
....^j,^--. ;.,.,«* ~:..-.-

\

ANNO III

^ EDIÇÃO^

mmmgmmmmmmaa*mmmmmm»mammmmmmmmmmmmwaa^^^mmmmmwmmwm

NUMERO 940

Redacção e Officinae — Rua Bwpob Aires, 154 Rio de Janeiro, Domingo, 22 de Janeiro de 1933

•TI-rtTStTI tWfi

spira sérios cuidados o estado de saúde do gene-
I Carmona, presidente da Republica Portugueza

0 georgismo e os problemas econa-
mico sociaes do Brasil

Uma nova corrente ideológica que visa melhorar

as condições geraes de vida, incentivar o trabalho

e desenvolver o progresso — O imposto único e o
 combate ao socialismo ¦

0 conflicto entre a Pérsia
a Grã-Bretanha

A Inglaterra cornmunicou á Liga das Nações o
caso tia concessão petrolífera

TEHERAN, Pérsia. Janeiro
(i-j, pj _ Toda a Pérsia,
apparehtémehte; acha-se pos-
süida de viva indignação de-
vido ac facfcò da Grã-Breta-
nha ter transmlttido á Liga
•ias Nações o conflicto sobre
a concessão de petróleo.

Aqui na capital é de im-
pressionar a intensidade e a
unanimidade do sentimento
anti-brifcánnico da população
E' verdadeiramente alarman-
le a altivez com que a peque-
nina Pérsia (pequenina em
população e em forçai entrou
: desafiar o leão britanmco.

Nas ruas dessa deliciosa
..apitai os homens da Pérsia
não falam em outra coisa
alem da questão da conces-
bão petrolífera", obtida do go-
verno persa pela Ang!o-Per-
¦•'..in Oil Company. Sua atti-
Liidè é em gerai subversiva.

Os persas mostram-se indi-

O cruzeiro do «Arc~en~ ciei»

Mac Donald

girados porque a Grã-Breta-
nha cornmunicou a disputa

o Conselho da Liga das Na-
¦0.x A indignação não é
manifestada nas conversas
privadas, e o próprio órgão
officioso, o "Iran", que é tido'.'orno representante da opl-
niâo governamental, murmu-

:; contra a acção da Grã-
Bretanha. '

"A nota britannica", diz o
jornal em questão, "contem
af f irmações absoluta mente
falsas, e empenha-se de um
modo impressionante em
construir uma argumentação
frouxa e infundada".

A Pérsia cancellou a con-
cessão de petróleo, da qual a
armada britannica depende
largamente, e segundo todas
as apparenclas pretende de-
fender seu ponto I dc vista
ainda que pelas armas. A de-
claração um tanto precipita-
da da Grã-Bretanha üe que
a cancellação constituiu uma
violação das leis internado-
naes suscitou aqui uma effer-
vescencia extraordinária do
sentimento publico.

A pretensão britannica de
que a concessão foi cancella-
da sem aviso prévio é escar-
necida pelo jornal acima
mencionado. Tal pretensão —
diz — faz apparentar uma
ignorância completa do facto
da Pérsia ter exprimido repe-
tidamente seu mal estar com
relação á concessão.

A controvérsia não foi at-
tribulda a um tribunal de
arbitragem, diz o "Iran"
"porque isso eqüivaleria a um
reconhecimento explicito da
parte da Pérsia, da conces-
são, que a Pérsia, na verdade
nunca reconheceu".

Apesar do sentimento na-
cional, acredita-se no entanto
que o governo persa pensa na
possibilidade de um. compro-
misso. Segundo declaração
prestada á "United Press" por
membro influente dos circu-
Íos govemamentaes tal com-
promisso seria viável se a
Anglo-Persian elevasse a par-
te da Pérsia nos lucros da
companhia em petróleo, á
razão de vinte e quatro por
cento, em lugar dos dezeseis
por cento, segundo a conces-
são.

Considera-se igual mente
importante que o represen-
tante persa participe dos ne-
gocios da companhia, e que
a companhia seja convidada
a pagar as taxas de consumo
e outros rendimentos inter-
nos.

O possante apparelho levantou vôo hontem, no
Campo dos Affonsos, alcançando Pelotas antes

das quinze horas .

Jean Mermoz

O "Arc-en-clel", em que o
famoso aviador francez Jean
Mermoz e seus companheiros,
cmprehendem o grande cru-

zeiro aéreo França-Argeiúina,
levantou vôo hontem, ás sete
horas e dez minutos da ma-
nhã, com destino a Buenos
Aires.

O "Arc-en-ciel" devia ter
proseguido o vôo logo no dia
lmmediato ao de sua chegada
ao Rio. Entretanto, as chu*
vas alagaram a pista do Cam-
po dos Affonsos, impedindo a
decollagem do appareino,
cujas enormes e pesadas ro-
das se enterraram no lamaçal.

Removido, a custo, com o
auxilio de vários tractores e
numerosos operários, para ter-
reno solido, pôde, afinal, o
"Arc-en-ciel" erguer o vôo.

Mermoz e seus compannei-
ros chegaram ao Campo doa
Affonsos ás seis horas, acom-

panhados pelo director da
Aeropostal. Feitos os prepara-
tivos para a partida, experi-
mentados os motores, Mermoz
e seus companheiros se diri-
giram á Escola de Aviação Mi-
litar, afim de apresentar seus
agradecimentos e despedidas
ao commandante e á officia-
lidade daquelle centro de avia-
ção, que tanto o auxiliou du-
rante sua curta estadia aqui.

O presidente do Aero Club
do Brasil, sr. Nicola Santo,
compareceu ao Campo dos
Affonsos, solicitando a Mer-
moz permissão para collocar
a bordo da aeronave uma hna-
gem de Nossa Senhora de
Loreto, padroeira da Aviação.

O "Arc-cn-ciel" decollou em
exceilentes condições, alcan-
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O georgismo é uma nova cor-
rente ideológica que. está des-
pertando grande interesse en-
tre os estldiosos das questões

0 afastamento dos membros do Conselho Dire-
ctor do Instituto de Café de Sâo Paulo

Fundamentos da medida tomada pelo general Waldomi-
ro Lima —- As conclusões do relatório da Commissão de

Syndlcancia

G. Mailloux

çando Pelotas ás 14,55 e pou-
sando naquella cidade gaúcha
para receber novo provimen-
to de combustível.

Publicamos a seguir, na in-
tegra, o texto do decreto bai-
xado, ha dois dias, pelo go-
vernador militar de S, Paulo,
general Waldomiro Lima, era
virtude do qual foram afasta-
dos. por tempo Indetermina-
do. todos os membros cbmpo-

Conselho Nacional do Café
Ainda a renuncia do sr. Mauro Ro-

quette Pinto
Segundo informações colhi-

das á ultima hora, pela nossa
reportagem, será recusado pelo
Governo o pedido de exonera-
ção dirigido pelo sr. Mauro Ro-
quette Pinto, presidente do
Conselho Nacional do Café, ao
ministro da Fazenda.

Não obstante o caracter dc
irrevogabilidade com que o sr.
Roquètte Pinto apresentou a
sua renuncia áquelle alto posto,
acredita-se que as difficuldades
porventura existentes para ob-
ter a sua permanência á frente
do Conselho serão habilmente
removida, tendo mesmo em vis-
ta a convicção em que está o
Governo da im procedência e da
insinceridade dos ataques, todos
de ordem pessoal, que vêm sen*
do feitos ao presidente demis-
tionario.
O INTERVENTOR NO PARA-
NA' MANIFESTA-SE SOLI-
DARIO COM O SR. MACRO

ROQUÈTTE PINTO
0 sr. Manoel Ribas, interven-

tor no Paraná, actualrnente nes-
La capital, esteve hontem em

visita ao Conselho Nacional do
Café, acompanhado do sr. Oli-
veira Franco, delegado daquelle
Estado no Conselho. S. ex. hy-
pothecou ao Sr. Mauro Roquet-
te Pinto a solidariedade do Pa-
raná contra a campanha que,
neste momento, se faz contra o
Conselho e o seu presidente.
O NOVO PRESIDENTE DO
INSTITUTO DO CAFÉ' DO
ESTADO DE SAO PAULO
PROTESTA INTEIRA SOLI-
DÀRIEDADE AO Sll. RO*

QUETTE PINTO
S. PAULO, 21 (Succursal do

DIÁRIO DE NOTICIAS) — 0
dr. Figueira de Mello, que aca-
ba de assumir a presidência do
Instituto do Café, declarou em
uma roda de amigos que tele-
graphara ao sr. Roquètte Pin-
to, presidente do Conselho Na-
cional do Café, hypothecando-
lhe inteira solidariedade, em fa-
ce da injusta campanha que lhe
vem sendo movida nas colu*
mnas pagas de jornaes cariocas
e paulistas.
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General Waldomiro Lima

0 MEDO DE OPINAR
Um dos grandes malüs do rnornento é, sem duvida,

o medo de opinar. A opinião se tornou, nesta phase da
vida brasileira, uma coisa prohibida, um peccado, quesó se pratica ás escondidas como um acto altamente
eompromettedor á luz do so!.

São muito raros os que opinam, actualrnente, acon-
selhando, advertindo, orientando a conectividade des-
ordenada.

um
E dos poucos homens esclarecidos que opinam, lá
ou outro se define claramente, collocando-sc comcoragem dentro dos acontecimentos.
Mais do que nunca, o Brasil precisa do torneio da

opinião autorizada, esclarecida, afim dc que do entre-
vero das idéas possamos surgir com um pouco mais dci ultura política.

L necessário, portanto, que us brasileiro» Mostres
abandonem o seu alheíamcnto dos factos quotidianos evenham pelejar comnosco a formos;! batalha do debateda* Idéas.

nentes do Conselho Dir-ctor
do Instituto do Café. Nos ter-
mos daquelle decreto, assu-
miu a direcção do Instituto
uma commissão composta
dos srs. dr.Luiz Spencer Fi-
guelra de Mèllõ, dr. João Sil-
veira Prado e Armando Si-
mões, sob a presidência do
primeiro.

Os considerandos que pre-
cedem o decreto, são de natu-
reza a justificar plenamente
o acto do governador militar,
de São Paulo. Achamos op-
portuno assígnalar aqui que
os membros de Conselho Di-
rector ora suspensos são os
mesmos que, ha poucos dias,
vieram ao Rio pleitear uma
grande emissão para a lavou-
ra cafeeira bem como, ao que
nos consta, a demissão do sr.
Mauro Roquètte Pinto do lo-
gar de presidente do Conse-
lho Nacional do Café. O DIA-
RIO DE NOTICIAS divergiu,
no seu devido tempo, da idéa
da emissão, manifestada ex-
pressamente no memorial
apresentado pelo Instituto,
por julgal-a nociva aos inte-
resses nacionaes.

Somos dos que sempre sò
bateram pela autonomia doó
Institutos, como do Conselho
Nacional do Café, cuja dire-
cção, entregue aos lavrado-
res, parece-nos assegurar á
nossa organização cafeeira
uma orientação mais pratica
e mais efficíente, livrando-a,
ainda, dos antigos e repetidos
erros de quando aquelles oi-
gãos dc defesa do nosso prin-
clpàl produeto estavam sub-
ordinados Inteiramente aoá
governos estaduaes e, cialn.
sujeitos ás Influencias, £>cin-
pre perniciosos, da política
partidária,

Acreditamos quo o acto do
irenr-ral Waldomiro Lima n&õ
vem ferir o principio des.---
autononn.í * «irada* aí

responsabilidades que a com-
missão de syndicanclas pro-
cura fixar, voltará o Institu-
to á direcção exclusiva da la-
voura, através dos novos de-
legados que ella venha, op-
pctunatnente. a indicar.

Considerando que o gover-
no garante do empréstimo
externo de 10 milhões de li-
bras, contraido por escriptura
de 2 de janeiro de 1926, não
pôde deixar de acaucelar os
interesses do Estado de São
Paulo; e, ainda:

Considerando que, pelo ex-
posto, o governo tem o intíe-
clinavei dever de intervir na
administração do referido In-
stituto de Café, em defesa dos
vultosos interesses da lavoura
e do Thesouro, á mesma con-
fiados;

Decreta:
Art. 1" — Ficam afastados,

por tempo indeterminado, da
administração do Instituto de
Café, sem direito ás remune-
rações até então percebidas,
todos os membros componen-
tes do seu actual Conselho Di-
rector.

Art. 2" — Para substituil-os
são nomeados os srs. dr. Luiz
Spencer Figueira de Mello, dr.
João Silveira Prado e Arman-
do Simões, que, com a mes-
ma remuneração e sob a pre-
sidencla do primeiro, passarão
á sua administração, com am-
pios e illimltados poderes pa-
ra a defesa dos interesses que
d'ora avante ficam sob a sua
guarda, sem prejuízo da con-
tinuacão da syndicancia em
curso.'

Art. 3o — Aos directores
ora nomeados, incumbe, tam-
bem, elaborar o projecto de
reforma do Instituto de Café,
o qual será, opportunamente,
submettido á approvação de
todos os lavradores de café do
Estado de São Paulo.

Art. 4° — O presente decre-
to entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as
disposições em contrario.

Palácio do Governo Militar
do Estado de São Paulo, aos
20 de janeiro de 1933. — <a.)
General Waldomiro Castilho
de Lima — Pergentino de
Freitas."

E' o seguinte, o decreto do
general Waldomiro Lima:"O geneial de divisão Wal-
domiro Castilho de Lima, go-
vernador militar do Estado
de São Paulo, no uso das at-
tribuições que lhe conferiu o
governo da Republica:

Considerando que a com-
missão nomeada para proce--
der á syndicancia sobre a
acção administrativa do Con-
seljiò Director do Instituto do
Café já deu desempenho á
parte da sua missão, a-presen- | do
tándõ a este governo mina-
cioso relatório assentado, já
na escripturação cio menclo-
nado Instituto, já em do-
cumentação irrecu.savel exls-
tente nos respectivos arclii-
vos;

Çònsidi rando que á vista
(i..• conclusões firmes daqusi-

Ia tono •' f'. i'í> neia ciue 3

administração do menciona-
do Instituto não apenas vem
de lia muito descurando dos
vultosos interesses a seu car-
go, como até se tem nortea-
do por moldes que desvirtua-
ram a sua finalidade, tal seja
a de amparar os interesesses
da lavoura de café do Estado
de São Paulo;

Considerando que, não obs-
tante fundado com caracter
de entidade civil, o Instituto
de Café não deixa de apre-
sentar a característica essen-
ciai de instituição de utilida-
de publica;

Considerando que, assim
sendo, e dada a -ndiscutlvel
idoneidade dos autores do já
mencionado relatório, o go-
verno, a bem dos interesses
vitaes dos lavradores de ca-
fé, a quem pertence o pafcri-
monio daquella instiíuiçã'),
está no dever de tomar as
providencias urgentes impôs-
tas pc-la defesa de taes inte-
resses;
OS RESULTADOS A QUE
CHEGOU A COMMISSÃO DE

INQUÉRITO
S. PAULO, 21 — A com-

missão que procedeu ao in»
querito no Instituto do Café,
chegou ás seguintes conclu-
soes:"Do exposto, resulta incon-
cussa a responsabilidade di-
recta do Conselho Director do
Instituto, pelos factos que vi-
mos de relatar e a seguir vão
resumidos:

a) Pela prestação'de contas
de todo o café requisitado ao
Conselho Nacional, em garan-
tia da emissão de 50.000 con-
tos e adeantamentos no exte-
rior. O Instituto se tornou
responsável pelo café do Con-
selho e também se constituiu
depositário do café requisita-
do, no total de i.509.536 sac-
cas até agora apuradas, ne-
gando-se a agencia do Conse-
lho a prestar-nos esclareci-
mentos sobre o destino dado a
esse café. Aggrava-se a res-
ponsabilidade do Instituto
tanto mais quanto, na corres-
pondencia com o Banco de
Commercio e Industria de São
Paulo, se encontra a declara-
ção explicita de que, a pedi-
do do Instituto e por sua con-
ta, o Banco se dispunha a In-
terferir junto de seus corres-
pondentes no exterior para a
obtenção de créditos sobre
esse café.

b) Pela realização de três
operações nos totaes de 150 000
libras, 400.000 libras e 2.058.000
libras, por intermédio de Mur-
ray, Simonsen & C. Estes cre-
ditos seriam applicados na
constituição do fundo de re-
serva, "o qual, pelas allegações

instituto se encontraria
desfalcado em virtude da ext-

O GENERALCAR-
MONA GRAVE-

MENTE EN-
FERMO

LISBOA, 21 (U. P.) —

O general Carmona esta

gravemente enfermo, ataca-
do de pneumonia, em sua
residência de Cascaes.

Os seus médicos assisten-
tes esperam que elle sobre-
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General Carmona

viva á crise, aliás gravíssima,
devido á idade do enfermo,

que conta actualrnente 63
annos.
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Instituto. Dahi a nossa inicia-
tiva de solicitarmos dos ban-
queiros, por telegramma, ex-
tractos da eonta corrente do
Instituto, até 31 de dezembro
de 1932. Esses documentos, che-
gados á ultima hora ás,nossas
mãos, revelam de fôrma irre-
cusavel que o Instituto já pos.
suia, naquella data, em mãos
dos seus banqueiros, disponl-
bilidade superior ás suas ne-
cessidades normaes, no total
de 1.565.983,58 dollares, que
negociou com os mesmos ban-
queiros, ás taxas de 3,30, 3,51,
3,32 5|8, 3,33 1|2 e 3,32 1|2 dol-
lares, para obter o equivalente
a 471.201-9-7 libras que, ao
cambio de 42$, produz a ele*
vada cifra de 19.790:462$!00.
cuja appllcação a contabilida-
de do Instituto não esclarece.
Assim se constitue a respon-
sabilidade a maior do Conse-
lho Director. Em connexão
com os alludidos créditos, ain-
da sobreleva notar que aquel-
le Conselho se constituiu res-
ponsavel pela differença de
3.000:000$ sobre os três credi-
tos de 150.000 libras, 400.000
libras e 2.058.000 libras, per-
feitamente simulados por
Murray, Simonsen & C, afim
de obter a exportação ampla

5 economico-soeiaes. Acaba de se
fundar, nesta capital, um nu-
cleo georgista, que reúne nu-
merosas figuras de prestigio
dos nossos circulos administra-
tivos e intellectuaes. O DIA-
EIO DE NOTICIAS, inetressan-
do-se pelo assumpto, ouviu
hontem o engenheiro Itoberto
Martin, adepto fervoroso da no-
va doutrina. O entrevistado, que
assegura que os males economi-
cos do Brasil são os mesmos
que causam o empobrecimento
de todas as demais nações, fez
a este diário as seguintes de-
clarações:

Não é sói) Brasil que de-
vemos estudar, — diz Roberto
Martin, — e sim um pouco mais
de economia política. Para mos-
trar-vos o noso atrazo nesta
sciencia, basta dizer que . as
obras do grande economista
norte-americano, Henry George,
ainda não foram traduzidas pa-
ra o nosso idioma. Isto signi-
fica que grande parte dos bra-
sileiros desconhecem tudo quan-
to produziu um doa cérebros
mais clarividentes deste pia-
neta.

Proseguindo, declara o enthu-
siasta do georgismo:

Essa doutrina nos ensina
o "único" caminho notável pa-
ra conseguirmos melhorar as
nossas condições de vida, au-
gmentando o poder acquisitivo
de cada cidadão, porque estimu-
ía o trabalho e incentiva o pro-
gresso. O georgismo ensina ao3
povos como proceder para au-
gmèntar a riqueza do mundo,
fazendo diminuir e, mesmo, des-
apparecer delle "toda a pobre-
za"; ao passo que o sócialis-
mo integral, é a doutrina que
pretende fazer crer aos homens,
na eliminação da pobreza do
Universo uma vez repartida cn-
tre os pobres toda a fortuna
dos ricos.

Vejamos um exemplo: se re-
unirmos as fortunas de todos os
nossos millionarios conseguire-
mos, quando muito, um milhão
de contos de réis, que reparti-
dos entre os quarenta milhões
de brasileiros, caberia vinte e
cinco mil réis a cada um. Isto
não dá, sequer, para matar a
sede de um flagellado. Toda a
riqueza dos nossos millionarios
não chegará para o cigarro doB
pobres, pois com a fórmula so-
cialista, o mais que se consegui-
ria é que ficassem pobres os
ricos. O que mais surprehende
é que os próprios fundadores
dos nossos incipientes partidos
socialistas, e também a maioria
dos que se declaram socialistas,
nem mesmo conhecem o signi-
ficado desta doutrina política.
Penso que o que seria opportu-
.nissimo é que os nossos "salva-
dores" da pátria estudassem
um pouco das theorias georgis-
tas, que tanto enriqueceram a
economia política moderna.
O GEORGISMO E A CRISE

MUNDIAL
O sr. Roberto Martin fala,

em seguida, sobre o descrédito
M" """ "'«

a que se pretende lançar a eco-
nomia política moderna, em fa-
ce da crise mundial:

— A crise mundial nos fat
desacreditar nos milagres dos-
ta sciencia, mesmo quando fra-
cassam estadistas como Hoo-
ver. Ninguém deve coridemnar
a estratégia militar, só porque
alguns famosos generaes per»
deram batalhas. E' antes pre-
ferivel dizer que Napoleão não
usou com acerto os seus conhe-
cimentos militares em Water-
loo ou que o general Klingei*
não teve bastante imaginação
quando orientava o exercito
paulista.

Acredito que a economia po-
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Engenheiro Roberto Martin

de cafés pela Companhia Na-
cional do Commercio de Café,
afim de se assegurar do lu-
cro do cambio correspondente.
Essa differença de 3.000:000$
foi sonegada ao Patrimônio do
Instituto.

c) Pela autorização irrestrl-
cta, transmittida a Murray,
Simonsen & C., no sentido de
serem transferidas para o ex-
terior as sobras da taxa de
Viação no Banco Noroeste do
Estado de São Paulo, no total
de 36.486:795$350, transferén-
cia dispensável á vista dos
créditos já negociados com o
Banco do Brasil, como acaba-

(Conclue na 6» pa«ina.)

gencia dos serviços no 2a se-
mestre de 1932". Concluímos,

! entretanto, que apenas o cre-
! dito de 150.000 libras foi real-
! mente applicado no emprestl-
í tlmo, ao passo que os demais,
! c e-.necialmnr.te o de 400 000 /

libra nat ram a appiíea-
uU-, a imbuir o

AS TARIFAS SOBRE 0 CAFÉ' NA FRANÇA
PARIS, 21 (U. P.) — Na reunião final da Commissão

de Finanças da Câmara foi evitada qualquer discussão
i>m tomo do art. 37 do projecto orçamentário do mlnls-
tro Cheron, estabelecendo importantes augmentos nas
tarifas aduaneiras sobre o café. Esses augmentos, se-
gundo (is cálculos do titular das Finanças, elevará a tre-
zontos milhões de francos as rendas anntiaes As medi-
das em questão reduziriam as vendas dc café na frança,
mas podem ser rejeitadas pela Commissão ou pela Ca-
mara, >m virtude da opposlção socialista

litica é uma sciencia positiva
— tanto quanto a mathernatica,,
O mal do nosso paiz é o mes-
mo que empobrece os outro*
povos. E' o cataclysma dos im-
postos múltiplos, que nós, geor-
gistas, tanto combatemos, dese-
josos de vel-os substituídos pelo"imposto único", preconisade»
pelo genial economista Henry
George. cuja sábia doutrina ad-
mitte a Terra como bem com»
muni á collectividade humana a
como fonte inesgotável de ri-
queza, O georgismo respeita o
Trabalho e o Capital (que é o
trabalho accnmulado), os quaes
pertencem exclusivamente ao
indivíduo que os produaiu. Res-
peita intransigentemente o_ tra"
balho, como uma propridade
individual, considerar.do-a in-
tungivel e intaxavel. Com_ o
"georgismo", que é a doutrina
lógica e sensata, poderemos di-
vidir lenta e pacificamente os
latifúndios, estabelecendo o
"imposto único" sobre 6 valor
venal da terra, não onerando
as suas bemfeitorias e supprir
mindo todos os demais impôs-
tos, que se tornam desnecessa*
rios. O regirnen tributaria
actual castiga e multa os que
trabalham, premiando e até ás
vezes enriquecendo os que na-
da produzem. Atravessamos a
éra, na qual se considera crime
igual "roubar um frango ou
construir um gallinheiro". Eis
ahi, meu amigo, a razão pela
qual muito malandro prefere
roubar o frango do vizinho, qua
nada lhe custou para criar...

LUTA CONTRA O SÓCIA-
LISMO

Concluindo, diz o dr. Roberto
Martin: ,— Pretendemos reagir contra
a implantação do socialismo.
Mas não necessitaremos fazer
callos na garganta. Tenho tra-
duzido quatro conferências de
Mr. Max Hirsch, o formidável
economista e publicista austra-
liano, as quaes já estão no pre-
lo e appareceíão num livro que.
receberá o titulo "Arrasando o
socialismo". Creio que todos os
argumentos socialistas estão
ali pulverizados e que os bons
brasileiros félicitàr-me-ão por
ter tomado a iniciativa de tra-
duzir e pubíijar neste momento
as famosas conferências de Max
Hirsch. Depois da leitura des-
to livro, ficar-se-á sabendo quo
"o socialismo nos dará pedras
em vez de pão",.. E sinto-me
á vontade refutando o sócialis-
mo, porque não sou capitalista,
nem latifundiário, nem advoga-
du cio companhias estrangeiras;
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ordenar novos e maiores estu-
dos e consagrar algumas ver»
bas á captação das águas re-
presadas no sub-sólo do nor
deste, porque, se o
comprovasse as asseverações
do scientista, poder-se-Ut dar,
desde logo, uma solução acer-
tada e muito menos dispen-
diosa talvez ao problema nor-
destino.

O que nâo se comprehenâe
é que tão auspiciosos elemen-
tos de investigação sclentifica
sejam Iria e desdenhosamtnte
desprezados.

