CannaEráva, onde até então pompeara
a sua independência de filho doa
sertões. Um joão-de-barro, cheio
do susto chamava ansiosamente
pela companheira pulando o romexendo-se na porta de sua casinha, levantada
nobre o ftalho
do genipapeiro, á beira do curral.
A companheira respondia ao longe e continuava a caçar insectos.
Ouvia-se tambem ao longe o geTOido r'r.3 ja.-;tin num chavaecal
et curo.
iodos oa átírejá v*»jò procurairu-a a sombra, ua hora canteular
da sosta.

CONTO

DE

AFFONSO ARINOS
E o sol o. pino requeimava
terra numa grande inundação
luz.
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MOACYR DE ALMEIDA
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FEITIC
nicular. velando de quando
em
quando as pupillas redondas. No
meio das folhas seccas, farfalhantes, passava um
calango,
traçando na rápida corrida um zigzag de fogo com a pelle azul-dourada do seu dorso.
E caminhava a Benedicta, lorgicando planos, tramando contra
o desaforado Miguel quo, ainda
ha pouco, passara por. junto delia,
fingindo não dar por isso,
tao
preoecupado parecia
cum outra
conquista.
Pois era assim que
elle pagava a dedicação do Benedieta, o seu amor quente e caricioso, o seu gosto cm lho agradar sempre, em vestir-se bem,
enfeitar-se toda para lho apparecer? K ainda agora mesmo não
acabava de fazer o sacrifício du
vir de tão longe só para vêl-o na
procissão? Atrevido! Desavergunhado! Ella não tinha sangue de
barata para aturar tanto desaforo. Deixal-o estar: haveria de
pedir conselho a tio Cosme para
enfeitiçar o Miguel.
Oh, o tio
Cosme era sabido, ça coisas ae
feitiçaria!
E, assim pensando, chegou
á
larga porteira que dava entrada
ao pateo espaçoso, fechado por
muros
Cobiia-03
pardacentos.
uma
carapuça
de capim secco
para protegel-os contra a ncçãa
dissolvente daa chuvas. No íundo, erguia-se o sobrado branco,
com uma escada de pedra ao lado.
Benedicta entrara.
Uma laranjeira, numa das faces do sobrado, derramava ondas
de perfume no quarto quo olha
para o nascente. Do l.-ido direito,
uma porta no muro dava a?;c«5Su
ao pomar, abrindo quasi
sobre I
ura rego d água abundante, mur- 1

teus delírios presa,
sobre as rubras plaga.»
soes na noite accesa,
treva em. que náufragas,

do céo.

E assim surgiu então mais um poeta no mundo...
para vosso pesar.
MURILLO ARAUJO
-.Especial para o DIÁRIO DE NOTICIAS)
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Minha grandeza em
Roja entre abysmos,
Onde, arrastando os
Naufraga na árdua

Tomando a terra e o céo por divinos brinquedos
o gury vagabundo
de olhos rindo na luz começou a cantar,..

S. Seba* tiãotalvez Ine trouxesse a couraça do ouro celeste
angelical —
protectora na peste,
defensora da doença c da dor c do mal
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Soffro em. tuas angustias, natureza!
Ar do no sol; blasphemo em tuas fragas;
E, dos mares na barbara grandeza;
Minha alma espuma no fragor das vagas..,,

Recebeu delia o manto estreitado de brilho*.
E tomando esse véo
o garoto vadio
teve para brincar as estreilas mais puras

S. Jorge, por exemplo, não podia dar a lança,
essa lança alta e clara da luz vencedora —essa lança de sol que assombrava o dragão?!

ESQUECIDA

Pfc

Tribu de salteadores do
mar, indomitos e viajadores
consummados, raça hercúlea,
ao mesmo tempo, corajosa u
aventureira, professadora do
culto de Odin. o deus scandíliavo dOS combates, sua íei*0-

,E pensou o pobrezinho:
se tivesse no Céo — não madrinha — padrinho,
talvez tivesse agora um presente na mão.

S.
a
e
a
o

da Glorh

Ia; mas nesse instante
viu chegar a madrinha
numa graça de luar como um sonho,
branquinha
Do Céo vira o pezar que elle estava a sentir.
E que linda que vinha —
num clarão,
a sorrir!

Um dia de seus annos
(como todos os annos costumava se dar)
veio a Noite sem que recebesse um brinquedo...
a não ser o luar...

ti MA PAGINA
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Mas a madrinha, sendo, a Senhora
que lhe havia de dar?!
E naquella hora escura —¦
o vadio, o garoto ia quasi chorar.
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NASCIMENTO DO POETA
Era um garoto pobre e Tadio
entanguido
com o gorrinho a cair sobre a face finória —
a calcinha esmaltada, ein remendos
descalço...
e afilhado de Nossa Senhora da Gloria

^/

Os casi ei los do Sapão

Da época do romanticismo ç cavalheirismo
feudal qua as nações da Europa dotaram de xecordações históricas e inesqueci»
¦veis, o Japão teve sua parte/iraembora, por
portanto, afastado
preconceitos e superstições antigas qm o trouxeram isolado das
relações sociaes dos povos cultua
do oecidente.
E, como na Europa os casvellos
feudaes ainda hoje se elevam inelaucolicos e severos, ostentando
«auui derrocado* bastiões cobertos de hera verdejante, ali ponteagudas torres onnegrecidas e
esguias contra o horizonte azul,
conservadas pela mão do homem
contra as intempéries das esta»
ções, assim, no velho Japão feudal. as ruinas dos seus casttllos
o os tectos em pagode das torres dos que ainda existem, evocam,
aos que os contemplam, a recordaçâo dos velhos prceonceit.-a de
nobreza, do culto á honra c das
praticas do bravura que foram 03

rrrr

bunaga (1533-1582), deve ter tido
imponentes
torreões, decorados
com magníficas pinturas, segundo narrativas
de
miss ion ar ias
no
portuguezes que o visitaram
século dezeseis.
Nagoya, a meio caminho, entr»
Ozaca e Yedo. com sua bella torro central, e que pertenceu a um
do3 membros da familia Tokougawa; Hikone, entre Ozaca e Nagoya e mais ao sul, Wakayama,
tambem pertencentes a membros,
da mesma familia, um dos quaa3,,
Iyoy-assú, íoi o terminador
da
obra de unificação do povo japoncz, iniciada
Nobunaga »
por
continuada por Hide-Yoshi (15351598).
Osaka. sobre o local
ris um
templo, no centro da cidade dt»
mesmo
nome'.
construído
por
Hide-Yoshi.
Tem soff rido concertos o recon.itrucçõtjs
durante
os ultimos tres s«_culo3. Superior
em grandeza a muitos, suas telhas são douradas o as suas pa-
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Junto á porta que ciava para o
pomar, quando entardecia, Benedieta, do costas
o pateo.
para
conversava com um preto velho. Era o tio Cosme.
A carapuça
de lã, carregada
sobre a fronte, annuviava mais
esse rosto adusto, punha um que
de sinistro* naquella physionomi.i
ao mesmo tempo enigmática
e
feroz, burlesca
solemne.
O
e
olhar torvo,
rompeudo
frio e
perverso dos bugalhos vermelhos,
como os dentes afiados rompem
da mucosa rubra do jaguar, pairava sobre a Benedicta, aguao e
penetrante.
O. negro vestia do algodão du
côr fusca.gA camisa, trazia-a elle
aberta ao peito, mostrando a pelio fi'anzida
e riscad-n
de betaa
íuríuraceas. Protegiam-lhe 02 pás
contra os seixos da estrada aiparcas de couro crú. Curvado
como estava e apoiado a um bordão, cuja ponta ennegrecida tmii.i
signaes
de sangue, certamente
de reptis que matara pelos cami.
nhos, deixava pender do p;scoço
escuros,
de cordões
na p.onta
amuletos do couro, unhas e presas de onça. quo livram do qunbrantos o do enfermidades.
Empregava e3sas patranhas em
serviço do seu ódio aos branco»,
de vingança contra os soffrimentos de sua raça. Espécie de paga
negro, era Cosmo o espirito do
revolta entre os seus malungoa.
Ninguém ousava offendel-o, por.".o
que um terror aupersticios3,
qual oa próprios fazendeiros não
(Conclue na ílO** pag.).

festões gloriosos o ornamentaes
da idado media e do começo da
moderna.
Entre as ruinas existentes ou
debappurecidas, Adzuchi, á margem do Lago Biws, na província
áe Kioto, residenoia feudal de No.

rodes pintadas com "figurai do
phoenixes e tigres. Foi theatro
de guerras medievaos, uma
das
quaes, entre Hide-Yori, filho dc
Hide-Yoshi, quo herdara do pae
' a propriedade e Yyey-assú Tokoui
(Conclue na 20a pag.)
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lüIS DE GONGORA
(Especial para o DIARIO DE NOTICIAS)

Uada vez que começamos a
collaborar num jornal ou revista, e embora, mais ou menos habituados a enfrentar a
critica — até agora amável,
dos leitores e amigos, sentimos o que os artistas chamam "le trac". Mas, emfim,
como sei que os futuros leitores desta secção requintam
pela condescenâencia, vou iniciar esta secção como se fosseraos velhos conheciâos.
Tendo encontrado um certo interesse e fácil comprehensão nas pessoas que me
consultam, creio inútil dizerlhes com quanto prazer responáerei a todas as cartas
que me sejam âirigiãas á reáacção deste jornal, embora,
como é lógico, façam o contrario d'aquillo que eu lhes
aconselhar; porque é humano e sabido que quando pedimos um conselho ou parecer
sobre qualquer assumpto, geralmente, já o temos resolvido e até executado...
1 Assim, pois, vamos ao caso:
Dias passaáos, quando em
visita a uma casa em que se
encontravam algumas senhoras, tive oceasião de observar
effeitos de luz tão surprehendentes e indiscretos, que fariam corar a um santo áe
cera.
Madame X., a dona ãa casa, sabiamente collocada de
¦ costas para uma maravilhosa porta-janella, ãe onde se
descortina o maravilhoso panorama da praia mais bella
áo inundo, naturalmente não
podia gozar desta admirável
orgia de luz e de esthetica.
Mas... a compensação era
extraordinária;
porque tres
se ihoras, as suas tres melhores e mais queridas amigas,
lá estavam, gozando aquelle
bem
portentoso panorama,
'defronte
a Mme. X., bem dea esta bella janella e
*Jronte
ai ida mais bella e branca
praia. Estas tres senhoras estavam admiravelmente bem
Üluminadas... A luz que tão
cm cheio e graciosamente dava naquelles rostos, áeíxava
examinara, olho nú, como se
, fosse com auxilio de um microscopio, os lindíssimos signaes que o tempo marcou; os
mais reronditos e pequeninos
cravos; alguma mimosa verruliuinha, que ás vezes escondemos por moãestia; cabellos,
buços, rugas, e emfim, mil e
uma coizinhas, com que a
natureza proâiga nos vae presenteanão, pois cçmo ãiz Vaz
Caminha, — embora applicado a outro assumpto — "A
terra é em tal fôrma graciosa... que nella dar-se-â "tudo"... e lá havia de tudo...
A e-icantaâora e bondosa
¦ Madame X., cuja conversa é
mais uma graça a juntar ás
muitas, que já reúne, teve a
gentileza áe passar em revista, toãos os institutos ãe belleza existentes nos vinte um
Estaãos deste Brasil de poetas
e mulheres lindas, sem omittir ainda as innumeras receítas domesticas, em
entravam ãesâe o leite que
áe burra
distillaão, ao ovo ãe peru
preto; e não fosse o ar aggressivo ãas senhoras illuminadas e o encanto ãa palestra tão instruetiva e documertada, teríamos gozado
uns momentos de verdadeiro
enlevo. Posso assegurar-lhes
que a minha illustre e gentil
amiga, Madame X., dando
aquelle mundo de endereços,
receitas e olhares tão carinhosos quanto minuciosos, ás
suas caras ouvintes, a par
de um interesse profundo e
desmedido, deixou entrever a
extrema bondade de uma alma
bem formada, que evitando
uma luz forte, evita assim ás
suas amigas, o trabalho ex-

haustlvo que ella teve e, que,
acho, não foi muito apreciaão pelas homenageadas.
Não quer isto dizer, que ãevemos sentar-nos sempre de
costas para as janellas, porém, devemos convir que seria
bem agradável para a paz aomestiça e social, que a do.na
d etoãa a casa onde se recebem senhoras que já colheram
25 primaveras, procurasse tèr
alguns sofás ou cadeiras nessas conáições, ou pelo menos
com a luz, ligeiramente vela'da,
para que nessa doce penumbra fiquemos com o tal
"véo díaphano",
áe que tanto
se fala e que tão pouco se vè.
Hoje finalizo apresentando
um dormitório estylo moderno, de grande riqueza e simpliciãaãe.
Sobre um estrado é collocada a cama turca, qy,e será forrada .em seda de diversos
tons; nas paredes e no chão,
tapetes orientaes; na grande
do fundo, uma cortijanella "madras",
na de
bem fransida, e ao lado outra grande
cortina de seda, que deve esarmários e objectos de
çonder
toilette";
porcelanas,
um
lustre formado por tres lantemas, flores, almcfaãas, aiguma outra pipa turca, e nada mais.
Se meus leitores setão interessaãos em mais alguns detalnes, assim como no colorido oil no decôr, escrevam âando pormenores, sobre iyvos
demais, para que possamose
harmonizar .de .accordo. E
ate o próximo domingo,
quàndo continuaremos apresentando outros modelos.

OS GASTELLOS DOÜPiO
(Conclusão da 18a pag.)
ga-tv-a, senhor feudal de Yedo, em
que este tomou o casteilo que
foi
destruído pelo fogo. " "
Reconstruído mais tarde
vencedor, foi posteriormen'.e pelo
reincendiado e delle apenas restavam as paredes de enormes
pedras attestado de sua grandeza
passada.
Foi nos últimos annos reconstruido outro, no mesmo
local,
obedecendo á grandiosa
planta
O mais importante,
primitiva.
porem, não sô sob o ponto Je vista politico como sob o da grandeza foi o castello de Yedo. Sua
construcção,
fonte de
enorme
despesa, foi custeada por quasi
todos
03 senhores
feudaea do
paiz. Era a séde da côrte doa
Shoguns e do governo do Iyeyassu lokougawa. Foi testemunho
d0 luxo e da grandeza des-.o regimen. De suae muitas torres e
muralhas poucas
hoje restara.
Construído
em uma
época de
paz, não foi theatro de luta «auguinolenta. para o que
muito
concorreu o trabalho de unificação de Tokougawa, entro
cujas
leis cita-se a que prohibia o desembainhar de uma espada
na
corta do Shogun. O infractor 'lesse decreto era condemnada a se
rasgar 0 ventre com a ponta da
espada, (o Hara-kiri).
^ Hojo o que resta do castello de
Yedo, _ ó
oecupado pelo pa.acio
imperial. A grandeza militar do_;
castellos, em que a bravura dos
nobres
e _ samuraia
brilhara
outrora, declinou
depois do meiado do século dezenove por oceasião da reabertura do Japão aoa
povos civilizados e á importação
das armas modernas de guerra.
Esse movimento que rasgou aos
olhas do povo japonez a coitini*.
de nevpa que, pelo isolamento, o
separava da civilização oceidental, iniciada pelos missionários e
mercadores portuguezes e hol3ndezes e mais tarde peloB norteamericanos, inglezes a francezes,
deu ao Japão o impulso dd progresso qne em pouco menos do
meio século o collocou no pedestal das potências mundiaes.
Em lSS-1'3
entrava
elle
em
guerra com a China, armado de
uma pequena porem útil esquadra e dez annoc depois
batia-se
denodadamente
contra o colosso
moscovita, dando ao
mundo a
surpresa de um poder de asaimilação e de desenvolvimento rapipido, intelligente,

Nossa musica em Hollywood

D meu amor e u fin amor
ADA MACAGGI
(Especial para o DIARIO DE NOTICIAS)
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A próxima parfida de Sônia Veiga oa^a os t. Unidos
Foi no ultimo
Carnaval que Hal
Roach esteve no
Rio. O celebro
director de films,
o creador de Stan
Latirei e Oliver
Hardy, o "magro e o gordo"
da Metro, ficou
enthusia amado
pela nossa maior
jesta e; princiyalmente, peloj
nossos
sambas.
Conheceu Soniu
Veiga, e a deliciosa intsrprete
do nossa musica
cantou para elle,
entra outras coisas, "O teu cabello não nega".
Encantado,
Hal
Roa,,ch lembrase de seu plano,
ainda
em embryão, de incluir
em suas celebres
comédias, rnotivos musicaes novos. Porque não
seria a musica
brasileira.
que
tanto mexia com
elle?
Na terça-feira
gorda, Hal Roach
regressava
no
avião particular
que o trouxera. So-uia Veiga conLinuou a cantar com aquella sua
voz tão meiga,
tão
brasileira,
pelo microphone de noasas sóciodades de radio e pelos
discos
Victor.
.Eis que uos vem ao conheci,
mento uma noticia sensacional.
Sônia ia para os Estados Unidos filmar sob a direcção do Hal
Roach!!!
Dc posse
de3sa
informação,
tratamos logo de procurar a gentil cantora, para quo noa d^sesse
o quo de verdadeiro havia
Pedimos-lhe' que marcasse liora para receber DIARIO UE NOTICIAS
—
o— ella,
—-»m.|
em um
vwí
daquellea
uiw
uaijuu
requintes de gentileza quo a caracterizam, não esperou a ucossa
visita;
appareceu
hontem
em
nossa redacçao
Era verdade o que nos conla-

(Conclusão da 19a pag.)
escapavam, oppunha uma verdadeira muralha a quaiquer ai?'gressão
á
_,ua pessoa.
Verdadeiro
duende no meio daquelles homena
simples, ningu-em duvidava da efficacia de suas pragas,.
Quando o preto, juntando oa
dedos na bocea. fazia um beijo,
parecia que de seu corpo iam Dro-,
tar myriades de malefícios, üo.
sava de má fama entre os seus
brancos que já o haviam liocrtado cora a condição de ii*-se ell»
Para_ longe. Profundamente supeiv.ticioso, tornava-se 'o oráculo
dos outros negros
e da gento
miúda, vivendo sempre com be.
beragens
e praticas
estranhas
para curar doenças, livrar de má
sorte e despertar o amor.
As
suas respostas ás
consultas, os
seus conselhos, as suas receitas
eram postas em pratica com verdadeiro rigor. Quantas vezes, uo
chão frio da velha choça, não se
estorceu,.
eseabujando,
t.lgum
creoulo sacudido ou mulato pernostico. aos golpes suecessivos «
enérgicos duma corda de fumo,
crendo qua uma sova com esse
instrumento lhe limparia o corpo
de "máu olhado"? Quantas vezes tambem a sinhá moça náo encontrou no fundo da chicara de
café que lhe trazia a' mucama,
um pó estranho que não era u,itra coisa senão unha raspada?
Cosme pouco appareeia, vivendo sempre polas mattas. P^ra as
crianças
era
um
verdadeiro
"tutu" de
íuziain áa lequem
iíuas.
Benedicta, mulata nova e bonlta. era cria da casa e da estimação de sinhá.
Viveu separada
dos escravos, no meio. da familia do fazendeiro. De animo viril
e de natureza impetuosa, a educação num meio superior á su,_ sondiçâo levaptou-lhe
algum tanto
o espirito. Embora
supersticiosa,
não soffria a mesma dominação
absoluta, a mesma fascinação qua
o tio Cos me exercia sobre todos
os escravos.
Comtudo, o feiticeiro não deixava de exercer influencia sobre
o seu espirito. A vida mystt-rioaa, o caracter sombrio e o torvo
aspecto do Cosme geravam-lhe
na alma um certo temor e uma
certa fé no feiticeiro. Toda vsmcida de paixão pelo Miguel, que,
seiente disso e cheio de vaidade,
vivia a fazer-lhe
pirraça, mai*
duma vez lembrou-se dos preparados do tio Cosme. Emtanto, só
nesse dia, depois de tanto desa
foro, é que se resolveu a íalarlhe, quando o viu encaminhar-se
para a sua palhoça escondida ali
pelas cercanias.
O porte esbeito de Benedicta.
ao lado da pequenez felina
oj
velho, dava á mulata a semalhandespercebida,
ça de uma veada
prestes a ser prêia da jaguatiriea que prepara o bote^ alapardada junto a um tronco ae aivore.
— Entregue-me o menino, que
• coisa se decide, disso finalniente o preto.
•«— Deixe desses brinquedos, tio
Cosme.
O Juquinha foi ciiado
nestes braços, dormindo peippre
na minha cama. A gente nà-j ha
de comer os filhos, feito sm-ariu,
nem deixar alguém matal-os.
Dahi a instantes, emquanto Benedicta entrava em casa correu-L
do por acudir á labuta, elle saia pateo afora, com oa beiços
ílacidos arrebanhados
no 'anto,
inau, tarlamuJeanüum risiuho
do:
Negro dp quilombo
Grita na cidade:
Viva o rei do Congo,
Nossa majestade!
Viva!
Vivai Viva! Vivai
Viva a majestade.