(A. B.) - Apesar de todas as providencias tomadas pelas autoridades sanitárias
epidemia da grippe continua a conquistar terreno _ de'maneira assombrosa

A Guerra Inter
I

o paiz, a
lo menos 70°1° dt matéria prima
nacional.

Mossa opinüo é conhecida so.
bre o assumpto, Será preciso d!«

e.„.j_„ ser que a opinüo do ministro*Z™f°*i* Faienda é um excellente r>«n-
to de partida para uma ditem»
sáo acertada e efficlenie da ma.
teria?

Evidentemente, não somos, nun.
ca fomos, jamais seremos por um"
involução econômica até á ph»s<s
pastoril. Não somos, porém, pe-,
lo abuso do artlflclallsmo indus.
trlal sustentado á custa da pauta..

W

Siieeursnl em
do fa marcha.
ffTTrrüTa-fil «Ti siíssssi nriwrrt

FANTASIA OU
VERDADE?

O dr. Euseblo de Oliveira.
director do Serviço Geológico,
acaba de fazer á imprensa
declarações que confirmam e
ampliam as que anteriormen-
ie fizera na Sociedade Brasi-
leira de Sciencia a respeito da
existência de abundantes

¦ águas subterrâneas no nor-
deste.

Como é sabido, o dr. Euse-
Uo de Oliveira percorreu ha
pouco a região castigada pela
zecca com o intuito de desen-
volver estudos scientificos ap-
plicàveis á solução do pre-

Tevê então opportunidade
de verificar que a lympha
subterrânea abunda no nor-
deste e que pode .perfeitamen-
te ser utilizada nos serviços
domésticos e na lavoura de
irrigação."Em vários pontos do Nor-
deste declarou o director do
Serviço Geológico — em pi"--
na zona das seccas mais ter-
ríveis. existem chapadões de
arenito, de formação rudl-
mentaria, que constituem ver-
daãeiros filtros e depósitos
enormes de água puríssima.
O mais interessante, pela sua
posição, podendo servir âe
manancial a quatro Estadou
— Pernambuco, Parahyba,
Ceará e Piàuhy — é o "Cha-

padão do Araripe".
O. meio mais pratico e '-«•

guro pura extrucçáo dá agita
aue se oceulta no chapada?
do Araripe é a perfurarão" horizontal das camadas, o que,
foi jeito na fonte do Gran-
geiro, situada na escarpa do
chapadão; a água colhida è
tanta que metade apenas
bastará para abastecer a et-
dade do Crato, restando so-
bras sufficienies para a Ins-
tallação de uma usina de
energia eleetrica.

Mas, além áo aproveitamen-
to das fontes da natureza, ha
a possibilidade de preparar
fontes ártificiaes, pelo alar-
gamento dos innumeros olhos
dágua, cavando-se galerias¦nas quaes, á medida que
avançam, a quota dágua au-
gmenía.

São ainda palavras do <lr •
tiusebio de Oliveira:'.— "A chapada tem cerca de
1.000 kilometros de largura a
estende-se por cerca de 1-000
kilometros quadrados. Tudo
indica, portanto, que se trata
de um formidável reservatório
d!agua* um tronco de onde
partirão rios perennes, qve
irão fertilizar grande zona dos
quatro Estados já indicados.
Além das fontes, existem
grandes brejaes, cujas águas
poderão ser purificadas e
aproveitadas, desde que se
façam canaes, que virão
transformar os seus álagadl-

. cos em terras de cultura. Man
não é só o Crato que possw
a sua fonte; muitas outras
localidades terão o seu ma-
riancial abundante, capaz de
jorhecer o bastante para suas
necessidades, como também
de sustentar usinas de energia
« luz eleetrica."

Como Se vê, o director do
¦ Serviço Geológico é positivo e
concludente. Existe abundan-
cia de água excellente e apro-
veUavel, podendo servir a
quatro Estados calcinados
pela secca. Que faz, então, o
governo, que não toma no da-
vido apreço as affirmaçôei,
categóricas do alto funeciona-
rio, que não fala de oitlva,
mas de cathedra, e cuja com- I
petencia e probidade scienti* |
ficas ninguém discute?

E' verdade que o sr. José
Américo, em um dos seus ha-
bituo.es 

' 
impulsos, qualificou

summariámente ds "pura

fantasia" as conclusões do
dr. Euseblo de Oliveira, Mas,
evidentemente, um capricho
de momento não pode annul-
lar realidades que parecem in-
sonhismaveis. Fantasia, em
casas taes, á própria de char-
latães. e o director do ScrVU
ço Geológico está. sem duvida,
a fíávalleira de tal desconcerto,

O tju& .',p devia ta?,tt srà

INVASÃO DE AVENTÜ-,
REIROS

A TEMPOS resolveu o gowr-
no tomar providencias «entra

as expedições de toda ordem, or-
ganizadas por forasteiros, visando
a explorar o alto sertão despo»
voado do Brasil.

È" evidente, porém, que essa
providencia resultou platônica,
porquanto, depois de divulgadas
as suas boas intenções, continua-
ram impavidámente os adventicios
a ru«ar para aquellas regiões
longínquas e desertas, onde se
conduzem com inteira liberdade,
sem nenhuma espécie de fisccli-
zaçSo da parte dos donos da terra.

Não ha duvida que entre taes
expedições algumas podem ser ad-
missiveis á titulo «cientifico, se
bem que ainda assim só devam
penetrar rio interior do Brasil
com o consentimento do governo
nacional.

A maioria, porém, é constituída
por authenticos aventureiros, co.
mo os que hoje infestam o alto
sertão de Matto Grosso á cata de
ouro. diamantes, pelles ricas de
aniniaiif selvagens, ou. ainda pa.
ra fins de negócios no estrangei-
ro com photographias. films cine-
matographicos e caraminholas do-
primentes a titulo de reportagens
sensacionaes.

Annuncia-se agora uma nova es-
periição. "soit disant" scientiíica,
que vem 'de Berlim capitaneada
pelo sr. Paulo Vageler e que en-
tre outros objectivos, traz o de
arrancar das selvas o já inythó-
lógico ou fantomatico coronel
Fawcett.

Que diz a isso tudo o governo?

IP

O Momento Internacional
Ainda o caso de Leticia

Continua sem soluçai) o caso de Leticia. Já temos dis-
cutido aqui as varias feições desse incidente, mostrando a
situação jurídica em face dos tratados vigentes, o modo pela
qual se tem conduzido os acontecimentos e o empenho da
chancellariti brasileira em evitar que possa redundar num
conílkto armado . eue disMdio entre a Colômbia e o Peru.
Tomos procurado, por toctos os meios, trabalhar pela pau
continental, consoante a& velhas tradições do Itamaraty,
guardadas, neste momento, pelo ministro Mello Franco, com
o mais escrupuloso intento..

A mobilização, que tol necessário fazer de forças das três
armas, para o alto Amazonas, nfto é mais do que uma precau-
çào imprescindível, para a garantia da neutralidade brasileira,
se degenerar a divergência num conílicto armado, que se tra.
vai á a menos de 4 Wlometrog do nosso território. Para muitos
tem parecido estranho que a navegação do Amazonas esteja

gam francamente a essa propa- aberta aos contendorea, ma* isso é garantido pelos tratados
vigentes,, conforme já demonstrámos, cttando-lhes as letras
reguladoras do assumpto. Depois, é preciso ter em conta,
que o Peru e a Colômbia estão em boas relações diplomáticas,
pois que os seus ministros respectivos continuam em Lima e
Bogotá. Não pederiamos, pois, tomar medidas de neutralida-
de, quando não ha sequer uma ruptura ds relações. Preveni-
mos tão somente, por se tratar* sobretudo, de região ide dlfficil
aveesso, onde ha interesse; brasileiros a defender e não po.
derão ficar ao alcance de qualquer conseqüência de uma luta,
que fazemos tudo para evitar, más cuja immlnencia é tam-
bem flagrante.

O Itamaraty tem procurado, com grande zelo, evitar essa
guerra absurda, que viria novamente ensangüentar o solo
americano e cujos resultados seriam duvidosos, mesmo para
o vencedor. Se o tratado Salomon-Lozano liquidou, de direito,
a questão, e a mesma resúrge através da inquietação e ner-
voslsmo das populações loca es, seria talvez possível estudar
um meio de aquietar essa atmosphera. Mas esse não será
nunca a guerra para alterar a letra de um tratado, concluído
dentro das normas do direito internacional e valido por con-
eegulnte no consenso dos povos. N&o queremos avançar no
aspecto psychologlco da questão, tão somente insistir na ne-
cessidade de attenderein as partes em dissídio aos appállos
pacificadores, que vêm dé toda, parte e representam o clamor
da consciência americana, revoltado com a possibilidade de
uma guerra.

SAUDOSISMO MONAR-
CHICO

M jornal de S. Paulo acaba de
demonstrar, mediante dadoB

convincente»,, que toma ineronien.
to no Brasil a propaganda da res.
tauração da monarchta.

Em diversos Estados existem
centros e jomaes que se entr*.

ganda
Mas, então. . ainda ha monar.

chistas neste paiz? Seguramente
0 interessante, porém, é que os
monarchistas em actlvldade n|s
são propriamente os velhos, os
que caíram em 89 co-rn as instl.
tuições. imperiaes.

Desses, que permaneceram fiais
ao credo, poucos restam e não
têm velleldade« restauradoras.

Os monarchistas actuaes sã»
geralmente os moços, de súbito
eiifeitiçados pelo sortilogto d&
coroa.

Pode-se attribüir o phenomenaao estado de attribulação mate-
ria], moral e social em qua si
debate a sociedade brasileira. h&
alguns annos,

Mas a salvação estaria, ahi?
Quem poderia garaatU-o? Nós
francamente não cremos. Outros,
porém, acreditam, porque a hora é
de desil-lusões e justifica o apego
a todas as illueões...

O SAL
MA

0
COMPREHENSIVEL

ESTRANHEZA
PREFEITO do mais impor-
tante município paraihybano

do interior foi recentemente deis-
tituüo. e apurou-se que piati-
cara graves malversações, le-,
sando de tal modo a fazenda niu-
nicipal .que, segundo os termos
de uma nota elucidativa do oi-rão
official da Parahyba. "o ex-
prefeito de Campina Grande vi-
veu de tumildes empregos pu-
Micos eMaduaes até o »iia em
que foi nomeado para .aqueJU'S...
funeções, e' não precisa de car-
gos públicos actualmente, porque
é fasendeiro abastado."

Mas é preciso assignalar a ,e<s-
tranheza que causa o episódio.
Antes de tudo, admira que só
agora pudesse ser descoberta a
conduets .-le uma autoridade ad-
mihistrativa que não só chefiava
a primeira com muna do interior
do Eãtado. como dependia dire-
ctamente do poder interven-
torial.

Depois. como comprehender
que factos do tal natureza se
verifiquem em ¦ pleno dominio de
regeneração revolucionaria dos
costumes políticos o administra-
tivos?

Ainda mais: teria sido o ex-
prefeito responsabilizado crimi-
nalmente? Não consta. Pois ao
menos essa demonstração de
resDCÍip á opinião deveria ter
sido dadn, já que' não foi possi-
vei poupar ao nefando golpe o £ Sub-CommÍSSãO de Re:espirito de transformação dos {orma constitucional rejeitouhábitos viciosos do passado.

UMA 
das questões econômicas

que urge resolver no Brasil
é a do saí. Precisamente porque
com ella nunca se importaram os
governos, exceptp para complicai-
a. gravando-a com pesados im-
postos.

Reconhecemos que a questão ê
complexa. Não, porém insoiuvel

Ü consumo nas xarqueadas é
apparentemente o aspeiit» mais,
sério do problema. Desde, porém,
que o governo central, a exemplo
do que faz com o café, o cacáo, o
assucar, se decida a facilitar c"»ro
favores razoáveis o aperfeiçoa-
mento do produeto, o consumo do
esI naj; xarqueadas nacionaes e».
cará plenamente garantido.

A solução do problema da pe$.
ca seria também um grande parso
para a prosperidade da^u*lla in.
dustria extractlya; ¦: !

Mas/ ande. desde logo. pôde o
governo intervir para favorecer
ao sal brasileiro é na .dupla quss-'tão dos -fretes' «r dos' lírTp^stffS".' "

Uma tonelada de sal do R1&
Grande do Norte posta no Rio d»
Janeiro custa a grandes ou peque-nos sallneiros a bagatella de
1Ú0S700!

Para esse algarismo contribuem
o frete, que tbsorve 55$000, e um
incrível imposto federal de 229000!
Arrolam-se ainda o 

'imposto es-
tadual de 5S00O e o municipal de
780 réis.

Assim, é a derrocada, a extin-
cçâo provável da nossa industria,
e-m proveito do sal

liiTMriniTtilssiililtiíiiriisVssi^fflíiTfiTfisiUs^iMiásIsisii

Actosdo Governo Provisório
Nomeações na pasta da Fazenda -— Promoções,
nomeações, aposentadorias e exonerações na
Viação — Classificações e transferencias na pas-

ta da Guerra
O chefe do Governo Provi-

riosorlo assignou hontem os
seguintes decretos:
Na pasta da Fazenda:

Nomeando Damasio Siquei-
ra Franco, para collector da
segunda collectoria das Ren-
das' Fêâeráès~"' em"""Jacarehy,
em São Paulo.
Na pasta da Viaçá :

Approvando os projectos o
orçamentos': de uma casa já
construida para moradia do
encarregado da parada Bor-
ges, na linha de Santa Maria
a Porto Alegre; de novos edi-
ficios já construídos para a
estação e o armazém de mer-

estrangeiro, j cadorias em Bagé, na linha
que 

"entra 
no paiz quasi de graça. 1 de Cacequy a Rio Grande; de

novos edifícios já construídos
para a estação e o armazém
de mercadorias de São Lucas,
na linha de Santa Maria - a
Uruguayana; e de novos edi-
ficios è linhas já construiaos
para o almoxarifádo em San-
ta Maria, na linha de Santa
Maria a' Fõrtó\'7Srégrer tòtíôs"
pela. Rede de Viação Férrea
Federal do Rio Grande do
Sul.

Aprovando o projecto e or-
çamento provável, na impor-
tancla de 6.345:437$996, das
despesas com a construcção
de quatro armazéns externos
no porto de Santos.

Autorizando a contractar,
mediante concorrência, a ins-
tallação de uma fabrica de
aviões, destinada a produzir

todo o material necessário á
aviação nacional, aproveltan-
do. tanto, quanto possível, a
matéria prima do paiz.

Concedendo aos jornalistas
profisslonaes o abatimento de
50 %, nas passagens simples
e de ida e volta, nas estradas
de ferro da União e por ella
administradas e nos navios
do LIoyd Brasileiro.

Promovendo na Dlrectoria
Geral dos Correios e Telegra-
phos: a 2." official, por mera-
cimento, o 3.'\ Edmundo Bar-
reto de Almeida e Albuquer-
que; a 3.° official, por classi-
ficação em concurso, o áuxl-
liar &e 1.» classe, Oswaldo
Aurélio da Silva e Oliveira; e
a auxiliares de 1.' classe, os
de 2.*, Gentil Augusto Gomes
do Amaral e José Braz dos
Santos Cordilha. por antigui-
dade e Esther Soares Perei-
rá de Carvalho, Sebastião Li-
ma Cardim e Antônio Oomos
de Almeida, por mereclmen-
rectoria Regional do DJstrlcío
Regional do Rio Grande do
Norte, por pontos de classiíl-
cação em concurso, o auxiliar
de 1.* classe Carlos Fernandes
Barros.

Concedendo aposentadoria:
a Geonnislo Curvello de Men-.
donça. sub-director effectivo
da extineta Dlrectoria Geral
dos Correios; fc Othoniel de
Ulhôa Reis. 1." official da Dl-
rectoria Regional do Distrlcto
Federal; a Antônio Maga-
Ihães Couto: chefe de secção
da Dlrectoria Regional de Ri*
beirão Preto, S. Paulo; a Saty-
ro Pereira da Costa, vigia de
2.* classe do Departamento
dos Correios e Telegraphos c
a Cândido Passos, jcontlnuo
da Dlrectoria Regional de Mi-
nas Geraes.

• Exonerando, a pedido, Lou-
rival Ferreira, de inspector de
4." classe, em commissão do
Departamento dos Correios e
Te«egraphos; Orlinda Mendes
França, de agente do correio
de Santo Antônio do Jardim,
São Paulo; Francisca de Vas-
concellos Lopes, de agente do
correio de Blas Fortes, Dia-
mantina, Minas Geraes; 2o-
zima da .Silveira, de., agente
do correio de Santa Isabel,
Juiz de Fora, Minas Geraes;
o administrador dos correios
do Ceará,- Bernardo Café Fi-
lho, do cargo de directoí re-
glonal dos Correios e Telegra-
phos dO mesmo Estado; o ad-
ministrado* dos correios dd
Uberaba, Fern&o-de Aragão e
Mello, de director regional
nos Correios e Telegraphos da

."mesma; cidade; por abandono
de emprego, Guiomar Assum-
pção de Gusmão, de auxiliar
de 2." classe da Dlrectoria Re-
gional do Amazonas e Acre;
Joaquim Coelho do Amaral,
de telegraphlsta de 3.' classe
do Departamento dos Cor-
reios e Telegraphos; Ignez
Augusta Lamounier, de agen-
te do correio de Rio Bonito,
por ter sido supprimida a
mesma agencia; e Jaclntho

(Conclue na €' pagina.)

Estadua
RUBENS DO AMARAL

(Original da U. J. B., especial para o DIÁRIO DE noticias,

O mündó inteiro está mar.

A

chando para a ruina, porque,
se deixou atacar de mania de
perseguição, suppondo-se ca-
da palí aggredldo pelos de-
mais, no terreno econômico-
financeiro, e defendendo-se
todos por meio de proteccio-
nismo aduaneiro, do contin-
gentamento das mercadorias
e do bloqueio da moeda. Com
isso, levantam-se "muralhas
chinezas" nas fronteiras de
todas as nações, íechando-se
os povos no seu próprio terrl-
torio como os chins, durante
séculos, no seu império. E, a
haver coherencla, em breve
assistiremos á destruição das
ferrovias e rodovias Interna-
clonaes, assim como dos por
tos máritimos. Supprimlr-se-
ão os serviços postaes, tele-
graphicos e telephonicos. Pro-
hibir-se-âo as communicaçoes
pelo radio. E o estrangeiro
que apparecer numa terra
qualquer será summariámente
executado, como se fazia ho
Thibet. Pois o ideal não e o
Isolamento, bastando-se cada
paiz a si mesmo?

* * *
No Brasil, fazemos peor.

Além de commetter todos os
erros" cora que a civilização
capitalista está aceumuiando
a grande tempestade, ainda
os repetimos na vida interna,
de Estado para Estado. Ahi
esoão, para aggravar parti-
cularmente os maleficios do

do que as distancias, rriajs
que a íalta de transportes,
elles é que separam os Esta.
dos, impedindo o commercio,
que é'o primeiro passo para a.?
approximaçôeb espirituaes 3
affectivas, que sempre se ali.
cercam também no interesse,
Neste momento mesmo, não
protesta o Brasil inteiro coi>
tra o boycott que os paulistas
lançaram contra os productòi
dos demais Estados? E o:, im'.
postos lnterestaduaes, o que
são senão um boycott gene».
lizado e, o que é muito mais
grave, officlalizado? Çuppo.

nhamos que os outros Esta iòs
todos imitem o Brasil e dècréí
tem o seu proteccionkmo.
Nessa data, está extineta a
unidade nacional.

* * *
Não nos esqueçamos de que

Blsmarck, quando quiz unifl.
car a Allemanha, começou
realizando a zollverein, a
união aduaneira. Assim pre.
parou o ambiente em o.ue ir::j-
drou a arvore gigantesca do
império germânico. Causas
contrarias devem produzir ei-
feitos contrários, isto é: a
desunião aduaneira do Brasil
nos ha de levar á desaggre.
gação. E a revolução outu-
brsta, que tanto fala na ne-
cessidade de apertar e solidl-
ficar ós laços da nacionàlida.
de, tem dobradamente a obri-
gação, que todos os regimens
teriam, de prohibir de verdad

protecciomsmo mundial, os i de exterminar de facto o
impostos interestaduaes. Con-
demnou-se a velha Constitui-
ção, que os prohibia. Prohlbiu-
os de novo o governo proviso-
rio, em dois decreto suecessi-
vos. Ninguém os defende. To-
dos os aceusam. Mas, assim
como elles subsistiam no ve-
lho regimen, contra o veto
constitucional, do mesmo mo-
do subsistem na Repubnca
nova, com uma vitalidade que
é antes de tudo uma demon-
atração do nosso desrespeito á
lei e da nossa impatrldtica
cegueira.

Ainda agora, o interventor
federal do Pará acaba de de-
terminar ás prefeituras mu-
nicipaes que taxem especial-

teccionismo estadual, os im.
postos interestaduaes, a gu?r-
ra de tarifas de Estados para
Estados. E' esse o seu maior e
mais urgente, dever de pátrio-
tlsmo.

O MILAGRE ECO
NOMICO DE

MINAS
ERVMA' CARNEIRO.

(Especial para o DIÁRIO DE¦¦":""¦ NOTICIAS)
O observador sereno da

actualidadè brasileira, não pôde
deixar de se admirar ante o es-
pectaculo que nos apresenta-»--'  -' pectacuio que nos aprusema

mente &*xtigpteat^

¦ v......11t.....1Mr...r ..........ri..

SETE DIAS DE POLÍTICA
GARCIA

AMEAÇA TERRÍVEL
AO sabemos quã impressão

erá causado nos círculos oco.
nomicos que superintendem os
destinos do cafú brasileiro carto
telegramnia de Paris annunclando
que o café importado em Frnn-
ça vae entrar no reçnnen do con-
tingenciamento.

A verdade porém, é que lia,
ahi. uma indisíarçavül. um.i t«r-
rivel ameaça contra o artigo na-
cional, principalmente porque é a
França o nosso primeiro compra-
dor de café em toda :i Europa.

O telegramma em referencia ê
este:

O projecto financeiro apre-
sentado pelo sr. Chéron eleva a
tarifa geral a 1.210 francos e a
tarifa minima a- 410 francos por
cem kilos de café em grão e
casca, e a-1.640 francos a tarifa
geral para o café mo:«lo ou torra-
do. O projecto estabelece, ade.
mais. uma sobretaxa de 50 fran-
cos por cem kilos de oafé cm
grão e casca e de IS francos para
o café moido ou torrado.

E' formidável! Caminhamos,
portanto, para soffrer limithçâo
enorme no mercado írancer, sem
que nos pareça praticr.nientu pos-
sivel eviW o golpe porque o do-
fieit orçamentário orça por 10 bi-
Ihões e tanto de francos, e o go-
verno não tem o que mais tri-
buta-, nem despesa para reduzir,
afim ds tapar aquelle rombo im-
pressiunante.

Em todo caso pensamos que o
nosso tíoverno deve ttuit.ir o im-
liossivel. ao mfnos para attenuar
a violência da medida.

PROTECCIOMSMO

NA 
r*un!áú da commissSo *spe-

ciai reviftora das ;ur:fas, o
ministro da Fazenda manifestou-
se rapidamente sobro o protecelo-
i.ilsm'' industrial, que nos ulUmos
annoü — tcr!a rJ'to ». ex. — re-
¦juzíu do 120.000 contos -->uro a
renda alfandefrnria.

Embora súcciritõ, fo! i. ex.
:,'.':.-i> em -¦¦' '• pronun>iláraontO!
ueha ffJ* t'J deva ser prot<-i;ltl*¦; ;- - ris : ¦- •¦ ri tn p:--

o conceito amplo de liberda
de, formulado pelo sr. João
Mangabeira, na declaração de
direitos e deveres do cidadão
brasileiro, por elie redigida,
sob o fundamento de que a
"ordem social" vigente deve
estar resguardada de possíveis
arremettidas do "Incernaclo-
nalismo".

E condicionou a liberdade de
pensar isoladamente, ou em
grupo, aos Interesses da poli-
tica dominante, baralhando,
fora e dentro daquelle appa-
relho de manufactura consti-
tucional, as noções correntes
de Pátria, Nação e Estado

Essa these é o grande as-
sumpto politico do. momento.
Os debates em torno das suas
intenções e finalidades reper-
cutem em todas as camadas
da opinião, nutrindo, com uma
boa dosagem de vitamina na-
clonallsta, a carcassa dos ve-
lhos recursos demagógicos.

O maior argumento susten-
tado em defesa dessa doutrl-
ua typicamente reaccíonaria
apoia-se em duas afíirmati-
vas, apenas, categóricas: to-
dos os grandes povos moder-
nos são nacionalistas e o fe-
deralismo, como foi compre-
hendido até aqui, é uma cons-
tante ameaça á unidade do
Brasil, pois facilita a invasão
de doutrinas dlssolventeg no
corpo da nacionalidade.

Ora, um exame desapaixo-
nado da situação politica do
paiz, em íace da obra da di-
ctadura, leva-nos a condiu-
soes diametralmente oppostas,

A unidade nacional nao está,
do. modo algum, ameaçada.

Assim como a grande íe-
deração brasileira. O mo-

vlmc-nto "autonomista", que
se verifica, nos Estados, tem

outro significado. As pcpuli-
ções brasileiras se inr>urncm

que a hypertrophia do poder
executivo deu ao presidente
da Republica de nomear go-
vernadorès e deputados. E foi,
precisamente, em nome desse
autonomismo garantido pela
Constituição, mas destruído
pela truculência das dlctadu-
ras legaes, que o povo se le-
vantou, em outubro de 1930,
para apear do poder os agen-
tes do mandonismo presiden-
ciai.

Mas, pela economia, pela
língua, pelo sentimento, o
Brasil, resalvadas as dlffe-
renciações características da
diversidade do melo geo-
graphico, da formação histo-
rica, do crescimento da rique-
za, nunca apresentou um tão
forte impulso de unidade or-
ganica como neste confuso
momento de messianismo mi-
rabolante.

Para a comprehensão desse
facto basta estudarmos, no seu
exacto sentido, o caso de São
Paulo, cujas lições experimen-
taes não convencem, porque
quanto mais se abusa, entre
nós. da palavra "realidade",
menos se pratica a "politica
realistlca".

Quanto ao nacionalismo do
Velho Mundo, cujas fórmulas
violentas tanto seduzem os
reformistas Indígenas, é evl-
dente que o ambiente brasi-
leiro não o comporta.

Porque o Velho Mundo está
vivendo uma hora trágica de
conílicto de soberaniis resul-
tante do contraste entre a es-
truetura econômica e a super-
estruetura politica.

Tangida pelos imperativos
da revolução industrial, que
deslocou a economia das suas
bases ruraes, e con.soquonie-
mente desalojou a nação, que
4 um rríytho agrário, das suas
raizes tradiclonaes, a estrüctu-

(ra econômica franqueou a^
contra o "domínio pohüco' de í fronteiras, atravessou o& ma-

[governo centra!, a faculdadejres, montando o cornpiíxo ap-

E REZENDE
(Redactor do DIÁRIO DE NOTICIAS)

interdependênciaparelho de
dos povos.

Emquanto isso, a super-os-
truetura politica.permaneceu
insulada no emmaranhado das
fronteiras, pretendendo resis-
tir ás realidades creidps pelo
organismo internacional, con-
struldo pela expansão eco-
nomlca, com as soluções na-
clonaes. , .

A' medida que a revolução
Industrial ganhava terreno,
e submettia ás suas leis a In»

glaterra, a França, a Allema-
nha, o apparelho de inter-
dependência econômica dos
povos progredia, adquirindo,
todos os dias, maior coinplexl-
dade.

Em 1014 a luta Imperialista
pela conquista dos mercados,
acarretando um encarniçado
duello de soberanias, attin-

giu ao extremo. ,
Estalou a guerra. Durante a

grande matança mundial as
nações, por assim dizer, desap-
pareceram, formando-se o bló-
co dos aluados e o dos Impe
rios Centíaes, com o comman-
do único, o mesmo apparelha-
mento econômico, mantido pe-
Ias respectivas Commissões
Centraes de Fornecimento de
Londres o de Berlim.

O nacionalismo econômico
foi posto de lado. Os exércitos
nacionaes foram commanda-
dos por chefes estrangeiros,

erguendo-se nas trincheiras
uma fantástica Babel.

Mas a lição da irnmensa
tragédia não foi aproveitada,
separando-se. de novo, nos
tratados da victoria, a estru-

ctura econômica da óüpui-ea-
truetura política.

Wilson quiz aproveitar a 11-
ção da guerra, baseando a fun.
dação da Sociedade das Na-
ções tios órgãos de in^-èrdepen-
dencia econômica montados
pelas necessidades de suppr:-
mento dos exércitos, mas foi
considerado um lunático pe-
los pontífices do nacionalk-

mo sagrado, sob cuja leade*
rança foi elaborado o Trata»
do de Versailles.

No emtanto. nos 14 princi-
pios wllsoneanos havia multo
mais realidade do aue na dou-
trinação patrlotelra de Cie-
manceau e de Lloyd George
Se a Sociedade das Nações se
baseasse na engrenagem eco-
nomica, proposta por Wilson,
afim de que não resultasse
Inútil o enorme sacrifício das
trincheiras, talvez o mundo
não estivesse, agora, sob a
ameaça crudellsslma de uma
nova guerra.

E quem sabe se o conclave
internacional, reunido, per*
mahentemente em Genebra,
ao invés da perspectiva de
outro assassinato em massa
não estivesse, neste momen-
to, commemorando mais uma
victoria pacifista.

Desse modo o nacionalismo
do Velho Mundo, como não
podia deixar de ser, é o re-
sultado da falta de corres-
pondencla entre a estruetura
econômica e a super-estru-
ctura política, levando ao ex-
tremo da loucura e da ce-
gueira patriótica o choque
das soberanias.

Emquanto o apparelho de
cooperação Internacional se
torna, dia a dia, mais ef-
fectivo, mais lógico, mais
orgânico, contribuindo ca-
da povo para a obra da
economia do mundo com a
sua especialidade, a super-
estruetura po'itica se torna
mais nacionalista.

Um nacionalismo deslocado
de todos os seus fundarnen-
tos, como se fosse possível a
conservação, em salmoura, de
uma cabeça pensante seccio-
nada do seu respectivo troa-
co.

A sorte de um dos regimens
mais nacionalistas, por exem-
pio. do Velho Mundo — a Ita-
lia — denende. muito mais.
dos pampas, argentinos do que
da longevidade de Mussollnl,

outros Estados, desde que. te-
nham similar na producção
paraense. E' o que noticia a
imprensa carioca, embora o
facto pareça inveresimil. A
ser real, o Pará terá decreta-
do, para seu uso, um arreme-
do do protecetonismo que a
União adoptou corno norma,
que infelicitou o Brasil e que
hoje, estendendo-se pelo mun-
do, está preparando a heca-
tombe oocidental. Posta de
parte a questão da convenien-
cia ou inconveniência dos im-
postos interestaduaes, pergun.
ta-se: os decretos do Gover-
no Provisório não alcançam o
.Pará?

* * :(!
Temos falado nos maleficios

econômicos do imposto terri-
torial. Maiores, porém, são os
seus malefícios políticos. Mais
sisOisiisliiissiiiisisiiiiiisiii

CONCURSO NA SECRETARIA
DA VIAÇÃO

Resultado das provas
oraes realizadas sexta-

feira ultima
Fo} o seguinte a resultado das

provas oraes do concurso para ter-
esiros officlaes da Secretaria de
Estado dn, Vlaçao,- realizadas aex-
ta-íelra:

Fortuguea — Adolciao Crua de
Olmira F\'-ã . 3- Aioas UilMro
da Cunha, 1 1|2; Antônio Luis
Baronto, 2; e Eurloo Pa,cubahyba,
1 518. F^l repprovada uma can-
dldata.

Franeea — Frita de Lauro,
1 7|8; Usa Stuckembruck, 3; José
de Nasareth Teiselra Dias. 2 í|4;
Luiz Carlos da Fonseca Júnior, 3;
e Waldemar Mera Barroso. 1 5|S.

Os candidatos opprovados em
portuguez seráo submettidoa, na
próxima segunda-feira, á prova dé
íraucez e os approvados emlran-
ccz serão submettidos ao exame
de portuguez.

As provas de segunda-íelra se-
rfio iniciadas ás 18 horas e terão
logar no edifício da Secretario da
Viação.

Departamento do Rio de
Janeiro da Associação
Brasileira de Educação

O presidente desta àecçâo com-
muntea que estando aumentes alr
guns membros da commissão, níiò

^ ée realizara a reunião que estava' mareada para o dia 2-1 do corren-
j te, ficando adiada para data quel serã previamente avisada.
UJJUJJ SAMSêêàSãi ê WA&Mjmjsa vt
porque no caso de epidemia
nas pastagens da Argentina
o exercito italiano, a milícia
fascista e os criminosos bali

¦ Ias deixariam de comer car-

nomico do Brasil.
Minas fez urna revolução e

venceu. Minas combateu unia
contra-revolução, sahindo taro-
bem vencedora.

A actuação mineira tios mo-
vimentos de outubro de 1920 e
julho de 1932, ainda não foi en-
carada com a necessária jus-
tiça.

Nenhum observador eufiscier.-
te. porém, deixará de reeonhe'
cer a situação econômica Co
Estado de Minas G?raes, após
os dois grandes movimento! ar-
mados. Principalmente em es-
tudando a desigualdade de tra*
tamento inflingido pelo Gover:
no Provisório a Minas Gera:-;,
em relação com outros Estados

Todos sabem que os mineiros
para entrarem na Revolução úa
1930, tiveram que émiLtlr "B"-
nus"'.do Estado e "vales" da
Previdência. Pois bem. Termi-
nada a Revolução, este me: nio
Governo Provisório, institui lo
em giranüe parte pelo povo de
Minas Geraes, este mesmo Go-
verno Provisório mandou affi-
xar cartazes em todas as re'
partições federaes, irritando aoí
quatro cantos do Estado que a
Dictadura não reconhecia os
"bônus" de Minas, e que eiles
não seriam recebidos nas repar-
tições federaes.

Dois annos depois, S. Paulo
se levanta contra a Dictadura,
emitte "bônus" em quantidade
20 vezes maior do que a o:v:i'
são de Minas, e. suííocada o
contra-revolução é esse mesmo
Governo Provisório quem rnan-
da no dia seguinte á vic+.orÍ3,
declarar por todos os lados que
a emissão de "bônus"' panlis-
tas não somente seria acceita'nas repartições federaes, como
também seria toda ella iiiime*
diatamente garantida e resga-
tada pela Dictadura!...

Nada disso entibiou o an:;.:11
mineiro, mas serviu para -• '
monstrar mais uma vez —. sí'
não por todas — que Minas
Geraes nunca viveu "depenãu'
rado" nas costas do povo bra-
sileiro.

Numa verdadeira demonstra'
ção de um milagre dos orçará'
zados, os mineiros souberam.
após duas revoluções, elevar
ainda mais o credito de. seu i^s*
tado.

A cotação dos títulos minti'
ros é um verdadeiro milagf6
econômico de Minas Geraes
Depois do duas revoluções, :";ií
apólices por diversas vezoí têm
estaJu — é ainda .igora o s&"
tão — acima do par.

Numa época normal, no Bra-
6il isso é de se armintr. -"'n
momentos como estfe, 6 uni vf"'
dadeíro milagre!

E' por isso que Minas, sendo
economicamente inrtpn<n'l-,i>tC'-
tem direito do ser poliüeasnôn-
te independente.

i
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ara
Todos

\ crgonha indecorosa.
3 crise do trapo.
Nemes de ruas.
0 touro. •. Hltler,
Nu fim.

A
' [RECEU na imprensa a
íificante noticia de terem
apanhadas em flagrante

GrajàhU', tarde â% noite,
pessoas da "alta", via-

Ido em luxuoso automóvel,' 
oceasião em que, numa

onuiltiaáa", armavam um
: nacho". Desgraçaâamente,
iticeira invadiu as altas

r...das da sociedade. B' um
< is: imo signal destes tem-

¦onfusos e anarchlcos. de
,-,.-.;. perícliiante, em que os

oMusos -'pães de santo"
:em os conselheiros "es*

Mines" de pessoas de
ricão, mas degradadas na

• a da macumba. E nâo
>: a policia não consegue
;! com essa vergonha

u ?.orosà?

fl governo ffancez yae autorizar a cuns^rucção j um grande mi, em substituição ae «LAilanliqoe», afim ii m m fique prejiÉaio o iotai com a America Liiii"IIIIIIIHW».n.«»^ mtWrrrWrí lll' I II i,..s. m,WiTixi.T..?.lil 
"j."j..!l.„ lUiilt *

URIS M Oi"v,lla Flore»" é uma encantadora -\ r\ t tmm avivência de Whitestone, em New York sr KJ L, 111 tA
O banho de mar e de sol no incentivo das estaçõesbalnearias e o conseqüente desenvolvi-

mento do turismo
' ÂNGELO ORAZl

(Redactor do DIÁRIO DE NOTICIAS)
O BANHO DE SOL — A «x-

posição do corpo á' luz aolar é

stura parisiense através*'
• u.mu crise terrível. Sua

!- clientela, que era sobre-
inglesa, norte e sul-

\uiL'Ticana, vae fugindo, ne-
vmriamente, deviâo á crise.

Igarisnios são eloqüentes?
9 primeiros meses âe

1830. as vendas de vestidos âe
ou de borra âe seda

produziram cerca úe 662 ml*
h ãe francos, baixando a

-:..,. ¦ mais de 303 milhões no
mamo período de 1931 e a
menos de 36 milhões, apenas,
em 1932. De vestidos tecidos,

üiecções em geral, comprou
i Inglaterra á França mais

úc 682 milhões âe francos nos
[i primeiros mezes de 3930,
.icnos de 310 milhões no

mesmo período de 1931 e apt-
nas cerca de 18 milhões em
1932. Os Estados Unidos: pou-
t-o mais de 133 milhões em
1930 O mezes), menos de 70
cm 1931 e 33 em 1932. A Ar-
usniina: 11 milhões e pouco
hn 1930, 3 milhões e pouco
cm 1931 e pouco mais de l
milhão em 1932. O Brasil:
respectivamente, 4.443.000,
978.000 francos 

' 
e 143.000

!ranços'.. ¦ .."',

£PHEMER!DES brasileiras de
hoje. — Em 1565, Estácio

(te Sá parte de S. Vicente
¦o':n a expedição destinada a
íiináar a cidade do Rio de
Janeiro. — Em 1807, nasce
-nríTu-ài—fretesT-depõis-BtiPiio
üo ínumpho, no Rio Grande
do Sul. - Em 1808, chega á
Bahia pai te da frota conâu*
zindo a família real poriu-
gusza para o Brasil. — Em
ÍG26, Pedro l forma o Senado
do Império. — Amanhã, 23
de janeiro. _ Em 1632, che-
ga ao Recife o príncipe João
Maurício, conde de Nassan*
Siegen, no caracter âe gover*
nador geral, civil e militar,
lio Brasil Holluiiáez. — Em

. Pimenta Bueno, conse*
Ihpiio d'Estado, depois mar-

: áe São Vicente, apresen*
a D. Pedro II cinco proje.'. para a abolição gradual'âa 
escravidão no Brasil. —

Em 1871, fallece o marquei
de Sapucahy] Cândido José

s Araújo Viannc.

£XISTÈ no Andarahy uma
¦praga Nobel. Quem se te*

Tia lembrado dessa homena.
ao inventor da dynamu

•¦: s creador dos celebres pre.
nfos? £7?t todo caso, é um
lowi aympathico, por ser o

âe -ira grande philanthropo,
sempre melhor do que o

de certos politiqueiros nossos,
lue infestam ruas urbanas e'suburbanas 

da cidade. De
rencía a esses e logo
os verdadeiros yrandestomes nacionaes, deveríamos'âojdar os de alguns bènème-

rijos da hum.anidade na siien*
i-, nas artes, na philanthro*ia. Por exemplo: Laveran,

que isolou o micróbio do pa-ludismo, Koclc, que isolou o
bacillo da tuberculose, Han*
sen. o da lepra, Curie, desço*
bridor do radium, Rockefeller,
philanthropo universal, Wa*

gner-, Rossini, Beethoven, etc.
A placa da rua deve ser um.a
íàrnia de edificação âa povo.

GERALMENTE, o nome de
pessoas dado a animaes

não cansa bom effeito. Pare-
Ce deboche... Em frança,
depois âa guerra de 70 havia
frdncezés, que chamavam
Bismarck aos seus cães para''àv-hinoalhar 

o pãsmoso chan-toller de ferro. No emtanto,' vulgar na Allemanha dar-
•?e o nome de pessoas nota*
vzis. ou de grande nótÓrièâa-
de no momento, a anitnaei
domésticos. Para citar sô-
mente um caso mais recente:
numa pequena folha de pro-'indu, o "Fõhrer Zeltung",'1> fazendeiros Jensen,. dtWrixtim, annunciaram a ven- |da dos louros Hitlcr c Robiu.„ t

Sf. *

A ''-''i- t a confissão dos t
EDMOND HA- .

elemento fundamental nas esta*
ções^á beira mar, pela acção ex*
citante que os raios do solexercem sobre o organisnu»
Realmente, o banho de sol não
é somente um complementa
quasi obrigatório do banho de
mar, mas nos indivíduos adul-
tos, ou não, que estejam impôs-
sibilitados de tomar banho de
mar, elle integra com felicidado
os bons effeitos do clima marr
timo. A irradiação solar age
directamente sobre a pelle, e de
forma mais geral sobre as func-
ções do organismo; tal acção
não se manifesta unicamente
com a luz directa, mas também— de modo mais doce e atte-
nuado — com a luz diffundida
pelo reflexo da superfície do
mar,, ou da areia, ou emanada
nos dias de .céo encoberto. A
exposição do corpo ao sol pro-voca'„reacções cutâneas que são
proporcionaes á intensidade e á
duração da mesma, variando de
indivíduo a indivíduo segundo a
natureza e a resistência da
pelle de cada um. O bruscu
inicio com a luz directa dètex-
mina uma vermelhidão mais ou
menos marcada (a pelle clara è
muito mais sensível que a pelle
morena), que se se prolongar
á exposição, ou repetindo-a an-
tes que a primeira reacção se
dê, far-se-á mais intensa, coiíj
uma sensação de calor e quei-
madura; insistindo, esses sym
ptomas exaggeram-se, e dão lo-
gar a bolhas, e conseqüentes cha-
gas, seguidas de febre e outras
perturbações geraes. A solari*
zação lenta e gradual — tanto
melhor se iniciada com luz
diffusa — produz em vez disso
uma leve ruborização, que não
é molesta, e á qual se segue a
progressiva pigmentação da
pelle, em geral mais rápida e
mais intensa nas pessoas more-
nas, e o espessamento da ca-
mada cornea cutânea, o que é
um valioso elemento protector.
Sobre o organismo em geral, o
banho de sol produz uma antiva
estimulação de todas as funeções,
cujos effeitos são representados
por uma sensação de bem estar»
com augmento de appetite e
de1 pes^^nrhiaednrerrto-Tki-sart^
gue em globos vermelhos e ne-
moglobina, tonificação do sys-
tema nervoso e muscular. Cm*
dição essencial para que estes
benéficos effeitos sejam alcan
çados, é que o banho de sol seja
tomado com todas as regras e
precauções necessárias. Isto se
diz para os adultos, mas se
impõe peremptoriamente para
as crianças, cujo organismo é
extremamente sensível á irra*
diação. A tal propósito, nunca,
se condemnará bastante o que
se poderia chamar o "fetichis-
mo do bronzeamento", hoje tão
em moda, segundo o qual se as
crianças não ennegrecem rápida
e abundantemente, não aprovei-
taram os benefícios do mar; é
por isso que hoje freqüente-
mente as crianças são expostas
ao sol escaldante sem a menor
medida, com o resultado de
provocar perturbações de todo
gênero, da febre á dor de' ca-
beca, da falta de appetite á in-
somnia, do enfraquecimento ge-
ral á perda de peso, emquanto
a pelle — propositadamente
martyrizada pelas queimaduras
do sol — esconde, sob o enr.e-
grecimento procurado por um
tal preço, a profunda anemia
nos tecidos. As coisas se pas-
sam porém diversamente quan-
do o critério de uma dosagem
racional e progressiva é o ado-
ptado,

Os adultos que gozam de
perfeita saúde podem expor-se
sem inconveniente, á luz solar,
directa, desde o principio da es-
tadia á beira mar. Um indivi-
duo são, que toma o banho de
sol com um fim hygienico e de

iodos são senhores, todos são
escravos. — BOSSUET.

* *
Aquella pequena teve

um noivo francez, outro alie-
mão, outro inglez, outro ita-
liano.

Safa! E não se casou?
Náo. Mas ficou poly-

glotta...

robustecimento, no primeiro dia
com o sol vivo de verão, poderá
expor todo o corpo cinco mlnu
tos do lado anterior, cinco mi-
nutos do posterior e cinco mi-"hutos de cada- flanço; no s«"
gurido dia. dez minutos, no ter-
ceiro quinze, e assim por dean-
to. até á completa pigmentação,
depois do que, poderá ficar
exposto quasi indefinidamente,
se a temperatura solai* não. for
muito alta. Nas crianças, pnn-
cipalmente as de pouca idade,
convém começar por um período
preparatório de alguns dias, du-
rante o qual ellas serão expoò-
tas á luz diffusa, como por
exemplo sob uma tenda, seguin-
do-se attentamente a pigmen-
tação da pelle; passar-se-á de-
pois á exposição á luz directa,
procedendo-se por períodos, a
principio brevíssimos, que irão
progredindo lentamente, até qua
a pigmentação total se estabe*
leça. Deste modo evitam-se os
distúrbios geraes, e as criança»
alcançarão o máximo dos bene-
ficios do banho de sol, unidos
aos do clima e do banho de
mar. O banho de sol torna-se
com o corpo o mais desnudado
possível, vestindo apenas os
habituaes calçõezinhos, estendido
sobre a praia, tendo a cabeça
coberta com um chapéo de pa-
lha e os olhos protegidos por
óculos de côr, principalmente as
pessoas sujeitas á dor de cabeça
produzida pelo sol. As melho-
res horas para o banho de syl
são de 10 ás 15, salvo nos dias
excessivamente quentes. Devem
ser evitados nos dias em que
houver muito vento, pela dimi-
nuição de calor que o vento de-
termina na superfície do cor-
po; também nos dias excessiva-
mente quentes convém abster-
se, ou diminuir a duração.

(Continua)

Os summarios de amanhã
Nas Varas Crimiriaés serão

summariados amanhã, os se-
guintes réos:

Primeira — Abdo.Nalf, Ia-
eob Miguel e Reynaldo Bit-
tencourt. 

Segunda -- Alberto Mar-
quês Heal Barcellos e Bcnecü-
cto Menezes de Assumpção.

Terceira — Basso Giovani
Baptista De Ângelo. João Car-
dornatorio Pereira da Rosa.
João Silverio dos Santos e
Antônio Mariano.

Quarta — Norival Dantas
Mendonça, Webrano Messias
Molina, José da Costa Magno,
João Alves Nogueira, Oswaldo
Ferreira da Silva e Manoel
Vieira Caflino.

Quinta — Mario Dilk Paulo
e Luiz Carlos Saules.

Sétima — Júlio César Do-
mingues, Antônio Tavares
Ferreira, Francisco de Azere-
do, Qeorge Buhles, José Cor-
rêa de Oliveira, Florencio
Américo de Carvalho, José
Abrantes, José Oliveira e Os-
waldo Casado Lima.

Oitava — Oscar Gesfer e
Pedro Laoes de Castilho.

0 registro de firmas com-
merciaes na Alfândega

ATE' O DIA 31 DO CORREN-
TE MEZ SAO ACCE1TAS AS

RESPECTIVAS DECLA-
RAÇÕES

Por portaria de hoje, o
inspector da Alfândega re-
commendou aos chefes das 1 *
e 2.* secções que, sem embar-
go do andamento dos proces-
sos em curso, até ao próximo
dia 31 do corrente mez devera
ser exigida a declaração dos
importadores de accordo com
o disposto rio artigo 3." do
decreto 22.104, de 17 de no*
vembro do anno passado.

O referido artigo determina
que nenhuma firma poderá
ter mais de um despachante,
o que informará á respectiva
repartição, por declaração es-
cripta, onde se faça menção
da sede do estabelecimento,
rua e numero, bem como as
provas do registro na Junta
Commercial, e recibos ou la-
lões respectivos do pagamen-
to dos impostas federaes.

EDUARDO DUVIVIER
THEODORO EDUARDO DUVIVIER

ADVOGADOS — Rua General Câmara 76 — 1.° andar
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¦''. de fnlü,; querem /'-'•
(uerem, ninguém
sr, Onài'. nâo ha
:')n chefes. Onde

EVERY DAY WH6N YOU GO
OUT TO LUNCH

BUY the 2nd edition of the DIÁRIO DE
NOTICIAS and read th,e NEWS IN EN-
GLISH tn FTVE minutes. That will give
you time to think it over ¦— and everything

will be nicelv digested —
BOTIÍ NEWS'AND f.UNCH l

TODAVIA, OS SEUS HABITANTES NAO SAO BRASILEIROS, MAS O'CASAL CHÁS. B. WILLIAMS, GRANDES AMIGOS DO BRASIL

W&mm
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O brasileiro que, ao visitar

Nova York, passar em White-
stone, ha de suppor que a "Villa
Flores", a magnífica vivenda
cujo "clichê" publicamos, é a
residência de algum patricio ri-

co e de bom gosto que. attraido
pelos • encantos e mysterios cia
grande metrópole americana,
ali se tenha installado silencio-
samente, na humana ambição
de viver feliz dentro de um jar-
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0 funecionamento das pitar-
macias de plantão

Reclamação feita a este jornal
Esteve, hontem, em nossa re- , assignado pelo entiio prefeito

Sampaio, verifica-se o

FORÇA PONDERADORA
Depois de repetidas e cautelosas "demarches", das

quaes foi um dos conduetores bem avisados o subtüissimo
sr. Antônio Carlos, cujo senso politico tem qualquer
coisa de divinatório, está recomposta a poütica mineira.
Volta, desfarte, o grande Estado central a ser a força
ponderadora que sempre foi nos momentos difficeis da
política nacional. Influindo, como já o está, aliás, de
modo evidente, Minas, que já attraiu o situacionismo
gaúcho, não tardará, tudo o indica, a rebustecer os ve-
lhos laços políticos que sempre a ligaram a S. Paulo. Vol-
tamos, portanto, ás alllancas dós grandes partidos situa-
cionistas estaduaes — o que concorrerá, sem duvida, para
equilibrara situação política do paiz. Este um dos mais
frisantes aspectos do actual panorama politico.

A eleição d» sr. Getúlio
Vargas.
Falando i'i imprensa sotire a s;-

tuação uolitica do naÍ2. o gene-
ral Góes Monteiro apoia « ca»
tlida-tura do sr. Getúlio Vargas
â presidencia da Képubjica.