_

Sônia Veiga falanao ao redac tor de DIARIO DE NOTICIAS

doa nossos melhores compoaitores como o proJosué
fessor
Barros e outros.
Justíssimo, n°
enntanto,
seria
que, aqui no Brasil, nós tivessemos um departainento official
auxiliasse,
que
depois du um estudo de possibi«Idades, os artistas
brasileiros
que querem correr mundo, cantando o que é
nosso,
fazendo
uma
efficiente
da
propaganda
nossa terra. Mas,
por falia desiíá
apoio do governo, tluapta.s ientatlvaa têm fracassado!
Quantas opportunidadados perdidas!
Sônia Veiga
partirá daqui a
poucos dias. Deixará muita gente saudosa,
Mas, qual não
sorá
a
nos3a
a.lagria, só a virr.ios um dia bri-

"%

ram. Sônia Veiga embarca a 19 solicitava o auxilio «fio
governo 1 hand o entre
ai
eálrolUa" do
de junho para a America. Segue para esta empreitada.
Respon- Hollywood!
junto com a nossa embaixada as dpu-nos que já tentará isto vaNós já somos fans delia...
Ülympiadas de Los Angeles.
rias vezos, semppe tendo enconVae contractada?
Não.
Tem trado a maior indifferur.ça, púr
Os compositores
patricios
apenas a palavra de Hal Roseli e parte de quem tinha procurado.
que desejarem ehvlar suas
de William IVIelniken, direetoi da Só pedia que
lhe
fornecessem
composições
á
era.
Sônia VeiMetro para a America do Sui, de uma passagem gratuita
pari Los
ga para que a mesma poeaa
que será incluida no elenco dn Angeles, como eabe ter sido dada
selleccionar
dentre ellas as
comedia que o primeiro dirige. a Roulien, o nosso
quo
que terão
probabilidade de
A promessa formal
des,sea dois venceu em Hollywood, patrício
e cujo priceceitação
nos Estados Unicavalheiros c, acima de tudo, uma meiro film já vamos ver
em judes, o poderão fazer por invontade férrea de vencer, fizeram nho.
termedio do DIARIO DE NO- to
com que a nossa gentil patrícia
Nada conseguindo resolveu faTICIAS, que para tal, tem o
se resolvesse a esta tentativa ou- zer a aventura. Agora estava tuassentimento da dlstlncta ar»
sada: seguir para a America por do prompto. Embarcaria e...
hatista.
conta própria, sem o meiur au- via de vencer.
Só deverão
acr enviados
xilio. official ou nào. E ludo islo
"sambas"
e "marchinhas carSônia Veiga preparou sem alainavalescas", com a musica
de, sem publicidade. Sua paitida
Sônia merece triamphar. Tein
para plano e a letra.
aeria somente commentada pelos os predicados
necessários para
Toda essa correspondência
seus amigos ,e
admiradores, sa ta!. E' bella. moça, viva. senhodeverá
ser enviada para o renâo tivéssemos sido
informados ra de um grande poder do tedudactur
cinematographico
do
dos seus planou.
e
de
úma
vontade
capaz
DIARIO DE NOTICIAS.
de
Perguntamos-lhe,, porquec2"°
não I destruir muralhas. Tem musicas

E, arrastando
o
burdão pela
terra, monologava:
— Menino! menino! o braeinho
tirado do corpo ainda quente, ha
de mexer tachada de café ao fogo. Quem o beber, mexido assim,
na hora de torrar, perde lof.o u
poueo-caso e apanha rabicho. E
eu tenho encommenda...
Deixo
ver: umn, duas. tres pessoas que
remédio
querem
para desprezo...
A Rosa ainda hontem me lalou
nisso. Ora! num instante o Quim
larga da outra: é só o tempo de
beber o café, das mãos da líosa.
Eu aprompto a coisa: liro o bracinho do menino... Hei dc afogal-o primeiro, não custa muito.
Quando pego algum nhambú na
urupuca, elle nem chega a soffrer: sei dum lugar no pescoço
que é só apertar um pedacinho de
tempo — o bichinho morre logo.
Assim o menino:
é mesmv- que
passarinho...
E pouco a pouco, batendo pausadamente us alparcas
no cíião
duro, íoi entrando no matto. em
demanda de sua palhoça.
O taquary vicejava á sombra
do arvoredo, carregando o vérdu
'escuro doa troncos e espalhando
aa hastes por todo.s
os lados,
numa rede emmaranhada.
Das
arvores
anciãs
caiam
em solemnidada hieratica, du patriarchas das selvas, longas barbas de musgo. Daqui e dacolá, em
pontes peiisis de cipós, corriam
caxinguelès a sagüis davam gritozinhos brejeiros.
A palhoça do negro estava susnensa do barranco de uma grota,
ao fim da matta. No fundo resplandescia o cascalho, humedecido
«emore por um olho de água que
chorava...
_ Pequenas trilhas de cotia desciam ao lacrimal; e um cheiro
forte de matta-virgem
envolvia
a cabana encoberta de bagjnssú
escurecido
de fumaça.
Dentro.,
na meia luz, jacas afilados, conicos, armadilhas
contra os ratos
silvestres, pendiam, do tecto, ou
formavam cantoneiras toscas nas
secco, áspero,
paredes de barro
ouriçadas de pontinhas de capim.
Cabaças o cuité-a de todos os tamanhos, facões quebrados, arcos
velhos de barril, pennas de differentes pássaros, insectos seccos,
couros e pelles, cascos de tatu 6
lcagado. coisas de mil fôrmas —
tudo aclarado pela luz fumarenta
de um fosracho, numa trempe da
pedras soltas ao fundo.
Cojsme entrou
a resmungar.
Procurou a cabeça e as garras de
anhúma, pregadas «o portal,
e
murmurou, segurando
os ob]'octos:
—- Anhúma! pássaro bento, bielio bem mandado! Vaea benzer
este remédio para a gente tomar.
Tu sabes fazer cruz na água do
rio; pois fazo cruz aqui.
E com
a cabeça de aníiúma
fazia cruzes sobre um liqu*.io estranho, dentro de uma combuca.
Deu voltas pelo âmbito da pulhcça, onde a luz moírente
du
sol no oceaso, varando o te:to ae
palmas, formava figurinhas bran«ias. esguias, volitando.no ai*. Ueincomprehensigougou phrase.s
veis e, curvando mais o corpo,
penetrou no escuro. Junto á parode do fundo, onde procurava ai
guma coisa — gravetos, se.it duvida — que atirou á trempe
ca
pedras soltas, formando uma columnazinha de fumo. Ajoelhandose no chão, debruçou-se naa mào_
í> soprou, em longos soproa compassados; pouco depois, erguia-ja
a labareda, viva, ruidosa, sacudindo no ar a coma - rubra,
uo
meio dos estalidos doa gravetos
abrazados.
Levantou-se ds novo o tirou da
parede um urucungo. instrumfn.o

bárbaro, companheiro unico
das
vigílias do negro, fonte de sons
trwtonhós, dolentes que chamava duendes a fazia a alma lnonca
do
fe.tiéeiro
espanejar-sa
üm
azas de morcego,
Sentou-sM no cíião, recostado á
j parede;_ apoiou o queixo ao joelho e, prendendo, por uma
ponta,
no dedo grande do pé, o arco
do
urucungo, de corda retesada. segui-ou esta entre os dentes è pegou a bater-lhe com uma varinha,
modulando a toada com a bocea.
Manso o manso, começaram
a
evolar-se uns. sor.s estranhos de
musica primitiva, rude e simples,
o rythmo triste, lutuoso, derramava-ae
ambiente dando
pelo
vida e fôrmas fantásticas
que
pare.eiani agitar-se na sombra.
A luz vermelha do fogo,
ha
pouco atiçado, embatia
o xosto
sinistro do bonzo; e as feições
distendidas, os olhos arvegilados,
a bocea armada de dentes brancos, sareasticamente aireganhada,
davam ao feiticeiro o tom funambulesco e dramático de gênio máo
das cavernas, curupira das brenhas. cercado
de manitós
dos
mortos malditos.
Fora. coriaugos desferiam pios
gutturaes. rápidos em cachoeira
de notas; grandes perereuas coaxavam íormidavelmenle no bojo
dos taquarassús; e a noite cahia
vagarosa e fatídica como véo pesado sobre um eremita morto.
Pouco a pouco, as vozes dos vivos, o bulicio das aves e daa feras na matta. cassou;
então, as
almas penadas começaram a peregrinação. em formas impalpa-reis,
fugitivas...
Só, no meio do silencio das
mattas, da quietaçâo dps campos,
o urucungo
gemia, às crebras
pancadas da varinha sobre 3 coida retesada; crepitava a^ labareda e os olhos de Cosme,'abertos,
esperarem alguém, do
parecia
meio da noite...
Benedicta vagou 'pela3 mattas
o dia todo, som rumo, voltando
muitas vezes sobre 03 seui paasos, a ver se encontrava o íeiticeiro com o menino. Que havia de
dizer á Sinhá? Como havia de explicar-lho o (. esapparecimento do
Juquinha? Maldito Cosme!
E'
ella que tinha culpa de ter procurado o feiticeiro! Foi castigo
de Deus. Entrava em desespero,
jjela morte quasi certa do pequenino; só se lembrava do Miguel
para lhe attribuir uma parte da
desgraça suecedida. Ah, tentação
do inferno! Pára que lhe veio á
ldéa captar á força a3 sympathias
do Miguol? Agora só ino reatava
culpad 1 da
Santia-se
morrer,
Inorte do pobrezinho, do Juquinha qúe era como sg fosse seu
filho. Kesse momento tinha esqudeido as noites *mal dormidas
com os caprichos e as impertinencias da criança, para recordar
o
somente as suas caricías e
cabolün.ho louro, os seus olhoa
azues ü o modo especial de protiunciar: "mãe plêta'-. Nãu, não
podia esmorecer! Para quo a vida
depois disto?
Com os pés entumeçidos de andar, as vestes rotas e a carne
arranh.iduras.
mil
dolorida du
uaiu do matto ao escurecer, indo
dar perto da praia, onde o cerrego, brincando con} os muitos seixos tíe 3du leito, encrespava as
águas em pequeninas ondas marulhosas...
A eatrada que levava á cidade
se eslendia pelo morro completa-,
mente deserto, passando junto ao
á
ingázeiro
próximo
grande
praia.
Benedicta seguiu por ella: decididamente ia matar-us. Amanhã
veriam o seu corpo clependurado
do ir.a;i\zoiro, ã margem da ebtra-

, da. Talvez lhe atribuíssem por
isso. a morte ou o sumiço do me
nino; mas, que importa?
Oeus
sabia de tudo. Com o favor
d'Ello e da Senhora do Rosário,
ella seria perdoada. E assim
sando, andava em direcção ao peningázeiro cuja. ironde enorme ..vultava na meia sombra do crepua
culo.
t De repente ouviu leves passos
junto de si e uma voz, procurando
ser carinhosa, pronunciava o seu
nome de mansinho.
A rapariga voltou-se e exciamou, reconhecendo a pessoa:
Fuja de mim, maldito! t^ã,o
me venha tentar agoral
—' Benedicta!
Ella, então, não tendo forças
para fugir, olhou em roda ae si,
procurando uma arma, uma pedra para arremessar contra quem
parecia inimigo tão temeroso.
Assim mesmo é que são aa
coisas. Agora
que estou aqui,
amotinado, humilde...
Miguel! Demônio! Vá
para
o interno! Nossa Senhora me valha pelo amor de seu Santíssimo
Filho! Livre-ma desse diabo, desse matador!
Ah, você já sabe? Foi uma
de.jüraça; mas quo havia ds ia,
zer?
—- E ainda tejn boca para dizer isso, meu Deu.s!
Pois é verdade. Elle nurreu
e eu assisti' á su» morte, no meio
do jnatto. Como é quu você soubo?I
Benedicta, pensando
Mique
guel se referia á morte do Juquinha» tevo um movimento de
repulsão e de horror. Fazendo um
esforço supremo, deu um frito
terrível e desatou a correr.
O
rapaz apparocia-lhe agora corno
a figura do demônio ou de aU
gum ente maldito que a feitiçaria
do Cosme atiráva sobre ella. Miguel aeompanhava-á:
-— Escuta, olha, Ben.dieta; escuta uma coisa só pelo amor de
Deus.
Esgotada de forças, a moç3 ca.
iu e deixou-se ficar soluçando.
Miguel, sem ousar tocal-a, ia
dizendo com a palavra cortada
pelos oífego!* que lhe causara a
corrida:
Olha Benedicta, eu não tive
outro
remédio.
Estava caçando
naquelle matto de cima, bom longe. Tinha ouvido as' jaeutingas
darem signal e ia atráu
dellas
quando ouvi um chorozinho abafado. Disse
a
commigo:
uai!
mod? dé que è jaguatirica arremedando passarinho; mas, não...
Estive
assumptando, assumptanda
do... Depois fui pelo rum»
voz e dei com elle, com a^uolle
diabo, que Deus perdoe, em pé,
no meio do matto. benzendo uma
coisa, Olhei para o chão e vi o
menino ,com os pézinhús amarradoa e as mãoslnhas atada.-!
por
cima do peito, choramingando.
"— Que é isso, tio Coenia-7
gritai.
"O negro levou um susto o fez
menção de vir para cima dç mim.
con. um facão $e matto. LiVci a
armu á cara, quasi sem mentir, o
fiz fogo. Fpi só: "pá,'terraí" O !
negro rolou 110 chão botan4j san- j
gue pela bocea e fazendo cada C;»-* 1
reta... Mc-tti as mãos na cabeça; j
estava perdido, minha Senlu.ra do^í
o
Olhei, então,
Rosário!
paia
menino a ver s,e vivia. Falamen»
lú.' Carreguei-o, mas ello ustsva
Tinha um chorozinho
sem fala.
logo
muito sumido... Reconhec'
"sô" Manuel
que era o filho do
Alvos, o Juquinha..."
Benedicta não havia cess.xdo do
chorar; mas nesse ponto da narrativa de Miguel, o ueu cliaro to
tornava cúnvulso»

Escuta, meu amor. Toma na tua mão morena e máscula a minha mão pequena o ffngil que tu achas bonita. Escuta. Che;.;*
mais para perto de mim, olha-me bem de perto, deixa que eu veja
noa teus olhos negros o reflexo azul dos meus olhos apaixonados.
Não, não fales. Eu adoro o tèu silencio que me diz todos os
poemas do amor universal. Eu sinto no teu silencio eloqüente a
palpitação, a vibração de -todos os astros e de todos os átomos, de
todas as coisas infinitas e de todas as coisas infinitamente pequenfis.
Não, não fales. Escuta a palavra do meu amor, desle amor
que é a minha, a tua, a nossa razão de viver!
A minha vida se divide em duas phases distinetas: quando eu
não'te conhecia e quando principiei a te amar.
Antes do meu amor eu me desconhecia. Ignorava a minha
belleza e ignorava o esplendor da minha personalidade. Creio
mesmo que essas duas qualidades fascinantes não existiam. Foram uma creação do meu amor e do teu amor. Talvez rr.e_,nio nem
existam. Ellas vivem apenas 110 meu desejo de te agradar e no'
teu desejo de ver em mim uma mulher excepcional.
O teu amor foi pura mim o despertar esplendido dn minha
vaidade. Todo o meu encanto se resume em ti, c de ti que me vem.
Longe da tua presença o meu espelho me devolve uma imagem de formosura vulgar, impessoal, quasi nulla. E o espelho da
minha analyse intima me revela um espirito feminino como outro
qualquer, som grande brilho, quasi medíocre.
Mas quando o teu olhar longo e suggestivo me envolve, toda
a minha vaidade canta dentro de mim o hymno glorioso da minha
belleza despertada. E quando a minha alma se debruça sobre o
teu silencio, sobre o teu silencio vestido de louvores, a minha personalidade toda se desdobra em scintillnçõcs estonteantes, como au
o meu espirito, ávido de perfeição, roubasse ao universo todos 03
esplendores e se enfeitasse com elles, gloriosamente, para deslumbrar o teu silencio magnânimo.
O teu amor, o meu amor faz du mim a mais perfeita, a mais
brilhante de todaê as mulheres...
Os meus cabellos louros, louros como as espigas de trigo o as
goiabas maduras, são os fios de sol com quc a tua mocidade se
doura e a tua intelligencia se aquece.
Os meus Olhos azues são os dois lagos de bonança em que a
tua alina se banha e se purifica de todas as tristezas e-affiicções.
A minha boca, é o ninho rubro e palpitante onde o teu beijo
ainda não pousou. Ella guarda o sabor de todas as frutas silvestres para embriagar o teu beijo ansioso.
A minha voz é a musica suave que adormece todos os teuí
pesares. Ella é feita de mel para embalar a tua sensibilidade.
Ella é feita do aroma espiritual de todas as meiguizes, para povoar de meiguice toda a tua existência.
As minhas mãos são plumas cuja caricia suavíssima penetra
no fundo do teu coração, e te eommove, e te apaixona. Elias recolhem a pulsação do coração de todas as flores, das avesinhas,
dos insectos dourados, de tudo o que na terra é mimoso e frágil
para levar á tua alma, nas su&s caricias leves, tudo o que na terra é delicado e subtil.
O meu corpo é o vaso sagrado que guarda em si todo o fulgor
maravilhoso deste extraordinário amor. Elle é frágil e fino e, tio
emtanto, não teme os embates com que a crueldade do destino
possa tentar partil-o.
O meu corpo ó a amphora grega que tem ânsias, sim, dc ie
partir nas tuas mãos...

O rapaz ficou longo tem-,jo calado, de pó, olhando tristemente
a mulata.
Agora, disse elie, você nunca
mai3 ha de levantar 03 olhVs
para mim. Fu sóu um matador,
tenho de ir para a cadeia...
B
depois .a alma do tio Cosr.13 ha
da perseguir sempre... Ah, como
será. meu Deus!
Pouco a pouco, Benedicta foi
se
acalmando,
até
qtje
pôde
soerguer-se; e, pondo-õe de joeII10B. rezou ém voz baixa, conservando-se algum tempo como que
em êxtase. Em seguida:
E minha sinhá! exclamou.
Eu
_— Ih! nom é bom falar.
não lhe contai o caso como foi.
Ella pepeava que o Juquinha sa
tichava com "36" Manuel Alves,
lia roça, e por isso náo ficou com
muito susto. Perguntou logo como
au tinha encontrado o menino e
onde voeê estava. Fu disse que
tinha achado o menino dorminejo
perto do matto, na beira da estrada. E eu não quiz saber de
muita conversa, não;,metti o arco
para fora, fora logo. Depois, fui
4 contagem. Foi mesmo por Deus.
ge nio venho ds lá. a eata nora
não te encontrava aqui.
Benedicta levantou-se e camitihou para Migijel. O r^pa?. recuou
um
timidamente,
pouco,
pila, num transporte de paixão cr
de alegria, saltou-lhe no pescoço
ohorando. Entre lagrimas,, dizia:
— Olha em que dâ o feitiço...
Ah! esse feiticeiro quasi me ma.
tou. Que castigo, meu Deus...
Éu te conto o qus foi... Pensoi
que o Juquinha tinha morrido...
Tio Cosme
me
arrebatou das
mãos o menino pa»a rnatal-o
e
fazer feitiço çbm elle... Valeu.
jne Nossa Soiihora... Havemos
de ir a pé á Lspç do Muquem
cumprir uing- prome-sim,..
E Mj.arucl, ao- copUc ,0 daquella
corpo macio e tepro, apertava-.»
fortemente ao peito, machucuUd»
de baijoa a. faces q os beiços
da rapariga, emquanto apontavam
no eéo. a mçdo, 4a primeiras es>
trellasi
' Piiçaav» np momento u;v.s ara.
gem fresca imprognad^. do cheire
daa u.flttn.:.',; L> ou ramos do lugâ«eirg_ baipuçar-do ao longe, tia.
(-arapi no chão estranhwjt figuias
negra?
Súbito Miguel, ouvindo no meie,
Uã praia deserta o berro d» um
cabrito
o
procurando
perdido,
aprvuco, estremeceu:
— Vá para casa, Benedicta; eu
íe acompanho, eu te apadrinho,
Olha a alma do tio Cosme, na figura de uni cabrito, bicho amaidiçoado. Vamos sair daqui.
E, juntos, se encaminharam
pura o soj.-a.ci,*) da r.^w.y^,,
.:?.o

OS TÚMULOS DOS MÉS
(Conclusão da 13a pag.)

cional. O casco, de madeira
dc* carvalho, achava-se calafetado com cabello, de mistura com uma substancia nagajosa que não pede ser ide"ntificada e que parece ter sido
inserida entre as taboas. por
oceasião de ser construído o
navio. O madeiramento do
casco é todo cravado com pragos de ferro, sendo as taboas
superpostas umas ás outras.
Calcula-se pertencer essa
relíquia histórica ao nono seculo.
O governo norueguez, depois
de alguns annos de esquecimento, mandou restaurar esse
monumento de sua historia
antiga. A gravura mostra a
proa da galera, vendo-se distmetamente os remendos
feitos, em madeira clara. já

Para comer bem.,,
SO'NO

Restnt spori

L. de S. Francisco, 18
se avistava ao longe com as
nellas illuminadaã; A presença jada
rapariga, moça e bonita, foi ar.
refeeendo o terror supersticioso
q.ue n morta do Cosme
infundia
em Miguel. Sua vaidade da bomem reagia. Não queria parecer
fraco junto da rapariga.
Pelo caminho Miguel foi con»
tando á Benedicta. para
distrahil-a, a lenda das estrellas —
unm grande bolada, cujo pastoé São Pedro, e quo de noite sa
espalha pelo azul. Apontava par;t
unia e para outra — vô aquella,
coitada, tão sozinha! Pareço perdida da manada...
E a boiada
luminosa pascia no azul, mansamente..,

- Dr. Tatsch
Ouvidos, Nariz e Garganta
São José, 69 — Das 2 ás i hs.
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forme nãu é inflexível nem
monótono. Pelo contrario: é
tal a variedade de feitios, ãe
vares, de pontos, de lãs, de linhas, que o conjuneto dessas
blusas alegres e vivas, no jar-

PAPEIS PINTADOS

CUSH OCTÜVIO
A' RUA DOS OURIVES, 60
Tel. 4-4030, onde encontrará o
maior e o melhor sortimento
ile papeis pintados, pelos menores preços. *

G r a c i e m a

nas, as centenas, que desfilam
alegremente pela Avenida e
por Ouvidor.
Como um bando desordenaão ãe borboletas, espalham-se
as linãas blusas multlcôres.
distribuindo pela cidade a
graça ãos seus meneios, o brilho áa sua viva polychromnla.
Todos os figurinos se têm
áessas deliciosa^
oecupado
blusas de inverno, cujo prestigio está apressanáo a vinda
ão frio, e cujo encanto "flatteur", dá aos olhos âas monad
uma garridice singular.
Nas rodas ão chá, é de bom
tom dizerem as mais
graciosas senhoritas: "Eu mesma
fis este sweater. Não é difficil. Tudo depende da. escolha
dos tons. E' o unico segredo".
Ellas têm razão. Saber escolher ¦ os tons, combinar os
mais oppostos como os mais
semelhantes, eis o segtredo ão
exito de vertos "sweaters" qus
nos enchem de admiração.
A's vezes uma combinação
de cores é bem "reussie", mas
fica logo batida, ãe tal fôrma
é repetida. Isso já vae suecedendo ao marron com amareilo e ao vermelho com azul.
Para usal-os ainda, é bom escolher tons novos das cores
em questão, tons pouco conheciáos que terão outro sabor postos a par.
Não quizemos fugir á regra
ão áia, deixando ãe apresentar alguns modelos ãe "sweaters" para a estação. Quantas
das nossas leitoras ainda estão
por fazel-os, á espera ãa idéa
original e encantaãora que
aináa não encontraram?
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A minha Mãe

Sweaters, pull-overs, blusas, blousons, favoritos do momento
A carioca tem hoje um uniforme: a blusa de malha.
felizmente, porém, esse ur.i-
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LUDWIG FRANZ MEYER.
morto
em 1915, com 20 annos
.Estudante de direito
Das Cartas do Guerra dos Estudantes Allemães.
Nós não somos heróes da
Trazendo desta guerra as
Temos dias de lua, temos
Mas ouvimos ao longe

victoria ou da morte
feridas fataes.
animo forte,
as queixas maternaes.

Se esta vida é pesada, a gente, tnrde ou cedo,
A ella se acostuma e esquece o que virá,
Jlas nossa pobre mãe, palpitante de medo,
Pensa no que for sorte ainda nos caberá.
Irnmèrsa em funda s.cisma, elle, abandona a mesa.
O pão duro 6 o manjar subtii que aqui sc come;
Para quem nada tem, a migalha é riqueza.
E ella indaga a chorar: Meu filho terá fome?
Onde estará meu filho em noite tão gelada?
Na quehtura dp leito eil-a fria, a tremer.
Inda a encontra sem somno a iria madrugada,
Pensando se algum dia ha de tornal-o a ver.

»

Que nos importa a guerra, a fúria da batalha,
'Que
nos importa o horror dos canhões a troar?
Ella ouvo a noite toda os silvos da metralha
E julga vêr, a morte entre sombras, baiiar.
'
A paz ha áe extinguir as mieeriaá de agora,
As dores passarão, virão as esperanças.
Mas. ella guardará o vestigio desta hora
Pontiínando de neve as suas longas trancas.
Se algum dia eu voltar ao seu doce agasalho,.
De joelhos junto delia hei de, humilde, me pòr,
Beijando com ternura o cabello grisalho,
Coroa singular — frueto da sua dôr.
Mãe, deixa-me
Que deviam
Muito mais do
Tu foste desta

beijar as tua3 mãos de neve
prender um destino melhor.
que a nós, nossa terra te deve.
guerra a heroina maior.
AMÉLIA.
ANNA

"SABÃO RUSSO"

A 1

SALA
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clEfiÔslTMEOlCfl
A HYGIENE E A ESTHETICA
Quer conservar a frescura da
peile ? Coma devagar, a horas certas, mastigando muito os alimentos. Deite-se cüdo, levante-so cedo, e evite o sedentarismo.

A nova e significativa victoria de
IT.ndenburg nas recentes eleições
da Allemanha reacende em todo o
evidencia do seu
rrrundo a
•nome e dagrande
sua pessoa. E', pois,
opportuno transcrever esta curió;ra chroniqueta, colhida ao acaso
mima revjsta dc Paris da épyjica
da sua primeira consagração.
"A ASSIGNATURA DE
I
HINDENBURG"
"A assignatura é o sinete da
• personalidade, escreveu alguém;
ora, se ha uma demonstração typiira dessa verdade, ella se encontra
na assignatura daquelle que a Al»
lemanha considera nm semi-deus
o. que acaba de chamar á chefia
do Estado como uma incarnação
viva da pátria.
"Quaes são as características daassignatura de Hihdenburg?
Antes do mais e incontestávelmente o seu desenvolvimento. E'
claro que essa assignatura, pela
amplitude do seu traço, demons»
tra grande largueza de vistas. Náo
rsc deve deprimir oe adversários, é
preciso, do contrario, julgal-os
«quitativanv-nte, para, caso seja
necessário, estar mais á vontade
irwa combatel-os.
"As letra3 espaçadas, a altura
tias letras, um pouco superior á
normal, as espiraes no inicio das
maisculas, tudo leva a julgar que
esse homem não é tão curto de
vistas como têm muitos propalaCoceiras, sarnas, frieiras, eezemas,
assaduras, empingens

PARASITINA
Contra a caspa e parasitas
couro cabelludo e peile

do

Dr. Samuel Kanitz
i1! IMIfA Membro da 8ociedade de Uro, \Ta™ .

I kOLOGICA

i0Zia da Alie-

manha, cs-assistente dos profes»
-ores Uchtemberg, Lewin Joseph
(te Berlim, e Haslinger, de Vienna,
i;»Deciali9ta em doenças dos Klns,
üesigtt. Próstata, Urethra. Doencaa de Senhoras. Diatherniia, Ulira Violetas. Consultório: 7 de Seu-mbro, 42, sob., das 13 ás 16 horas. Phone 4-4493.

Faça as suas
refeições diárias
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que é onde se come bem
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CAMPESTRE

Nas janellas, nma cassa
branca com fois ou quadra
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dos vermelhos formará sim- é preciso fazel-as de linho liso
pies e encantadoras cortini- ou de cretonne igual ao funnhas. Se se gosta de sanefas, I do da cadeira grande

Qs padrinhos do bebê
iMLIKIMl

Logo que u criança entra na vi- obrigação acceite por devoção ou
cla, o primeiro cuidado dos pais é simples affivmati\ •a de condescendencia, prompta a escapar-se ao
escolher-lhe os padrinhos.
os preferidos cumprimento dos deveres con.Tempos atrás,
Os cremes e os pós são úteis á eram os parentes mais próximos; trahidos.
peile do rosto pela acção protecto- indicavam-se logo os avós ou mesQuando os paes faltarem ás
ra. A peile, salvo em alguns ca- mo os bisavós, so o recem-nasci- suas obrigações para cóm o Xilho,
dô
encangora
de
os
sos pathologicos, precisa
tempo
do chegava
os padrinhos tèm direito de interderas. Os gregos, grandem amado- trar...
ferencia, o que prova a grand»
corpo
rea da belleza, untavam o
Presidia a essa escolha, prova- responsabilidade que so assumo!
com óleos m perfumvrs. Mas 6 pre- velmente, o intuito de revestir a
Felizmente para os filhos, o*
eiso ser exigente com a qualida- ceremonia de maior solemnidade,
só em casos excepcionaes,
de dos produetos usados.
De facto, tem qualquer coisa de paes.
motivarão essa interferência, mas
soemocionante, de
gravemente
ninguém
os acontecimento:-.
as mãos tremulas do urn do futuro, prevê
e padrinho e madrinha.
A melhor maneira de e.magre- lemne, abençoando
uma
criança.
velho
devem meditar nas eventualidades
philosopha e archeologa, do ori- maior cidade do mundo depois de ral que um. espirito philosophico cer é conVer pouco e agir muito.
Mas essa vida decadente não'! possíveis,
ella o
esperar
obesiMas
não
so
deve
a
para nãu fugirem á re:;Tallenay
tecomo
do
mme.
do
o
entalismo do paeotilha,
poderá, largo tempo, olhar pela ponsabilidade que o seu titulo d»
Roma, sob Septimo Severo, o no
abandona a Myriam Harry o a apogeu de uma civilização esplen- nha sentado estabelecer a psycho- dade para tratar disso. E' preciso vida que começa!
espiritual lhes trouxer.
flvital-a, desde que a gordura codessa romana.
outros'escriptores do genero.
O nome do Padrinho, o nome de parentesco
didamente materialista, mas da logiii
Figaro,
do
chronista
Antiga
Lendo esse- bellissimo livro, an nieça a invadir as linhas do corpo. Madrinha, envolve um significado
Ü padrinho que se offerecer es'por comprehensão exaeta e profunda
Mme. Tallenay deixou Paris
ro- miseráveis ruinas — tudo o quo
de protecção, cm que c preciso pontar('eamente,';- hjüEfôC'7. obfigàçáo
"-j.
o pela Cidade Eterna, da alma antiga dos patrícios
resta da orgulhosa Carthago,
Carthàgo
moral terá de amparar o afilhado.
lntinizados,
feito, para meditar.
africanos
Muitas
têm
mulheres
depois de haver, nianos e dos
inspiraondo se fixou,
musa
celeste
África,
da
a
mãos já cansadas
Em qualquer caso, nao deve escommover-se,
O
amparo
de
Cuia
secco.
começavam
emagrecer,
o
regimen
que
diplomata,
um
permarido,
com o
outros para dora de todos .os que vestem a to- dado, é perigoso. Se é bom não não offerece seguro apoio, c de quecer-se a importância do papel
combatel-as,
uns
para
Ella
inteiro.
o
mundo
corrido
a clamava Apuleu, revi»
as prédicas do Evan- ga", como
é necessário espirites apagados poderá vir á que vae assumir-se, nem recusar,
tem uni ar essencialmente cosmo- acolhel-as,
vem e resurgem, o templos, thea- beber ás refeições,
e
Cyprianos
ensinado
O orera- luz guiadora do exemplo, mas ra- a esse papel, a duvida interpretarefeições.
entre
as
beber
peloa
gelho
incluiriaa
tros, palácios, thermas, arcos de
polita, e facilmente
nism0 requer certa quantidade de tamento existirá um vigor de re- ção, cum prejuízo daquelle que tomundanas pelos Tertulianos.
lista dessas
mos na
triumpho,
fórum,
Odeon,
pórticos,
—
mou conhecimento
Longe de querer escrever uma erguem suajj
da vida, sem
pressão.
apaixonadas por musica, por pocolumnas, seus tym- liquido — um litro e um quarto
catholica, Mme. de Tallenay,
saber a.s surpresas que lhe prepafacilitar a elimidia
u
Velhinhos
do
túmulo
caminho
por
para
litica, por historia e por theolo- obra
suas
architraves,
seus
friDestino!
liberta de toda idéa confessional, panoSj
gia. que gravitavam em torno de viu om "Vivia Perpetua", a nobre sos e seus capiteis para o .^ i nação e hydratar os tecidos. Além não garantem um largo periodo do ra o
disso, a água pura3 tomada quando companhia; são auxiliares de. mudc AnNão
ha regra applicavel á esLiszt, como a Condessa
Os
Rzul.
de
punicos,
dos e quc nüo lhe falta de todo goult e a Princeza Carolyne de filha dos Vivins, uma das mais casos altas,quarteirões
coroadas de bolas da o estômago não estã cheio, não mento e desapparecem da vida, tensão tios deveres contrahidos
csuma
familias
patrícias,
intelligencia.
faa engordar.
as quaes puras
quando mais necessários se torna- para com os afilhados do baptis"Sem duvida existe umu düüc. riayu-Wittgenstein, para
nutrida do ouro o de crystai, realçam a branvam ao afilhado,
mo, no referente á parto mateu pátria eva 0 lugar em que cila:; pecie dü super-mulher,
cura
das
villas,
revestipatrícias,
afim
Ibsen.a
qual,
nessa assignatura; souberam cercar-se dos mais bel- Kietzscho e do
de. orgulho
Peio baptlsmo. o recém-nascido ria!; o soecorro e a protecção que
têm
espinhas
As
mulheres
das
de
mármore.
quc
toda
perfeiçáo
sem duvida, sente-se bem, nesses los espíritos. Franceza, filha do do so integrar em
christâo, mas não íindu se lhes dispense-depende da sun
í v'vem dttsesperadas com essa po- torna-se de
"" "
Depois de nos haver mostrado
testemunhar u acto a situação financeira e õ isso que
no
facto
gestos abertos, que ílindenbur;» marquês; de Tallenay e do mãe do seu ser, acceitasua o fémartyrio,
fazer
desgraça.
para
Quo
quena
em Je- Vivia Perpetua no esplendor da
não so considera corno um seiu russa, casada com belga, é Roma, talvez menos pela
missão
explica, até certo ponto, a preocdos
padrinhos.
"supplancombatel-as?
de nobres
sua belleza, cercada
valor o que é bem natural num a cidade catholica, a cidade uni- sus Christo do que para
Os cabellos brancos ao pé de cupação dos paes em preferirem
Um tratamento racional e seromanos,
de
de
tar-se
a
si
mesma".
e
philosophos
poerehomem que tem sido tão adulado versai, que ella escolhe para
se de- louros caracóes presagiam uma um padrinho rico!!
E' possivei que mme. de Tal\enay taa que aspiram á sua mão, trans- guidç á risca. E o que não
sidencia.
pelos seus compatriotas.
ve fazer? Experimentar remédios próxima separação, e para a criNo que constar da parto moral,
ao
sua
liteira,
na
essa
romana
tenha
emprestado
a
portada
passo
"Outra consideração
Cada primavera, achando os lasempre uni cm- amparo affectivo,
direito de reque deteros seus próprios sentimentos de cadenciado dos escravos, nime. de a torto e a direito, variar do anca o futuro deé interrogação.
modermuito
etruscos
tinos
os
c
Ao
uma
gmatico ponto
mina uma característica bem aliepressão, autoridade de aconselhar,
mulher moderna o notavelmente Tallenay nos conduz á fétida pri- pastas e pomadas, começando
em
Cardesembarcava
ella
nos,
mais
nefôr
crescendo,
mãe póde-se discr que existe aqui,
induzi- são, na qual, acompanhada por hoje para mudar amanhã. Todas passo que seus conselhos, do sou o papel de padrinho não enconculta. Ma3 os moveis
nesta assignatura todo o grossoi- thago, onde já se demorara longo ram uma joven viuva, que
tra limites do obrigação!
bella, rica, uma criada, Felicidade, que parti- us affecções da p*elle se curam è. cessita dos
as
exacompanhar
tempo,
vinha
e
amparo, da sna protecção.
ro materialismo todo o positiviscortejada, e hiãe de um filho que cipará da sua gloria celeste c cujo força de perseverança.
um
Aqui tèm, minhas senhoras, m.
"dd"
"bb"
Para
—
emprehendidaa
cavaçoes
por
isso tôm os paes
dlmo boche. O
e os
eE»
nome, nas preces da greja é inserazão por que não devem acceder,
reis
vó.--.
I
tão cheios de vista, e nella nú. seu amigo, o dr. Carton, nose solo
levianamente, num
co^
paravel do seu, a patrícia é traimpulso
Pois escutac:
d»
E'
maia £ss,cil emagrecer que
punico e berbero. Quando
ha um só traço destacado.
tada como uma criminosa porque engordar.
"Já não tenho
'.'lií- vaidade, ao gesto do levar á igra"Hindenburg é um homem leniV nhece Mme. de Tallenay, não sc
padrinhos",
aos
deuses
recusou
sacrificar-se
do
fóra
vivendo
pode imaginal-a
sii-rae, certo dia, um rapazinho de ja o recém-nascido!
Ir UM DOÍ BELIO? OÍNAMCHTOS
Não hesito em responder que sim. Roma ou do Carthago. Ellá é «
' QUC DUICA OS ENCANTOS FCMIN.
que protegem o Império. Em vão
Póde-se conseguir crescer'.' Nao, oito annos.
O ensejo de mostrardes um Hn*,
Nada nesta assignatura inuito li- Irmã viva dessas estatuas de taNO?. CA3EUO {(DOSO C MIIUAIÍTS
seu pae, o Femino, jxmta conven- quando o organismo chegou aplePae e mãe, desapparecidos pela do vestido o de attrairdes sobr*'
ÍO'St CONSEGUE TUATAHOO-O OW
nivel, muito clara, muito igual na manho maior quo o natural, das
ecl-a, expondo-lho a vergonha de no desenvolvimento. Mas póde-se crueldade de morte prematura, vós a attenção da assistência
ÇTWrtMENIE OOM UM WKPA6A60 MOMIO t IN th
quis íaltura, revelaria um falso ou um Junos e Minervas que os romãcom essa agir rna segunda infância pela pra- deixaram no mundo o filho, sem
o
cerca
ella
«DUAL PAPA CADA TVPO OE CAÍEILO
que
presenciar o acto, representa um
o
mentiroso. Além disso,
d & aber- nos erguiam nas praças publicas
balbucios tica dos sports, c, para isso, a uma
Os
triste
loucura.
protecção directa porque os grave compromisso, dadas certas
to, o s tambem, o o bem aberto, e que são hoje admiradas no mutrazem marcha a pé, é, por excellencia, o
lho
do' filhinho
que
os tinham precedido r.o cireumstancias que nãu podem preainda. Entretanto, ó bom notar eeu Saint Louis em Bardo.
l l O O l 0 O
cada dia para que ella o" ama- Sport que favorecq o crescimento. padrinhos
caminho da eternidade,
vór-se, mas nas quaes ó íorços»
COÍHSPONDt K ESSAS EXIGÊNCIAS
Grande, esculptural, magestosa»
que a tendência dos traços para
mente, não abalam essa vontade
Eram muito idosos então, os meditar. •}.. ,¦*; - . ¦ -..
UM TRATAMENTO MODEDNO DO
a esquerda, é signal de uma certa mente bella, muito simples de macomo
o
diaclara
heróica,
dura
OURO KCAtELlO.
e
POIS C* FAÍBICADO EM
teus padrinhos? —- perguntei-lliu.
reserva. Vejamos o rabisco que neiras, despida do toda preoceuLIQUIDO
mante. A narrativa do supplicio
5 TYPOS - PARA CAÍELIO GOflDUNem
sequer os conheci ; 1
BOSO.CAÍEU.O
*'
Macompanha o nome, como volta á pação de moda ou de faceirice,
SECCO
E
¦
celebre
dessa
mulher,
pela
joven
0 A
A
a andar o a falar
comecei
o
SC OE GAMOMIIU.
quando
é
esquerdu, vindo accentuar o u, o preferiríamos vel-a trajar, em ven
belleza e pela altivez, quando
FACIl APPLICAÇÃO ¦ POB SEO Ll•iser.. sempre o padrinho e a ma*
elle era meu
tinham
morrido;
já
laço
de
Com
um
podefila,
e
outra
volta
ainda
á
eatuaquella
termina
lançada núa aos olhos da plebo
de um tailleur negro,
QUIOO E MOMPTO PAU O USO.
ella,
drinha
materno,
avó
bisavô
meu
estão ligados por gráos d«
de
A
DCMASIAOA
ELIMINA
GOQ0UU
encantadoras
como
coisas
se áia nica bordada de jacinthos dc que
ignóbil, antes de ser devorada pe- se fazer
querda, senestrogyro,
OO CAÍELIO. EVITANDO A CASPA
parentesco que dispense apresenpae.
evoferas,
de
em graphologia, o que marca a ella vestiu a sua "Vivia Perpelas
é^tão
poderosa
TOHNAN0O-O
HEXtVEl EA1E
Muito bonito, sim, mas pouco tação.
cação, que nos faz tremer de horTPA MENTE.
regressão, o cuidado na expressão tua". Essa escriptora está exilapratico, como se demonstra!...
.Se _ o padrinho não conhece *
MUI ECONÔMICO NO USO. POIS
for © de espanto. Mas nessa Af rido pensamento, a discreção sobre da no presente. Um dia era que,
Padrinhos
devem procurarrse madrinha,
UM (BASCO BASTA PADA .0--1Ü.
sua comadre
velhos
ca
tenebrosa,
em
os
o que se vae fazer, o que é bem com ella, visitávamos, conduzidas
que
BANHOS.HO. .DO CADA A»UC1C/Q
entre gente nova, pela ordem na- acto, antes do baptizado osapóü o
cultos phenicios o as praticas do
POUTANTÓ. APENAS SM 400 REIS.
allemâo, em toda a accepção do pelo dr. Carton, os túmulos pupaes
tural
das
espaço
coisas,
com
mais
da criança devem procurar ensejo
;'t. SO EXPEUIINCU CONQUISTA A MEfltôKHA
nicos cavados na collina de Byssa,,
feitiçaria contaminaram sempre as
termo.
largo,
deante
de
si,
para bom de ns reunir, num
"Ajuntemos que ha nessas la- ella exclamou, debruçada sobro as A.' Tenda nns canas Ramos So- religiões officiaes, o martyrio de
num alexercer a alta missão a que se moço, num simples jantar,
"chá", em
exeavações, e com uma
Perpetua não é apenas uma sequ»
trás, a marca de uma boa activi- profundas
A
Hortenae,
brinho
Cia.,
Cirlo,
compromettem.
fiquem apresentados.
entonação
não
dumente christã. Elle incita um dos
dade; não que haje precipitação, Vida sobre quea sua permittia
Ligeiramente so toma esso enHermnnny. Garrafa Grande. Per» seus pretendentes,
sinceridade:
triumphador
Isso permittir-lhes-á a troca cla
aem velocidade, mas é a assigna- "Daria dez annos da minha vida
cargo, fechando os olhos, com infumnrla Carneiro, etc.
nos jogos do circo, a sacrificar soimpressões sobre o acontecimento
tura de um homem vigoroso,
co«sciencin,
responsabilidade
á
que
viver
algumas'
sema*
bre o túmulo da santa uma ovelha,'
poder
que os approxima o os torna coalerta que pôde aindu prsetar bons para
>
vao assumir-se!
nas nesse tempo!"
como o fazem ainda hoje em Tunhecido.s,
obrigação dc se reserviços ao seu paiz.
Um
Ella
dá
tão
á
apoafilhado iipparoco como um luciona.rem sem
nis, om certa phase
lui.ar,
os
pouco apreço
"Concordo que não nos achaintimamente,
mas conca actual, que, em plena guerra,
enfeito de vaidade, gosta-se do cedendo-lhes
africanos vindos do continente neo direito de so enmos em presença de um grande quando a Bélgica e os nossos dealto e bom som o titulo centrarem,
proclamar
emquanto
exasuma
musica
gro,
quando o julguem neesperto, que não existem aqui partamentos do norte não eram
de padrinho o desconhece-se, na cessario,
perada, velha como o mundo, marinteresse do afilhaessa finura e essa diplomacia, mais que um amontoado de ruimaioria dos casos, o grave com- do. Não épordescabido
frenesi.
ca
rythmo
seu
do
o
que padrinho
essa habilidade maligna que se r.as, procurava, através seus artiEstá á venda a nova edição dei*
se toma!
Ha
encontrámo-nos
tres
annos,
promisso
que
e madrinha conversem no assumpoderia desejar; ha, ao contrario, go3, commover a opinião' da elite te livro, com estampas anatoíni- do novo em Carthag* com mme. de
A's ve".es um motivo de intepto úo presente du baptisuio, nao
uma expressão um tanto pesada. européa, afim de angariar os funresse guia a escolha dos paes: vão
Tallenay. Ella não abandonava
apparecor dois pares de brinNão se encontram, tão pouco, a dos necessários á continuação das cas, descrevendo o tratamento dai mais Roma, onde se entregara á
rico
e
madrinha
uin
uma
padrinho
cos,
a afilhada não poderá csvivacidade do espirito, a curiosi- pesquizas de Carthago, o è pos- doenças pela homcaopathla • os crcheologia em companhia dos sa- para as crianças. Um laço no proprietária
são heranças que se trear que
dade a mobilidade que tanto agra- sivel que se apaixonasse muito symptomas caractoristicos ds 864 bios da península.
cabello, na cintura, nos horn- desenham no porvir, promessa de argolasnuma só oceasião. ou duas
de prata no mesmo guavda aos francezes.
mais pelos diversos episódios das medicamentos.
Os Pelasgios a apaixonaram 6 bros, fizeram o aãçmo âa in- bem estar, assegurada á criança.
!
danapo
A madrinha, em será!,
"O
leitura
muito
bom
nem
Da
é
moral
sua
guerras punicas que pela
vida
não se cogênio não
Preço — 25Ç000. Pelo Correio ~ ella'procurava seus vestígios por tancia elegante ãe vários se- lhem informações,
elementos pre- pensa em enfeitar o afilhado; «<>
muito máo; ó um pouco á moda do3 communicados!...
toda parte.
âe
moâa
A
culos.
capprichosa
Bom antas de Eo tornar uma
allemã, á moda militar allemã, ás
dispensando
uma falsa padrinho compete uma prenda úti
Ella pertence á escola para a
hoje, porém, creou os laços ciosos,
compreensão do interesse do afi- interesse pratico.
vezes brutal, mas, para elles, sym- moda proveitosa escrever as vidas
qual toda a civilização vem do OcciALMEI UA CARDOSO & CU.
So a madrinha tiver intimas re»
dos santos, Mme. de Tallenay hadente, da qual os Pelasgios teriam applicaáos, as fitas usaãas co- lhado.
pathico e adulador.
"Em resumo: Hindenburg é al- via reconstituído a vida roman- Rua Marechal Floriano n. 11 - BIO sido os propagadores até ás índias, mo guarnição âe golas e áe
O dinheiro é o iman que trae a lações com os paes da criançrt,
ceada, como se diz hoje, de Santa
theoria cada vez mais controver- mangas.
cobiça dos paes, no bem querer ao poderá offcrecer-lhu o vestido d<»
lemão até aos ossos; o allemâo Perpetua; mas, com o intuito de
tida depois dos recentes trabalhos
seu menino, o preparam-lhe a baptizado o seus competentes acAqui
um
casalzinho
está
Binceramento indefectivelmento, É mostrar-nos
não tinha a mesobre o Egypto o Creta. E mme.
protecção material, descurando ou- cessorios; se as relações implicaum homem possante e de algum nor intenção que
têm
Ambos
como
enfeide fazer
uma biode Tallenay, qile crê na possibili- gentil.
tra ainda mais valiosa — a prole- rem uma certa ceremonia, prefevalor intellectual; os allemães hão graphia edificanto da celebre marrirá um objecto dc ouro, de uso>
dade das reincarnações, abriga te, laços de fita âe gurgurão, cção moral!
do erguei-o ás nuvens até á mor- tyr de Carthago, teve o cuidado
talvez em seu corpo de mulher do graciosamente
Um
pessoal.
presos
bom
por
de
baptizado
presente
"Vivia
fizer.
faça
ella
o que
te,
de intitular o seu livro
século XX, a alma do uma cartha- mãos âe faâa á blusinha. âe é assumpto de preoecupação para
O padrinho tem ao dispor d»
E* isso que devemos comprehen- Perpetua". Ella estava admirávelou de uma grande dama rogineza
e ao vestido os paes; a prenda mede-se pelo escolha innumeros objectos di
der. Enigma."
mente preparada para escrever esEnvie com urgência o seu en- mana, iniciada em todos os myste- crépe rosa pallião
"pervenche", in- valor positivo c não pela intenção. prata, para serviço de criança, poua obra possante e grave, pelo seu dereço ao
rios, vindos, estes sim, de um re- de failie azul
Ksses protectores, espécie do dendo optar por papeis de creditn
Que pensará hoje essa enigma- profundo» conhecimento dos autovertidas
as
duas
cores.
moto Oriento.
parentes espirituaes que se offe- ou por um cheque, em quaesquer
tica parisiense da nova victoria A> res latinos o dos logares em que
Deixando-a, seduzidos, nós tamE até o cachorrinho leva recém ao recém-nascido devem
casos de relações com a fainiii.t
Hindenburg? Dentro do seu pomo case drama extraordinário, pond'.
bem, pelo passado formidável que ao pescoço um lindo laço mo- o mais possivei voluntários, ser
na do afilhado, logo cjue esses papeis
de vista, achará, certamente, que em choque o christianismo e o S. PAULO — Caixa Postal n. 291, hc ergue' dessas ruinas pontilhamissão
que o nome do padrinhos de credito ou esse cheque reprenenhuma observação poderia ser paganismo, so havia desenrolado, para receber gratuitamente a nova das de flores, estivemos errando demo. cor de abóbora, o que lhes
impõe.
sentem um valor de importância,
no quadro, mais bello e mais gran- lista de preços reduzidos e a bri- no amphitheatro cujo solo bebeu a moda intitula, conforme a
melhor confirmada.
Convite que não fica bem deci!- nuando ò presente seja modesto. 4
Os allemães hão de erguel-o ái diosamente simples que se possa lhante revista mensal "Boletim o sangue patricio da Vivia Perpe- nuança, "brique" ou "chau- nar.
deve ser feito com o maior preferível a escolha de
ubjuimaginar. Não se trata apenas de Odontologico Paulista",
Buren saté á morte...
tua
ãron''.
i critério, indagando-se se é u.na eto dc uso corrento.