Disse o ert-commandainte Jo
Exercito de Leste:"1'arece-me que o dv. Gotuíio
Vargas é que -leveria ser eleito
Entre outras vantagens na paa-
sagem á phase da .'ormaildade
constitucional do pau. a sua edi'-
didatura apresenta-ria a da niie

dacção uma commissãó de pro-
prietarios de pharmacias para
nos relatar o seguinte, a res*
peito do funecionamento desses
estabelecimentos, de accordo
com o novo decreto sobre as
casas de eommercio do Distri-
cto Federal:

O decreto 4.123, que solucio-
nou a questão do horário de
funecionamento do • oommercio,
assignado-pelo sr. prêíeito-in-
terventor a 2 do fluente, diz, no
seu artigo 2°, paragrapho S8,
em relação á abertura das phar-
macias:

a) Nos^dias úteis, das Í5
20 Horas;

b>- Nos- dias -ut-eis, -após a- lio
ra do encerramento ordinário,
bem como aos domingo? e íe-
riados federaes e municipaes.
as pharmacias escaladas para
plantão na forma do decreto
n. 2.352. de 26 de novembro de
,1920, manterão na *éde um pra-
tico ou o proprietário do esta-
beleçimento, afim de aviar as
receitas médicas forem apre-
sentadas.

Neste ultimo decreto, que foi

ar

Carlos
seguinte:

Art. 1°—As pharmacias, dro-
garias e laboratórios pharma*-
ceuticos de qualquer categoria
abrirão as suas portas ás 8 ho-
ras e feehal-as-ão á? 20.

Art. 2° — Aos domingos «
feriados, as pharmacias fecha-
rão suas portas ás .12 hora3. ex-
cepto as que de accordo com a
escala organizada pelo agente
do Districto forem designadas
pelo plantão.—Até ahi, disseram os nossos
visitantes, estamos de pleno ac-
cordo. Com o que, porém, não
podemos concordar é que exis-
am prtvtftg-iados que manter

nham abertas as portas de suas
pharmacias, aos domingos ou
feriados, por todas as horas do
dia.

Ou a lei é igual para todos, e
assim deve e tem de ser cum-
prida, ou não o é.

Os interessados pedem cha-
memos a attenção dos *)oderes
públicos do município, para ve-
rificação do caso e as necessa-
rias saneções legaes.
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O ministro Juarez Tavora
visitou hontem o Conselho

Nacional do Café
ti As impressões do novo titular da Agricultura

sobre o Departamento Technico
O sr, Juarez Tavora, ministro

da Agricultura, em companhia
do sr. Oscar Vianna, seu 'secre-
tario, visitou hontem, pela ma-
nhã, as installações do Departa-
mento Technico" do Conselho
Nacional do Café, onde foi re-
cebido pelo director da impor-
tante repartição, sr. Rogério Ca-
margo, pelo sub-director, sr.
Gastão de Faria e srs. Ruy da
Costa Ferreira, chefe do serviço
de classificação da rubiàçéa,
Nelson MuniZj director superin-
tendente e Barros Franco, mem-
bro da Commissãó Executiva.

Em companhia desses altos
funecionarios do Conselho Na-
cional do Café, o ministro da
Agricultura percorreu demorada-
mente todas as dependências do
Departamento Technico, obscr-
vando com visível interesse as
diversas installações, os quadros
relativos ás diversas phases da
cultura e colheita do café, ma-
chinas empregadas na lavoura
caféeira e .outros detalhes tech-
nicos de grande importância.

O ministro Juarez Tavora, ao
terminar a visita, declarou que
recebera a melhor impressão,
julgando magníficas as installa-
ções d'.» Departamento Technico,
que considera itpparèlhado para
prestar os mais valiosos servi-

ços á lavoura caféeiro do paiz.
Declarou ainda o novo ministro
que não poupará esforços no
sentido de cooperar para o bom
êxito dessa patriótica campanha,
prestigiando-a com o apoio do
Ministério da Agricultura.

CONSTRUCÇÃO
DE UM GRANDE
TRANSATLAN-

TICO
PARIS, 21 (U. P.) — O

ministro da Marinha Mer-
cante, sr. Leon Meyer, an-
nunciou hoje, que o governo
a u t orizará brevemente a
construcção de um grande
navio em substituição ao
••L'Atlantique", visto ser es-
sencial o lançamento do pro-
jectado transatlântico afim
de que as relações com a
America Latina não 6offra.n
longamente em consequen-
cia do desastre daquelia uni-
dnde.

f
CLINICA DE VIAS URINARIAS

DR. SAMUEL KANITZ
Membro da Sociedade de Urologia da Allenianha, ex-

assistente dos professores Uohtemberfi, Lewih, Jóseph, de
Berlim, f: IlasliiiRer, de Vlenna Kspcclalista: i-m doenças
dos Rins. Bèxixa, Próstata. Urelhra, Doenças de Senhoras
Diatliermla, lUtra-Violotas Consultório: 1 dr Sctcinhro t2.
Sob das 13 as 17 horas. 1'bonft: 4-449;i.

dim, cercado de flores e arvores
verdejantes, a dois passos da
cyclopica e "trepidante "urbs"
dos arranha-céos, dos altos ne-
gocios e dos mysterios poli-
ciacs.

"Villa Flores", entretanto,
não é a residência de um brasi-
leiro como a sua denominação
faz suppor. E' habitada pelo sr.
Chás. B. Williams, vice-presi-
dente da Under.wòód Typewri-
ter Company e velho amigo do
Brasil, paiz que elle visita qua-
si annualmente, sempre encan-
tado com a grandeza da nossa
terra e a belleza sam par da
nossa capital.

A senhora Chás. B. Williams,
essa illustre e incansável bata-
lhadora feminista, de cuja in-
cessante actividade política se
tem oecupado o DIÁRIO DE
NOTICIAS, é quem zela da-
quellaa flores e arvore verde-
jantes, orientando ob cuidados-
que fazem da confortável vi-
venda o paraíso invejável do il-
lustre casal Chás. B. Williams.

Finda a incumbência da
Gommissão de Divida Pas-

siva da União
Pelo ministro da Fazenda

foi deliberado que a Commis-
são da Divida Passiva da
União deve dar como finda a
incumbência que lhe foi com-
mettida. O titular da referida
pasta agradeceu ao preiiden-
te da referida commissãó,
bem como aos seus demais
membros, os serviços presta-
dos á administração publica'.

ESCOLA DE ESTADO-MAIOR
; DO EXERCITO

Realizar-se-á ria jiro-dmà quar-
ta-feira. ás 9 Vè horas, na Escola
de Estacío Maior do Exercito, a
solemnidade da entrega de^dide-
mas aos officiaes. que conclui-
ram o curso no anno findo, com a
jpresença. do Chefe do Governo
Provisório e altas autoridades cl-
-vis e militares.

Da primeira parte do program.
ma. consta a allocução do general
Christovâo Barcellos, commanilan-
te da Eícola; discurso por um of- j
ficial alumno; discurso do chefe jdn Missão Militar Franceza; en- j
traga de diplomas. I

A segunda parte, será realizada
na "carriere" da Escola, figuran-
do provas hippicas por officiaes e
alumnos da Escola, do Io R. C.
D.; do Grupo Escola, do Regi-
mento de Cavallaria, etc, sob a
direcção technica do capitão Os-
waldo Rocha, instruetor de equi-
tação da Escola de Estado.Malor.

Officiaes que completaram o
curso — São estes os officiaes
que> terminaram o curso:

Categoria D — (curso de offi-
ciaes superiores) — Coronel JostS
Pessoa Cavalcante de Albuquér-
que.

Categoria C — (curso de revi-
são) 4- Coronéis Bias Gomes Pi.
mentel e Amaro de Azambujá Vil-
lanoya; tene-ntes-coroneis Eucly-
des Flcury de Souza Amorim,
Wcitor Pires de Carvalho Albu.
querque e Othon de Oliveira San.
tos.

Categoria B — (curso normr.i
para'officiaes superiores) — Ma-
jor Mario Xavier.

Categoria A — Capitães: Ai-
thur Hescket Hall, Nelson Ban-
deirn Moreira-, Eugênio Rubeiu
Vieira da Cunha. Giliath Ururahv
Florim. A:;t!rubal Palvéiro Esco.
bar, Felinto Abuuté Cavalcanti
.José Faustino da Silva Filho; Fe-

! lis de Azambujá Brilhante o Da-
gobertó Gonçalves.

"Magnifico Hotel"
Aposentos situados num

bel!i.í.-3Ímo parque, por bre-
ços excepcionaes, com ou
sem refeições.

OPTIMA MORADIA M)
VERÃO

Rua do Riachu
!'í!ONIi — 2—í»8
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C U L 1 N A R j A
AGENCIA

Pnia da Bandeira

í trazer- solução da conthiuidado
na administruçiliò implantada :-
lo novo regimen. Significaria, a
sua eleição a aicceu.açào pelo.i
representantes .lo povo desü
mesmo regimen, imposto pela
força das ariniü. E' seinpié a
força organizada, i^io é. discipli-
nada. quü vísm o direito... c-m
todos os tempos e em todos o»,
levares, inclusive &'« catrato.»
sphera e nas paragenis selèhitas,"habhat" natural úe ^entó ro-
rna-ntica eomo ô a n'".»'wi "
Alliaiiçrj Jíacional de Mulheres.

Da secretaria 'da A!'.iançá Na-
cional de Mulheres ;-.:v;arr.ni-nosi
a it-sruinte nota*"Tendo saMo :io Boletim Élei-
toral do dia 19 de janeiro a qua..
lificácãp de todos u-s funçciona..
rios da Directoria da Th-ítrucçã.0,
o Departamento Eleito.-a! da AU
llança Nacional de 'ulh«res con...
vifla ts arfts. próiesaoras a wm-
parecerem á sede nas horas .-ie-j.
Stníulas ao expediai-ue elsitora!."

(

4.° Curso para tiosinipiras
Consta de 12 aulas, uma por .«rr.ana
Inscfipçío: 6S000, adianiaáu^enic.

I.b TURMA
Terçei-feirus - da 21/2 át 5
heras, começando nr dia

31 d» Janalro da 1933.

2.* TURMA
Quurlaa.faira* • da 21/2 6t
5 horas, lomeçando no íüj

1 de Favaralro da 1933

4.°Ôurso para 
"onas

B *a u

Consta da 10 aulas, uma por semini
InscriDçSo: 2SS003, adLntadamenle.

I.i TURMã
Tar(**)-fa!ros - do 9 1/2 dt
111/2 hora*, comofand.i no
dia 31 da Janalro St 1933.

2.» TURft.A
Qulntat-feirai • de 1/2 ds
111/2 heras, começar 'o na
dia 2 de Feverero s 19S3.

fl.» TURMA
5ex!oi-{flIroj - de 9 1/2 ds
111/2 heras, camoçand. no
dia 3 de Fevereiro de 1933.

5.° Curso para OonPs^eSasa
Consta de 12 aulas, un.a p^r semana
Insciipção: 15S0C0, adla...aJamente.

l.« TURMA
Quintas-feiras - de 21/2 as
5 horas, comecan o dia

9 de Fevereiro de 4933.

2.* TURMA
Sextas-feiras • de 21/2 út
3 heras, começando ne dia

3 de Fevereiro de 1933.

matrículas
a partir do cila 23 oto o dia
30 de Jart /o de 1V33 de
9 di 12 hi as • io 13 ãi

16 horatt

DEPAKTAMENTT DE
ECONOMIA DOMESTICA

, AGENCIA DA

Praça Bandeira
°ua Teixeira Ooarcs, 3S

1." Andar
Tele-ihone 8-2172

Sociedade dos Amigos p
Alberto Torres

O nordeste e o nor-
destino

A SDclc-dade «os Amigos cie Al«
berto Torres realizará, amanlift,
saguncly.-ftiru, 23 do corrente, í..'i
!7 horas, sua habitual sa;sâo pu-
blica."O Nordeste" e o ".Nordestino''
serão 03 tliemas sobre qu/s fala»
rão ííonorlo Monteiro, Edgar l
Teixeira Lsite u José Augusto.

Ssgulnclo «3 enslnainentcs à-s
Alberto Torres, que verbmoll nos-
sos dirigentes políticos que sem-.
pra por saii esoisrao nunca, ti"
veram interesse pelo seu patrícia
proletário, preferindo exploral-o *
educal-o, abandonando-o por fim»
em sacrlíiclo á machina dextra tíc>
trabalhador europeu e asiatice,
Kcnorio Monteiro va.s mostrar quj
este op;rario. abandonado e prete»
rido em sua terra, é, em suas grari-
dos qualidades superiores a todef
os estrangeiros que aqui chegam.

O dr. Edgard Teixeira Leito le>
râ, um trabalho justificando a so-
iuçáo do problema das secas, pel*
adaptação do m«io ao homem,
pêrmlttindo o desenvolvlmenti»
nas ragióes aasoladaõ pelo flagello.,
da vida humana, sob ssus varie»
aspectos.
Demonstrará á luz daí; estatísticas

a inéxequibiltdade da transplanta-
ção para outras regiões do pai*,
cias populações doo regiões semi-
o.rldas, que asosndeai a vários ml»
Ihões dos mais enérgicos o tena-
ses dos nosios patrícios.

Finalmente. José Augusto vai
em rápidas palavras mostrar a li-
gação que ha hoje entre o Estad-i
o o Problema Econômico, o Estado
o o Problema, das Seoias, o o
Problema das Sêccas no Rio G.|
do Norte.

Vencedora a ides, de que as sèc-.
cas devem constituir obrigação
nacional na Futura Constituição,
o illustre rio-grandense do nortJ
vae traser ainda o recente cas:'
da Constituição Heopanhola, oiíd>
foi Incluído o caso regional dr»
Catalunha para trazer mala uni
argumento em favor do nordes->
tino.

A séds da Sociedade é a rua 1«
de Março n. 15, J> andar.

Um felegramma da Asso-
ciaçãc Commercial de Pe-

Iropolis ao ministro da
Fazenda

A Associação Commercial
de Pelotas dirigiu o seguinte
telegtamma ao ministro da
Fazenda:

"Exmo. sr. dr. Oswaldo Ara-
nha — Ministro da Fazen-la
—¦ Rio — Havendo praça car-
regarnentos produetos expor-
tacão embarcar navios porto
e ignorando a Alfândega pro-
rogação regulamento marca;!
somos forçados rogar v. excia
transmittir pelo telegraphu
instrucções referida reparti-
ção. Repetimos agradecimen*
tos. Saudações. — Pela Asso>
oiação Commercial de Pele
tas — (Assignado) .4. Leite.
secretario ."

A Directoria da Receita Pu-*
blica mandou ouvir a respei*
to a Inspcctorla da Alfande--
era da referida cidade.

iRcademia de Commercio
FUNDADA EM 1902

Aulas flluniA.s <¦

124!
L_

i lr,\omi'.
I

t .......

- ÒFFIC1AUZADA — KISGALIZADA
iiiu-tiirnns para anitios o-* sexo»

DECANA DO ENSINO SÜfBUIOR DO COMMKRC10
()«- admissão (Jartõiro). Matricula (Fevereiro), Curso r»«-

rcrlòr na l'A< I LDADE DK SC1KNC1AS I'OLITh \- \.
KCOXOMX ^

,,.,.,,,.,(„,,. i'.it\( \ QUJNZt di-: N'(jvi-:mhko, Tvi. !-

I

'A



'"^*rj*^-.' - * • ¦¦¦;.'-'TV •rvvT O Si**-:, í!.'VWtr-iflK ¦7!3t*'«T.!*-(V.>ir..">!'>.¦• ^PT-"jn|.V?»™

fi'.'

DIÁRIO DE NOTICIAS Domingo, 22 de Janeiro de 1933

LA PAZ, 21 (United Press)- Informações de caracter official affirmam que desde hontem se trava uma violenta
batalha no sector de NanaWa. O combate desenvolve-se de modo favorável aos bolivianos• iiiMMcimmiiiiiintii • •iiiiiMiii,,,
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NO LAR NA SOCIEDADE
sa hoje a data anniversaria do dr.
Paulo de Msgalhfies, unia das fú
guras de mais expressão no nos»
so meio literário.

Autor de varias peças theatraéfc
e nosso distineto eòllègs :1'.' im»
prensa, conta com um largo clr-
culo de amigos e admiradores, que
hoje irão levar-lhe o testemunho
de sua s.vmpathia e ámiaadé.

Scnhorita Hermé Pereira P.nlu
— Transcorreu hontem a data
nataltcia da senhorlta' Hermé
Antunes Pereira Pinto, filha do
general dr. Augusto Felieiano Pe-
relra Pinto, professor em dU-põ- ,
hlbilldade do' Gollegío Militar j rtf • e,

, l, i, l.n!imi#í!acata capitai. ,
Dr. Augusto Henrique Corrêa

de Sá — Transcorreu hontem o
natalicio do dr. Augusto Henri-
que Corrêa de Sá, director da Des-
pesa publica. O annlversarlunt.é;
que. conta um vasto circulo de
amizades, tevo ensejo ,!« receber
as homenagens a qug fes ju's,

Dr. JuUo d* As-urem Furtado —
Fez annos hontem o dr. JuUo de
Azurc-m Furtado, nusso çrisado
collega de Imprensa c inspetor
municipal veterinário.

Passou hontem a data na-
taücia da senhoritu Aurca Gentil
Pacheco, filha do dr- Abelardo Pa-
checo e de sua esposa d. Luiza
Pacheco.
Noivados

O sr, Wencesláò Ferreira, fuu-
ccionario da S. A. Casa Pràtt.
contractou casamento com a se-
nhorita Lúcia Costa, filha da com-
mandante João Antônio da Costa
e da sra. EmiJla Costa.

Contractou casamento a se-
nhorita. Avelhia Gomez Duque Ea-
trada. filha do chefe da estação
tèlegraphlca de Ca^cadura, sr. Fe-
lippe Gomei Duque Estradai com
o ür. Cantidio Victorino dos Sun-
tos. funcclonario da K•-'p''-r,.íi,,áo
Geral dos Telegraphos.
Nascimentos

Acha-se em festas o lar do sr.
e sra. Hermenegildo Lins de Al-
buquerque, com o nascimento de
uma interessante menina que :*-
ceberá o nom* de HercÜia,

perlor do capitão dr. Kpítacío
Timbaúba da Silva,, vão Iku offe»
recer ura, almoço em rogosijo
pela . sua recente nomeação pnra
o alto cargo de chefe do (Sabi-

i n(.a de Pesquisas do Gabinete de
} Identificação da Policia Civil (io
| Districto Federal.

Adhcriram ao ahnoío os «eus
coliegas professores cathedrati.
co« da Faculdade de Pharmaca e

| Odontologia do Districto "«deral.
. As listas, de adhes8os estão a! disposição dos seus amigo*, no
I Consultório do dr. Andrade Net*
I to. á rua 1" do Março n. •!. I" an»

serão informados pelo
I phone 3-3547.
Veranistas

Subiram para Petropolis:
Contra.almirr.nte Raul Tavares,

commnndante Américo Pimonteli
dr, Luiz S:mões Lopes, dr. José
Pires Rebello, dr. Luu de Souza
Sampaio, dr. Murtinho Dona,
viuva Cypriano de Freitas, J. M.
Bell, dr. Miran Latif, d. Amélia
Maia, viuva Nobrega Moreira, dr.
Octavio de Oliveira Castro, dou-
tor José de Moura Moniz. dr.
João Camargo, viuva Rodrigues
Lima, Ismael Maia. Alfredo Vian-
na e dr. Orlando Roças,

Conferências
Realiza-se hoje, domingo, ás 13

horas, no Templo da Humanida-
de, á rua Benjamln Constam 74,
uma conferfcncla publica sobre a"Necessidade do concurso femlnl
no para terminar a revolução mo»
derna". sendo orador o sr. Geò-
nisio Curvello de Mendonça,

Almogos
- - Beta defirftivs-meiví-t-"' r.-a~dia—-à~
do corrente, o almoço que amiges
e admiradores do dr. Edgard Ri-
bas Carneiro lhe offerecerão co-
mo regosijo pela sua recente no
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A Portenha
Todos 05 viajantes com-

param Buenos Aires com
o Rio ãe Janeiro. Não ha
quem não discuta o pres-
tigío que ambas gozam na
America do Sul, dando a
capital platina o enecn-
tamnto que ella merece
sob o ponto de vista ur-
bano e à nossa cidade
maravilhosa o titulo de
"a mais bella do Vniter-
so".

Entretanto, se por um
lado, como recortes pitto-
rescos. enseadas, monta-
nhas, praias, o Rio do-
mim Buenos Aires, como
ctty, como dynamismo,
como centro de vida e
vibração, Buenos Aires e
um núcleo gigante ao
qual o nosso Rio nem se-
quer pôde ser comparado.

O que ninguém, haoi-
tualmente, compara ou
discute ê a mulher e a
"pequena" que Buenos
Aires possus, fruto da-
quèllè meio super-a-
vilizado, com a mulher
brasileira, ou com as nos-
sãs "chicas" da Avenida.

A portenha è mil vezes
mais elegante que a ca-
ríoca. Essa belleza arti-
ficializada, esse requinte
de toilette, esse critério de
rafjlnement esthetico que
aperfeiçoa syslematica-
mente os traços e o cor-] po. ta.es como saíram aa
Natureza, esse dom a
portenha o cultiva com
graça e sensibilidade. Não
existem mais, quasi, em
Buenos Aires, os typos ãe
belleza sem retoques. A
mulher que passaemFlo-
rida, á tarde, oue vae ao
Tigre no seu carro, que
visita Palermo, diária-
mente, pôde ter nascido
um modelo clássico de
perfeição de semblante 3
de corpo, mas não deixa-
rã jamais de "civilizar"
as suas linhas. A face era
um pouco clara; faz-se
morena: as unhas tomam
as cambiantes que pedi-
rem os vestidos, sobre o

¦ iam rosa; os cabellos um1 pouco escuros ficarão lou-
ros. E assim ao lado da
impeccabilídaâe physica
com que nasceu, a porte-
ríha creou o seu typoideul,
de uma attracção mara-
vilhosa, requintando os
primitivos trabalhos da
toilette...

ANTÔNIO GABRIEL.

A nniversarios
Fazem annos hoje
Senhoritas — Nair de Castro

Pinho, L-Mia Teixeira de Barros.
Walkyria Eurydice de Mattos
Braga e Nair Pereira de Castro-

Senhoras — Sophla Tavares de
l.yra. Sérgio Barreto, Vivi Uí-
bano dos Santos, Luiza da Rocha
Caldas, Maria Nazareih Machado
Guimarães e Corina Paulo César.

Senhores —• Dr. Veríssimo dos
Santos, dr. Evaristo Gonzaga,
euniMàiidaiitÊ Pinto Sampaio e
Jeronyraó Delam.are.

Dr. Paulo de Maenih5e« — Pas-

Festas
Nosso "Club -^r-£-' íituio ;q-ütf re-

cebeu uma sociedade' que conta ji
com cerca de duzentas senhoritas
da melhor sociedado nictheroy-
ense, congregada especialmente

meaçio para o cargo de advogado | para dar uma"parte do seu bonis
e consultor jurídico da Justiça da | £-m0 COração para amenizar o sof-
Policia Militar do. Districto Fe- ; frimento humano. E' que essa so-
deral. Tem sido expressivo o in- : cied»de foi creada especialmente
teresse que os seus collegas e ad- , para auxiliar a Sociedade de Am-
rairadores vem demonstrando, ' 

paro 60S cégòs de Nictheroy, atév c m
adherindo a esta prova da apreço
e consideração.

Já se eleva a uma centena o
numero de adhesões colhidas, o
que evidencia a estima eni que é
tido o homeanageado.

— Cresce o numero doe amigos
e admiradores, que vão ofíerecer
ao dr. Augusto Pinto Lima. um
almoço, no Automóvel Ciub. no
próximo dia 11 de fevereiro.

Capitio Epitaelo Timbaúba da
Silva — Os amigos, Colleg::s e
companheiros de professorado su-
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UM AVISO AOS ILLUSTRES

CLÍNICOS £ AOS SEUS
DIGNOS CLIENTES

A VEGETARIANA é a única casa nesta
capital que está habilitada a servir refeições
simples e rigorosamente vegetarianas ou mix*
tas sem base de carne, podendo também — e
esse é o seu principal objectivo — obedecer
rigorosamente qualquer prescripção medica.

A VEGETARIANA, que dá saúde pela
alimentação, está inidallada á

RUA DE S. PEDRO 84 - SOBRADO.
PRÓXIMO A' AVENIDA — PHONE 4—3106

{ Hora de Arte

hoje sem qualquer concurso offi
ciai; c outros congêneres. A* «ua
frente se encontram as senhoritas
Marjquita Peyanha, Regina Brigge
de Britto, Esmeralda ' Peçanha,
Lucy e Ecyla Peçanha.

A festa inaugural já foi rea.
Usada com a presença do inter-
ventor Ary Parreiras, a quem foi
ella offerecida.

— Correm muitos animados os
preparativos para a íscuriio-
dansante que o Autoraov*. Çiub
do Brasil organiza ms Paineiras,
no próximo domingo, saindo os
trens da estação Corçovido, i i»ja
Cosme Velho. á6 16 horas. Volta
ás 19.40 ou antes, se o excuraio.
nistas desejar,

Muitos já são os inscriptoi na
secretaria do club, medida neeea-
saria para não haver embaraço no
transporte. Ha distinetivos. A
saida poderá ser feita tambem da
automóvel. Acompanhará os ex»
cursionistas a orchestra Butt-
niatin.

Tijuca Tcnnis Club •» Realiza-
se hoje. domingo 2ií. no Tijuca
Tenniç Club,, uma intoressant»
festa de arte regional, com o
concurso de Zita Coelho Netto,
Gracie Hampehere: Sonla Barreto,
Augusto de Araújo, Lui» Barbosa
Kalua, Jorge Murad, Hélio- Hei-
trâo. Ary Rosa, Lino Barbosa,
Mario Cabral. Edgard Barroso.
Paulo Barreto, José Barrozo.
Eugênio Martins. Juquinha, Ir»
mãos Fernandes, Leonel d* Ase»
vedo. Carlos Lcntine e Medina.
Encerrando o programma social
do corrente nie-i. >»erá Isvado a>
effeito no lindo gymnasio da
grêmio "Cajuti". no domingo 20.
uma reunião dansante. iniciando»
se ás 'il horas, terminando ás 24.
Tocará a conhecida "American
Jczz-Band".