O Presidente da Aliemaaká e o tt&ysteri© '
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Ficará realmente encantadora esta saia de jantar na
roça, numa peça bem clara.
abrindo para o jardim, um
jardim quasi horta, ein que os
pennachos dos legumes se
i cruzam com as ramagens
i ciioias de flores.
A sala c forrada de papel
rústico, muito em moda, quadriculado de vermelho sobre
fundo creme, avivado por flores variadas, em quc predomina o tom. A barra é lisa,
emmoldurada e cortada por
madeira natural. O rodapé é
üso e alto.
A mobilia é simpiissima e
muito rústica: uma mesa, um
"buffet" dc carvalho ou de
jacarandá, decorado, se possivel, de singelos motivos eseulpidos. üm hábil carpinteiro,
como se encontra, ás vezes, na
roça, poderá fazer esses moveis ao gosto da dona da casa,
completando a mobilia por
cadeiras rústicas, sendo uma
mais ampla, de braços, quc
líerá estofada de .cretonne ilorido, combinando com a parede.
Um pequeno armário, a um
canto, terá como adorno um
jarro de cobre antigo, um regador laqueado, ou pequenas
peças de cerâmica primitiva.
Sobre a mesa, põe-se um
velho lenço de camponeza, e,
ao centro, nm pote de barro
alegremente florido.

dim humano das calçadas,
tem o aspecto ãe uma enorme
braçada ãe flores, colhidas ao
Verá quc sua cutis está mais macia,
acaso, sem preoecupação áe
lisa e bem conservada, graças ao
_W_\ ^R/ <9^^V|^_________fll
nome nem ãe côr.
Vêmol-as de crochet, ãe trii
coi, ãe Veneza, ãe Milão, ãe
da
O
pele
grande
protector
I
jersey, ãe meia, ãe lã, ãe al(Solido e liquido)
WmWBtW^^/àWÊÊ
godão, áe seda, ãe Escossia,
Em vidros dc 250, 500 e 1000 grs.
listradas, lisas, em ãois, em
tres, em vários tons. São curtas ou mais longas, cortadas,
par um cinto. São sportivas ou
ãelicaáas. Têni mangas compriãas ou médias; ás vezes
Jane.de Tallenay, irmã de Juno e de Minerva
não têm mangas. Formam
casaquinhos, colletes, "basamamentava ainda com o seu pro.
Nuo foi a África musuknana que
Cfaire Géniaux
quês", boleros.
Mme. Jane de
»rio leite, a ser lançada viva ás
Tunísia
á
attrahiu
A gente fica tonta para e&- Tallenay, mas a África punica e
léras, não podem, talvez, ser todos
colher alguma, entre as áeze- romana. Desdenhosa, essa grande
úr. explicados pela fé, e é bem natuerudita
reconstituição
uma

MIRE-SE AO ESPELHO

ffiB3 kc^J
^C
JB.

im

* c*

(D

O CABELLO
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GOM UM LAGO DE FITA

Medico Homoeopatha da
Familia

Aos senhores
dentistas
Deposito Dentário Masetti

w

Domingo, 29 de Maio de 1932
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LINHAS TRANSOCEAN.ICAÍ5

MOVIMENTO DÈ VAPORES
Da Europa para a America do Sul
i-KUCEDENCIA

KIO ÜI5 JANEIRO

'ORTOS

DESTINO

NAVIOS
Duilio
|30
Florida
|30
II. Brigade 130
Flandria ...........J3*J
Monto Sarmiento....|31

LSiGenova
lõ Marselha ...
i;'iLondres ....
10|Am*ítei-(Jam ,
17|Hamburgo ..
lOjHamburgo ..
17|Leixôes ....
lS|Hamburgo ..
HlBremen ....
BIMarselha ...
lO|Antuorpia .,
iUISoüthampt...
21|Livèrpool ...
líOtHamburKO ..
22|Ani3terdam .
2|Genova ......
?9[Londres ....
2B!Londres ...,
4|Southampt.
CIBremeti ....
7|Iiavre ......
41HntnburKo...
lO^Genovu
lllLondrcs ...
10|Genova ...
lBlMoi-selh» ..
1llT,ot.-**fP»!

juEãf^-d

Aires
Aires
Aires
Alres
Aires

¦••••*••••**••«•

Nyassa
>¦•••
Cup Arcona
Madrid
Ipanema
Astrida ............
Almánzora i....i.i.
Desna
Gaheral Artifías...,
Orania
Gonto Verde
Ávila Star

Hls. Patriot

Alcântara
Sierra Ventnna
Eubée
Gen. San Martin..
Giulio Cosure,...
Hig. Monarch.....
Pssa. Maria......
Campana
Andnlui-in Star.,.

,.

B.
B.
B,
B.
B.

2
2
8
4
6

a
o
»

n

13
13
13
:¦'

25
27

Santos ....... 3
B. Aires
6
9
B. Aires
B. Aires...... 12
B, Aires...... 9
B. Aires
10
Bi Aires
14
B. Aires......
15
B. Aires
B. Aires...... 16
B. Aires
16
B. Alres
17
B. Aires
23
B, Aires
|20
B. Aires
1
B. Aires
2
B. Aires...... 30
B. Aires
1
B. Aires
3
B. Aires
3
B, Aires.
8

u

3-2930
4-8000
2-9900
4-1582
4-4046
4-2029
4-1582
4-181-1
8-293Í)
8-4828
«t-sono
4-8000
4-Í582
2-9900
8-2923
4-7200
4-8000
4-8000
4-1814
4-6207
4-1582
4-1742
4-800Ò
3-2923
3-2930
4-7200

Dà America do Sul para a Europa
KIO OE JANEIRO

PROCEDÊNCIA
Sm
JS
M

-o

PORTOS LCI
NAVIOS
P±

1

cm

*o

PORTOS |

W

« • S

ff
m,

_.

24|B.
23|B.
25!B.

Aires... |29 Persier
[29 Antuérpia
.... [22
Airefl.., !29 Mont Viso.. , -[S0 Marselha ...
3-2930
H
.|2a Southampton 131 4-8000
Aires... |29 Asturias
• I- Siqueira Campos... .|30 Hamburgo.... 22| 4-404«
25IB. Aires,, |ul| De3eado
,|iU Livorpool ... 181 4-80Ü0
28ÍB. Aires.. 131 jAntônio Delfino... |31 Hamburgo .. 18 4-C207
.131 Bordeos ..... 10 4-6207
28|B, Aires.. |5>1> Atlantique
'& Pssa. Giovanna...,
20!B. Aires.,
.1 2 Gênova
221 3-2923
29|B. Aires..
8'Jamaiquo
.1 8 Havre ...... 1201 4-P207
•1
SiSantes ...
I 4 Leixões
Nyassa
17| 4-2029
6 IM. Washington ... . I tí Triestre
2'B. Aires..,
|25| 2-9900
6 Aludra
2IB. Airos..
.| 6 Eotterdam .. |22| 4-S0Ü0
7| Hig. Princess , .1 7 Londres
2.B. Aires...
1231 4-800U
2,'B. Aires...
7| Almeda Star
, I íj Londres .... 1231 4-720Ü
4'B. Aires... ,| S Monte Olivia
.1 8; Gênova
.1231 4-1742
7,B. Aires... «lUlDuilio
, .|X1 Hamburgo.... 1301 4-1582
8!B. Aires..., |1 J' Cap Arcona
.ill Havre
.1301 4-0207
0!B. Aires... ,113 Formosa
, .118 Hambüi-go .. .|25| 4-1082
i|B. Aires... ,114 Belle Isle
,, .|14 Havro
.1 8| 4-0207
10,B. Aires... ,|14 Flandria
.|14 Amsterdam . .1 531 2-9900
121B. Aires... .15 Florida
. |15 Marsellia ... |30| 3-2930
—I. .
,i—Bagé
,......, .15 Hamburgo.... .1301 4-4016
15IB. Aires,.. . |19 Almánzora
.119 So-uthampton I5| 4-8000
15!B. Aires... .120 Alcyone
.120 Hamburgo .. .|10 3-4637
17,'B. Aires... .31 Hig. Brigado
|21 Londres ....
4-8000
17|B. Aires... . Í21 P. Christopherscn, .|21 Finlândia ...
4-1814
18|B. Aires
M,
Sarmiento
.|22 Hamburgo .. ,. 0 4-1582
J22
Í8JB. Aires... .
Madrid
, .[24 Bremen
. 14 4-1814
22!B. Aires... p
|25 Conte Verde
.|25 Gênova
. 9 3-2923
1.SB. Aires..., 25 Ipanema
, .12.5 Marselha ... .30 8-2930
22|B. Aires.,. i[2S Desna
.[28 Liverpool ... .10 4-8000
25IB. Aires... .123 Gen. Artigas
, .128 Hamburgo .. .112 4-1582
25|B. Aires,.. • |28 Ávila Star
.|23 Londres
.112 4-7200
A'res... .131 Alcântara*
¦ I 3 Southampton 1181 4-8000

Do Japão è America do Norte para a
America do Sul
1'UOCEUEMCIA

RIO DE JANEIRO

PORTOS

v?s<ri

w®k

Brancas — 8 Ps.
B2c3D. Cpr2BlT. lpPlPp2..
Ib6. 3P4. 8. 8. G.
Mate em dois
BOLlüÇÃO DO PROBLEMA N. 107
(Keirans)
1. D3T.
2. DxTmate
Se l...BxT
B7B
TxB
C2K
B ou TOD
T outro ou B3R C em 3B
BxP
CsB
B7D
C2B
PxP
CxP
D3B,xT ou C3D C em 613
Outro
Txü
9 variantes, 6*-& pontos.

bateria du B-G trabalha admiravelmente.
Digno mesmo
cio Io
premio, embora a chave seja visivel"), E. Pinto ("Demonstração
distineta
dum
velho
thema"),
Avlis,
Othon Moraes
("Feérico,
brilhantíssimo este trabalho, desde a chave de sacrifício ás admirayeis variantes, e bastante enganadora a
inicial D3B"),
Natan
Becker ("Problema da rara*purêza!"), Ophir, Wu Fang, Manoel A.
Corrêa.
Comeram Morangos (6 pontos):
Vira Mundo (omissão da variDA
BANDEIRA
anta. B7B); Peru (erro de escriAcharam Diamantes (6}4 pontos):
João
Panchaud
pta: J....B4R);
Pháraó, Jingle Esq. e 420.
(erro de escripta: .1,. ..B2D) "11
Acharam Ouro (6 ponto*-;):
dual.
Conseguir
Pepe (erro de escripta: 1...B2D); variantes, sem
um»
coisa destas
é formidável;
Gangster (dual falsa: l...Cfü ou bello
John R. Coproblema!'';
g7, 2. Cc6/TxD mate).
trim (erro de escripta: l...BxP,
Achou Pedras Preciosas (5^á pts.): 2.
"Como
CxP mate) —
são caHenrique Waisman (omissão da
"tries" D3B c DlD!"
ptivadores os
variante PxP e do lance B5R).
Enodator
2.
(erro de escripta:
Achou Mica (5 pontos):
C6C mate); Atenrlotf (idem).
Augusto
Farias
da
(omissão
Comeram Romãs (5J-á ponto-s):
variante BxP e linhas ToD e T
Maria da Gloria (erro de escrioutro incompletas).
1...D3B, C3D, C6B; varinnpta:
"FESTA
te errada-- 1...DSB, otc, 2. DxT
DA
mate); Repórter (erros de escriComeram Cocos da Bahia
pta: l...BxP, 2. CxP mate e 1...
(Wz pontos):
B7D, 2. C2R mate): Hawei (erro
J. Valladão Monteiro, Mlle. Só- da escripta: 2. C em 6D mato c
nia, Werneck,
Neophyto
("Que lance l...DxT omittido).
deliciosa frueta será esta,
mes- Ccmeú Tangerinas (5 pontos):
treí"), Miss Doris" ("Bons mates,
Teixeira Júnior (inclusão tácita
nenhuma dual: bello problema'-*), de T6D na variante "T move ou
B. Artiaga, Jayme Arcde, Kauli- BõR, C em 3B mate"; idem de
no Quandt de Oliveira, Plinio de C.'!B ou 2C na variante "C move,
Oliveira, J. M. de Azevedo, Gerai- C5B
mate";
erro
de
escripta:
do Motta, Alberto, .1. de Souza, A. 2. C5B mate).
*
Marques, Reteilho ("Gostei mui- Comeu Abios (i1/^ pontos):
to deste problema, principalmente
C. d'Alva (omissão das variantes
do jogo do C br"), Felippe o Ba- PxP o BxP;
erro de
escripta:
nhista, Carlos I. Pamplona, Mynoe, 1...D3D; omissão do lanço 1...
Hermann Schoebrunn ("Simples- BDR).
mente admirável este problema;
Errou a solução o sr. M. Luiz
somente um mestre
seria digno Veiga Dantas, com a inicia! D3B,
delle!"), Jocar ("Quanta varinn- annullada por
B5R.
te!"), Ten. Tey Souza
Recebemos uma solução extra(S. João
d'el Roy), Daniel G. A. Pinheiro concurso do sr. Hcnr>.(iie Mendcz
A'("Helion du Moreux") que teria
("Formidável este problema.

Taubaté
|—
Ayuruoca
j—|
Rio de Janeiro Maruí 2 B. Aires..,
Northern Prince....) a[B. Airea...
Ruy Barbosa
|—I
American Legion..,.|l0 \i. Airos...
Easthern Prince... .I1ÜÍB. Aires..,
Southern Cross [24JB. Aires..,
South. Prince.. .,,..|30 B. Aires...

KIO DE JANEIRO

91
61
15
201
29|
4|

4-4040
3-1532
4-5261
4.404S
3-2000
4-()7(iH
8-2000
3-2000

MOVIMENTO AÉREO
NORTE
"SAIDAS"""
I CHEGADAS
"piag
Dias
i|Hs.|
|Hs.

AVIÕES

-i..
30|B.
4|B.
4|B.
14B.
ÍSB.
â7|B.
ÍIB.

Aires....
Aires..
8
Aires., ,.| 9
Aires.. ..[18
Aires., ...23
Aires. ..] 2
Aires.. ..I 7

I.

NAVIOS

PORTOS

Taubaté
'.,
Atalaya
Western Prince...
South. Croa
Arábia Marú
Western World..
Northern Prince.,
Am. Legion
Eastern Prince...

i0 New Orleans,
!8 Now Orleans. .125!
A New York... .117
| 7 New York,.. -|21|
I M Japão
.1 4|
9 New York... [19|
18;New York... | 2|
2:>|New York... ] 5
ÍNew York... |15|

§3*
4-4046
4-4046
4-Ü76»
3-2000
4-720(1
3-2000
4-526]
3-2000
4-0769

LINHAS COSTEIRAS

SAHIDAS PARA O NORTE

SAHIDAS PARA O SÜL

'
C |g
í| ,
L|
i
NAVIOS I Destino f|| NAVIOS | Destino
\UÍ
^i

\&'~s

Baependy ..[29
Celeste
|30
Campos ....|30
A. Wasu.° — IK1
Itapé .. 131
Pirangy 131
Itaquatiá ..81
Pyrineus .. 1
Aratimbó ..2
Poconé ....[ 3
Iraty
13
Portugal ...!«'J
Alice
| 5
Itaguassú ,.i t!
Itapuhy ....[8
Taquary ...;10
Murtinho ..IM
Tutoya
!15

ül:

Manáos ..[4-4046 Itaquora ...!2£» P. Alegro. 3-1900
P. d'Aroia|8.*4046 M. Luiza...J30 Santos ..3-4653
ü}á
Manáos ,.|4-404C
|30 P. Alegre i-4046
Penedo ..14-4046 Araranguá .131 P. Alegre. 3-3268
Belém ..J18-1000
Anna
( 1 jLaguna ..3-3443
Pará
12-7630 A. Benevolo. 1 !P. Alegro. 4-4046
Aracaju .2-7630 Itanagé . ...|2|P. Alegre. 3-1900
Maceió ..[4-4046
Iraty
|3
Iguape ..12-7630
P. Alegre.|3-3268 Cte. Alcídioj 3 P. Alegre|4-4046
Belém ...[4-4040 C. Salles...| 3 B. Aires.. 14-4046
Iguape ..12-7030 Itaperuna ..I M P, AIbgro.l3-3r>6(*
Pirahy |a Iguape ..|2-763ü
Recife ...18-8208
Bahia ...;3-4653 Etha
j 4 S. Franc.0|3-34'13
Parnahb. 13-85611 Capivary .,1 4 | p \lei-r" 12-7030
Cabedell. 18-1900 C. Hoepcko.f 9'Laguna s*. 13-3443
Tutoya ..Í2-76S0 j C. Hoepclce.| 9 Laguna ..'3-34.13
\
Itapoan ... .111 '.P. Alegre ÍS-SCOí!
Penedo ..I4-104H
J
Tutoya ..|4-i04fi • Pirahy
[18 I Iguape .'.[2-7630

ESPERADOS DO NORTE ESPERADOS

>™

NAVIOS* *||||-a
g

Cabedello I
Belém....
Manáos... I
Belém....
Itcténi ; '
.Manáos ..
üelém
Penedo... !
Be'ém ¦'

c

SUL
CHEGADASJ SAIDAS
Dias
Dias
|Hs.|
|íls.

DESTINO

JS
aencia

DO SUL

NAVIOS |l||
«"" s
C

'
Itanagó ... .[29Í3-1900 | P. Alegre. Itapó
'.|29|4-4046
C. Salles ...| 114-4046 P.Alegre. IA. Jaceguay|s0J4-404C
S. Franc." Etha
Itaperuna ..| 3"í:'-3õ62
|31|3-3443
Santos Lages
Murtinho ..[ 8J4-404G
|31|4--i0«i6
ct. Alcidio.! 214-4046
J. Alfredo..1 114-4046 B.Aires.,
l|4-4046 Necochéa. Guaratuba . 7 4-4046
Urú
|
Ct. Alcidio..| 214-1040
1
Miranda ..*) B'4-4040
¦
I>.
Çasias.. 0|4-4046

••••*••••]••

)•••••••••{•••

Panair .
.| Sextas ,.|17 [Quintas .|6h.
Condor .
,| Quartas ,|15 JTerçaa ..Oh.
Condor .
.) Doming..|lõ ISextus ..|6h.
Sabbádos!.. .|Sabbados j.., | Aeropostale .| Sabbados|...|Sabbados |...

Sabbados|6 h.[Quartas .[1*3
Quintas..|6 h.|Quinta3 .|15

PORTOS DE ESCALA E FECHAMENTO DAS MALAS
NORTE:
AEROPOSTALE ~ Victoria, Caravellas, Bahia, Maceió, Recife,
Natal, Africa Occidental, Marrocos e Europa. A mala fecha ás 10 horas
de sabbado; recebe correspondência da ultima hora até ás 12 horas.
Encommendás postaes até ás 18 horas da. véspera.
• SYNDICATO CONDOR — Victoria, Caravellas. Belmonte, tlhéoSj
Bahia, Aracaju. Penedo, Maceió, líecife, João Pessoa e Natal. A mala
fecha ás 18 horas da vespern da partida. No Correio Geral ás 21 horas
PANAIR — Victoria, Caravellas, ilhéos. Bahia, Maceió, Recife,
Natal.-Areia Bransa, Fortaleza. Camocim, Amarração, S.fILuiz, Bolem.
Guyannas, Antiihas. America Central. México, E, Unidos e Canadá. A
mala fecha áa 17 hora3 de sextu-feira. Registrados só ató 16,30 horas.
SUL;
AEROPOSTALE — Santos, Florianópolis, Porto Alegre, Pelotas,
Üruguay, Argentina. Paraguay e Chile. A mala fecha ás 19 horas du
sexta-feira. Encommendás postaes até ás 18 horas do sexta-feira.
SYNDICATO CONDOR — Santos, Parunaguá, S. Francisco, Floriunopoiis, Laguna e Porto Alegre. A inala fecha ás 18 horas da vespera da partida. No Correio Geral ás 21 horas.
PANAIR — Santos. Paranaguá. Florianópolis, Porto Alegre. Rio
Grande, Montevidéo, Buenos Aires, Chile, Peru e Equador. A mala techu ás 17 horas de quarta-feira. Registrados só até ás 16.80 horas.
PARTIDAS DUS AVIÕES DA CUN1JOK — Para o Sul ás ternas
o «Kxtas-foiras, ATE* PORTO ALEGRE. — Para o Norte ás «uintasfeiras'. ATE' NATAL.
CHEGADAS — Do Sul ás Quarías e Domingos. — Do Norte ás
para Porto Alegre o escalas.
ITANAGE* — Esperado de Cabedello e
escalas ás 11
horas.
Atracará no armazém 1'ò.
—
ITAPE'
Esperado cio Porto
Aleçre e escalas. Atracará np armazein 13,

TRANSATLÂNTICOS
ASTURIAS — Esperado de Bue
Jios Aires t escalas ás 7 horas,
sairá ás 10 horas para Southitmpton e atracará no armazém 18.
Esperado
de
MONT VISO —
Buenos Aives ás 14 horas; sairá
na segunda-feira ás 20 horas pa- NAVIOS E ESTAÇÕES EM COMra Marselha e escalas e ficará ao
MUNICAÇÃO NESTA DATA
largo."
ASTURIAS — Rio.
TAUBATÉ' —
Esperado
ALMEDA STAR — Buenos Alpro!
vavél de Nova Orleans o escalas; re%.
atracará em frente ap Moinho da
DUILIO — Victoria.
tm?.. nna Docas.
FLORIDA — Victoria.
PERSIER — Esperado de BueFLANDRIA — Victoria.
—
. nos Aires e escalas ás 15 horas;
GIULISIO CESARE
Vicioj sairá segunda-feira á tarde, para ria,
Antuérpia e escalas,
c ficara ao
MONT VISO — Rio.
largu.
MONTE SARMIENTO — AmaCOSTEIROS
ralina.
• BAEPENDY — Saiüá ás 10 horas
NORTHERN PRINCE — Olindo armazém lõ do cáes do Porto, da.
para Manáos c escalas.
NYASSA — Olinda.
ITAQUERA — Sairá ás 12 horas
WESTERN WORLD — Floriado armazém 13 do cáes do Porto, nopolis.

-Jmmmi

No numero de abril do "American Chess Bulletin" vemos uma
serie numerada de trinta e oito
itens representando factos curiósoa em xadrez e damas, üseriptos
no mesmo estylo do nosso "Talvez Não Saibam..." de 19S0. São
da autoria do sr. Irving Chernev.
Reproduzimos hoje, com a devida venia, tres, e daremos outros
opportunamente.
"Paul Morphy
nunca
eonm-iou
xadrez
uma
de
com
partida
1. P4D, embora
seja considerado
este pela maioria dos mestres o
lance inicial mais forte".
"O ex-campeão
Lasker
derrotou Maroczy no Torneio de Nova
York dc 1924 em 80 lances, sem
tocar na Dama!"
"Lasker o Taubenhaus
perderam
uma
Janowski c
partida contra
Soldatenkoff em Paris, em 1909,
que era igual, lance por lance, a
uma
dezembro do
publicada em
1900 na British Chess Magazine."

FLORES & MANO ,

!
!
1
|
I
I

solucionista
O nosso estimado
"Jocar", que é o sr. José Olymdo
secretario
CarValho,
pio de
Club de Xadrez de Campo Bello,
Minas, enviou-nos a seguinte partida disputada pelo dito grêmio
contra o sr. Carlindo de Miranda
Castro, residente em Estrella do
Indaía. Minas, pedindo quo fosse
publicada com annouições possas.
Lá vae:
Brancas: C.X.C.B.
Pretas: Miranda Castro
GAMBITO DA DAMA RECUSADO
1.
P4D
P4D
2. P4BD P4BD
As brancas adCedo demais.
Uma
pequena vantagem
quivem
tomando logo o PD.
8. C8BR C3BD
A resposta correcta era C3BR,
O logar do CD é 2D. Em 3B se
arrisca a ser apenas um alvo.
4. PBxP
C6C ?
Porque não tomam logo o P com
a DV Lance estrambotico foi 03te.

B. P4R P3R
0. B5Cx B2D
7. BxBx DxB
8. C5R DIB
Melhor
um pouco
seria D2B,
a sentença famas já se lavrou
tal...
9. D4T-J- R2R
lO.PxPB
Está perdida a partida.
.., C3TD
Carvalho que
Ahi diz o sr.
10...DxP faria demorar ainda bastante
Achamos qua
a partida.
DxPBx, 13.
não: 11. D*7Dx, 12.
D4Bx e 14. BSRx deveriam proimnlediato.
vocar
o , abandono
Ainda acha o- sr. Carvalho
quo
lÜ.,.C6Dx, sacrificando
a
peça,
melhoraria o jogo. Não vimos de
que maneira; depois de 11. CxC,
o melhor que as pretas teriam seria começar outra partida... Mas,
o sr.
mais além:
Carvalho vae
"Ainda tinha o sr. Castro outros
bons lances", diz elle. Ora, sr,
Jocar,
o amigo
é
pelo... mas
mesmo um "Joker" (inglez para
trocista).

O veterano problamista,
inglei»,
John Keeble é um "pení" apaixonado do partidas do torneio e
raro é o Congresso a quo não estoja presente. Numa carta que ello
escreveu ao sr. Barry, do "Amanean Chess Bulletin", o sv. Keoblo conta
a 37
que já assistiu
congressos do xadrez!
Em 1920,
com 70 annos* de idade, foi* pela
primeira vez persuadido a tomar
parte num torneio. Isto foi em
Hyéi-es, França, e elle conseguiu
tirar o í" pramio de 500 frs. (era
um torneio menor). Desde ontãe.,
gostando, ello tem jogado ora 17
torneios, vencendo o Io logar em
4, 2o logar em mais 4 c 3" logar
em 2.
Isso nos traz á memori-i a agra.
davcl surpreza qua tivemos em
Scarborough, Inglaterra, em 1925
quando', ao terminar a partida quu
nos deu
no torneio
o Io logar
"Runner-up", fomos abordados
poi
um valho sympathico de barbas
brancas que esteve "peruando" o
que tinha gostado muito do jogo,
do qual
tinha
annptado os
já
lances todos.
Ia ern seguida fazoi-o publicar,
disse elle. na "British Chess Magszino". Era o sr. Keoble! Fizcmos logo uma camaradagem proveitosa, quo nos rendeu, além do
suas
um
prazer das
palestras,
forma da
curioso imii
problema
letra "S" para a nossa secção da
"Brazilian American".
Tem razão o sr. Barry em qua*
lificar o velho Keeble de "um doa
peritos mais habois, mais originãos c mais constantes que jamais
carregaram a bandeira de Caissa."

ÜLTilíWrCíÇiíi
VICTOR
MARGUEKíTTE
— A Emancipada ("La
5$0OU
(íarçonne")
MEDEIROS E ALBUQUERQUE — O Umbigo dc
&S000
Adão — (Conferências).
YORITOMO TASHI — A
—
Em
arte do vencer
SS000
12 lições
—
BELART
LUIZ
LUIZ
Tte.
te.
líadlo — («Manual pra7$000
tico)
1'edidus a Flores & Mano
á RUA DO OUVIDOR N. Iio

ilo e cedendo afinai diante uüma
ameaça de grande effeito. Muroce apurado
estudo esta
partida
inatruetiva.
Brancas: Koltanowski
Pretas: Saio Flohr
PEÃO DA DAMA
1. P4D/C3BR 2. C3BR/P3R
3. P3R/P4B 4. P3B/P3CD
5. B3D/B2C 6. CD2D/C3B
7. 0-0/B2R 8. D2R/0-0
10. P4R/PxP
9. P3TD/T1B
11. PxP/P3D 12. P4CD/C4TR
13. P3C/P3C 14. B2C/P4D
15. P5R/C2C 16. C3C/P4TD
17. P5C/C1C IS. TD1B/C2D
19. TxT/DxT 20. T1B/D1C
21. D2B/C1R 22. D2D/R2C
23. T2B/P3T 24. B1BD/T1T
2ü. D4B/D1D
25. P4TR/C1B
27. T3B/B1B 28. C1T/B2D
29. C2B/P5T 30. C4C/BxC
32. D2D/C2B
31. PxB/RlC34. C2T/D2D
38. D2R/B1R
30. BxPT! D2R
86. C4C/C2T
87. D2B ! Abandonam as pretas.
o outras, colAmeaçando TxC
sas... So 37... CxP; 38. BxC,
BxB; 39. T8Bs, B1R; 40. D6B !
Se 37...OIT; 38. T8B ganha logo.

Consta quo entre os doze concorrentes no Torneio de Mestrea
Calí»
do Congresso do Pasadena,
fofnia, em agosto di.-.**'.,': a:*«no, figurarão Kashdan, Marshall, Kuptalvez
chik, Dakc,
Reshevsky o
Napier.

Devido ao augmento de serviços
officinas,
o
nas
impressão
de
DIÁRIO DE NOTICIAS acaba de
cortar mais um dia do prazo para
a entrega de mataria para o Supplemsnto dominical, de sorte qua

Informações radio-telegraphicas

<

98

Assistido por nós e um amigo,
Pinheiro
Guimarães,
Lauro
sr.
fez o sorteio do 5U exemplar de
"Xadrez Intuitivo"
o sr. Mario
Calleri, do DIÁRIO DE NOTICIAS.
do sr.
Henriqu»
Sahiu o nome
Waisman, do Santos, justamente o
solucionista que se tinha interessado tanto no premio Que teve a
paciência de compilar estatísticas
a respeito dos • pontos perdidos.
Bem, está pago o Waisman!

quintas-feiras.

Navios a entrar o a sair
hoje

Maia

DESAGGREGANDO-SE...
J. Valladão Monteiro
27^í>
Mlle. Sônia
271,!)
Carlos Pamplona
27VÍ1
Jayme Aréde
27
R. Artiaga
27
Ophir
27
Reteilho
26'/i
Manoel A. Corrêa
20 Vi
Plinio da Oliveira
20Vá
J. de Souza
2Hi,k
Othon Morass
2GVJ
Daniel Pinheiro
26
Mius Doris
26
Geraldo Motta
20
Hawei
251;')
John R. Cotrim
25Vj
João Panchaud
251,<;
Neophyto
26 Vj
Wu Fang
25VÍÍ
Mynoe
25
A. Marques
25
Avlis
25
E. Pinto
25
Alberto
25
Enodator
24*LFelippe, o Banhista.*
24VÍ
Werneck
M*/.
H. Schoebrunn
24
Penú
23í'í
Menrios
23
Vira Mundo
22
Natan Becker
21
Raulino do Oliveira
20-li
Teixeira Jr
20%
Jocar
20
João Maranhense
19 Mi
Aeyr Marques
19
J. M. do Azevedo
18^
Maria da Gloria
18
Repórter
12
C. d'Alva
11
Ton. Tey Souza..'
7%.
Adams
1
1
Luiz Veiga Dantas
Uma batalha de flores — uma
voz de meio-soprano cantando a
ária de Noites Vienuonses —- puilluminando a
gens com tochas
scena — murmúrio dc cascataa •—
faunos de mármore.
Vem caminhando a Rainha da
Festa.

.{— 4-4046

• •••«••*••«•

PORTOS §

J.

Augusto Farias
i)C
Jingle, Esq
S5
Anna Clara
SS
Henrique Waisman
SÒVíi
Pharaó
731,»
Pepe
61
Gnngster
60
420
60%
Era uma vez uma companhia
de ds?. destemidos Bandeirantes
voltando do sertão carregados do
ouro e diamantes. Uma 011 ;a comeu um. Ficaram NOVE. (Conto
da Carochinha cm folhetim).

J-SJS.*

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

*®"# m

¦ JÊâ^Êã^m I
%($&

PORTOS il lè-8

NAVIOS

Orleans|29
York...] 1
..I i!
York...|-2
Orlea"ns| 6
York...|10
Vork...lin
York... 124
York... 130

-è«xim

DESTINO

o
—|New
—INew
—-IKobe
19iNew
—|New
2S|New
SiNew
11 INew
17INew

SS 5 Wâ HI

«•" g
CU'^_
'4-174*2

o

valido 6 pontos (omissão da va- não se devjm surprehender os misriahtc PxP). Esta solução, qua o sivi.stas de quarta-feira se não ensr; Mendez pensava fosse neces- contrarem respostas ás suas consaria para terminar o percurHo da cultas ou citações das suas cavacompanhando a ta na secção do domingo seguipte.
veio
Bandeira,
sua carta do despedida, que puTivemos uma
visita do
nosso
blicamos em outro logar.
Ricamente imaginado o circui- solucionista o sr. II. N. Lopes.
to de 0 casas do G branco; com Elle veio explicar quo, devido a
teve neo "try" de D3B o as duas pve- uma forte indisposição,
com as solugaduras pretas temos um magni- cessidade de parar
ções, a partir-do problema n. 104.
fico problema moderno.
Pretende, porém, continuar resolvondo, assim que esteja molhor
SOLUÇÃO DO PROBLEMA DA
dc saude.
CHÁCARA
"Jaboticaba"
PESAMES~ÃÕ SCHEAD
1. T2BR.
"Os enxadristas temos
que-comResolvido poi*:
Valladão
Monteiro,
J.
Mlle. partilhar da dôr do sr. Demetrio
Schead
emoções
do
pelas
puras
Sônia, M. Luiz Veiga Dantas, C.
d'Alva, Hawei, Repórter, Menrios, nrto que nos tem proporcionado
pobre alma, agoEnodatOr, João
Panchaud, Pcrú tantas vezes essa
ra ferida". — Neophyto.
e
muito
doce"),
Vira
("Madura
"Queira expressar ao sr. DemeMundo, Manoel
A. Corrêa,
Wll trio Schead o
meu profundo pesar.
Fang, Ophir, Natan Becker, Othon
Admiro tanto esto mestre!" —
Moraes, Avlis, E. Pinto,
Daniel Natan Becker.
Pinheiro, Teu. Toy Souza, Adams,
"Sinceras condolências
ao
sr.
Jocar ("Gostei do presente"), H. Schead." — Miss Doris.
"A 'nota dolorosa
Schoebrunn, Mynoe, Carlos Pariida secção dc
Felippe o Banhista,
A. domingo foi a
plona,
triste noticia do
Marques,
J. de Souza,
Alberto, fallecimento da esposa do sr. DoGeraldo Motta, J. M. de Azevedo, metrio Schead, a
quem peço a liPlinio' de Oliveira,
Raulino de berdade
de apresentar os
meus
Oliveira, Jayme Aréde, R. Artia- sentimentos".
—
Achllles FonDoris,
Neophytp ("Bella tana.
ga, Miss
chave; no
mais, desencanta
um
tal qual
pela monotonia,
pouco
RECADOS POR NOSSO
Ophelia depoÍ3 de homem"), WèrINTERMÉDIO
neck, Augusto Farias,
Henrique
Daniel Pinheiro
agradece
aos
Waisman, 420, Píiaraó, Jingle Esq.,
J. R., Cotrim, Maria da Gloria, .solucionistas que elogiaram o sou
problema, apesar de furado.
Reteilho, Gangster.
Miss Doris ao Achillcs. FpntaErrou a solução o Pepo com o
"o
perlance 1. CxP5C, que tem como na, agradecendo o voto o
tfio
fil
bellamontâ
idealizado..."
resposta suffieiente TxD.
"Repórter" ao Hermann SchoePerdem Ys ponto
cada um os
brunn, dizendo quo o seu fracasso
seguintes
solucionistas:
Jingle
Esq. e John R. Cotrim (insuffi- com o problema de Lula Nogueira
ciência: T2B);
Maria da Gloria era o castigo por ter "Oposto um
C inútil no n. 100.
castigo
(erro de escripta: T7BR); Retei- vem a eavallo... branco."
lho
de
escripta:
T3BR);
(erro
Daniel Pinheiro a
Miss Doris,
Gangster (erro de escripta: Te2);
lastimando quo tenha sido causa
Teixeira Jr.
escripta:
(erro de
"á
de desgosto
nossa Rainha" e
T2R).
fazendo votos que a pedra qun ella
Houve um
erro no
transporte apanhar no caia na cabeça delle...
dos pontos de João Maranhense
O torneio an'nual pelo campeoo Acyr Marques da secção de 3
pnra a de 15 do corrente. Em vez nato de Chicago foi ganho poids 5% cada um, devia ser 5. Re- Samuel Factor, com 5 pontos em
ctificamos os scores de accordo: 7. Em 2" chegou Hahlbohm, com
4Vó, o em 3°, Samuel Rcshevsky,
João tem 19% e Acyr tum IU.
com -1
antigo
infantil,
prodígiosMlchelsen).
CAÇADORES DE ESMERALDAS (empatado com

E3 w,m
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PROBLEMA N. 110
For John R. Cotrim, Bello Horizonte
• Pretas — 6 Ps.

jI
[
[1
I'
I

11. BSCx
12. P6Dx
13. C om

P ou C8B
RI D
7B mate.