Guanabarense Club »>. Sorvete,
dansante — O Guanabarense
Club, em s-ua sede, na Ilha do
Governador, realizará; hoje, em
vesperal, um sorvete dansante,
•'tu homenagem á nova directoria,
que hoje terá posse.

Como da habito, impulsionará

da itu filUinho Alfredo, a sra. La»
as danssa magnífica ja/a-band.

Atlântico Club — Na noite dt
4 de fevereiro próximo, realizar»
se.á, na s-de desse acreditado
cantro social do Posto 6, o bailo1
com que elle inicia o programmn |
carnavalnsco do corrent* anno.' i
Esse baile, organizado por um ,
grupo de sócios; está dtsde já, !
dospertondo Interesse. Escolhida
¦•jazz" tocará, daa 22 horas *m
daante. para animar os pares,
sendo o traje para os que r.ão
estivaram fantasiados, o seguinte:
smoking, jackat ou branco a r'.-
gor para os homens • de baile
para as senhoru«.
tif Kari.m, esposa do er. Fouad
Karam.

.Procedente d« Porto Alegro
•ntrou no seu aeroporto a aero»
nave "Guanabara", 'Jo Svndlcato
Condor Ltda.. pilotiia pelo com-
mandante Clousbruch.

Viajaram «o referido avião com
destino a esta capital os saguin-
tes passageiros:

De Santos os srs. Austiot Ha»
ckerott Jr'., senhora e dois filhos.

De Paranaguá os srs! Victor
Sehcfeldt, fira. Gertrud Kchimid
e Santerre Guimarães.

Do Porto Alegre os srs. Gabriel
P, Moacyr e Itaphael. Asainbuja.

Enterros
-»- Teve grande" acompanhamen-

to o enterro da sra. d. Clarinda
Monteiro de Barbosa Lima, viuva
do dr. Geraldo Barbosa Lima.
* tfa do dr. Barbosa Lima So-
brinho redactor principal do
"Jornal do Brasil".

Missas .
Em louvor a São Sebastião, no

matriz de São João Baptista da
L3goa. á rua Voluntários da Pa.
tria, foi celebrada, hontem. és
10,30 horas, no altar-mor, missa
em acçio de graças, mandada ra-
zar pelo-j srs. Joaquim Ribeiro
da Costa Júnior e João Faria.

Zelta de Hollanda Vavorj. -•
I A missa do sétimo dia, em 'n«
I tençfio da alma da senhorlta -5«-
! l!a de Hollanda Tavora, cujo pre-

maturo falleelmento verificou-se
em Petropolis onde se encon»
trava eoii buaca de melhoras para
o s«a estado do saúde t»rá logar
amanha, 23, ás 10 horas, no altar-
mór da igreja de S. Francisco de
Paula.
aquecimentos

Guilhermina B«mra Barbos»
Uma — Apc« longos e cruclantes
padtcjmrntos. extincuiu-se na
manhã de 1 do corrente, cm
Olinda antiga capital do ¦ Estado
de Pernambuco, a vid* preciosa
du d. Guilhermina Bezerra Bar»
bosa Lima viuva do &*, João Bar.
bosa Lima eommerciante na ei.
dad» de Recife.

A digna senhora deixou uma
anlen filha, d. Julla Bezerra
Quental, esposa do sr. Affonso
Quanta',, do commercio desta
praça e dois enteados, o senhor
João Buaique Barboe» Lima. te-
ncnte-corontl reformado do gxír-
cito, e dr.' Antônio Buarque de
Nasarsth advogado, nos Audito»
rios da vizinha capital flumi-
nenie, es.deputado federal e ex-
secretário do Interior do Estado
do Rio de Janeiro.

Entre os netos da extineta, con»
tam-se a eenhorinha Heloísa
Amaral, funecionaria da Caixa
Econômica, e o joven Hélio Ama»
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ral. filhos de Getúlio Amaral,
nosso companheiro de redacçio.

Julla de Albuquerque Muranhao
—» TolesramniHS recebidos do
Recife, canital do Estado de Per-
nambueo. no*lclnm o falleelmento,
hontem naquella eidad*. da se-
nhora Julla de Albuquerque Ma
ranháo. viuva do «cncal Apolli-
nario P!orentino de Albuquerque
Maranhão, veterano do Parnguay
e político de largo prestigio
naquella circumscrlpçáo do norte

da Republica onde oecupou *•»•
rios postos de relevância.

A veneranda extineta deixa as
seguintes filhas: d. Josepha Ma»
ranhão Barbosa Lima, esposa do
tenente-coronel João Ruarqú»'Barboea Lima; Anna de Albuquer.
que. rspona òo sr, Constnnfno
da Albuquerque, funcionário fe.
deral; Maria Julla dt' Carvalho,
esposa do sr; Rsglno i« Carva-
lho, conhecido contabilUta, e Ma
ria Luiza, solteira.

Só na próxima terça-feira, o sr
embaixador Morgan, dos Estados
Uhldqs, reunirá no palácio ria ern-
baixada. :U 10 horas, o Circulo
dos Amigos dar Artes.
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Uma r-iulher,' cuja pelle está"morta", em conseqüência duma
falta de alimento apropriado,
pôde agora tornal-a fresca, 'rija,
sem a menor ruga e cheia de
juventude pelo emprego diário,
ao deitar ou da manhi, do Creme
VELPEAU RAINHA DA HUN-
GRIA, de massagem, que contem
os alimentos rejuvenoecedorea
para a pelle. . ¦

Preoeraçáo privilegiada de MA-
DAMS CAMPOS o a ultim* des.
coberta da actualldade. Um dos
produetos de belleza que malavende a ACADEMIA 8CIENTIFICA
DE BELLEZA — Av. Rio Branco
n. 134 ,— 1? 0 Rua 7 de Setem-
bro n, 168.

SO* O LEITE
é factor importante nadigestão de gorduras «hydrocarbonados.
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thern Cross
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cc Urafü pelo "Sou
acompanhado de i

sua éxiua. '.'spusa, o sr. It. L. i
Kosineir gerente da Otis Blevator !
Cia, A<i desembarque do t>v. K"s-
r.icir 6 dè súà senhora coripareca. |
ram muitas pessor.» do íuoí rela

sra Paulo, «m
ompanh&da

ÓPTICA MODERNA
CASA ESPECIAL

I)E ÓCULOS E PINCB-NE2
Arlliur Juclntho Itodrii.ue».
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FACULDADE DE COMMERCIO
SOB INSPECÇAO OFFICIAL  RUA SAO JOSÉ, II

EXAMK8 DE ADMISSÃO
Estão |á funecionando oa cursos pare estes exame», a «e

realizarem em Ffverelrn. Este «stabeleclmento goza dou mesmos
direitos, vantagens e regalia* que qualquer outra escola com*
mereial da Itepuhlcs. Cuhtn aa menores mensalldadce. Queiram
visitar aa suas modelar-** Instllacdee A rua Sao José 11. em
commun.ca-.io com Vieira Paiende 44. 46 e 48 suar. optlmae
ealas e eablnetes: sen amplo gymnaa'o de cultura physica.
Linha de tiro.

'Si 
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A sua casa própria
V S pôde obtel-a v»elo nosso Plano Novo de Coustru»

cção, com aa maiores garantias de Arte, Solidez
e Commodldade,

dff PORQUE:
convertemos simples inquilinos em proprietários;
contrulmos dlrectamente com nossos operários;
dispomos de peritos em construcção;

. — construlmos.com ARTE E SOLIDEZ;
~ a garantia do cliente é a garantia do nps&o ca»

pitai;a nossa organização financeira permiti •? rcbuzlr
ó custo da constrvcçao;

~- vendemos peltí prazo que convier ao cliente
— as mensalidades eqüivalem a um alugue!, depen-

dendo do prazo estabelecido;
a nossa responsabilidade nao termina con; en»
trega da casa; subsiste por muitos annos;
ajudamos a cancéllar a divide» antes du prazo
estipulado. '• • ' 

A"LAR BRASILEIRO" constróe em terrenos de ro-
prledade do comprador da casa, desde que esteja situado
em logar dotado de boas communicacões e serviço pu-
blicos. O valor do terreno é computado na entrada ini»
ciai de 20 %. '

A nossa SECÇÃO DE VENDAS DE CASAS l o
máximo prazer de fornecer a V. S. todos os detaih
PLANO NOVO, sem compromisso algum de suo. p"LAR BRHSILEIRC

'ASSOCIAÇÃO 
DE CREDITO M.POTHECAKIU

RUA DO OUVIDOR, 90/94
RIO DE JANEIRO

parte;

mmm
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SERVIÇO TELEGRAPHIC
EXTERIOR

ALLEMANHA

t

DO

Nos

jlva no seutldo de reprimir o monarcha. ao que se dis*a r«cen.
avanço das tropas nipponlcas. em temente, estava prompto a r*nun
vista do seepticlsuio que reina em

A POSSÍVEL DISSOLUÇÃO
BBICHSTAG

BERLIM. 21 (A. B.) —
círculos mais autoriíidob -preço,
ni.am-se todos os esforços no
sentido de evitar-se um posilvol
choque entre o ítoverno e o Re;
ohstag.

Um dos jornaes desta caiüul,
que obed*<i«m A orientação do sr.
Hugenberi*, lêitder nacionalista.
diz que o presidenta v&n Hin.
denburg ou terá de dissolver o
Reichstag ou de form»r u»' no-
vo gabinete, eom b.ucs muito
a.mpl*s.

O leqiler domo<raU br. Braits.
cheid. disse no Beicasta-* t?u* nâo
poderia temer u ií.a do uma
nova diesoluefio dessa casa.

OS HITLERISTAS vjUEKBM
DESFILAR EM FRENTE A 8ÉDE

DOS COMMÜ.VJSTAS
ÜKRLIM, 21 (A. B.) -A

ameaça de um .desí<le da hltle.
ristas em frente » "Kan Lieb-
knecht Kaus", sedo dos çotiim»-
nistas causou «rand^ sen^cçio
iiesta cidade. Aerediui-s» que o
troverr.o evitará esse desfile.

MELHORAM AS COTAÇÕES NA
BOLSA pE BERLIM

BERLIM. 21. — O mercado da
Bolsa funecionou em melhores con»
dições. Os títulos, em sua mór
parte, subiram, tendo havido até
esceilentes cotações. O ambiente
que se formou eni Wall Street
contribuiu para essa situação, que
se verificou na Bolsa desta capi-
tal.
PARTIU PARA GENEBRA O DE»
LEGADO ALLEMAO A» CONFÉ»
RENCIA PÒ DESARMAMENTO
BERLIM. 21 (A. B.) — Depois

de haver sido recebido pelo pra»
sidente ven Hindenburg, o pri-
meiro delegado da Allemanha á
Conferência do Desarmamento, em-
baixado.r NaideUy. partiu para
Gsíiebra,.

Os damals membros da delega-
ç&o allemã também partirão ainda

ÁFRICA FRANCEZA
RÍiUBLUAO CONTRA AS AUTO-

RIDADES FRANCEZAS
SAINT LOUIS SENEGAL, 21

(U. Pd —Um grupa do ses»
senta rebeldes, chefiados pelo
caudilho Oiilgd Dèlln, desceu •
Xufcjouyt e cortou os fios tele-
graphicos. Acredita-se qua os dis»
sidehtss préparuram-sa para reao-
meçar as hoatiUdâdss contra aa

«-idades francesas. Ai forças
indígenas carregaram sobre os
insurrsetoa, dispersan.do-os.

CHILE
AS OBRIGAÇÕEá DO PROFES*

SORADO CHILENO
SANTIAGO; 21 (U-P-) — For*m

demittldos 78 professores de esco-
las primarias dos dois sexos, O d«-
ereto de exoneração lembra que «
chamada Convenção dos Professo»
tes, realizada em Concepdón de»
generou em 'urna raunião commu»
nista e declara que a profls»sSo
de mestre de escola é incompatível
eom a propaganda commuti-sta.

CUBA
EXPLOSÃO DE UMA BOMBA

torno dos esforçoB da Lig'i d-is
Nações no sentido dè solucionar
a questão da Mandc-aurlu.

A ess,e propósito, estariam s^n-
do tomadas todas as medida» ne-
cessarias á organização do um po
duroso exercito, que su oppuseB**"
á oecupação da província, de Johol
pelas tropas japonesas.

ESTADOS UNIDOS
O MERCADO DE CAFÉ' EM

NOVA YORK
NOVA YORK. 21 (U. P.) —

O mercado do café fechou firme,
com vendas aos consumidores-por
preços em alta de um a 13. pon-
tos, A actual cotação manter-se-á
nos contractos muis próximos em
virtude de serem pequenos os
"stocks" •¦'em mfios dos consumi-
dores e pelas noticias» do Rio de
Janeiro, aceusando a destruição
de 9.819.000 saccas durante o an-
no de 1932, cifra esta que equiva-
le a 40 por cento do consumo on-
nual do mundo.
O SR. ROOSEVELT DISCUTIRA*
A QUESTÃO DAS DIVIDAS LO-

GO APÓS A SUA POSSE
WASHINGTON. !íl (U. P.) —

O embaixador britannico em
Washington. Sir Lindsay, foi in-
formado hontem, pelo secretario
df Estado, sr. S.ímson, que o
presidente eleito, sr. Rposevelt,
estará prompto a discutir a quês»
tão das dividas de guerra com a
Inglaterra, immediatamente, após a
sua posse a 4 de março vindouro.
O sr. Stimson euggevlu que a
Inglaterra envie para isso, uma
commissão a Washington'.
OS ESTADOS UNIDOS E O PLA»

NO ANTI-BELLICO DO
SR. SAAVEDRA

WASHINGTON, 21 (A. B.) —
Os circulos officiaes norte-amori-
canos mostram • se reservados
quanto a possibilidade do gover»
no norte-americano resolver sa-
signar o Tratado Anti-Bellico
proposto pelo mir.istro do Exte-
rior dt Argentina, sr. Saavedra,
caso o mesmo deixe de referir-se
somente á America do Sul.

Nada foi possivel apurar sobre
a repercussão que teve a respos»
ta do Brasil ao ^orerno argen-
tino. porém. acreji\a-se que a
nota brasieira tenha influído, de
qualquer modo. acerca da atti»
tude futura dos Estados Unidos
a respeito de importante accordo.
O PROFESSOR EINESTEIN VAE

ESCOLHER 25 CAPACIDADES
NOVA YORK, 21 CA.-. B.), --

Acaba de ser divulgado que o
professor Alberto Einstein pre-
tende escolher 25 homens ou mu»
lherea no mundo, entre aquellee
que sejam considerados mais ca»
pazes, «fim de estudarem os
grandes problemas que preoc-
cupam. presentemente, toda a hu»
manidade. Serão escolhidas pes-
soas de capacidade incontestável
e que defndam idéas llberaes.

FRANÇA
O EX-REI AFFONSO XIII ESTA*

ATACADO DE PROFUNDA
NOSTALGIA

PARIS, 'M. (U.P.) — d^tlgado
da monotonia de seu exillo em
Fontalnebleau, o ex-rel Affonso
XIII, da Hespanha, acompanhado
do duque de Miranda, embarcou
hoje para uma valgem *o Extre

HAVANA, 21 (U. P.) - Expio» ^S^^fôS* *£•?]&
diu, hontem. ás 21 aoras uma
bomba de extraordinária poten»
cia no. centro da «idade, farepdo
estremecer os adlf^ios-, A ma-
china infernal fói lançada <>videri-
temente de um automóvel contra
a principal pharmacia da capital
lnstallada no prédio cjpcolal p&ra
escriptorlos de propriedade do
sr. Ernesto Sarra considerando
o homem mais r\co de Cuba.

Os vidro» da multas janc-üa»
«sltaram em píí.içjs. Ot estra.
:Tos cautados polo
InsIgnificánUs.

poturdó íf.o

CHINA
OS CHINEZES ESTÃO DISPÔS»

TOS A REPRIMIR fl AVANÇO
.NIPPONICO

Nanicjm. 51 (A-B) — Afflrma-
si(- quti o govnrno chh.*i eni dltj-
por'.-) a í«iciar t*n«í aiçao défõn»

damente para permlttlr que o m«.
narcha desthronado possa vsneei
sua profunda nostalgia, que o per.
segue desde que deixou de ser o
soberano mais jovial da Eiirupa.

Viajando no expresso de Rom'i
com destino a Nápoles. Affonso üe
Bourbon embarcará neste ultimo
porto com destino a Colombo, na
Ilha de Ceylão, onde devjra un-
cbhtrnr-se com sen filho, o pnn-
olpc d- João. 0 joven Pstíi s^-r-
vindo como guurda-marinha ^m
um cruzador biitsnnlco na índia'.
Por um accordo com o Almlfan»
tado, o cadete recebera uma. li»
ceiiça durante b periotlo de p»-r-
irianencla do t>eu pue r.a llho-

Antes de ?u,-t partida, o unUgi
P.ol;'-,r!ino rücusoii-te s dli^r qU'''.-
quer c"isa ae*vcu d»s notlcja» pro.
palndas d« qu*: *\\* e *ou filho
IHiim ^•''"Utlr Kohr1* •» r»etftüTPÇão
<1i» ?»ivn«ich'a na H«8paivhft. O ex-

ciar aos seus direitos em 'avor de
d. João. sob a pressão de alguns
monarchfstas poderosos qu? acham
o rapaz com melhores condições
para ser bem acceito no thron* de
Madrld, do que o desacreditado
ex-soberano. Affonso XIII decra»
rou, entretanto, que não -.tem a
intenção de asslguar sua abdica»
ção. indicando dessa maneira'sua
esperança de algum dia '.ornar a
subir ao throno.

O ex-rei, que ficará ausenta
provavelmente cerca de três n \ ¦
zes tomará parte, eventualmente,
em caçadas de tigre. Afffonso XIII
nao vè seu filho João ha quasi um
anno. Quando o joven era cadett
da Escola Naval de Dartmoutt, na
Inglaterra, o ex-motsnrcha' fazia-
lhe freqüentes visitas.
COMO SERÁ' O .-SUBSTITUTO

DO "^ATLANrWUE"
PARIS, 21 (U. P.) — O navio

que será construi-lo aiim do sab-
státuir o "L^tlantioue". na l'.«
nha da America dff Sul prova»
velmecite obedecerá ao momo
plano do "Presiden.o poumu".
que será lançado amanhã nos es»
taleiròs de Marselha. Dssa uni»
dade da marinha mercante frun»
ceza, constituirá a ultima pala»
vra em luxo, commoii-lsde e st»
guranca visto como compr^hen»
dera todas as innova<6eg estü»
belecidai no regulamn ttb adepta.
do em conseqüência do d+iestre
do ^L'At!iantique". quá aes.gnní
rá hoje o presidenta Lebr-m.

AUGMENTA O NUMERO DE
DESEMPREGADOS

PARI8, 21 CU. P.) —O bole;
tini do Ministério -io Trabalho,
relativo á semana que termir.oij
no dia 14 do corren-e indica o
aogmento constante <io numero
dos desempregados; actu»huon*e
ekva.se a 296.503 o total dos
desoecupados que roc«bcm a ixi»
lio -io Estado, verificaado-sn uma
elevação na semana de I2'í»57
indivíduos e de 89.657 durante o
anno. Nessa estatística não es.
tio co,*noreh«ndi.dos c-s operários
que trabalham um ou d"is diai
por semana.

EXAME DO ORÇAMENTO
FRANCEZ

PARIS, 21 (U. P.) — A Com.
missão de Finanças da Câmara
doa Deputados continuou o exa»
me do orçamento.tEspera-se paraa próxima segunda-feira uma de»
cisão vital sobre se serão acceitae
as contra-propostas ou se se in-
siatirá no plano governamental.Não «e espera um debate sobre
o aasumpto antes da próxima ter-
ça-feira.

HESPANHA
14 PESSOAS FERIDAS POR

UMA BOMBA
SEVILHA, 21 (U. P.) _. Ex.

plodiram duas bombas em frente
a ^asa do Povo, sede do partidosocialista, ficando feridas qua.torze pessoais entre as quaes trei
creanças. Dois indivíduos quecarregavam os petardos avisavamos transeuntes, reeommendsndo.
lhes que se afastassem em se-
guida. As bombas foram deposi-tada« no primeiro degráo da
porta O porteiro e um empregado
deram pontapés nella» lançando-as á rua, afim de evitar a des.truiçâo do edifício.

INGLATERRA
O CASAMENTO DE SIR MON-

TAGU NORMAN
LONDRES. 21 (U. .-.) — K..a.lisou.S:'p. esta manhã no regis.U-0

civil à» Chelsoa. 0 cait.iuonto -Io
goyerhndor do Ban-:o ãe Ir.Kla-terra. Sir Montagu N-irmáu". coma sra. Worstorse.

PARAGUAY
OS BOLIVIANOS ATACAM POS!-

VOES PARAGUAYAS
ASSUMPÇAO, 21 

"fu. 
?.) -

Infarmaçõos de caracter official
noticiam qui- turca de quatro mil
bolivianos atacaram, hontem. a»
porções parag.uHyní dfl Presidon-
te Ayaln, no soctor di? Nannwa,
apoiadas ná artilharia c nus for-
cji6 acreau.

T idoE os ataques do inimigo fo.
rum rupnüidos com tçraves per.dai» ;•>•.:.: u*. DOlivianoa.

K.

Dt: KM

INTERIOR

BAHIA
DEFESA CONTRA A LEPRA
BAHIA. 21 (A. BV) — A csh

panha que está sendo levada
effeito em prol dos portadores <
bacilus de Hansen. contir.ua
merecer o| melhor acolhimento p
parte de nossa população.

O Br. Octavio Torres, direst
do Leprosario e devotado patro:
da altrulsitca idéa. acaba cie rec
ber vários obulos. entre os qi
um da directoria.:'do Collegio
S. Auxiliadora, outro da supe
ra do Collegio N. S. da Sol<
e muitas de vários estbaelecir
tos commerciaes.

ENTENDIMENTOS COM C
CREDORES DO ESTADO

BAHIA. 21 CA. E'.) — 0
verno" estdunl entrou em ente
mento com 06 credores do Es
para liquidação dos compro: :
assumidos em virtude de cr..;;
timos.

Esses compromissos onera
grandemente o Estado e, daí
empenho do interventor Ju
Magalhães em liquldal-os.
assim, resgatada a divida dr
tado com o credor Epipha;:i
Souza, na importância do •
contos de réis. que venci:., ot
ros de 12 % ao anno.

Para a liquidação desse <
promlsso teve o governo de
Usar um emorestimo bancarií
praça da Bahia, a juros d;- -

CEARA'
APURANDO AS CAUsA

INCEND1U
FORTALEÇA. 21 (.. B.

Prosegue na policia o :*>au>
instaurado para apura» as
sas fl-o incêndio de ha três
As autoridades manUuiarn i
Iher á prj.são o russo Jacob í
stejn, jyoprietario do ResWi:
Chie

Foi nesse estabelecimento
te>ve origem o iriceruii0. 

'-

QUfs o« prédios sinis.:i(Jo; >
vam sejrurados em quiii i
co»toã de réis.

MINAS
AS PRÓXIMAS ELEIÇÕBÜ
ASSOCIAÇÃO COMMERCIA1

BELLO HORIZONTE
BELLO HORIZONTE, 21

B.) —- Em reunião uc cai
particular, os sócios e div»
da Associação '' Commírc.-¦
Bello Horizonte escolheram
Theodulo LeSo pnra encabeç,
chapa, na próxima eleição '
rectoria. Sabe-se. entreinnU
o actual presidente, st. A
Vianna, pleiteará sua reci(

MARANHÃO
trabalhos da go.m> '
rockfeller no se

Maranhense
S. LUIZ. 21 (A. B.) -

cias de Çoi6 no sertão do
ranhüo, informam prpsegnlrc
o« trabalhos da Conimissao
feller com "toda efficieuci;:.
digalizando aos habitantes do-.
rincão sertanejo todos oi bnnev-
cios possiveie no combate •*- íebre
amarella e outras moléstia: /
gosas.

No Codó. que pertence, actua^
mente, ao sector Maranhão-
Piauhy, acha-se ihátallàdo o setr

• h cargo do si. Jc,sô Ribainoi'
Reis.

O impaludismo que era mPiêí-
tia commum' ali desappaireeéii.
quasi, daquella região.

A missão RockfeUer, em ¦
arrancada de combate, não se-
mente trata de eliminar a stcjtQ.-
mia, portadora da fsbr^ amarei!*
como tambem de outros àhofélcí,
transmissora de impallüdismo *
cluex. portadora da filariosa. 5e-
pra e varias outras moléstia-;.
se-?undo as pesquisas da nifüi-
cina.

PIAUHY
ÍNAUGURÀÇAÒ OL IM'

PONTE
THEREZINA. 21 • \. TS.)

Foi Inaugurada hi'':iUm, coni
presença do IntervehMr f"'!*-
e outras B;it<iridsi!t; il > I
e pe-sioas j»ro'.l:is, a pente < ¦ f>-iifrito armado sobtc a rio :
Viccnt*. a qual !i|{a » capital s<*
munícípiu do Vnleiiça,
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CABELISADOR
Único salão onde se
üísum cabellos crespos

> _a W *0»' P-ntes e pastas
-/í ^speciaes e .e vendem

i :C _ js iipparelhos "CABE-
\L/ Í.1SADOR". — Avenida

1'as.os n. 44 sobrado.

f%
Dinheiro

I-.-.npre-llmo sobre garantia hy-
Uieoaria" ou agrícola, com mo-

^n-j iaxas. A tratar na rua do
Iq.ario n. 80. Xa andar com o

¦ '¦ji-iôa.

Yòf Arnaldo de Moraes
Da 1 uculd.de .V. de Medicina
Ducente da Universidade do Rio

Fartos em casa de saúde e a
oinicilio Moléstias e operações

senhoras — Rua Rodrigo
14. 5U andar tel. 2-2604.