PROBLEftlAloA CHÁCARA
"JASMIM"
(Titulo do autor)
Em homenagem aos heroes da
Bandeira
Por João Soares Martins, Rio
Pretas — 9 Ps.

i

Brancas — 10 Ps.
- Mate em dois

"Cheguei ao fim, o
quc é uma
grande coisa, quando vejo muitos
quo desistem e quando me lembi-o do mim mesmo no Vôo!
Quo eu ia aprendendo alguma
coisa do problemas, si bom quo
em doses homeopathicas, não ha
que duvidar; si mais não aproveitei, foi má vontade minha, pois
tinha para laboratório para meus
unsaios a vossa geniaiissima soeçao o para guia dos meus' esfoivossa inconfundível
bôa
cos a
vontade. Entretanto, podeis sabor
que levo de vós uma ngradabilissima impressão e grande reconhecimento pela
gentileza o fidalguia com que me tratasteB.
Quanto aos collegas da secção,
sempre,
folicissimos
como
uas
suas
criticas,
espirituosos
nas
suas cartas,
leaes
competidores,
A primeira
metade do
match emfim.
Si tornarei -1 secção, • não sei;
entre Flohr c Euwe está terminada. Jogaram oito partidas na Hol- pelo menos, tão cedo não será.
landa, cada um ganhando duas e Peia ultima vez, então, Mr.' Auempatando o rosto. A segunda se- brey (pelo menos por agora, é a
'ultima vez'), termino uma
carta
rie de oito partidas será contes'pontos' da semana.
táda om Carlsbad, provavelmente com os
Não Dei porque, mas a exprescm julho.
faz com que a
são 'ultima vez'
Na partida
Schlechter-Maroczy gente fique invadida por uma onuma multidão de
publicada domingo paJmado, deu-se da de tristeza,
um erro no ultimo momento poi- pensamentos, uma certa afflicção,
conta do rapaz mettendo es emen- que sei eu..." — Helion du Modas na pagina. Em vez do reti- reux (Henrique Mendez), 11-5-32.
"Admiráveis os últimos numorar "144 P4B/R2B" para metter
"14.
P4B/B2B", retirou
elle o ros do DIÁRIO com a maravilhosa
lance "16. TD1D/D2R" ,..
secçáo!
Os problemas
cada vez
mais interessantes, os commentaO belga Koltanowski está nie- rios, as cartinhas cada vez mais
lhorando a olhos vistos. Em mar- espirituosas,
do
principalmente
ço elle venceu um torneio do sois irrequieto Neophyto, do sentimenconcorrentes organizado pelo jei-- tal Peru e da Princeza da Soc-ção
naí "De Schelde" de Antuérpia, [ Miss Dpris (Rainha para mim 6 i
ccabando 1
frente do Mlle. Sônia), tudo ainda continua ;
ponto na
Flohr, a quem, aliás, de*rrotou em J^esco e gracioso como dantes". i
estylo magistral no seu encontro ¦¦ Natan Becker, 23-5-32.
I
"Sal Gcmma
na ultima rodada. Os score.s fo-1
preencheu optima- 1
ram:
A'-,»;
Koltanowaki,
Flohr, monte' as suas funeções, botando
?,\'-y, Thomas, 3; Shernetsky, 2->í* sal na inolleira dc muita gente;
Leowi, 1; Sapira. lí.
Damos a parabéns ao Lula!" — Neophyto,
seguir a partida referida, vendo-so 24-5-3*1.
"A sua
o Flohr horrivelmente comprimie nossa secção vae rc-

alment-Ao bem para melhor, dâ
de
mais povoada
dia
para dia
solucionistas
e animados
bons
e amável chacoque nuin eterno 'espinhos
do offi.
tear levam os
cio' de riso em riso ruido «menta arrastados e ás vezos errôneamente resolvidos. Muito Loa a do
Ophelia, a Pallida! De ngora er.i
diante, muita gente vae viver corn
a pulga atraz de um toco e a avó
atraz da orelha, com as concoridoneidade
do
rentes femininas
— Ten. Tey
pnr desmascarar!"
Souza, 23-5-32.
'seu'
"Ora,
Reverendo,
perum
gunte ao João Maranhense se —•
anjo tem o que confessar..."
.
Miss Doris, 24-5-32.
"Miss Doris, gentil collegumha»
faço ardentes votos para que 03do
refeita
completamente
teja
grande abalo que lhe causei!
não tem
som emoções
A vida
graça!
E... porque nüo podaremos continuar a ser, reciprocamente, diudinho ti afilhado e afilhada u dindlnhaV
....
Sua benção, Dindinha!" — Achll18-5-32.
les Fontana,
"Quem me enxuga as lagrimas?
minha cauOphelia morreu por
sa... E eu, que pensava que o
retrato do Idel tinha* bolido mais
Hospício,'
alminha!...
naquella
a
talvez
ó
Fontana,
pouco...
cova! Um caso destes arranca a
—
Neophyto,
alma pelas raizes!".
22-5-32."
"Amigo Neophyto, as tuas càtio cadáver . ainda
iinarias sobre
quente da pallida Ophelia, bem se
vê que são filhas naturaes do teu
não
Malandro
desapontamento!
—
firme!"
Agüenta
estrilla!
Achilles Fontana, 23-5-32.
"Subscrevo as palavras e virgutas do minha Madrinha Miss Doris, relativas á Secção do Xadrez.
-j ao seu illustre Redactor; e pingo os meus pontos exactamento em
cima dos seus — apenas com titita rosea..." —Neophyto, 22-5-32r*
CORRESPONDÊNCIA
****.
Teixeira Júnior — Recebemos
sua carta do 16 no dia 25 nun»'
enveloppe aberto endereçado sim»
"Secção Desportiva'"?
plos-mente á
j
nos tinh»;
carta de 3
Já a sua
chegado áa mãos com 4 dias do
atrazo por ter sido posta na cai- j
xa pa"ra os coupons do Concurso
Angeles. Pedimos,
de Los
por-,
tanto, o obséquio de dirigir os en- ,
veloppes a nós pessoalmente • .
fazer entregar as suas cartas rio ,
balcão do DIÁRIO ou deposltal-as ;
"Correspondeuna caixa marcada
cia".
í
Adams —. O amigo, escrevendo
em 20 do corrente'
a sua carta
parece não ter lido ainda a see- j
ção du 15, onde respondemos á sua j
Queira ver deno-j
primeira carta. "Correspondência".)
a parte
vo
Será f.avor tambem dizer-nos em
que parto de Minas reside, pois
o carimbo do Correio cm ambas
as suas cartas é indecifrável. Ü
é de 10
prazo
para as soluções
dias,
—
Será bom o amigo
Werneck'
informar quaes os livros de Sabátini que já leu, afim de quo não
se rcmetta nenhum delles.
II. Schoebrunn — Na sua carta
de 20 vieram somente 11 dos lí)
lances da sua partida poi* correupondencia! Tambem, se a notação
dos 11 está certa, cumpre-nos ob->
sovar que ambos erraram dosas*
tradamente... sem o percebírem.
A notação dó 10° lanço das brs 4
insuíficiente. Cá estamos na redacção ás ordens, quando quizor
passar por aqui.
J. Maia — A sua carta vei<? ' será
mas
as soluções annunciadas...
apreciamos a boa intenção! O nome da livraria diremos opportunamento... Agradecemos o aviso sobre a sua partida. Posição devei-as interossanto.
o novo
Jocai- ~— Agradecemos
examinai*
que vamos
problema,
mais adeante. Publicamos a par-!
tida hoje; temos muita curiosi-j
dade de saber porque o amigo jul--)
gou o sacrifício do C pr aconss'!
lhavel.
j
Daniel Pinheiro — Não, aquell*
solucionista não é parente do T.j
B. Porque? Agradecemos a remes-)
sa da posição da sua partida. Quo
haverá com o Paludio? Quanto ao;.
castigo suggerido para os autore»
de problemas furados, não é via-'.
vol| porquo 1) nem todos são bolucionistas e 2) haveria do scj*'
contraproducente. Mas, já tomou'
uma idéa "ad hoc"... Veremos.
Paládio Andrade Albino — O se.i
parceiro está reclamando a resposta ao 25° lance: B4R.
— Agradecemos •
Miss Doris
problema enviado. Vamos ver como 6. Quanto ao desconto do ly
ponto, explicamos: E' preciso dár
de todos
eonta
os movimentos
pretos, ou isolada ou englobadamente, como nós fazemos sempre
na secção. "T horizontal" abránge TxC: "TxC" não abrange os
outros
movimentos
horlzontaes.'
Logo, TxC deixa a linha incom-1
ha omissões.
Da mesma,'
pletà;
maneira como V. Ex. deu todos
os quatro lances do C na dual II,
por exemplo, devia ter dado tambem todos os lances da T na du3l
III, bastando
a forpara tanto
mula "T horiz".
Uma — duas — tres
perguntas! Hum! V. Ex. sabe... Nós
tambem... aomos curiosos.
Vamos, então, fazer uma combinaEx. satisfará
çâo: y.
a nossa
curiosidade o nós satisfaremos *
sua. Está certo? Está de accordo? E, olhe, as informações quo
podemos dar são muito interessantes!
"Repórter" —
Ora, "seu" Reportor, quc pergunta! Isso não so
revela, nem a um repórter campeão. como o amigo...
Jayme Arêde — A Livraria não
tem o gênero de livro qua pede.
João Maranhense e Aeyr Marquea ~ Chegando as suas cartas
no ultimo dia do prazo nara a cntrega dos nossos
originaes, fita
tudo para a semana.
Mlle Sônia — Agradecemos ós
lances. Desde que peça a nossa
opinião, não divemos esconder o
nosso receio a respeito da sorti»
das pretas, mas, continue resistiudo com
coragem. Quem
sabo o
que pode acontecer antes do fimt
J. Valladão Monteiro — Pacoía
no balcão para O amigo.
A. Marques — Idem.
Henrique Waisman — Prêmios!nho remettido.
AUBREY STUART.
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A AMNISTIA FISCAL

I

José

GAZETA FISCAL
RIO iiii! JANEIUO

,

PAULO RAMOSlSustentacul0S da ^publica

Imemorial encaminhado ao ministro da Fazenda
pelos agentes e inspectores fiscaes
Por motivo do seu anniver- qual o "champagne" na taça.
sario natalicio, o dr. Paulo Nervoso, como eu, deixa-se
Ao titular da pasta da Fa- prol da causa publica, tra- Ramos,
da Direci-o- absorver pelo expediente, que
renda, dr. Oswaldo. Aranha, zendo aos que labutaram com ria Gbralsecretario
Thesouro Na- vem num crescendo extraordo
cs agentes e Inspectores fis- probidade, pureza de procefoi alvo de expressiva dinario, e, justificadamente
cães apresentara» o se&-uin- der e fé nos destinos da Na- cional,
rie cioso da?*» suas responsa billmanifestação por parte
te memorial, no qual sào ção, a espetança da resolução seus
e amigos, com dades de secretario da Dicollegas
apontadas varias considera- de processos de fraudes com- vum almoço na Urca.
rectoria Geral do Thesouro,
ções sobre a amnistia fiscal: mettidas por vezes por granEntre os vários oradores devota-se inteiramente aos
"Sr. ministro -— A declara- des è ricas companhias e, em
que se fizeram ouvir, durante seus deveres, o que raz com a
ção de V. Ex. de que o gover- seqüência, do recebimento da o agape, usou da palavra o sua conhecida operosidade e
recompensa
assegurada
na
no pretende decretar, a d-enosso collega Teixeira Cam- não menos conhecida problnominada
amnistia
fiscal, lei. Essa esperança è que o pos, que expimiu com muito dade funccional. Nesses movem
decreto
futuro
prostrar
levou o desanimo e a conse efíusào de affecto o mentos, tem o nosso Paulo
ternação aos funccionarlos de golpe, dando ganho de brilho dos convivas, nestas tambem a espuma determiquo tém servido na fiscaliza- causa a quantos sentem a júbilo
nada pelo alheiamente ás ouoão dos impostos federaea. impossibilidade de defender palavras:
coisas terrenas, mas,
"Antes
de merecer a fidai- trás após
Permibta, pois, V. Ex. que no a fraude, ainda mesmo cona se haver evolado
logo
debate do assumpto, em que tando nc seio do Conselro de ga e proverblal generosidade o gaz carbônico, que, no caso,
attenção,
a parte mais poderosa conta Contribuintes com a metade da vossa esperada
controlada pontiseja-me permltlido cumprir o énhaumade mal
eom as columnas da impren- dos seus juizes.
humor, reappamáo
lealdade
dever
de
imperioso
V. Ex. claramente concluisa para sua defesa, expotoda a isua
em
então,
rece
nham os signatários desta o rá que não é nem justo nem de «cientificai-vos de uma naturalidade, a alma boa do
seu ponto de vista, tambem humano que os batalhadores preliminar, aliás muito necescollega, sempre solicito em
respeitável por muitos tltu- dessa natureza, que resisti- saria: é que não vou fazer attender, no que lhe parece
ram em uma época em que um discurso, propriamente
los.
Justes aos que o procuram,
os
descalabros náo mereciam dito, irei, apenas, dizer algu- mormente
Em primeiro logar é de es- censuras
que se
senão aos que nâo mas palavras, que como soe encontram aquelles
no
catalogados
clarecer que a grita contra o beneficiassem
o amparo po- acontecer nascem do- meu índice de sua amizade.
chamado 'fiscalismo"
tem litico, vejam rolar sem coroaforo intimo.
razão de ser, menos na actua- niento
As palavras que desejo que
tolei
assegura
a
que
Mesmo porque, será ocioso ouçaes
regulamentar
dos agen- dos os seus esforços honesção
se consubstanciam
repetir-vos: revelaria eu uma em
tes do fisco, que na politica
real, e se aqui
facto
um
tentasse
tos.
se
o
estulta vaidade
tributaria seguida pelos nosê
relato,
vol-o
porque repreArgumenta-se ainda que o fazêl-o, porquanto, com esta senta um desses
sos governos.
rareantes
franqueza que comlonge
em londe
Se impostos são creados ou commercio e industria atra- naturalo meu
oas*|s
que,
eu e que tanto
pleta
nossa
em
encontramos
.se as suas taxas são augmeu- vessam dolorosa crise, mas me
ge.
prejudicado, cumpretadas, a conseqüência natu- quem é que não a atravessa me tem
em
perdidos
uma
peregrinação,
ainda
confessar-vos,
E perguntaral é que surgem novas mo- actualmente?
deserto
infinito
desse
meio
em
vossa
vós,
aquillo
vez,
que
mos:
quando o commercio e
dalidades de fraudes e faljá reconheceis, que onde só florecem os especitas regulamentares pratica- a industria, em periodos nor- maioria,
é assás avara mens das variedades que ina
eloqüência
mães,
duplicam,
triplicam
os
das pelos que deixam de
e que, no mo- toxicam, que estiolam o hocommigo
seus
haveres,
correm
para
elles,
cumprir as formalidades e
mais concorre mem e que vem, cada vez
ainda
mento,
acaso,
em
favor
dos
cautelas de que o Fisco se por
evidenciar essa verdade mais, abastardando o caracter
cerca no sentido de garantir funecionarios publicos dimi- para
nulndo preços e limitando iu- o grande desequilíbrio orga- do brasileiro, como phenomea boa arrecadação.
cros? A regra é que, com a nico que venho soffrendo, ora no de caracter mundial.
Por outro lado, se as ren- allegação dos mpostos
e do aggravado pelo golpe por que
Conhecia eu o Paulo apedas decrescem, o primeiro cambio, jamais os preços de- acabo de passar, e que, concuidado da administração, é crescem. A exploração im- sequentemente, veio tornar nas de vista, quando um
na nossa segunda seeção,
perquirir a razão desse demais aguda e mais persis- dia,
sou surprehendldo por um
cresclmo e, se se verifica que pera!
arse
amnésia,
tente
a
que
Se entre nós se investigasgesto desses não communs e
elle provém da inactividade sem
seriedade os lucros vorou, de urn tempo a esta que sobremaneira me satisfez.
dos agentes do fisco, estão sobre com
inseparável
em
minha
os gêneros de primeira parte,
Não me recordo a que propoestes sujeitos ás censuras, necessidade,
companheira.
ver-se-ia
as
que
sito,
porém, o nosso Paulo,
aos inquéritos e ás penallda- classes
Disse e repilo que seria es- dirigiu-se-me,
vivem da
nos seguintes
des por falta de" exacção nt» mercanciaquesãonão dolorosamentulticia minha, pois que vos* termos: "Gosto de você; Teicumprimento
deveres. te espoliadas. Ademais, oa sos
de
órgãos auditivos foram
.Emquanto houver multipUci- nossos impostos são, na sua agora acariciados pela pala- xeira Campos, esse seu feitlo
dade de impostos e impostos maioria, indirectoa, recahin- vra espontânea, doce, cordial do franqueza, sinceridade e
elevados, haverá "fiscalismo'', do sobre os consumi dores-, doa prezados collegas que lealdade faz com que o apredesde que haja da parto dos pelos
meu cie como amigo."
phenomenos conhecidos acabam de saudar-te,
E data dahi nossa approfiscaes comprehensão do de- da translação
e repeíuissào. Paulo, em bellos surtos de ximação.
ver e honestidade.
inspirados
Fazendo esta élipuàlçã:), con- imaginação, nesses
Se o Paulo se honrou, cxArgumenta-se com o inte- fiados na benevolência cie discursos em cuja estruetura
resse dos agentes do fisco em V. Ex., os slgncuar' >s au^ílm se entrosam, na mais harmo- ternando aquelle conceito,
relação á "quota parte" da suggerlr que, na medida que nica communhão, as filigra- que deve, naturalmente, esmulta, como se esse interes- o governo ü.jiv coiVfder íi- nas do talento com os fulgo- pelhar tambem o seu feitio,
ae não fosse legitimo e legal. quem resalvados, pelo menos, res da cultura, tudo, porem, mais honrado fui eu, e vol-o
A experiência tem demons- os sonegadores de impostos, alicerçado na sollida funda- digo com a mais intima satrado que a melhor fiscali» os fraudadores da renda, para ção de amistosa sinceridade, tisfacção, pois o Paulo velo,
aação é a que interessa o fis- que se não diga, de faturo,
vinha profe- assim, se enfileirar no selecto
Dizia eu
cal na descoberta da fraude. que tt zeVoluí». - -J.un.tou um rir algumas que
sim, e, núcleo dos collegas que sapalavras;
Ninguém, seja dito a bem da "bill" de innemniüads aos naturalmente, sobre o home» bem fazer justiça á minha
condueta de exigente, de irverdade, trabalha sem inte- que. lesaram o erário publico." nageado, o nosso Paulo.
reductlvel, quando defendo,
resse.
(Seguem-se, as assignatura;;.)
Meus senhores, todos vóa coril altivez e independência,
No caso em apreço dois in»
tendes visto, e por varias ve- os interesses ¦ moraes e mateteresses se chocam — o do
zes,
que. ao espoucar do cham- rieas da Fazenda Publica ou
fisco e o do contribuinte;
so- o direito de
Immediatamente
pagne,
quem o tem.
aquelle pela melhor arrecadae cresce e se avolU'
brevém
'
E'-me bem doloroso lemntAWZ.A-sf,; Nó/iJüMb^mi'cON- ma a alva espuma desse ca»
ção, este pelo pagamento,
tanto quanto possivel menor, VCRSíúir.ÒÉ àpQtf!r£?'ÉT7ÒIÍ/0K» pitoso vinho, para logo de- brar-vos què essa condueta
cios impostos. Se o fisco é vl- cio. NoVóèMè»*MtNTd;; iNr«! cüdAcarbo- louVâvel e moral só me tem
com díqéWòy qícÚâ 0,k Üio pois, dissipado o gaz volver o premiado com dissabores
e
gilante e os seus agentes ho- ris
motivara,
a
AHDHftíxã.-Cí. nico que
carrelá
até
minha
nestos, a arrecadação sobe e OHÀNCO G'o .*.*<$'-4.
'
<
£
prejuizos
e
¦
còr
í»iu;.*"Di- ..i'*4N*íftdt louro nectar á sua real
o Estado recebe o devido; se rpftWM&ifa
densidade e, nesse momento, ra de funecionario publico.
ou
se
a vigilância se relaxa
Meu querido Paulo, neste
que, como afíirmam os cao fiscal se conluia com o conAPPELLO AOS éthedraticos,
UM
se aprimora o ambiente de intima cordiatribuinte, dá-se a defrauda.iidade, creio desnecessário
seu delicioso sabor.
COLLEGAS
<;ao das rendas públicas proalgo dizer sobre as tuas boas
senhores,
meus
Pois bem.
clamada constantemente peCompletando, no próximo dia 17
qualidades, porque o facto
los mesmos que advogam a de junho deste anno, o 1" anni- quando no gabinete e atare- que acabo de relatar traduz
comé
como
seviço,
fado
de
medida irrestricta do perdão versário da GAZETA FISCAL, lano teu caracter,
mum, è o nosso Paulo tal e fielmenteintegralmente
amplo aos infractores.
çár.t s daqui uma idéa ciue ha de,
a slplasma
o apoio de to»
alma.
nobre
lhueta
da
tua
Ora, na época em que o des- por certo, merecer
—
a de
collegas
doa os nossos
calabro administrativo per» conseguir-se
Terminando minhas simum melo pralio de
fossem
rendas
as
mittia. que
ao
nossa
pies palavras, por vós todos
a
gratidão
fraudadas sem punição dos siHriificar
ouvidas
com essa ehristã bepessoal que trabalha para a GAKBUOZKME
iSCONOMICOS A
funecionarios. que contavam ZETA FISCAL, não só a escrenevolencia, que tanto agraOU GAZOLINA
com amparo politico ou de vendo, como a compondo, o rri»
dèço, desejaria, merecer de
uma
pequena gindo «e distribuindo, — destinaparentesco,
vós ainda a graça de me
PARA DUAS PANELLAS
acompanhardee no brinde
parte de agentes, inspectores da ú defesa intemerata de noaaa
fiscaes e funecionarios de Fa- classe,
a amizade vae fazer ao
50$000
que
Para jsso lembrámos abrir deszenda a quem cabia a íiscacaro aniphytrião, d'ennosso
sem de já uma lista <iuc subscreve- RUA SETE ÜE SE1EMBRO. 161 volta com os votos a Deus por
de impostos,
lização
festejar-se
de
afim
transigencias immoraes, sem mos hoje,
sua saude e felicidade, bem
grande data, que reprecomplacencias criminosas, im- aqueila
assim de todos aquelles que
senta um anno de luta, do trabaCASA SILVA
lhe são caros, espcialmente
pavidamente agiram em fa- lho e de victorias, bem como para
vor do erário publico, lutan- indemnizar as despesas extraor» M. L. DA SILVA OLIVEIRA dos seus venerandos progenido tenazmente contra a in- dinarias feitas pelo seu director.
tores.
Travessa do Kosario, 20-22
differença de uns, a condesQue o nosso gesto seja corresElp o que me cumpria diPerdeu-se a cautela desta
cendencia de outros, a advo- pondido e interpretado pelos nos- casa, sob n. 94.072.
zer."
caoia administrativa e a in- sos companheiros, eis o nosso detervenção politica mais além, sejo c a razão deste appello quç
*2w»Hi33tS3ã B55K5H-5S5SS1BQ
Tudo isso, naturalmente,; aqui lhes fazemos.
¦
de
1932.
dc
maio
Rio.
2
império
do
oumnâo só sob o
Cari s Pottier Monteiro, 2" colpvimento do dever, do asseio Icctor dn
Petropoíis.
inovai, como, diga-se a bem
Antônio
ftfello Dantas, 2'
da verdade, pelo interesse ie- collector de de Nictheíoy.
íutmo e legal que lhe era
e
de Abreu
Frederico Carlos
[•.esseuradó em recompensa a Souza,
1* collectoria
escrivão da
Ora, os de São Gonçalo.
sua sã actuação.
Licenciado pelo D. N. de S. P. sob o N." 3.05CJ
li o?essos iniciados com tanta
LISTA
ío no trabalho honesto, quanPor sua pureza absoluta e efficiencia
Monteiro 503000
Pottier
íi mais commodo fora tran- Carlos
Antônio de Mello Dantas 50ÇOOO
slgir e enriquecer facilmente, Frederico de Abreu o
comprovada, deve ser sempre o preferido.
508000
ficaram retidos muitas, vezes,
So*uza
por pedidos, por incúria, ou Manoel do Valle e Silva 50.-?000
Regeitem os similares e exijam sempre
ÕOÇOOO
jor má fe, nos departamen- Antônio Santiago
i
tos da machina administra280*5000
Total
tiva Esse pugillo de fünccionarios, porém, nâo desanimava e continuava em deleíeceitado por toda a classe medica.
sa da renda publica.
Vem a Revolução com um
•*
.^i.;,-.
_^»....
_¦¦•¦*".-••
.-_^-*
Vlctroln* rfctde 759000
"GRANADO';:
programma de saneamento
SENDO
E.' LEGITIMO;
$500
e
demlf
Díkl-iih
poiimoral, administrativo
AsuUium 1S-IIMI
üco, 'justiça
inaugurando uma época
Cnrtlnn de«ilc «¥««0
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GUARANY — MINAS GERAES
Commemorando a primeira
etapa vencida pela "Gazeta i
Fiscal", unica folha até hoje
reconhecidamente provada como defensora do funecionalismo publico, especialmente
dos exactores federaes, e aando ao sr. Vicente Dantas Pilho uma prova do estimulo
pelo mesmo distribuído pelo
Brasil inteiro, vehiculado em
todos os recantos pela sua
abençoada folha, venho tambem contribuir com meu nullo esforço offerecendo algumas notas sobre a Collectoria
Federal de Guarany, no Estado de Minas Geraes. Tratando-se de um anniversario tão
valioso para nossa classe como o da "Gazeta Fiscal", penso que deveriam todos collectores e escrivães trazer uma
prova de solidariedade remettendo ao collega Dantas Filho e aos seus dignos companheiros de jornada, além dos
parabéns que merecem, um
trabalho qualquer para ser
publicado em tão memorável
data.
Direito inconcusso tem a
"Gazeta Fiscal",
que para o
mez completará seu primeiro
anno de vida, de íeceber parabens pelo muito que tem
feito em favor da classe dos
exactores, batendo-se sem rebuços, desde o seu primeiro
numero, em prol dos interesses do funecionalismo publico.
Alheia por completo ás injuneções politicas, a "Gazeta
Fiscal" só vem pugnando pelos interesses nossos, que, afinal, são os interesses da patria, porque, sem favor, somos
os verdadeiros e denodados
sustentaculos da Republica.
Se o povo tivesse uma pequena luz sobre as funeções
de um exactor federal, certamente não nos obsequiaria
com o epitheto de "parasitas
do Thesouro", quando, ao
contrario, deveriamos ser cógnominados "fornecedores do
erário publico", porque, de
facto, das collectorias, dimanam os recursos canalizados
para o governo central.
Guarany, pequeno, mas fiorescente municipio da Zona
da Matta, cuja superfície é de
180 kilometros quadrados, sem
um districto, talvez com uma
população de quinze mil aimas, tem já concorrido com
cerca de novecentos contos
para os cofres da União.
A collectoria de Guarany
foi creada por acto de 27 de
setembro de 1915 e installada