Residência: rua Princoza Ja.
;, 1. (Potafogo, tel. 5.1815.

íiníca Dr. Moura Brasil
Moléstias dos olhos dr. Moura

; do Amaral. — Rua Uru-
!I''r'" — ~ 10- T>s 1 ás 5 ns'

Dr. Mi Vaz de Mello
Docente a Assútt. da Fae. Me-

;i — Clinica^e crianças —
o-- u!:orio. 7 Setembro 73. Te-
.ilio^c -I-11Ü-. - Res.»!.; 8-2911.

Dr. Joaquim Motta
DOENÇAS DA PELLE £

SYPHILIS
Doe-iite da Faculdade membro

i.Liiiar Ja Academia de Môdicina,
,iefê riô serviço da Fundação
J-ffré-Guinie. — Kua Uruguay-
ma 104 — Diariamente das 4 ás

3-2467.

50(k000$000
PARA EMPRÉSTIMOS

Particqlar offerece sobre pro-missorias. hypotheeas e Apólices
a juros módicos, curto ou longo
prazo a negociantes ou propric-tarios. Inf. com a FINANCIAL á
rua General Câmara 68-—1.» andar.

OCOLiSTA
Dr. Gabriel de Andrade — Ru

Alcindo Guanabara 1B-A — Cin».
landia — De 1 ás 5 hora».

Dr. A. Tourinho
OUVIDOS. NARIZ E GARGANTA

Rua Alcindo Guanabara 26 —
9 ás 10 e 17 âs 18 hs. Tel. g-27*g

Br. Álvaro Moutinho
Doenças dos rins. bexiga, tiros-¦ ..;. utero ovario-: — BLENOIÍ-

IiH.A-IA -- FRAQUEZA GENI-
KL, — Estreitamento da ura-
;. — Tratamento rápido, mojér-

- e sem dor no homem e nu hiu-
. r. Consulta, das 11 ás 18. —
.;.-* Buenos Aires. 77. — 4.° and.

Consultas para operários e em-
'•¦•içados no commercio a preços'.-•-.!uz:dü_g, das IS ás 19 horas.

Dr. Augusto Linhares
Da volta da Europa reabriu

sou consultório: Rua São José 69.
Te!. _.ü01õ. OUVIDOS. NARIZ e
ÍÍARG.ANTA - CIRURGIA ES-
TI ifiTICA

Or. Bento R. de Castro
' IRÜRGIA GYNECOLOGICA
Partos a domicilio e no Sana-

N. S. Apparecida — Rua
I». Mariaiiiia 1S4. onde dá con-
r: ;..: diari".s dys 5 ás 7 horas —'I.''. ti—.973.

Dr. Fábio Nelson de Senna
ADVOGADO

liar» General Câmara 19. — 8."
íiiiáar. — Sala 1_. — Telephõne:

Dr. João Lyra
IDA CRUZ VERMELHA

BRASILEIRA)
Doenças »Je senhoras, operações

e partos. Consultório: Avenida
Rio Branco 183-5° andar das 17
ás 19 horas. Telephõne: 2-6634.

Residcncia: rua S. Francisco
Xavier 374. T-leph.: 3.6654.

Dr. Santos Rocha
VIAS urinArias

Pratica dos Hospitaes de Paris
- Avenida Rio Branco, 183 —

andar — Salas C09 e G10
j'..; '.j às 7 horas.

' ¦-¦"¦¦¦¦—¦¦ h-pipi ¦ n i i ii

Or. Duarte Nunes
VIAS URINARIAS

üonorrhéa e suas complicações
Hímorrhoidas e hydrocei*.-. operação e sem dor — Rua

Pedro 64 — Das 8 ás' 18 hs.

Prof. Francisco Eiras
GARGANTA — NARIZ

E OUVIDOS
AMYGDALAS: cura radteii

physiotherapica. sem operação
Coryza agudo, sinusites. anginas,
otites. mastoidites agudas. —
CÂNCER da íace, bsoa labiol.
língua garganta, nariz ouvidos:
tratamento pela dlathermo
coagulação. (Clinica de physio.
therapia especitlisada). Ediíijio
Oieon. 4° andar, sala 418 —
Cinelandia — Das 10 is 1. hs.

Prof. Rocha Paria
Reassumiu a clinica. — Se.

zundas. quartas e sextas. — Rua
Primeiro de Março 9 — Io andar.

Tachygraphia e Por-
togues

Em 4 mezes, habilitação legai,
Ensino absolutamente pratico, som
theorla, Prof. Gama. Rua Cario-
ca 46 — 1° andar. Tel. 2-41Í4-

Escriptas Commerciaes
fazem-se e eo regulariiam a

20?. Contadores diplomados. Agem
cia Dic. Carioca 46, sobrado ¦—
Telephõne: 2-4114.

VIRILIDADE
Volta era qualquer idnda com

massagem sçi-ntiflca (novo pr.).
cesso). Muitos sentem um bem
estar desde a primeira massagem»
que é gratuita, G, Thomas, mas-
sagista diplomado pelo Instituto
Durvüle de Paris, rua Senador
Dantas n. 3.

Dr. Âristides Monteiro
í-istente do Professor Marinho

í* Faculdade de Medicina e no
Hospital S. Francisco de Assis —
OUVIDOS — NARIZ — GARGAN-
IA — Quitanda 5 — De 3 t.2 ás

8 horas — Telephones: Consulto-ria 2.5550 — Residência, 7-4689.

Moveis e Utensílios
Vendo a carta patente de uma

casa bancaria, bem assim todos
os moveis, armação « utensílios-
A tratar n. rua do Rosário r. 80.
.1" andar, com o st. Pessoa.

Muros - Vasos - Pias
Todos' os art-faetos de cimento:

caixas d'agua> fossas, manilhas,
dégfáós, etc. — Rua S. Pedro 181— Rua Elis da Silva 888.

Detective — Lima
Piivate investigttions. Phone:

2—0860. MR. LIMA. Carioca s-treet,
50-1.° room 5.

Dr. Oscar da Silva Araújo
Doenças da Pelle e Syphilis.

Rua 7 de Setembro 141 —
-.-..A. ás 6% hs. — Tel. 2-6489.

Dr. Cunha Mello
CLINICA DE DOENÇAS DOS
PULMÕES E DO CORAÇÃO
['rataménto moderno da ASTHMA

¦' TUBERCULOSE. — Raios X. —
•íai >s ultra violeta. — Pnoumo-
taorax, — Cons. Rua da Assem--' '•'¦¦i IV, diariamente, de 14 ás 18

,___£¦__'_, — Telephõne: 3-0767.-

Dr. Arthur Moses
(LABORATÓRIO)

Lxaníes de urina, fezes, escar.
sangue liquido rachiano, tu-

ores llomocultura. Soro-agglu-
->"'.'•") (Typho e Paratypho).' pntaRem du leucocytos (suppura-
ta_°l. Diagnostico bacteriológico
da diphteria Reãcções de Wasser-
'fiann e de Kahn. Dosagem de"rea ir!vcn«« '•'•«••eiós cholee-te-'"•ti i creacinina no .angue. Con-Ktantc de Ambard. Váceinas au-'"líenas RUA DO ROSÁRIO. 184-
--li_1:"' ~ Te'- 3-550.1.

Dr. Emílio Sá
uriiiarias. Blen°rrhagla e

• •-- complicações. Doenças snr,.
-.-os. llemorrhoidtis sem opera-

Fistulas. etc, — Quitanda
Tel. 2-3080. — Conde

i>" nfim 47'j — Te|, 8-2024.

Magnífico Terreno
EM BOTAFOGO

Sobre a rua Voluntários, com
12 metros de frente por 30 de fun.
do. Negocio de occa?i„o. Mal»
informes pelo telephõne: 4-4802,

com Perrone.

Prédio em Botafogo
Vende-se um, situado em trans.

versai a Voluntários, optlmo pon-to. 14 metros de frente, arvores
fruetiferas. 6 quartos, garage. etc-
Informa Hernani. Tal. 4-4.02.

Fogão a Gaz Otto
(ALLEMAO)

Os mais econômicos, grande
íeducção de preços. Fa. orça-
mentos «Io concertos, troca por
novos. Vende k prestações. —
Santa Luzia 206. Phone 2-1749.
Casa Otto, actualmente na rua— Fojrões desde 200.000.

DENTISTA
Dr. Heitor Corrêa — EspecU-

lista em trabalhos a ouro • dsn»
tes artificiaes. — Rua Ramaliio
Ortigío 14. Entrada nela rua 7 de
Setembro 153. — Preços módicos.

HYDR0CELE
Por mais antiga e volumosa

que seja. Cur» radical sem oue-
ração cortante, sem dôr e sem
afastamento das oecupações. —
Dr. Crissiuma Filho — Rua Ro-
drieo Silva 7 — Das 13 ás 16 ns.

Daniel de Carvalho
ADVOGADO — Rua Ouvido?

71-3° and. — Solnn 2 « 3 (Eleva-
dor) — TH: 4-5511. __;

Raiva -
Vuoehiui.iio preventiva nOt cAcs.

— ÇhamadM Tal. S-lbOJ.
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COPENHAGUE, 21 (Agencia Brasileira) - Havendo fracassado todasas negociações entre patrões e operários, sabe-se que ó*lock>ouimt quecomeçará a f de fevereiro, abrangerá de 100 a 120.000 operários
Jls promoçõesno Bxerciío
Ot nomes indicados ns» divenas armas ao Mini»

terio da Guerra
A Commissao íe Promoçtes do

Exercito Nacional reuniu-se hon-
tem, com o comparecimento dos
generaes Paes de Andrade. Virto.
rfano Aranha da Silva. Pargas Ro.
driguee, Affonso de Castilhos,
Olymplo da Silveira e o coronel
Faria Júnior, intendente da Guer-
ra.

A sessão foi presidida pelo ge-neral Álvaro Mariante, eomman.
danto da Região Militar, correndo
os trabalhos animadamente. A
commissao. depois de debater lon.
gamente o assumpto, redigiu a se-
guinte proposta, que foi apresen-
tada ao general Espirito Santo
Cardoso, ministro da Guerra;

"Os capitães que forem promo.
vidos por merecimento/ ao postoimmodiato, nas vagas constantes
das propcetas n. 13 e n.\ 14, deve-
râo contar antigüidade desta pro-moção de 10 de novembro do anne
de 1932. data em que foram pro.movido», por antigüidade, os offi.
ciaes de posto igual da proposaa
n. 14, de 3-11-1932.

INFANTARIA —- Para o preen-ehimento das 11 vagas de major
que competem ao principio de me.
recimento, constantes da propostan. 14, a commissAo apresenta a se-
guinte lista: capitleg João Bar-
bosa Leite. Mario Travassos, Hen-
rique Baptista Daffies Teixeira
Lott, Tristão de Alencar Araripe,
Oscar Apocalipse, Cândido Cal.
das. José de Almeida Figueiredo,
Joio de Freitas Waiker (Q. T.).
Adalberto Pompiüo d» Rocha Mo-
reira. João Ferreira Mendes. Pau*
Ia de Figueiredo. José Guedes da
Fontoura e José Antônio de San.
t'Anna Medeiros Og doze últimos
entraram na presente sessão,

CAVALLARIA — Para preen.ehimento das quatro vagas de ma-
joi- que compete ao principo de
merecimento, constante da propôs-
ta n. 14, a commissao apresenta a
seguinte lista: capitão Edgard
Soare6 Dutra, capitão Achilles Li-
nia de Moraes Coutinho. capitão
Aristóteles de Souza Dantas, ca.
pitão Bernardo José Teixe i r a
Ruas. capitão João Teodureto Bar--
bosa e capitão Arnaldo Bitten-
court. Os tr«e ultimes entraram
na presente sessão,

ARTILHARIA— Para preenchi-
mento das 7 vaga* de major que
competem ap principio d.4. m.*re:
cimento, constantes das propostas
ns. 13 e 14, a commissao apregen-
ta a seguinte lUta; capitão An-
tonlo José de Lima Camar;i, ca.
pltão Álvaro Prates d« Asjuiar, ca.
pitão Emílio Rodrigues-Riba» Ju-
nior. capitão Osvino Ferreira AI-
ves. capitão Hermenegüdo Porto,
carrero, capitão José. FausUnj, da
Silva Filho, ca.pitão João Vicente
Sayão Cardoso, capitão Stenlo
Calo de Albuquerque Lima i> ca-
pltão Agenor Leite de Aguiar, Os
dois últimos entraram na presente
sessão.,

ENGENHARIA — Para pr»en.
ehimento de uma vaga de major,
a commissao já apresentou a res»
peetiva Hsta na proposta n< 14.

CORPO DE SAÚDE (médicos)—
Para preenchimento de uma vaga
de major, a commissao já apre-
sentou a respectiva lista na pro-
posta n. 14.

SERVIÇO DE VETERINÁRIA -
Para o preenchimento de duas va.
gas de major, que competem ao
principio de merecimento, cons.
tantes das propostas ns, \1 u 14,
a- commissao apresenta a seguinte
lista: capitães Rodolpho Duráes
Pacheco Sobrinho, Durval Carlos
dos Reis. Oscar de Azevedo Lima
e Agripptno Alves Coelho. Os dois
últimos entraram na presente «es-
si».

SERVIÇO DE INTENDENCIA
DA GUERRA — Para preenehl-
mento de duas vagas de major,
que competem áo principio de me-
recimento, constantes da proposta
n. 14, a commissao apresenta a s«-
guinte Usta: capitães Felippe
Marques, João Augusto de Slquel-
ra, Rubens Monteiro Leã. de
Aquino; major Alfredo Marinho
Ravasco (aggregado até que lhe
toque promoção, decreto de 10-8-
Wl). Todos entraram na pressnte
sessão.

Os V tenentes que forem Pr0-
movidos por merídmente ap pos-
to immediato, nas vagas constan.
tes da proposta n. 14, de 3 de no-
vembro de 1932, deverão contar
antigüidade desta promoção de 11
de novembro 

~de 
1932, data em que

foram promovidos; por antlguida-
de, os officiaes dè Igual posto da-
qoella. proposta»1:

Os !••'tenentes que forem pro-
movidos por merecimento no pos-
to immediato, nas vagas constan.
tes da proposta n- 14, deverão con-
tar antigüidade desta promoção de
11 de novembro do anno de 1931Í,
data em que foram promovidos,
por antigüidade, os officiaes de
egual posto daquella proposta.

Infantaria — Para o preenchi,
mento d«s 14 vagas üe capitão,
que competem ao principio de
merecimento, constantes 4u nro^
posta n. 14 a commissao apre-
senta a seguinte listr.:

Io" tonenues: Christovão Vici.
ra da Co_i;i. Milton Cúlhiarãéi
de Sou.kí. Aguinaldo Vaicnte do
Meneses c Firmhio L.igcs C:i»-
t-llo Brraicoj caipitã.eh Ar!cles
Gonçalves rint", ^^lKUKt^. >la
Cunha Magessy Percna o Anui.
nal de Andrade; 1'" tenentes
Djalnm Jos- Alvares da Foiikp-
ca, Prcderlco Tróia, Édmumio
G.-i-.stdu du Cunhu. Carl>.« <Jíi Kil.
vu l'niTnnh(n, Aurlno '1»" Sjuio
tluerréjro Túlio Be'.!uzi e Sln-
v.l Aiitru-n de Aleniastro (ira.

Cavallaria — Para o i»reen.hif
mento im* 6 vagas de cànjtão qu*
competem ao principio d» moro-
cimento copstanter da proposta
n. 14, - commissao apresenta a
sesruints lista:

1*' tenentes Newtom Junquei-
ra de Souaa, Franci_?> Damcf-
«nio Ferreira Portugal. Oncsimo
nc-clisr de Araújo,. .Nolson de
Aquino. Osmario de Paria Mon-
teiro. Anthero de MattH Filho o
José Pu*lio Ribeiro. Tidos en-
trarnm na presente st--:wo.

Artilharia — Para o preenchi-
mento das 6 vagas d? capitão
que conipetem ao princípio de
merecimento, constsni-s da pro-
posta i). 14, a commiggã. aprè-
senta a seguinte lista;

V tenentes Jurondyr Carnoi-
ro To»ca_o de Brito, José Car-
los Pinto Filho. Joirge Baym. de
Paula Guimarães, Eduardo Fans-
tino da Silva, Carlos de Maga-
lháes Fraienkeil, Edgar de Paula
Costa Antônio Leoncio Pereira
Ferras « José Ferrugem >Ie Mel-
In Matto*. Todei entraram na
piesc-nte s^os-áo.

Avisqfto — I-hm o preenchi-
monto »e uma vagi de capitão,
que compete eo jjriiei).!!» de me.
iteimento. consUnte da prop.-s-
ta n. 14, a commissao apresenta
s sepruinte lista:

Primeiros-tenentes Francisco re
Assis Corrêa de Mello. Antônio
Alves Cabral e José Cand'do da
Silva Muricl. Todoa entraram na
presente sessão.

CORPO
DICOS) — Para o preenchimento

ide 1 vaga de capitão que com-
pete ao principio de merecimento,
constante da propoata n. 14. a
Commissao apresenta a seguinte
lista: 1" tenente dr. Virgílio Al-
ves Bastos. 1° tenente dr. Gene.
roso t!e Oliveira Pon-e, Io te-
nente dr. Alceu de França Navar-
ro. O dltimo entrou na presente
aèssão,

DENTISTAS — Para o preen-
chimeuto de 1 vaga de capitão
que compete ao princípio de me.
recimento, constante' da pronosta
n. 14, a Commiesfio apresenta a
seguinte lista: 1" tenente Alberto
da Fonseca e Souza, 1* tenente
Perseverando da Silva Oliveira e
1" tenente Esculapio Castilho do
O?. d'e'-Oliveira. Todos entraram
na presente sessão.

SERVIÇO DE VETERINÁRIA -
Para o preenchimento de 1 vaga
de capitão que compete ao prin-
cipio de merecimento constante
da proposta n. 14 a Commissao
apresenta n «eguinte lista: 1* to.
nente Alfredo 4a Co«t. Montei?o,
1» tenente Vital Costa Filho e V
tenente Armando Rabcllo de OU-
veira, Os dois últimos entraram
na presente sessão.

SERVIÇO DE INTENDENCIA
DA GUERRA —» (Contadores) --
Para o preenchimetilc do 1 vaga
de capitão que jampetj ao prin-
cipio dn merecimento, constante
da proposta n. 11, a commissao
apresenta u seguinte lista: pri.
meiros-tenentes Paulo da Albu
querque Lacerda, Salvador Car-
rossini e Américo da Costa Ra-
mos. Os dois últimos entraram
na presente eesofio.

CORPO DB INTENDENTES -
fExtlncto> — Para * preenchi-
monto de 1 vaga do capiWo que
compete ao principio de mereci-
monto, costante da proposta nn-
mero 14, & commissao apresenta
a seguinte lista: primeiros-te.
nentes Pautero Pedra, José Fedulo
e Eustorgio de Meira Lima. Os
dois últimos entram na presente
sessão,

Figaram nas lista* offieiac» já
promovidoj. ao posto de capitão,
por antigüidade em virtude da
proposta n. 14.' de 8-11-982, porter a Commissao de PromoçSes'em sua 18* sessão, de 2241-932,
resolvido pedir fés de officio de
officiaes naquellas condições, paraastudal-as sob o critério de me-
recimento."

Qual a maior das poetisas
brasileiras?

138 intellectuaes res-
pondem á "enquê-
V de "O Malho"

E' o seguinte o resultado da7' apuração de votos do grandeconcurso que "O Malho" está
patrocinando entre 250 intelle-
ctuàes para saber qual a maior
das poetisas brasilierns: GilkaMachado, 73 votos; Maria Eu-
«enla Celso, 22 votos; Carmen
Clnlra, 9 votos; Rosalina Coe-
jho Lisboa, 9 votos; Anna Amé-
Ha de Queirós Carneiro de Men-
donea. 6 votos; Patrícia Galvão
(Pagú), 6 votos; Henriqueta

I Lisboa, 3 votos; Cecília Meirel-
les, 3 votos;. Lia Corrêa Dutra,
Leda Rios, Hildeth Farila, Elze
Machado, Heloísa Bezerra, El-
za Araripe Milanes, neida de
Moraes, Ide Blumenschein (Co-lombina), 1 voto -cada.

Para o Conselho Consultivo
;* de São Gonçalo
Pelo interventor . fluminense

foram nomeados para constitui-
rem o Conselho Consultivo do
município de São Gonçalo, os
srs. Alfredo da Silva Figuei-
redo Lacerda, Firmino Cardo.o
da Silva, Ambrosio Passos do
Mattos, Simplicio Nunes da
Veiga, Acacio Amaral dos San-
tos Lima, dr. Alberto Torres
Filho, Álvaro da Costa e Silva,

nv «AfTnB' ímf ! 0ctavio Nune8 Briggs e César
S5..b*°™ :^±M-£ A«S--*° Barcellos.

A Ponta do Caiabouço transformada
em succursal da Ilha da Sapucaia

UM APPELLO AO GOVERNO MUNICIPAL
vVv 'WM-WKv'
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O estado cm que se encontra a praça fronteira ao Musuu Histórico

A Ponta do Caiabouço her-
dou esae nome, _em duvida, du
antiga Casa do Trem, onde hoje
se acha installado o Museu His-
torico,

Nuquelle edificio, um doa
mais antigos da cidade, utili-
ssado varias vezes, como presi-
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A repressão da usura,
na nova legislação

Equlparando as luvas contractuaes
ao crime de extorsão

Segundo consta, o á im-
prsnss tem já divulgado, a
sub-commissão elaboradora
do ante-projecto de Consti-
tuição, em novos dispositivos
da parte financeira, condemt1..4tóo)-__.ri*qut»'jiã. foi revoga
na a usura, havendo essa e
outras innovações sido dis-
tribuida., para estuoo e rela-
to, aos srs. Oswaldo Aranha,
José Américo, João Manga-
beira c Themlstocles Cavai-
cantl, este ultimo a convite
daquell-es, esperando-se que
entrem ellas em debate, no
plenário da referida sub-
commissao, dentro de poucos
dias.

Ignoram-se, ainda, os ter-
mos de taes dispositivos, ou
qual virá a ser a sua redacção
final; mas é de e_perar que
delles decorra a plena re-
pressão do; "grandes abusos
usurarios", das verdadeiras
extorsões ,que vlctiraam c
commercio do Dístricto Fe-
deral e das capitães dos Es-
tados, como a exigência de
luvas, nos oontractos de ar-
rendamento deimmoveis. Es-
aa exigência "não encontra
justificativa em: face da mo-
derna concepção do direito
d« propriedade."

Antes da.revolução dê 1980,
e, por conseqüência, no pe-riodo dos governos constitu-
cionaes, reconheceu-se a ille-
gitimidade de tal exigência,

tendo sido alguns proprieta-rios punidos com elevaüas
multas por haverem cobrado
luvas. E' preciso restaurar a
prohibição que caiu em des-
da.

Um dos nossos juristas, o sr.
Evaristo de Moraes, cujo no-
me dispensa adjectivos, disse:— "Mais de uma vez tenho,
em. ..mente, approxímado a
attitude de determinados
proprietários da attitude
dos extorquidores. Vou ex-
pliçar porque. Em que con-
sisie essencialmente o cri-
me de extorsão, definido
pelo nosso Código, em seu ar-
tigo 362? Na obtenção, pelodelinqüente, de vantagem il-
licita, mediante ameaça feita
á victlma. Esta se sente cc-
agida,.temendo o mal de qu.é ameaçada e, para delle se
livrar,.R.õe á disposição ou
entrega dinheiro — ou outro
valor — ao criminoso.

Encaremos, agora, uma hy-
pothese, dentre as que com-
müniênte se concretizam nas
relações dos proorietarios ai-
ludidos e dos locatários de
seus immoveis. Um negocian-
te aluga por contracto (de
sete annos, digamos), peloaluguel mensal de 1:500$000
ou 2:000$000, uma casa do
centro commereial. Dá luvas
de algumas dezenas de con-

ça", cgipit-fik: Fcir
Ltítc c A'luury Sn
«.nuniíH. Os qu'!U2
irsr.m na prçjií-ntc

Costa
l-Mruí.
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0 TEMPO
Boletim diário da Dire*
ctoria de Meteorologia
PREVISÕES PARA O PERÍODO
DE 14 HORAS DO DIA 31, A'S

18 HORAS DO DIA 39
Dístricto -federal e Nictherojr —

Tempo: Instável; chuvas e trovo*-
das po»lv.ls. Temperatura: ainda
elevada. Ventos, variáveis • »u-
jeitos a rajadas.

Estado do Rio ds Janeiro —
Tempo: instável; chuvas e trovoa-
daa poaeiveis. Temperatura: aln-
ds elevada.

Estados do Sul — Tempo: Ins-
tavel; chuvas e trovoadas espar-
•as. Temperatura: elevada. Ven»
toe: variável», predominando 'os

do norte a leste, com rajada, mui-
to fresca..
8YN0PSE IX) TEMPO OOCORR1-
DO NO DÍSTRICTO FEDERAL,
DE H HORAS DO DIA 30, A'8

U HOR.\S DO DIA 31
O tempo decorreu instável à

tarde e _ noite, com chuvas ira-
caj c bom, hoje. A temperstura
njanfive-ee elevada. As médias
das temperaturas extremeis obser-
vatins nos postos do Dístricto Fe-
deral, foram: hiaxlma 30.4 e ml-
niniii 33,2: c hs temperaturas ex-
trem.ifl rc-(/l^tr_dn« no Obowvato-
rio Meteorológico da Avenida ciu"*
Ntvcôc», foi-Bm; máxima 37.0 o
mínima 23,2, respectivamente, as
11 lioraii c As 5,20 nw. Or, ventos
eopriram do quadranU- sul, frf*-
os \*ir rrrmti, ha vendei períodos
de r^lmaru pela rnvlruifHd*.
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dio, é que foi esquartejado e
salgado o corpo do alferes- Silva
Xavier, o "Tiradentes", heroe
da Inconfidência Mineira.