CORRESPONDÊNCIA
No corrente annoj' além <J°» vociboa do asaignaturns que fqrar.i
enviados pela gerencia do DÍA1.10
DE NOTICIAS, recebemos as 'lissignaturus
abaixo
relacionadas,
que . caso não tenham sido enviados os respectivos recibos, servirá a presente nota
de prova ain
qualquer' tempo:
ASSIGNATURAS DE 6 MEXES
Josó Firmino Gomes —- Itapocuru' — Maranhão.
Oswaldo Celso de Carvalho —v
Encruzilhada — Bahia. 6
Pedro José de Souzu — Gároll»
na — Maranhão,
Hermilio Carvalho — Rosário —.
Maranhão.
Adalberto Oliveira — Rosário-»
Maranhão.
ASSIGNATURAS DE 12 MEZES
João Anlizio — Buquira — Sfio
Paulo.
—
Pedro
Gonçalves
Rezende
Mar de Hespanha — Minas.
Joaquim Firmino Gorçies — Itapecuru' — Maranhão.
Pedro Augusto Pequeno — Crato — Ceará.
Bento Aguiar — Própria -— íjerglpe.
Álvaro Athayde — Petrolina —
Pernambuco.
João Zuuliumi! de Serpa Bvan»
dão — Petrolina — Pernambuco.
Oscar Arthur
de Souza — Petrolina — Pernambuco.
"Cândido Mendos"
Bibliotheca
Carolina — Maranhão.
Manoel Ferreira
Lima — Villa
Castello — Piauhy.
Manoel
Victorinò
Ferrtandc»
i
Brandão — Granja —.Ceará.
João Guabaldo Silva — Guaporó — Rio Grande do Sul.
Mario Fialho Simões — Guaporé
Rio Grande do Sul.
& Cia. -«•
Loiquemi
Siitandò
Guaporé — Rio Grande do Sul.
Azevedo & Pupon — Guaporé —
Rio iGraude do Sul.
Ângelo Guardini — Guaporé -•
Rio Grundo do Sul.
Francisco José de Barros — Mázaganopolis — Pará.
Gonçalves — RiaPedro Dinia
chuelo'— Sergipe.
Nestor Accioly du Faro — Riacliuelo — Sergipe.
João Gonçalves
Franco -n- Rii>
chuelo — Sergipe.
João Gemei —Riachuelo — Ser«ípe.
Antônio Pardo 'Franco — Riachuelo — Sergipe.
Nota — Solicitamos do nosatv
collega Pedro José Cheidu. encrivão da Collectoria de Glycerio —
São Paulo, attender com urgência
a correspondência da Gerencia co
DIARIO DE NOTICIAS.

em 17 de junho de 1916. Só
em fevereiro de 1920 foi nomeado o escrivão da mesma
que se empossou em marco do
mesmo anno. De 19.16 á 1931,
a collectoria fez o seguinte
movimento:
•1916
5:720$000
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
Total

20:814§õ00
20:045?200
21:089$500
43:175$100
28:689$500
33:466$800
40:9158500
•
55:350$000
89:444$600
80:633$600
100:915$000
79:868$000
80:554?000
58:800$000
64:900$000
26:020§000
847:041$300

Fornecendo, assim, ao Thesouro, uma média de 50:000?
por anno.
Nesse lapso tíe teínpo, o collector nunca foi licenciado e o
escrivão só o foi por seis mezss, por motivo de moléstia
grave. E' digno de nota que
a collectoria foi inspeccionada
somente quatro vezes; nada
dç anormal, sendo encontrado pelos inspectores. Deduzse do exposto acima qüe o
municipio de Guarany, sem
districto algum, só dispondo
da sede, sem fiscalização por
parte de agentes fiscaes por
distar da sede, muito tem
contribuído para o engrandecimento da nação. As ceduIas que mais concorreram para augmentar a venda federal
foram: a taxa de aguardente, em primeiro logar; vindo
após, a taxa de manteiga; a
venda do sello adhesivo e de
vendas mercantis. Os registros do commercio e especialmente de fumou em bruto,
concorrem tambem para o
augmento da renda, havendo
na cidade cinco grandes depositos de fumo em corda.
Guarany está mais ou menos a leste do Estado, tem 400
metros de altitude, é banhado
pelo rio Pomba e tem um ciima temperado o é muito commercial.
Produz muito café, fumo,
canna de assucar, milho, feijão e todos os,cereaes.
De Guarany parte o Ramal
do Pomba da E. F. Léopoldina. Dista da Capital Federal 8 horas de viagem dè estrada de ferro e divide com
Pomba, Rio Novo, São João
Nepomuceno. E* termo judiclario do Pomba.
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GAZETA FISCAL
Órgão dos Exactores Federaes. Circula aos domingos, com uma vasta tiragem, que é diffundida em
"tado.
o territoriq brasileiro .
ro", desde a Estado do
Amazonas até ao do Rió
Grande do' Sul. Onde nenhum outro jornal penetra, a GAZETA FISCAL é
lida e apreciada, não só
"Exactores, Agentes
iscaes", e demais funecioÍclos
narios, como tambem pelos
industriaes e commerciantes
GAZETA FISCAL, além
da grande sahida em todo
território, tem larga divulgação na Capital Federal
por vir annexa ao DIARIO
DÈ NOTICIAS, cuja tiragem diária attinge a dezenas de milhares, sem contar o numero elevado de
seus assignantes no interior do Paiz.
GAZETA FISCAL é remettlda a 1322 "Collectorias Federaes" localizadas
em cada municipio do
Brasil.
Assim pois, damos um
conselho: não só procurem
com urgência assignar a
GAZEZTA FISCAL, como
tambem, façam na mesma
seus annuncios.
Em 17 de Junho proximo,
anniversario da GAZETA
VISCAL, daremos uma edição especial commemorativa.
Escrevam, portanto, hojo
mesmo ao sr. DANTAS
FILHO, Rua Buenos Aires,
154, para seus anhtmcios e
pedidos de preço, flois que,
essa edição será um grande
meio de diffusão interbrasileira.

|

Américo e o

leste

Os Centros dos Estados do Norte, com o apoio dos demais das unidades que compõem a Federação, vão promover,
por oceasião da chegada, a esta capital, do dr. José Américo
de Almeida, ministro da Viação, uma grande e sugstestiva
recepção ao eminente estadista, para lhe demonstrar a gratidão pelo seu memorável gesto indo, com a sua presença e
o seu amparo, soccorrer as populações flagelladas pelas seccas
appellavam para
c tiue, num brado dc angustia e desespero,
"magna-pars" e de quem
o Governo Provisório, do qual é
esperavam confiantes enérgicas c immediatas medidas de
emergência. E o eminente discípulo do inolvidavel João Pessoa não ficou surdo a essas vozes da terra martyr, indo ao
encontro do povo nordestino, cumprindo, num exemplo edificante, o seu dever sentimental de filho da região attingida,
mais uma vez, pelo flagello periódico, que assumira proporeões aterradoras. Toma de um hydro-avião e vôa em demanda daquelle torrão sagrado pelo mais cruciante martyParahyba, percorre toda a
riô; revê a sua querida e gloriosa
zona suppliciada, verificando "in loco" a extensão do mal e
dando á gente sertaneja o conforto moral de sua presença
e os auxilies urgentes de que carecia. E, quando, de regresso
a esta capital, vinha assentar com os altos poderes do paiz
as medidas necessárias para minorar o soffrimento dos seus
irmãos do Nordeste, é colhido pelo imprevisto do desastre do
apparelho, na Bahia, do qual saiu ferido, escapando dé morrer como outros companheiros da jornada tragicii, po? um
capricho do destino. Immobilizado no seu leito de enfermo,
nem mesmo assim interrompeu a grandiosa missão a que se
devotara, continuando, com uma grandeza moral e uma fortaleza de animo inexcediveis, a esforçar se por mitigar a dor
daquella gente açoitada pelo sol implacável, morrendo de
_
fome e desesperança.
Esse impressionante gesto vale por uma revelação do estoda a Nação
pirito resoluto de nossa raça e despertou em
dc
admiração.
e
enthusiasmo
de
sentimento
o mais sincero
nem
As homenagens, que lhe vão ser prestadas, não tem, alma
reflexo
da
um
serão
cunho
pois
ter
partidário,
poderiam
nacional, um preito do Brasil a uma das mais fortes e puras
to
figuras do nosso tempo.
José Américo personifica toda a grandeza stoica da Farahyba e syihboliza a alma do Norte, que é, como sempre xOi,
a expressão lidima da nacionalidade. _ ressoa,
A Revolução, que venceu pelo holocausto de Joãoimpelul-o
cuja morte teve o dom de galvanizar o paiz e deuma.
á luta, para a redempçâo de outubro, tem, porfoi obralógica
sua,
dos acontecimentos, nesse grande homem, que
sua
victoria.
de
florão
bello
mais
o
e
.
o maior
José Américo é, neste momento de confusão e de mcerque possue
tezas nesta hora terrivel de transição, o homem
e conserena
energia
uma
symbolo:
um
de
a força moral
e fe
caracter
acçao,
em
struetora, mentalidade e idealismo
e
acima
dos
acima
partidos
collocando-se
Pátria,
da
ao serviço
paixão, pelo ódio e
dos seus contemporâneos dominados pela
os anseios de rctodos
pela cobiça dp mando, para encarnar da alma brasileira.
sonhos
os
todos
e
Sação nacional
aberto porDevemos recebel-o com flores, com o coração

Ri-S iTHWT&íWSr» ^T'S í
triotismo.

VICENTE

. •

DANTAS FILHO.

• f

lhes tem sido o
O oue falta aos collectores, o que
calcanhar de Achilles, é a ansenem
ponto Xravel, o
sem rebuços... e por
de espirito de classe. Dizemol-o
CXPeSÍS
da União.
EÍ io funccionalhtoo ouMço
menor, tem logrado
de menor numero e importância
ultrapassado
Iodos os direitos e vantagens e, algumas,
e»jretanto,
sem
que,
aspirações,
o justo limite de suas
o
pleiteiam.
que
alcancem
pouco
os exactores federaes
muiapós
mesmo,
isso
e,
migalhas
conseguindo até aqui
supplide rogar,
ta delonga, paciência e a humilhação
car, pedir com- insistência.
Por que laq
Mas, por que isso acontece comnoscò?
trilhando .
difficil se torna o caminho que vamos
'.
Unicamente pela falta de espirito de classe
como victima,
Somos — a GAZETA FISCAL dil-o,
—
corporação
uma
que
mal
fala como reflexo desse
e
csiorços
anseios
os
com
unisono
não se une, não vibra
se sacniide alguns, que lutam por ella, que por ella
e íadigas
obstáculos
os
todos
cam, que por ella soffrem
comcausa
tia
desinteressa-se
da jornada. A maioria
caso
seu
do
pescogitando
mum, vive alheia e apalhica,
sentir
sem
exigua,.
procurar
soai, de sua percentagem
— e sem ter
mais
situação
em
precária,
outros
ha
que
vani,
o senso das realidades, desconhecendo (pie uma
sao
todas,
mas
juntas',
que
isolada, é frágil e se quebra,
.
um feixe indestructivel.
Se os exactores, das pequenas ãs grandes collectorias,
desde as mais remotas até as mais próximas, se unissem
c todos se compenetrassem do seu dever de cooperação
o mutua solidaridade, ficando todos por um.e um por
todos, emfim, se houvesse espirito de classe, que é o see a força que leva ao
gredo de todas as victorias sociaes
regalias, identimesmas
as
exito, já ha muito feriamos
em igualficando
cos direitos, vantagens semelhantes,
funecionarios
publicos fedade de condições com os
o somos
não
se
direito,
de
deraes. Que adianta sermol-o
não
condição
nossa
dessa
de facto ? A certeza intima
Continuaoperante.
tem effeito externo, nem resultado
mos a ser chefes de serviço, funecionarios por euphcmismo, mas, no fundo, o Thesouro ainda nos considera
"meros
gestores", como nos definiu, em despacho seeco, o rígido sr. Oliveira Botelho, quando dirigia o Ministerio da Fazenda.
Se a nossa classe nâo despertar, se não se unir, para
merecer o premio dos que lutam, porque, a vida é um
combate incessante, dará razão a que se diga que somos
empregados de fiança, sem confiança no seu direito;
que somos uma classe abúlica, que não se dá ao incommodo dc ter um ideal a defender, que não passamos de
um rebanho de ovelhas no aprisco da Fazenda...
Isso, porém, não se fará sem o nosso vehemeple
protesto, sem o protesto de alguns collegas, que têm batalhado comnoscò, sem o protesto viril de uns tantos
espíritos ardorosos, de animo forte e rija tempera, qua
se batem ao nosso lado e comnoscò continuam firmes
e denodados !
A GAZETA FISCAL, ainda que fique uma bandeira sem soldados, proseguirá a sua campanha e colherá
novas victorias para a classe, ainda que esta persista em
ficar encolhida, encaracolada no egoísmo suicida de
não cuidar do seu próprio interesse e do seu direito proprio, embora se reduza a um trophéu nas mãos de Daatas Filho !
Delicia das cervejas pretas

41 ^MSwW

Black Prsncess

'^Saborosa

Nutritiva

— Digestiva

(

24

DIÁRIO DE NOTICIAS

i^íSosríKiiniiiiEiM'
^----¦-¦-¦-¦-¦¦¦--¦^^

il-

,«_._¦„,.

__, __. ,_w.-_-____v^___ca_^-__.w,,. g^j, .....

^*»g*^g>*jjjj*jjÍfcr_a-*Ç-_aDB..

____u_t_,«llfe_-B--í|.-.

-',J—..Jr.JJjJ.J^"''*'-J-'^-'sr^j^rxn«suaim*sm,í&!<n,«?*,¦***f*~*nir-*&- ¦ -r_ina»-c.-------J-«-^_-*^_i_ttBi,

I v3%uAUJ_LaiB^BUHSILJwSLJHBiB

. ¦ .xt^mmm>amiwmmm^mm^mmmmt^m*mr^^m^mÊ0.wmitmv m* vmaBm>&*mmr^m.^m**tmm**tman^p^0^*.'Kffigtt-^-ag-R,

\

.,,-.,„

^

im u» i»mui j_

mjji "^~WT*MB'IIH. iiijjfi^ i i ; r*Tr"n—in' •JT"^*^T'M""*1"*'-:A"^

A BELLEZA CINEMATOGRAPHICA

sÜÉ ^ssíJíS-'^
-f

s*?*»^ _________&«___

"^

¦Jl

,1. .7

êiüi

^í-5__í-ííj^

*>

'"' I

_.- y

I

~^"" ^

""~ *¦
'

""^

__Rte_____É__s_____tfB____^^*^'' ^

:

__¦_!#

^^IÍ__P%_^^i»_ &¦. > ídí
^P*

_____________^

^§fWSeSggLa. *» I

Bi

iii

|Í8SK3§i§|KfÇ^J&^*í

- m__V1___P
___i__HP

iSI

><_*.___

lis^^ l^M__í___aí_'

lt

J^-_<^^ ^I-_-___^-^BB

___B|_L

f___É_lí_.'

J?l____láü__lC^^

ywjZw

^

l____-^T'Íi'____íf"MM'Jj'''-''<':t* _^^--r^*»'t**0*f**-*i'-'¦*•¦-• --•---•

;

2
4t^fc
hOH^H^HH

Ao
alto:
Wailace
Beery e Jackie Coo¦'
KOB-*'
IA*
F
____^__
-:¦ v__-___B_9__H
'O
BS?
__km__H ___¦
___HK-IR
__h_?H D
*^____0
BmI
Campeão'
rcr em
SP
(T_s Champ), que
P*
'jáj^jJg^siB
!¦ *rl "&_ i
a
Metro
re-aprer?níará.
amanhã,
*™~~~ t
no Gloria; ao cen* '-?£¦-'-•;¦
¦"*
""^^fS^^^mmm^mm^mmWmí^iW1^ "-'" ' Vl'^ J..vJ;.;/>
I.ro, Joan Cravi-ford
c Clark Gable em
"Possuída"
(Posscssed), a grande estréa dc
amanhã no Palacio--Thcatro,
e, em baixo,
Clark Gable e Wailace Beery em "Gigantes
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GRANDES E BELLOS MOMENTOS DE "DELICIOSA*'

O encontro de Heather e de
Jerry 110 quarto de dormir
üoather (Janet
Gaynor), quo
fugira de bordo no bos de Pan.
cho, o favorito de Jcrry (Char.

í«_ihh

__ki__:^B

ra. Jerry retira-se.
Ella adormece confiante,
sorrindo,
mas
madrugada
foge. Foge, todo
pela
o mundo comprehende, mio delle,
mas de ei própria.
Ficar, seria
abandonar-se.
entregar-se,
perder-se. E ambos se amavam de
mais para assim
procederem...
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de artista americana
communica-nos do écran unia
vibração
dramática
a
cujo contacto noa
eommovemos
intensamente,
ao
mesmo tempo que nos apparece
em plena pujança dos dotes de
todo o gênero que sa reúnem na
sua personalidade. E isso. afinal,
é o que mai» importa ao publico.
UM TITULO JUSTO
O titulo "Duas vidas" diz bem
o que é o film om que brevemen."
te nos reapparecerá Ruth Chatfcçrton.. Officialmenté. a sua
cipal figura era uma mulher prin.
que
morrera, mas na realidade, ella
era a mundana mais
acclamada
de Parisi Fora outróra uma esposa respeitada,
mas agora era
unia decahida que vivia uma esvida
pectaculosa
de peccado e dô
escândalo. Outróra vibrara o sou
coração abrasado
de
um amor
sincero; agora só o preenchia
amargura c dahi se servir ella doa
seu passado, como de uma arma
contra
aquelle
a
quem tinha'
amado,
Que pensamentos .se esconde,
riam por detrás daquelles olhos
esearninhos,
mas
fascinantes?
Qual seria o traço de união en.
tre essas "Duas vidas".*

i"O HOMEM DO OUTRO MUNDO" ESTARÁ AMANHA NA
!
TELA. DO ELDORADO
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Constance Bennett e Joel Mc. Crea. os artistas de "Feita
pura amar", um film da R. K. O.-Pathé, distribuição
-- Paramount, que o Pathé-Paiacio
estréa amanhã
—
1'ai-rell) jogador dc polo é en»
ada por Jansen * (El Bren.
t.'_li co.a quem se acamarada em
\*.-u*eni e por elle escondida ein
um quarto do andar superior, da
ils ¦ u rica
vivendu do Jerry.
'a
_.-::_. eli_.
iií fome o dc cansas.

I
¦
.
[

ü -i. Kobinson é a
luminosa figura central de
"Vingança de
Buddha",
producçao Warner First,
tiirigida por William E.
Wellman.
e Jansen tem todo o desejo de lhn
331- util e precioso, em tço critico
i.-.atniiLe da sua vida... Mai JaniSen é um desastrado. Tudo o
qus
- ,f:*.2 desperta as maiores surpre*.
sas e Jerry sente que na sua casa
ss passa algo de anormal.
São
altas horas da noito e Heather
já
dorme. Jerry interpella Jansen
que nada explica. Resolve, então
apurar o que
ha e é enorme * a
sua surpreza
encontrando, em
nua própria casa, deitada, e linda,
como a prporia innocencia. Hea.
ther, a inimigrantezinha por quem
se apaixonara a bordo... O que.
então, entre os dois se passa 6
dc um encanto e de uma suavidad» tal,
não duvidamos em
que
aprcòoiiíar essa scena como uma
immortal de lyrismo e
pagina
poesia. Oo dois amam-se ardent-ijn-.-nte, são moços e bellos. Nad;; o.-í tolhe. Pois bem a entrevista é casta e pura. e banha-se de
transcendente o profunda tcirjiu- I

Aquelle
¦ um amor diíferente
dos demais
e
devia
construir
mais tarde unia felicidade maior
que a do o allucinante prazer dc
um momento.
PERFEITAMENTE EM FOCO
"Feita
para amar", o excelelnte film da "RKO-Pa.hé", que o
XJathé-Palace começa
a exhibir
amanhã., baseia-se num argumen.
to de poderosa vibração passional, e ?iello se enquadram scenas
dramáticas vehemcnfces.
A sua
estrella é essa bizarra dama que
tanta tinta tem feito correr na
imprensa, já quando so lhe acclamam as brilhantes creaçõ<?s da
tela, já quando se commentam aa
originalidades de que é furtil a
-Üa vida privada: Constance Bennett. Cominent.ii-ios que vem todos os diaõ' au tapete da discus*.
são. mas que uns c outros não
traduzem senão a notoriedade ar*
tistica de Constance
Bennett, á
falta d» qual ninguém
perderia
tempo a commentar-lhc a vida intinia.
E* sabido, entretanto, que no
século que corre, ás celebridades
não so reconhece
o
direito de
velar o mesmo o que ha de mais
pessoal no seu modo de vor, o
dahi a freqüento indiscreção de"
que se queixa Constance, a qual
talvez, no fundo, lhe
lisonjeie a
vaidade.
Em "Feita para amar" a gran-

"O homem
j
do outro
mundo**
| foi, ainda faz poucos dias, a no.
I ta mui.*-, deliciosa da semana. Totoda
a
| da gente falava nelle,
gente queria conhecel-o. toda. a
| gente estava ansiosa por gozar as
; suas aventuras estupendas e saI boj.-eai-.""de yisu", as girls eston.
I teantes que com elle trabalham.
K apesar das enchentes consecuj
i tJvas. muitoa ficaram aem poder
"O
] satisfazer o desejo de vei
homem do outro mundo".
_ Por esse motivo a United A.js
tists, de combinação com a empresa Ponce & Irmão, vae apresentar, amanhã, no Eldorado, o
seu film super-ntaravilhoso, om
Eddie
Cantor,
que
Charlotte
Gruen.vood e centenas de pequenas bellissimas pintam o sete. a
manta e o diabo, para alegria dos
nossos olhos e dos nossos ouvidos.
No palco, o Eldorado apresen
tara tambem amanhã um form:»
davel programma de variedade»,
com um punhado do estréaa quo,
por Gua* vez, são tambem do _o*utro mundo.
AMANHA TEREMOS "BARCAROLA DO AMOR"
"Barcarola
Com
do Amor", quo
poderemos ver e ouvir amanhã no
Alhambra, vamos ter um
desses
film que encantam por reunirem
e:n si todos, mas todos os requi.
sitos de attrjicçao completa, que
sc resumem nestes cinco
iiena,
a) um enredo lindo e emocionante;
b) montagem luxuosa;
c)
interpretação magnífica;
d) artistas elegantes e mulheres lindas; e e) musica encantadora.
Difficilmente
so
reunirá em
um mesmo film todos estes requisitos. a começar porque nem
todos, os mesmo, muito
poucos
films hojo apresentam
trecho,
musicados.
Referimo-nos a tre.
chns musicados, e não a uma pat,
titura acompanhando
o
desen.
rolar do film. Em "Barcarola do
amor" o romance corro como na
vida normal, com os seus dial o.
gos e os seus ruídos. No correr
do seu enredo é que surgem motivos oara apresentação
de trechos musienes. Por exemplo, ha
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VINGANÇA DE BUDDHA," COM
EXTRAORDINÁRIO EDWARl»
G. ROBINSON
Ha um mysterio no cinema tiue sempre me preoccupou e é -i
"Vingança
de
Budd*.a" <"fh.*
da belleza feminina. Vocês já notaram como a Joan Crawford cada
Hatchet Man), da
Waruor-Firai
vez fica mais bonita? E o progresso alcançado pela Marlene, vi
National, com 0 talento ex-.r:.orcurta distancia de "Marrocos" a "Shanghai Express"? Nunca medinario de Edward G. Robinson,
ditaram na eterna mocidade da Gloria Swanson e no reàpparecljá está sendo esperado cora an.
mento de tanta artista antiga, Irene Rich, por exemplo,
siedade geral. Film dirigido
que nos
pot
mais jovem, agora, em "O Campeão" do que no tempo
pareceu
William E. Wellman, "Vingança
do
"Leque de Lady
Windermere"? Pois eu confesso que tive a curióde Buddha" é um longo rosário do
sidade o- penetrar nesse segredo.
emoções violentas, de scenas dc
Parece ingênuo, da minha parte, o tom que venho adoptaudo
estarrecer, de arte elevada... O
Realmente, a descoberta não foi muito grande. Mas, se lhes dLtser
seu iiieditismo, o seu valor ma.
aue as artistas não ee maquillam sozinhas? Será capaz de resistir
xmio, está na preciosa recompoa esta revelação a fama de possuir personalidade que cerca o
sição da tenebrosa China
noTo.vi>
me de uma Greta Garbo?
(o bairro chinez de San F.ancia
Começo u perder-me cm conjecturas. Mas o caso ê apaixonante
co da Califórnia), ha quin.e ane- resolvi encaral-o de frente.
nos... China To.vn, vivia, entã6,
A belleza feminina... Ha'tantos typos de belleza... e ha ainda
sobresaltada com a.s constantes -.*
os que o cinema inventa. O cinema é uma entidade vaga,
sangrentas lutas entre as varias,
um
monstro de attribuições, — e supporta tantas criticas e assume
facções politico-religiosas da nu.
tantas responsabilidades que é mais generoso especificar: cada
merosa colônia oriental, quc ne-1.
estúdio possue o scu "mafte up artist". Esse artista da maquiliaIa vivia corno na própria China
ge e o responsável pelas sobrancelhas da Marlene. No começo, cldc (liu duzentos annos, com .seus
las eram arqueadas e agora ensaiam uma fuga
costumes bárbaros, o seu fanatispara cima, íium
traço rápido e certeiro...
mo religioso, os seus crimes hor.
Um dos mais celebres "rnake up men" chama-se Perey Westrendos e tambem a ingenu? poemore, quc ultimamente transformou Loretta Young numa autlicnsia dos seus romances de amor.
tica japoneza para um film exótico. Do
Depoia mostra-se a China Tov/n
processo empregado, uma
das coisas mais curiosas é uma tela applicada nas fontes de
modo a ; de lioje, onde, se já existe prorepuxar os olhos e tornal-os
sensivelmente oblíquos.
gresso e civilização norte-ameri.
Loretta
Young ficou tão differente...
cana, muito possuo da
barbárie
Por outro lado, uma revista americana affirma que o famoso
As
primitiva...
mesmas lutas
continuam, hoje, com os recurdesenhista de figurinos Adrian e o "make-up man" Cecil Howard
sos moderno, que mais as exten,
crearam a Greta Garbo de hoje. Elles querem dizer a sua elegandem, prolongam,
cia e seducção. E murmura-se que a celebre artista sueca c uma
augmentam...
Edward G. Robinson, é a iunú*.
feia e lenga creatura. .Jjual é então o papel da personalidade na
nosa figura central de "Vinganapreciação dc valores quando a fama de Greta se baseia na sna
fascinação? Eis uma questão meio difficil de se explicai-. E'
Cã dc Buddha"...
E' o homem
po«sivel que Greta Garbo desejasse vir a ser como c e tivesse orientado
que se encarregou de ãugmentar
o realismo, e triplicar a tragédia
Cecil Howard nesse sentido. Mas eu desconheço esses pormenores...
da historia tenebrosa... Com eilo
O caso mais surpreendente, porém, é o da Joan Crawford. Ninveremos Leslie Fenton. o Loretta
guem se recorda da sua actuação no "Homem miraculoso" porque
Young nos pupeis mais salientes,
foi insignificante e porque o seu todo inspirava
piedade. Entrealém de Tully Marshall e outroa
tanto, e hoje uma das rainhas do cinema,
pelo esplendor da sua
nomes de valor.
belleza e do seu "it".
Mas, estou me mettendo num assumpto realmente embaraçoso
VAMOS TRENAR OS NERVOS
e quiçá augmentando o numero de candidatas á carreira cinematoHOJE, PARA AMANHÃ SUPPORgraphica. Porque, em vista do que acabo de dizer, parece que o
TAR AS VIBRAÇÕES INTENSAS
exito no cinema é uma pura questão de "chance". O resto é responDO "VAMPIRO DE DUSSELc
"rnake
sabilidade dos costureiros e dos
up men".
DORF" 1
Não me queiram mal os "fans". Estou muito longe de
pretenUm conselho de amigo ao leltoi*
der desfazer illusões ou de apagar "estrelias". Depois tenho expeou á leitora que tenclona, amariencia própria: minhas preferencias continuam intactas. Porque,
nhã, visitar o Odeon:
Queiram
emfim, o que a gente admira é a figura que sc move na tela.
dedicar o dia de hoje a um treino
RACHEL.
methodico, do seus nervos, porque as emoções, que o aguardam,
"Vampiro' de Dusdois momentos
do "Tanhaui-.er'.
cido por "Céo na terra", o mo- assistindo o
seldorf". bem
ab-ilal-os
do Waçner, em que nos é dado vimentado drama da vida
podem
nas até
ouvir as vozes de summidades da margens
provocar assistência medica.,.
do
Mississippi, que o
"Vampiro
Em
de Dusseldorf",
Opera, ao mesmo tempo qua te- Pathé Palácio vao apresentar
na vamos conhecer
a reproducção cimos a execução da partitura por próxima semana.
fidelissima,
uma orchestra de mnis do
do
cem
As .scenas deste film da Uni- nematographica,
agitado episódio que por
muito
"close.
professores, o quo por vcze.i. nos versai,
consistem
emtempo perturbou a população allema.
AS TRES FIGURAS MÁXIMAS
DE "DIRIGIVEL"...
"Dirigivel", a
grande producção da Columbia que a Distribuição Matarazzo lançará
brevo
no Broadway, entre outros molivos_ que a recommendaro.
merecem destaque Ralph Graves. Jack
Holt e Fay Wray, que são as suas
figuras de maior
relevo.
Jack
Holt nasceu em Winchester County, Virgínia, filho do reverendo
Charles Holt.
Nasceu a 31. de
maio. Foi educado em Nova York
e no Instituto Militar de Virginia. Foi engenheiro civil, vaqueiro, despachante, funecionario do
correio no Alaska. Em 1914 appareceu no seu primeiro film. Sua
fama culminou em "Submarino",
'*
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Janet Gaynor - Charles Farreli nos vão encantai, com
mais um doce idyllio, em "Deliciosa". Com elles vem
¦;
Roulien, o nosso patrício.
espirito. Para alguns o film será
um libello contra a guerra, um
cancro a ser extirpado pela hu.
manidade dos nossos dias. Para

J

Gloria Swanson volta amanhã em "Esta noite ou nunca".
A seu lado, veremos pela primeira' vez, um novo "astro",
Melvyn Douglas, a cujo respeito a critica americana
escreveu coisas muito agradáveis
¦
dá real impressão du que estamos
assistindo
á famosa composiçã.o
'
celebre
idealista
do
allemão.
Apóa temos occasiào de ouvir a
"Contos
protophonia de
de Hoff.
mann", pulo mesmo elemento; o

uos" das margens do grande rio
duranto
as
enchentes,
yankee
os
desmantelados
apresentando
barcos e os casebres da margem
opposta do rio.
Apesar do algumas scenas sc-

ferno", "A Patrulha, do Mal" e
muitos outros films. Em "Dlrl<3e
givel" desempenha o papei
commandante de um dirigivel.
Ralph Graves — Tem
sido o
"buddic" de Jack Hoit. Na.sccu
cm Cleveland. Tomou a profissão de
engenheiro,
mas , logo
abandonou a carreira. Ingressou
em Hollywood levado por
Gi-iffith. Desempenhou muitos papeis
em comédias c'.3 dois rolos. Coujunetamente com Holt, appareceu
"Ilha do Inem "Submarino",
ferno" o outros grandes íilms.
"Dirigivel" encontrou
Graves
apto para desempenhar o
papel
de homem amigo da popularidade e das grandes aventuras. Fay
Wray. companheira de Graves e
Holt nesse film. é natural de Alberta, Canadá, onde nasceu em 5
de setembro de 1907. Data de 192 .
a sua estréa
film.
em
Entre
Graves e Holt o seu papel consiste cm detestar a popularidade
do esposo, fazendo que Holt im.
peça a viagem de Graves ao Polo... O destino, porem, teve outrás exigências para com oa dois
amigos.
Essas tres personagens
tiveram a direcção do Franlc Capra.

NÃO

MATARAS — SUPER-PRODUCÇÃO DE ERNST
LUBIT3CH

Perfeita associação de todos os
elementos
concorrem para
que
uma hora de' enlevo no cinema,
"Não
Matarás",
revela
jamais
super-abundancia de nenhum deiles: argumento imaginoso,
mas
nâo fantástico; acção
correntia
que jamais degenera,em tortura
para o espectador; tempo rápido,
mas não precipitado
,situações
reaes, mas nê.o tão brutalmente
reaes que costeiem
de
perto a
vulgaridade.
Dentro
desses
característicos,
encerra "Não Matarás!" uma va.
riedade de mensagens dentre as
quaes o espectador podo oocolhor
a que mais se conforma ao Seu

Maurice Lagrené tem um dos papeis de destaque em
"Barcarolia do Amor",
producçao Gaumont, que o Programma Serrador faz exhibir, amanhã, nu Alhambra.
outros elle será uma iliustração
do trabalho secreto de uma alma,
devastada pelo remorso.
GLORL. SWANSON VAE APRESENTAR AMANHA AOS "FANS"
CARIOCAS O SEU NOVO GALA
¦— MELVYN DOUGLAS
Já o publico está informado do
reapparecimento amanhã de Gio.
ria Swanson — a Divina. Quando a United Artists promette exhibir, no Broadway, "Esta noite
ou nunca", uma pellicula dirigida
por Mervyn Leroy, o hábil vlsualista de Hollywood, que sabe condonsar, em
suas
realizações, a
subtileza, o espirito e a malícia,
em porções iguaes, formando um
"cock-tail" do emoções
aemp.B
novas .sempre inéditas, sempre
saborosas...
Desta ves,
Gloria
Swanson e
Mervyn Leroy
incumbem-_e
de
apresentar-nos a maia roeento re.
velação
do
cinema
americano:
Esta é Melvyn Douglas, urft gala
diíferente. Seus arrebatamuntos o
Ímpetos apaixonados
vão 3er a
coqueluche do nosso mundo íemi"Esla
nino, logo que
noite ou
nunca" tenha passado pelo écran
do Broadway. Podíamos alinhar
alguns adjectivos sobre o novo
"caso"
tle Gloria que chegou a
despertar inveja uo seu
quarto
maridinho,
mas
ttbstcmo-nos de
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ainda a deliciosa barcarola
tada por Simone Cedran, e a
da boneca cantada por Mile.
try, mas tudo isso correndo
malmente, com o desenrolar
romance.

C

canária
Vinordo

SCENAS ADMIRÁVEIS DI.
"CÉO NÁ
TERRA"
Um "set" com 3 artistas em
scena a JJ.00 technicos "atrás da
soe-la--. Foi o "record" estíbele-

rem tiradas no rio. as primeiras
foram feitas no "studio" da Universai, pois era necessária a preeença dc» director para uma boa
filmagem.
As
apanhadas
scenas
pelos
"canrjramen", foram feitas
com
menos de cem'pés de comprimento, numa tricheira dc setecentos
da
Unipés, feito num rancho
versai, contendo milhares de litros d'agua, -,wra ser solta no moffijj.lto prasiso^

te nova -masculina.
Gente nov»
feminina não falta, parece qus «
mulher guia mais frequentemes*te seus passos para o studio, qus
o liomem, mas não é bem isso, •
que se dá ó que os aproveitamentos
masculinos
são
ern muito
menor numero. Agora surge nm

O degenerado raptor de
crianças de "Vampiro dc
Dusseldorf". que o Programma Art apresenta,
amanhã, no Odeon. da
Companhia Brasil Cinematographica
rapaz dc
qualidade... de aptidões,
do sentimento,
de porte
physlco
invejável.
E* Melvyn
Douglas,
"To
que
Niglit 0r Ncver" nos oí.
fereceu. Gloria Swanson ha muito não encontrava
um
par tã*
espiritualizado e tão romântico.
Ha. em Melvyn Douglas, além df
uma linda cabeça de
joven. doii
olhos azues quc focalizam
bem.
uma physionomi.. m0ça, fresca,
ra.,
1 iosa, e um bigode bem
ctüdad-,
desses que as "girls" do mundo
inteiro nao djsprezam..,"

John Gilbert, n'uma scena de "Longe da Broadway", film
que bem podia ser intitulado: "Apaixonado!!!"

Quem não se lembra d'esta scena de "O ,Homem do Outro
3Iundo", quando Edie Cantor "banca" $. garçonette? Pois
o grande film da United será exhibido durante a próxima
..emana, em "reprise'', no Eldorado
.

fazel-o,
transcrever
preferindo
alguns commentarios do "Photo»
play":
"O cinema anda escasso
de tçen-

Esta scena é de "Céu na Terra", uni film que a Universal
vae exhibir muito breve. "Elle" é Lew Ayres, que já nos
tem dado muito desempenho bom. "Ella" é Annita
Louisc,
uma "nova" com desembaraço de "velha".
'.

Marlene Dietrich continúa no cartaz do lmperio na próxima
semana