A. Ponta do, Caiabouço tem
aluado a esse nome dramático
um destino prosaico e humilde.
Pedia ser um local encantado-
dor, um bello logradouro publi-
co, arborizado e ajardinado.
Entretanto, é apenas uma espe-
cie de succursal da ilha da Sa-
pucaia...

O capim cresce ali assombro-
samente. E, além do capinzal,
a Ponta do Caiabouço está sen-
do transformada em deposito de
lixo. Cascas de melancia, restos
de abacaxis, gallinhas mortas,
restos do Mercado Municipal
fermentam e apodrecem na-
quelle local, originando focos
de mosquitos e cxhalando mão
cheiro.

Localizada no coração da ci-
dade, entre o Cães Pharoux.
ponto de barcas, visitadissima
pelos "touristes", e a praça Pa-
ris, em que se ostentam as ga-las urbanistas do professor
Agache, a Ponta do Caiabouço
parece o recanto de uma illia
selvagem encartado intrusa-
mente no mappa da cidade...

A um lado, o Ministério da
Agricultura, a Policia Mariti-
ma, o Museu Histórico, o pos-
to dos Bombeiros, o Mercado, o
Serviço Medico do Porto e a
Policia Especial e, do outro, ò
capinzal e o monturo... O
DIÁRIO DE NOTICIAS dirige,
nestas linhas, um appello ao go-
verno municipal, no sentido de
ser procedida á limpeza da Pon-
ta do Caiabouço, cujo estado
actual constitue unia affronta
aos nossos foros de civilização.
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tos. Obriga-se, também, a Allud. a factos

KCHeuT,

Si a Tosse lhe rou~
bo o somno, chame
em seu soecorro o
"Bromil", 

que e a
»Poliçia dos vias re-
spiratorias« e que faz
o Tosse desappare-
cer á disparada.

realizar obras quo coírespon
dem, quasi, á reconstrucção.
Adapta o immovel ás neces-
sidatíes de seu negocio. Tran-
sforma. por completo, a con-
dição do local, valorizando-o.
Era um canto de rua — des-
gracioso, sem esthetlca, onde
ninguém parava — c passou
a ser uma esquina para onde
affluem os olhares dos tran-
seuntes, em grande numero
afreguezados do novo estabe-
lecimento de luxuosa instai-
lacão

Decorrem os sete annos fi-
xados no contracto. O arren-
datario, que creou para o pro-
prietario, incontestavelmente,
uma fonte de rer\da muito
maior do que a recebida no
começo da locação, tem íri-
teresse em permanecer no lo-
cal. Propõe a renovação do
contracto. Ahi principia a as-
semelhação das duas attitii-
des a que me referi. Tal co-
mo o extorquldor, o próprle-tario ameaça o inquilino.de
lhe causar o mal da mudança
forçada, se não lhe satisfi-
zer a ganância, accedendo a
novas cláusulas contractuaes.
Recebeu, por exemplo, 50:000$
de luvas, das quaes não pa-
gou nenhum imposto; exige
150:0O0$00O ou 20G':000$000.
E' o aluguel elevado a 4:000$
ou 5:0001000. E tudo pelomesmo prazo do anterior ar-
rendamento.

Vergando ao peso da amea-
ça, prevendo prejuizos maio-
res, cede o commerciante.

Em. que se distingue, inti-
mamente, o acto praticado
pelo bemquisto proprietário,do acto de um adepto da"Mão Negra ou da Camorra"?
Falta ou não falta em quem
assim procede, ao mesmo tem-
po, o sentimento médio da
probidade e o sentimento mé-
dio da piedade, sobre os quaesrepousa a solidariedade hu-.
mana, básica da coexistência
social?"

O causidico não exaggera.

sobejamente
conhecidos. E quantos nego-
ciantes varejistas se acham
arruinados por causa de taes
luvas, extorquidas delles paraobtenção de contractos de
meia dúzia de annos, mas em
cujo periòdo não puderam re-
sarcir um real, sequer, das de-
zenas de contos que lhes
custaram os arrendamentos;
Obrigados ao desembolso, an-
tes mesmo da abertura do es-
tabelecimento. de fortes som-
mas, pois geralmente os loca-
dores não "fiam", nem ac-
celtam em pagamento "pa-
pagaios" dos locatários — as
luvas devem ser pagas a de-
contado,—os pobres commer-
ciantes vêem logo reduzidas
as possibilidades de êxito peiodesfalque de sensivel parcellade seu numerário destinado
ás operações mercantis.

Na extorsão das luvas, em
gràrido numero .de ca.sos, está
a origem, a raiz de muitos
estados de insolvencia, cujo
epílogo é a concordata pre-ventiva, ou a extinetiva,
quando não o naufrágio lrre-
paravel na fallencía perpe-tua.

Urge, pois, a intervenção
legislativa na repressão dausura, de modo que se não fa-
ça da liberdade contractual,
como sóe acontecer, "um ver-
dadeiro perigo para os eco-
nomicamente fracos".

»»»¦¦!

MAIS UM
VESPERTINO

As Officinas do DIA-
RIO DE NOTICIAS
estão apparelhadas pa-
ra a confecção de mais
um jornal diário, ves*
per tino, com uma,
duas ou três edições.
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DIÁRIO DE NOTICIAS Domingo, 22 de Janeiro d<

Os communistas allemães ameaçam declarar greve caso se realize o projectado desfile hitlerista ^mm^[^
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A tarde de hontem no studio de Eros Volusia ¦ a^stamêüto dos mem-
bros do Conselho Director

mi ^

Os contractos de pro-
paganda do café

ii
Desde sea inicio, tomou ru-

mo desastrado a actual cam*
panha contra o Conselho Na-
cional do Café. Surgiu, con-
fessadamtuite, de interesses
contrariados. Vae acabar com
a remessa para a ilha da Sa-
pucaia. de tudo quanto pu-
blica. Porque cada um dos
que pareciam estar chefiando
a campanha declara que não
a dirige no terreno pessoal.
Outro terreno inexiste pa-
ra ella. Conseguintemente.
chegamos ao seu fim com a
certeza de que é uma cam-
panha de irresponsáveis, re-
pudiada por. seus próprios
instigadores.

Encabeçavam-na alguns ex-
portadores, convencidos de
que representavam a maioria
da classe. Ao £>romovel-a, não
se acanharam de invocar co-
mo fundamento de sua oppo-
sição aos contractos de pro-
paganda a diminuição, que
estavam ameaçados de sof-
frer, dos lucros de seus ne-
gocios. Para não parecer que
exaggeramos ou mentimos,
vamos provar _ torneia-
mente a asserçao. Nos con-
tractos incriminados inclue
t'conselho Nacional a .clau-
su'a de que deve ser mantido,
á custa do concessionário da
Propaganda, um grande stock
Se café brasileiro no paiz vi-
sadõl sempre um daquelics
onde se observa forte dech-
nio do consumo ou inexisten-
cia deste. Condemnam tal
medida os exportadores. Poi
ciue? Estarão, acaso, persua;
didos de que ella oceasionara
maior declínio do consumo
go nosso café?

Não. Mesmo porque salta
aos olhos de toda gente que
essa providencia nao pode in-
fluir para o decréscimo do
consumo. Forçosamente, con-
tribuirá para augmental-o,
tornando mais fácil o abaste-
cimento dos mercados con-
sumidores.

Então: por que a combatem i?
Os exportadores mesmo o di-
zerii no officio-prefacio da
campanha, dirigido ao Conse-
iho Nacional. Oppõem-se a
manutenção de stocks no es-
trangeiro simplesmente para trlbuisse en
salvaguardar seus interesses -----
particulares. E explicam seus
desígnios nestas palavras tex-
tuaes: "E' claro que compra-
dor algum viria comprar-nos
cirectamente nos portos de
origem, correndo os riscos de
baixa do mercado, baixa na
taxa de exportação, etc, du-
rante o prazo da viagem, ten-
cto a tempo e a hora, no seu
próprio mercado, pelo melhor
preço possível, o café que ihs
conviria comprar-nos."

Eis ahi o maior argumento
contra o Conselho Nacional,
branaido pelos exportadores.
Além de demonstrar o que af-
tirmámos a principio, esse ar-
•jumento justifica uma con-
c'usão sufficiente para sa-
lientar o espirito retrogrado
que os domina. E* a de que o
Conselho Nacional mereceria
seus applausos se desse um
certo geito na orientação se-
guida, de modo a difficultar
a importação, pelos consumi-
dores ç&trang-eiros, do nosso
café. Não deveriam elles en-
contrar, jamais, a tempo e a
hora, nos seus próprios mer-
cados o café brasileiro. Ver-
se-iam, assim, forçados a vir
compral-o aos exportadores.
em nosso paiz. por preços que
não seriam os melhores pos-
siveis para os compradores.

Acham-se, pois, ainda,, os
nossos exportadores de café,
perfeitamente afinados pelo
diapasão antigo, no que con-
cerne á defesa do produeto.
Nunca se cogitou, para isso,
de aperfeiçoar os processos de
exportação e venda ao consu-
midor alienígena. Jamais se
adoptaram como moldes des-
ses processos os que todos os
dias estamos vendo empre-
gar-se em nossa terra, pava
se collocarem aqui produetos
de outras nações.

Todas as nossas tentativas
anteriores de amparo ao café,
giraram em torno de sua pro-
ducção, isto é, visaram ãpc-
nas o aspecto agrário do pro-
blema. Lembrando-nos de que
éramos os maiores produeto-
res, olvidávamos que, por isso
mesmo, tínhamos de ser os
melhores negociantes do pro-
dueto, sob pena de nos tor-
narmos, como effectivamente
aconteceu, desvelados prote-
ctores de nossos concorrentes.
E cada tentativa de valoriza-
ção ou de defesa principiava,
sempre, invariavelmente, pela
creação de mais um imposto.
Eram as alviçaras aos produ-
ctores, que as agradeciam ri-
sonhos, tristes, cabisbaixos.

Agora, a Iniciativa do Con-
selho Nacional tío Café assu-
min outra feição. Náo se ou-
viu, ainda falar em nova ta-
xii. üs produetores ficaram
verdadeiramente maravilha-
rio.s. Pudera! Tentar alguém
proteger o café sem instituir
mais um Imnosto é proe.vt dearrebentar de enthuslasmo osvradores tudo.<;, até os que

arrebentados pelajá estão
cri st*

Trava-se, logo, o "match"
Exportadores versus Conse-
Iho. Na ingenuidade do seu
louco enthuslasmo, poem-se
os lavradores a "torcer" pelo
segundo. "Torcida" em slien*
cio, além de ser triste, exige
multa força de vontade. E lá;
vieram uns applausos dos la-
vradores mineiros. -Foi - o
quanto bastou para que rece-
bessem as "sobras" da pança-
daria. Phosphoros! — gritam
os lutadores contra o Const-
Iho Nacional, esses mesmos
lutadores que, no momento
em que arregaçavam as man-
gas, disseram que o commer-
cio exportador não é de po-
bretões. Phosphoros, os lavra-
dores mineiros! E quem os cha-
ma de phosphoros? Decerto,
alguns espoletas. Porque o di-
nheiro, estúpido como é, trau-
smuda em figurão muito espo-
leta. Quando o mata-páo toma
conta de uma arvore, fica to-
do envaidecido se, pousado
em seus galhos, algum passa-
ro feio cospe na vlctima.
Quem se estará envaidecendo
com o que fez o pássaro feio?
Serão ou exportadores?

Não divaguemos. Prosíga-
mos na demonstração de que,
além de basear-se, tão sómen-
te. no interesse particular,
que não pôde sobrepor-se an
do paiz, a campanha movida
contra o Conselho, incoheren-
te e vã, se viu batida no ter-
reno das discussões elevadas
e resvalou para o atascadeiro
das invectivas pessoaes.

Da sinceridade com que se
combate a orientação do Con-
selho Nacional, quanto aos
seus contractos de propâgan-
da, bem se pôde avaliar polo
facto de terem os exportado-
res, representados pelo Con-
selho Consultivo, resolvido
constituir entre si uma co-
operativa ou um consórcio pa-
ra celebrar, com aquelle,
quantos contractos quizesse
elle acceitar, nas bases do pa-
drão estipulado, sem tirar nem
pôr uma virgula. Por fim, já
os exportadores suggeriam
que o Conselho Nacional dis-

elles as bom-
flcações res. .das aos que se
obrigam a lev.tr para o estran-
geiro uma parte dos nossos
cafés destinados á incinera-
ção e fazer, com essa parte, c
serviço de Intensificação do
consumo. Seria isso uma bur-
Ia idiota. Seria uma baixa nos
preços em favor dos exporta-
dores. Mas estes achariam
muito patriótica a attitude do
Conselho Nacional, se a pia-
citasse.

E é tamanha a incoherencia
com que dirigem sua campa-
nha que apontam como grave
erro haver o Conselho Nado-
nal celebrado contracto para
a Argentina, ao passo que
reputam Justificável o concer-
nente a Inglaterra.

Por que se legitima este ul-
timo? Porque o consumo do
café brasileiro, que já foi mui-
to considerável naquelle paiz,
decresceu a tal ponto que hoje
se pôde considerar nullo.

Mas o que oceorreu na In-
glaterra está agora oçcorren-
do na Argentina. Em Í93Õ, ex-
portamos para esta nação
460.000 saccas de café. Redu-
zlu-se, porém, essa exporta-
ção, em 1931, para 364.000
saccas. Era alarmante, desde
então, o decréscimo. Pois bem.
Em 1932 assumiu elle propor-
ções multo maiores. Não con-
seguimos exportar para a Ar-
gentina mais de 241.000 sao-
cas. A continuar nessa mar-
cha, dentro em dois annos
esse mercado vizinho estará
reduzido â lamentável situa-
ção do mercado britannico.
Teremos, então, de considerar
Justificável, para a Argentina,
um contracto nas bases one-
rosisslmas do que foi celebra-
do para a Inglaterra e para a
Irlanda, onde, apesar de eu-
trar inteiramente livre de im-
postos o nosso café, o que não
acontece na republica platina,estamos dando ao conces.sio-
nario da propaganda cincoen-
ta por cento do preço liquido
alcançado.

Basta, pois, uma pequena
dose de senso commum parareconhecer-se que, se é tio-
giavel a actuação mercantil
do Conselho Nacional no mer-
cado britannico, por ser o
melo mais acertado de recun-
qulstal-o, igualmente elogia-
vel tem de ser essa actuação
na Argentina, afim de evitar-
se a perda completa desse
mercado vizinho. E' melhor
prevenir que remediar.

O Conselho Nacional do
Café teve a habilidade qe,
aproveitando a estrüctüra ge-
ral dos primitivos eontracios
de propaganda, introduzir-
lhes modificações tiue tornam
multo mais efíiciente e me-
nos onerosos os que se tèm
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Musicos, cantores c assistência da festa de hontem uo Studio de Eros Volusia li
No Studio Eros Volusia- reali-

zou-so hontem mais uma festa de
arte, desta vez onsagrada á nos-
sa musica regional.

A's 16 horas, com o salão com-
pletamsntc cheio de elementos da
alta sociedade c figuras de relevo
das letra» « das artes, :omí-çou a

audição das melodias brasileiras, o
samba carolea • * embolada d"
sertão.

Cantaram LUlan Paes Leme,
Ada Macajrgl, Eros Volusia, Elza
Cabral e Carmen Miranda.

E os cantores, todos populãíes e
queridos, foram Joige Fernandes,

Noel Uosa, Lamartir.e Babo, Luiz
Barbosa, Jorge Murad, Moreira da
Silva. Jorge André, J. Medinn,
Nerval e V. Castro Barbosa. Assis
Valente. Sylvio Pinto. Muvillo Cal-
das. Kalua e outros.

. Carolina Cardoso de Menezes
acompanhou ao violão.

A mudança industrialos C0MMUN1S-
TAS ALLEMÃES
QUEREM IMPE-
DIR UMA PARA-

DA NAZISTA
BERLIM, 21 (A. B.) -

O sr. Targler, leader com
mu nista do Reichstag, visi
tou o sub-secretario sr. j
Flanck, na chancellaria, a
quem solicitou providencias
urgentes no sentido de evi-
tar a demonstração hitleris-
ta que foi fixada para ama-
nhã, em frente á sede com-
munista de Buelowplatz,
com receio de que pudesse
dar-se um choque entre ele*
mentos antagônicos. O sr.
Targler fez ver que, se o go«
verno não tomar providen-
cias, e se do conflicto resul*
tar a perda de uma vida do
seu partido, os communistas
decretarão a greve geral pa-
ra toda a capital.

O sr. Bracht, ministro do
Interior, avocou o assumpto
a si próprio e já ordenou
providencias. Possivelmente,
hoje, será conhecida á deci-
são do governo a esse res-
peito.
f Iiü f i fiTi nimmmiimiii
convencionada para os con-
cessionários, se reduz, na rea-
Udade, a cinco e melo por
cento apenas, pois o Conselho
Nacional se reserva o direito
de subscrever quarenta e cm-
co por cento do capital. Desse
modo, cabendo-lhe o lucro
correspondente, dos dez par
cento da bonificação aufere
elle quasi a metaae,

E a subscripção dessa parte
do capital constltue uma eco-
nomla. Pôde reallzal-o o Con-
selho Nacional só com os im-
postos relativos ao café queseria incinerado, impostos que
ü concessionário paga antes
ae retirar do paiz o gênerodestinado a transformar-se
em cinza.

Nestas condições, combater
a orientação actual do Conse-
Iho Nacional do Café é com-
bater contra a economia bra-
slleira.

Multo mais condemnavel,
todavia, é fazel-o pela forma
que os adversários do sr. Ro-
quette Pinto estão adoptaudo,
saturados de ódio, chafurda,
dos no lamaçal. O odlo so-
mente destróe. No lamaçal
nada se ediflea. Se, jom os
seus arremessos, conseguirem
removel-o do cargo em que tão l to de 5,3 por cento. Ao passograndes serviços está prestam ' ~..- - .,..«,«..« a,.,. ««,«.»„o,ia«

Tal tem sido a severidade
do abatimento commercial em
todo o mundo, que as vezes
somos levados a acceitar sem
du,-'da ou discussão as con-
se;, ..sncias nefastas que o tèm
acompanhado. Assim, na Grã
Bretanha as estatísticas im-
ponentes relativas ao desem-
prego levam, não só um cs-
trangeiro, mas o próprio ci-
dadão britannico, a imaginar
que o commercio e industria
do paiz tenham soffrido um
golpe mortal. Tanto a impren-
sa, como o Parlamento, não
fazem senão discutir e frizar
a importância e seriedade da
situação, e, bem que seja con-
veniente que todos reconhe-
çam quão graVe é o problema,
raramente é o quadro apre-
sentado ao publico em toda a
sua inteireza

Lêem e ouvem dizer que ha
um certo numero de desem-
pregados, e que esse numero
não tem diminuído senão
muito pouco durante qual-
quer determinado periodo, e
em seguida se imaginam que
a situação commercial está
com effeito péssimaA situação commercial não
é de modo algum tão negra
como ella se pinta, e, se es-
tudarmos de perto as infor-
maçôes officiaes publicadas a
este respeito, não deixaremos
de ver no campo Industrial
multas partes floridas e riso-
nhas, A mudança que tam-
bem tem havido durante és-
tes últimos annos na situação
commercial e industrial tem
sido tão grande que não se-
ria de modo_nenhum exagge-
rado descrevêl-a como revolu-
cionaria.

O ministro do Trabalho pu-blicou ha pouco uma analyse
das mudanças que têm havi-
do na composição da popula-
ção segurada desde 1923. Esta
analyse constltue uma provafrizante do que dizemos. Por
exemplo, nos surprehenderá
saber que, apesar do abati-
mento commercial, entre ju-Iho de 1931 e julho de 1932,
mais do que a metade dos
cincoenta e cinco grupos in-
dustriaea em que os doze ml-
lhões de trabalhadores segu-
rados estão divididos, tem
tido necessidade de augmen-
tar o seu pessoal

Ao passo que o conjuneto
da população segurada se tem
augmentado de 14,8 por cento
durante os nove annos a que
estamos passando revista, o
numero de segurados oecupa-
dos nas industrias de cons-
trúcção e empreitada, trans-
portes e distribuições, e ou-
tros diversos serviços, as
quaes em conjuneto abran-
gem quasi 37 por cento dos
trabalhadores segou-ados, tem-
se augmentado de mais de 40
por cento, emquanto que o
numero dos que estão empre-
gados nas industrias manufa-

i ctureiras aceusa um augmen

Por JOSEPH MARTIN
concomitantes também tem

do ao paiz, nem por isso os
seus adversários terãi logra-
rio victoria. Porque não terão
dormido a ldéa que elle con-
freti^a, ldéa que tríumphará
mais cedo ou mais tarde, eis

que o numero dos empregados
nas industrias mineiras e pe-
cl rei ras tem diminuído dc 12
por cento, o augrhento nota-
vc-l no grupo construeter pode
cm içrande parte attrlbüir-se
ao ãügrhcnto anòririál qcelebrado ultimamente. que seu tr-iumpho e inipre- | tem havido na secção omp.rê!Para a demonstração diste | scJndlvel para a grandeza do j teirn no que respeita a obra-,

asserlo basta recordar que a .Brasil, , publicas e por isso as outrasbonificação de dez por cento, THEO 1 industrias dc construcçáo

beneficiado.
O progresso feito pelas in-

dustrias electricas é provado
pelo facto que desde 1923 é
duas vezes maior o numero
daquellas que se dedicam á
construçção de installações
electricas, e que se tem au-
gmentado de 60 por cento o
numero daquellas oecupadas
no fabrico de cabos, lâmpadas
electricas, etc, e no ramo de
engenharia electricâ, no gfú-
po relativo á construçção de
automóveis, autocycletas, bi-
cycletas e aviões, o desenvol-
vlmentõ durante estos ulti-
rnos três annos tem sido me-
nos rápido do que durante- os
seis annos anteriores, mas o
numero de operários empre-
gados neste çrupo é hoje à?.
poi cento maior do qu^ em
1S23 Na secção correspondeu-
te a trahvias e omnibus o au-
gmento tem :Jdo de 71,2 por
cento, emquanto. que nos ou-
tro<! serviços de transporte ro-
doviario o desenvolvimento
apenas tem sido menos nota-
vel e as indusaias distrioiúdo-
ras em gera) continuam ac-
cusando um desenvolvimento
constante. Por contra, as in-
duf.trias e serviços ferrovia-
rios mostram uma baixa mui-
to sensível.

Consideradas no seu con-
Juncto, as industrias que se
têm desenvolvido desde 1923
empregam hoje duas vezes
mais empregados segurados do
que as industrias empreiteiras
nas quaes se acham incluídas
as de carvão e de algodão. A
mudança que tem havido na
constituição üidustrial do paiz
é evidenciada pelo facto que.
ao passo que, em 1923, 119 de
cada mil operários estavam
empregados nas industrias mi-
neiras, esse pumero se acha
hoje reduzido a 91.' Nas in-
dustrias de tecidos o numero
tem baixado de 114 até 99, e
nas industrias de metaes a
baixa tem sido de 192 até 164.
Por contra, nas industrias dis-
tribuidoras o numero de em-
pregados tem crescido de 109
até 152, e na industria de
construçção, .de 81 até 99. Ou-
tro ponto digno de notar-se é
como os trabalhadores conti-
nuam emigrando . do norte
para o sul.
.Durante todo este periodo

as Industrias têm-se reorga-
nlzado e racionalizado, dei
modo que em alguns casos '¦
uma diminuição no numero de
operarios não quer dizer que
a producção tenha sido me-
nor. A capacidade de produ-
cção tem crescido enormemen-
te. E' também interessante
notar como as industrias que
se dedicam ao fabrico tíe ar-
tlgos de luxo para as massas
do povo se têm desenvolvido
dum modo espantoso. Hoje, o
trabalhador pode gozar dc
maiores commodidades c lu-
xos, pode viajar mais extensa
e facilmente, educar-se me-
lhor do que nunca, divertir-
se, e tem á sua mão toda elas-
se dc recreios e meios dê en-
trei.cr-.-ie e educar-se.

Emíüii. bimi que estejamos
promptos a admlttir que oin-
da restem problema:-, multo
sérios dc ordem soda! re-
solv^r < que u desemprego se
tenha tornado um cuncro na-

do Instituto de Café de Sio
Paiilo !::,s

«Conclusão d" 1* nas.)- %
mos de ver e cuja execução,
pelos termos categóricos da
carta do Instituto a Murray
Simonsen & C, com data de
10 de novembro próximo fin-
do, se estende até ao absurdo
de operações ds café por sua
conta e risco, melo lndirecto
de adquirir o cambio do que
não se pudesse supprir o In-
stltuto, mesmo recorrendo ao"cambio negro". Ainda sem
podermos precisar a somma
de prejuízos porventura' verl-
ficados nessas consignações,
apurámos todavia, num .perto-
do limitado, que decorre de 12
de novembro de 1932 a 14 de
janeiro de 1933, nas opera-
ções do "cambio negro", que
o Instituto já soffreu um pie-
juizo certo de 1.897:000$000,
proveniente de differenças en-
tre taxas officiaes do Banco
do Brasil e aquellas a que fo-
ram adquiridas varias cam-
biaes em bancos estrangeiros
e corretores do Rio.

Estas considerações envol-
vem tamanha ameaça ao pa-
trimonio do Instituto que de-
veriam constituir um capitulo
especial.

Vimos, conseguintemente,
offerecel-as a v. ex. em fôrma
de denuncia, afim de ser im-
mediatam.ente sustada a am-
pia autorização contida na
citada carta de 10 de novem-
bro, a Murray, Simonsen & C,
e, igualmente, suspensa qual-
quer transacção. sobre a dts-
ponibilidade de 31.191:067$750,
saldo existente a 31 de dezem-
bro ultimo, das sobras da ta-
xa de Viação em poder do
Banco Noroeste do Estado de
São Paulo.

Essas providencias visam
salvaguardar os interesses da
lavoura paulista.Finalmente, essas 'responsa-
bilidades do Conselho Director
do Instituto advêm da abdica-
ção de seus poderes de admi-
nistração financeira do Instl-
tuto nas mãos e Murray, Si-
monsen & C, que, em perfei-ta articulação, as duas entl-
dades, superintendem o Ban-
co Noroeste do Estado de São
Paulo e a Companhia Nado-
nal do Commercio de Café,
exercem o. .controle systema-
tico e absoluto sobre todas as
rendas do Instituto do Café
em detrimento dos reaes Ir»-
teresses da lavoura de São
Paulo.

Esta affirmatlva funda-se
na evidencia numérica. Já
em 1931, o relatório da pri-
meira syndicancia procedida
no Instituto, a -.que fazemos
referencias no presente tra-
balho, aceusava um prejuízoliquido para o Instituto, nas
operações de café realizadas
por intermédio de Murray Si-
monsen & C., no total de
52.101:117$227, sem contar;
com as commissôes pagas a
essa mesma firma no montan-
te de 4.043:118$000. No mes-
mo trabalho, a commissâp
propunha uma devassa com-
pleta nos livros de Murray,
Simonsen & C, para ser de-
finida a sua responsabilidade
nessas vultosas transacções.

O inquérito, conclulndo-se,
entretanto," com essa morall-
zadora suggestão, nos permit-
times reiterar a v. ex., sem
outro empenho, senão o de
localizar todas as responsaol-
lidades decorrentes das opera-
ções referidas na primeira syn-
dlcancia, assim como as dei-
xámos minuciosamente consi-
gnadas no presente trabalho."

A commissâo acima referi-
da é composta dos srs. -Toa-
quhn Galvão França Pacheco,
fiscal do Estado; Waldemar
Saldanha Wrlght, Antônio
Fundão e Raymundo Padllha,
funecionarios do Banco do
Brasil.
v
cional, a situação da Orã Bre-
tanhá não é nada tão má
como muitos imaginam.

0 PROGRAMMA DO PARTIDO ECONOMI
DO BRASIL INTERESSA TODA Ã

COUECTIVIDADE NACIONAL
A formação de partidos políticos, inspir.uio-.

idéas e princípios já defendidos por outras organizar
similares, vem concorrer, sem duvida, para uma grande
•dispersão de esforços e enthusiasmos, dignos ds
melhor aproveitados. O programma do Partido
nomlsta do Brasil, Interessando, seb todos os aspectos,
a conectividade nacional, nao encerra exclusividade
condemnavels, mas o pensamento e as aspirações . ..;
elementos vitaes do paiz. Em suas linhas essenciaes. o
Partido Economista combate, sem oaios nem smuoskü-
des, os erros e os vidos eleltoraes do regimen passado;
visa consolidar o sentimento de unidade dos trabalhado-
res do commercio, da lavoura, da industria; bate-se pela
representação das classes no Parlamento e nas Câmaras
Municipaes; defende, em.summa, a communhao d-3 :.-
das,as forças úteis á conectividade, sobretudo as clames
contribuintes, que mantêm as despesas da nação.

Trata-se, portanto, de um partido isento de tnàs
paixões, um partido que não pretende senão cpngvee-
o pensamento dos trabalhadores de todas as categor ,s
afim de Impedir o jogo de políticos sophistas contra
interesses da collectividade. Se o Partido Economista o
Brasil fixa, assim, com tanta clareza e lealdade, os altos
objectivos que determinaram a sua fundação — interfe-
rencia nos assumptos decisivos dos destinos da commu-
nidade, aperfeiçoamento da legislação social referente i
proletariado, adopçáo de um regimen racionai em m
teria tarifaria, boa distribuição das rendas publicas -
se o programma do Partido satisfaz as exigências c \
nossa vida politica. social e econômica, por que motivo
havemos de annuilar esforços em debates ruidosos c
estéreis?

Os interesses máximos das classes productoíaa e m
balhadoras do paiz se acnam perfeitamente ariiculad:
no Manifesto que o Partido dirigiu á Nação. Seus re-
presentantes defenderão no Parlamento o principio c
coordenação das classes, e nesse sentido os seus compre •
missos não 6e medem por palavras de sentido duvidoso,
mas cláusulas imperativas e precisas :

"Art. 101 — Manter e melhorar a legislação ¦
ciai vigente, corrigindo-a, substituindo-a ou am-
pllando-a de conformidade com os resultados pra-
ticos de sua execução.

Art. 102 — Attender a todas as justas e legiti-
mas reivindicações dos trabalhadores, de accorcio
com as circumstanclas ambientes, tendo sempre em
vista os supremos interesses da collectividade.

Art. 103 — Evitar que o trabalho humano seja
considerado como simples mercadoria, sujeita á lei
aa offerta e da procura, estudando a possibilidade
da fixação do salário minimo e subsistência, emre-
lação com o custo da vida nas diversas regiões cio
paiz."
O Partido Economista do Brasil não constltue uma

simples tentativa ou experiência. Elie marc.hav.com des-
assombro e galhardia, convicto da bslleza da causa que-
abraçou — causa, a um só tempo, de empregado^ e em-
pregadores, de obreiros modestos e chefes graduados, dc
brasileiros de boa vontade e sadio amor á pátria, sem
distineção de classe, profissão, sexo ou crença.

Todos aquelles que se empenham por um Brasil
maior, sejam os seus esforços desenvolvidos na lavoura,
no commercio, nas industrias, nas profissões llberaes, na
administração publica ou em modestos affazeres parti-
culares, encontram largo e cordial acolhimento sob a
bandeira do Partido Economista do Brasil.
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AGTOS DO GO
VERNO PRO-

VIS0RIO
(Conclusão d» 2* pagina)

Augusto de Macedo Paes Le-
me Netto, de conduetor de 4.*
classe, em disponibilidade, da
Central do Brasil.

Tornando sem effeito a
exoneração, a pedido, de Se-
bastião Baslteu Machado, de
agente postal de Três Ilhas,
no Estado do Rio.

Nomeando: o inspector te-
chnico de 1.' classe do De-
partamento dos Correios c
Telegraphos Romeu de Albu-
querque Gouvêa e Silva, para
exercer, em commissâo, o
cargo de director regional dos
Correios do Ceará; o 3.° offi-
ciai da Directoria Regional
dos Correios de Pernambuco,
José Aurélio Serrano de An-
drade, em commissâo, para
director regional dos Correios
de Uberaba, Minas Geraes:
Adolphlna Araújo, para aju-
dante da agencia postal-tele-
graphlca de Itapemlrim, no i artilharia montada

Espirito Santo e João Cursino
para fiel de thesoureiro da
Directoria Regional dos Cor-
reios de São Paulo.
Na pasta da Guerra :

Classificando o coronel Vi -
ctor Francisco Lapàgesse e
tenente-coronel Sylvio Lou-
renço Scheleder no quadro
supolementar, tenentes-coro -
neis Aventino Ribeiro, no '
grupo de artilharia a cavallo,
em Livramento Ibanez Car-
doso no 2." grupo de artilha-
ria a cavallo em Uruguayana
e José Agostinho dos Santos,
no 4.° gTupo de artilharia
cavallo. em Santo Ângelo.

Transferindo o tenente-
coronel Gentil Falcão, do qu i-
dro supplementar para o c
dinarlo, sendo classificado nn
5.u grupo de artilharia pes -
da, sem effectivo, em Pon:'
Grossa è os capitães Ásdi
bal Palmeiro Escobar, dá 1."
bateria do 1.° grupo de ar;
lharia a cavallo em Itàquy,
para a 4." bateria do 5.° regi-
mento de artilharia montada,
em Santa Maria; LeonidasRocha, da 1." bateria do 1'
regimento de artilharia mo. -
tada, na Villa Militar, par., a3.» bateria, sem effectivo,
2." grupo de artilharia pesada,em Qultauna, e Saint Ciai.'
Peixoto Paes Leme. da 2.' ha-teria do 5.° regimento de ar-
tilharia montada, para a t.*
bateria do 1." regimento d

Exercite a sua memória...
AS 5 PERGUNTAS DE HONTEM E

AS RESPECTIVAS RESPOSTAS

646—Quem expulsou os jcsultag do Brasil e
demais possessões portuguesas ? — O

Marquez de pombal, ministro do rei D. José I.
CAn — Qual a moeda legal, officiai da Repu.

blica Chinesa? — O tnel (que, aliás, não
exietc em circulação). s

g,4fi — Como se chamava á residência de Na-
poleão no exílio dc Santa Helena ? —

Longwood.

649 — Quantos enm os Argonautas ? — Os lie-
róes gregos que a bordo da "Argos" foram

conquistar o Tósüo dc Ouro eram 50, sob a cho-
fia dc JiisAo.
CBQ — ({uai a batalha que decidiu da guerra

hl.-|iani)-ameriran.-i ? — A batalha naval de
Cuvlle, perto do M.uiilha, em 1808, nn qual o
almirante americano Dewey destruiu u e?qun-
iiiu hcHpanholíi,

O leito? que qulzer collaborar nesta secção
pudera enviar co secretario do DIÁRIO ÜE
NOTICIAS as suas perguntas, fazendo-as
acompanhar sempre das respectivas res-

postas...

LEITOR: — Responda mental-
mente ás perguntas abaixo, e depois
confronte suas respostas com as nos-
sas, que serão publicadas na edição de
terça-feira.

651 —Onde nasceu Homero?
652 — A quem se deve a invenção

da helice applicada á nave-
gação?

0531— Desde quando se dá aas
cardeaes o tratamento de"Eminência"?

654—Quem introduziu na medi-
cina o processo da auscid-

i 1 taçáo?
655 — Onde e Quando íoi fci

Estado de Sá?
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Mòcanguê, berço
naval do Brasil

da grandeza
de amanhã!

Uma visita ao importante centro de actividade do Lloyd, onde o opera*
t-io brasileiro põe em evidencia a sua grande competência e extraordinária

capacidade de trabalho
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A FORMIGA SAÚVA
n&o mais será o phantasma, nem o terror do lavrador,
tendo em mãos o Extlnctor "POLVO", gazcificaãor de
formielda, offlcializado pelo Ministério da Agricultura,
como sendo o melhor apparelhò destruidor daquells
praga.
Temos o formielda "rectl- DEPOSITÁRIO
«eado" nnici "POLVO" fie» NlflAr
•m litu de 1*4 Wloi IA3A WlUAl.

¦ preços módicos. Rua da Quitanda 28-Rio

Suggestõss para a reforma
da lei de syndicalização,

A opinião dos "leaders" das principaes corpora-
ções operárias é-patrohaes desta capital

Como respondeu ao inquérito do "Diário de Npti-
o sr. Pedro Correia, membro do Conselho
Fiscal da União dos Operários em

Fabricas de Tecidos

ctas*>

Um aspecto da ilha do Mòcanguê, eom as suas officinas em plena actividadeZ3
Dsve-se a Buarque de Ma-

:edo, o inolvldavel engenhei-
ro qüe .?or tres vezes oecupou
a direccáó do Lloyd Brasileiro,

3 iniciativa da creaeão das
officinas de "Mòcanguê".

Apparelhãndò - as com os
mais aperfe'çoados machinis-
mos existentes na época e im-
portados especialmente da In- |
giaterra, conseguiu o no cairei
administrador manter, assim,

efficiència da frota do
Lloyd, oue, então, se compu-
nha fie' navios relativamente
novos.

A partir de alguns annos, á
proporção que as unidades da
nossa principal empresa de
navegação foram envelhecen-
do no trafego, aquellas oífici-
nas se tornaram cada vez
mais úteis, sendo que, hoje,
no estudo lastimável em que
se encontram os seus navios,
ieria impossível mantel-os em
serviç. se o Lloyd não pos-
suisse aqui, na Guanabara, as
modelarei officinas com que
o dotoa a previsão de Buar-
que de Macedo.

Depois delle, todos os dire-
ctores que passaram pelo ca-
sarlo da praça Servulo Dou-
rado olharam com carinho
para as officinas e diques da
ilha de Mòcanguê, con$truin-
do outros edifícios, installan-
do novas machlnas, augmen--.ando, emfim, a sua capacl-
dade.

O actual director do Lloyd
Brasileiro, commandante Fir-
mino Carvalho Santos que,
como seu antecessor, sr. Ma»
rio cTAlmeida, tem sido dos
que mais têm lutado com o
estado precário do material
fhictuahte da empresa, tra-

!x>u um programma adminls-
trstlvo para as officinas de
Mòcanguê^ que, se bem me-
ecesse a nossa critica no ini-

cio de sua execução, somos,
hoje, forçados a reconhecer
que tem produzido os melho-
res resultados.

ACTIVIDADE FECUNDA
DAS OFFICINAS

procuramos ouvir* alguns•runecionarios do Lloyd em
Mòcanguê, entre os quaes, e
em primeiro logar, o comman-
dante Alberto Nunes, director
sei a; üos serviços da ilha des-
dç o começo da administração
Firmlpo Santos.

ü commandante Nunes nos
fez um relato suíclnto dos
trabalhos ali realizados no
corrente periodo administra-
tivo, falando com naturalida-
de, sem nenhuma emphase,
das obras que, melhor que por
meio de palavras, o repórter
s-ppréhenderia pela observa-
ãço objectiva.

Os melhoramentos technl-
cos se traduzem, antes do¦mais, pelo complemento das
officinas, tornadas aptas pa-rí. a plena consecução dos
seus fins.

Os diques foram apparelha-
dos de maiores facilidades
P-ira o trabalho. O dique n. i,
por exemplo, era um perigo
permanente para os operários
expostos, sem nenhum ampa-
• x a quedas íataes num mo-
mento de descuido. E esse pe-ilgò desappareceu com a con-
strucção de balaustres. O
mesmo foi feito no dique n. 2,
com os seus novos picadeiroslateraes.

Oi próprios cascos dos ve-
Ihos navios afundados a 60
metros cie terra, têm agora
utilidade pratica, com a con-
strucção de pontes em con-
creio armado, que servem pa-•"a a passagem do pessoal da
ilha para o serviço de concer-
to das unidades em reoaro.

O "Miranda" e o "Murti-
nho" receberarr. ali, recente-
mente, grandes modificações
«o caverna], e notadamente
..o fundo, o ''Rodrigues Al-'es" teve fcrandt parte dr-. sua

iliha. renovada, e O "Ubá"
x'i concertos impor'an-

tissimos, inclusive o do eixo
da manlvella.

Actualmente outros navios
recebem nos diques de Mocan-
guê reparos diversos O "Curi.
tyba" recebe concertos im-
portantes no casco; o "Bar-
bacena" está em delicados
concertos de machinas.

Os trabalhos que ora se fa-
zem no "Cubatão" é quasi
uma reconstrucção. A remo-
delação deste vapor, que está
confiada a uma empresa par-
tlcular, e um indice perfeito
da efficiència actual das oí-
ficinas do Lloyd Brasileiro.

O vapor "3 de Outubro",
que se acha em serviço, e em
perfeitas condições, foi repa-
rado de avarias no casco em
24 dias, quando alguns optl-
mistas calculavam tal serviço
para dois meses.

Os rebocadores "Patrão-Mor
Araújo". -'Sabino Barroso" e
"Vuicano", foram também re-
construídos em Mòcanguê, sob
a gestão do commandante
Nunes.

E outros trabalhos menos
importantes foram praticados
pelas officinas. São obras da
actual administração do
Lloyd, feitas na ilha: o archi-
vo para o escriptorio central
da companhia e as divisões
para o almoxarlfado geral,
bem como a . installação de
quatro aspiradores e renova-
dores electricos de ar.

As officinas têm confeccio-
nado .também, nestes últimos
mezes, varias bolas para amar-
ração de navios.

Quanto ás condições do tra-
balho, apurámos entre os ope-
rarlos que elles vivem satis-
feitos, pagos regularmente em
dia, e vendo surgirem dia a
dia, novos elementos de con-
forto, hyglene e previdência
pessoaes.

Assim é que podem elles
gozar actualmente, depois do
trabalho estafante nesta épo-
ca quente, do reconforto de
banheiros vários, com os seus
chuveiros, que são verdadeiras
duchas, a serviço da reacção
dos membros e-dos músculos
entorpecidos pelas longas ho-
ras de actividade.

Uma caixa d'agua, com ca-
pacidade para 200 me*ros
cúbicos do precioso liquido,
garantem aos banheiros um
abastecimento permanente.

A REFORMA DO RES-
TAURANTE

A alimentação ao operaria-,
do é feita pelo sr. Alicinio Ce-
sar Vieira. O novo concessio-
nario deste importante servi-
ço, tem merecido applausos
geraes pelo modo criterioso
com que vem cumprindo as
obrigações assumidas.

O amplo salão do restau-
rante, reformado como foi,
conserva um aspecto alegre e
asseiado. A comida fornecida,
diária e rigorosamente flsca-
llzada pelos médicos da saúde
local, è farta e saborosa no
conceito unanime dos x que

i delia se servem.
I A este respeito recebemos

mais longa e minuciosa im-
pressão do sr. Antônio Brites
Martins, encarregado do po-
liciamento da ilha, que addu-
eiu aos conceitos acima resu-
mldos mais estes reparos:

— A limpeza, que é o el«-
mento principal para o appe-
tlte não fuja a quem se senta
á mesa de refeições, é tão
completa quanto possível. O
concessionário é um homem
bastante criterioso neste sen-
tido. Mas urna diííiculciade
séria se oppõe á sua provada
boa vontade: a falte de água
corrente interna, obrigando
que se a tra ris por ir;, em latas,
da bica principal. E' uma las-
ti ma isto... Porque o sr.
Vieira não mede sacrifícios
para servir sempre melhor do
que na véspera. Agora mesmo
está sendo construído na co»
zínha «rn novo fogão, ne maior

capacidade. "Pois não é só ao
pessoal da Mocangguê que elle
fornece bofa: também ao da
Ilha da Conceição e aos trl-
pulantesl dos vapores em
obras. Os da nossa ilha co-
mem no salão. Os outros vêm
buscar, em caldeirões, a quan-
tidade contractada. E todos
estão satisfeitos com o senhor
Vieira "

OS SERVIÇOS MÉDICOS
A administração actual do

Lloyd tem dado attenção de-
vida aos serviços médicos-em
suas officinas. A nova enter-
maria ali construída, e na
qual foi erigida uma herma
ao saudoso dr. Buarque de
Macedo, satisfaz por Inteiro
ás exigências de um serviço
moderno de pensos numa col-
lectlvidade obreira, sem dís-
pensar alguns leitos para ca-
sos de operações de emergen-
cia.

Este serviço tem um posto
na ilha da Conceição, apenas
para maior efficiència, pois
no de Mòcanguê os médicos
attendem tácli e rapidámeiíte
aos pedidos de soecorro que
lhes forem dirigidos de qual-
quer ponto.A secção medica completa a
sua finalidade com o serviço
de receituario .tratamento es-
peelílco e dletetico, attenden-
do diariamente a uma média
de 60 operários.

Estes serviços médicos sâo
chefiados pelo dr. Nuno Alves
Pereira, cooperando com «He
na manutenção da hyglene da
ilha e da saúde de sua popu-
lação operaria ,os drs. Eurico
Pedroso, Lisboa Coutlnho e
Odilon Barroso, este ultimo
director de Hospital São Fran-
cisco de Assis.

O apparelhamento cirúrgico
ê o mais moderno e completo
para casos de cirurgia de
emergência.

CONCLUSÃO
As impressões que ahi ficam

sobre a actividade proletária
em Mòcanguê, carecem de de-
talhes que lhes dêm cor pro-
prla. Não é propósito do re-
porter .entretanto, penetrar a
alma do operário .anonymo
insulado construetor da gran-
deza naval do Brasil de ama-
nhã. Não é este o propósito
de agora, ainda que o estudo
directo e objectivo da psycho-
logia proletária dos nossos
dias seja uma verdadeira ten-
tação para quem escreve e
com elles convive durante ai-
guris momentos...

Qulzemos, apenas, neste
painel a traços largos e apres-
sados, mostrar o que elles Já
fizeram, estão fazendo e são"capazes de fazer .estimulados
por um quasi nada em. compa-
ração com o mui.o quo ainda
se lhes deve.

Uma das maiores e mais
importantes corporações ope-
rarias do Rio de Janeiro é,
sem duvida, a dos trabalhado-
res em fabricas de fiação e
tecelagem. Attinglndo o seu
numero a cerca de 40.000 ope-
rarlos, pode-se dizer que está1 quasi completamente desor-

i ganizada, tal é a insigniflean-
cia numérica dos elementos
syndicalizados. Esse facto por
si só justificaria, pois, a emio-
sldade do repórter em saber
qual o verdadeiro motivo de
tanto desinteresse pelo seu
syndicato entre os tecelóes,
ainda mais tendo-se em conta
o gráo de combativldade e a
consciência dos próprios inte-
resses que elles sempre de-
monstraram possuir.

Eig por que nos dirigimos
hontem, á noite, rumo á sede
da União dos Operários em Ta-
bricas de Tecidos, funcclonan-
do actualmente á rua de São
Christovão n.,295. Ali che-
gando, verificámos immecUa»
tamente que os operários se
encontravam reunidos em as-
sembléa. Entrámos, afim de
assistir também á reunião.
Tratava-se justamente da
questão que ali nos levara,
isto é, da lei de syndicalização
e do reconhecimento ou não
da mesma pelo referido syn-
dlcato. Ouvimos todo o deba-
te travado, em conseqüência
do qual decidiu a assembléa,
por unanimidade, condemnar
a actual Lei de Syndlcalizacão
como contraria e até nociva
aos interesses do proletariado.
Durante ura dos intervallos da
assembléa, procurámos con-
versar com um dos elementos
combativos do syndicato, o sr.
Pedro Corrêa, membro do
Conselho Fiscal da União.
A FRAQUEZA DO NOSSO
SYNDICATO E' DEVIDO A*

LEI DE SYNDICALIZAÇAO
Embora tenha verificado,

durante a assembléa, o seu
pensamento a respeito da chà-
mada Lei de Syndlcalizacão,
desejava que concretizasse
mais a sua opinião a respeito.
Por que acha que a referida
lei é antes um mal do que um
bem para o proletariado ?

Vou lhe dizer porque pen-
so assim. Embora essa lei pa-
reça, á primeira vista, uma
espécie de garantia para a or-
ganização legal dos trabalha-
dores, na realidade o que ella
visa é canalizar o desconten-
tamento dos operários para o
Ministério do Trabalho, de
modo a fazer com que elle se
amorteça ahi mediante o cias-
slco expediente das promessas
e protelações indefinidas. E'
um meio de evitar a acção dl-
recta das massas na luta pa-
Ias suas reivindicações vltaes.
E, mais do que isso, um melo
excellente de submissão do
proletariado ao patronato por-
que, controlados os syndlcato3
pelo Ministério do Trabalho,
elles perdem o seu caracter de
organizações destinadas a de-
tender os interetses dos ope-
rarlos contra a exploração pa-
tronai e se transformam em
órgãos de collaboração força-
da com os patrões. Pratica-
mente, isso eqüivale a dar
sempre ganho de causa ao pa-
tronato. Nestas condições, as
palavras bonitas dos represen-
tantes dos poderes públicos
sobre os "direitos do opera-
rio", assim como o zelo que
demonstram na "protecção ao
trabalhador", nao significa
outra coisa do que a maneira
mais habii de esconder a ver-
dadelra face da medalha. Je
nos llludlmos bastante a asse
respeito. Mas a experiência
serviu-nos de li$ão. E o resul-
tado é esse que vê: o pronun-
clamento unanime dx assem

LOTERIA BMUHM
MAIOR, MELHOR QUE A

HESPANHA
Garantida pelo Governo do Reich.
Dá 25% em 268004 prêmio», num
total de 9S010500 marco» ouro,
cerca de 400.000:000$, jogam só
3fjo mil bilhetes, pelo systema de jbléa contra a Lei de Synulca-
urnas e espheras. Tem 141 annotí. j üzação e Contra O próprio Mi-

nisterlo do Trabalho. "
i A "fraqueza da Unlao dos

Operários em Fabricas de Te-
cidos — acerescentou o nosso
entrevistado — deve-se, na
maior parte, não só á autuai

75000
r,oooo
25000
10000

5000
400$.

Sua 1.' extracçao data At I7fl2:
8 DE FEVEREIRO - 4.--FEIRA. 8
1000000 . 1000000 10000O - 100000

500000 . 500000 6 de
ÓOÜOOO . 500000 14 de
SOOOOO . 300000 30 de
200000 . 200000 200 de
100000 . 100000 SOO de

Int. 1:500$, Vá 800S,
l/s 20OÇO00.

Preços ao cambio do dia! Tele-
Kr->-iniaíi. He tu e e pagamento de
qualquer prêmio c-m todo Brasil
pelo BANCO, com o máximo rltfor.
Faça seu pedido hoje mesmo u

F, lt FERREIRA
(Banqueiro)

Kua B. Vista 18 --- .1" nndar —
1'honc: 2-l'.'i:.

 SAO PAULO 
Biihtu-i: á vondu at*í o dia &•

dessa empresa, e certamente
outra seria hoje a situação do
nosso synõlcatq. Deixando de
reconhecer a União, que agru-
pava nessa época os opera-
rios da maioria das fabricas
de ilação e tecelagem do Rio
de Janeiro, para reconhecer
essa associação de empresa, o
Ministério não só desrespei-
tou a própria Lei de Syndica-
llzàção, mas revelou ainda
qual o verdadeiro caracter e
objectivo da mesma.
; A REFORMA DA LEI DE

SYNDICALIZAÇAO
•—Que pensa da reforma

que se pretende fazer na Lei
de Syndlcalizacão?

—- Acho que essa reforma,
se não houver uma Interven-
ção enérgica do proletariado,
no sentido de que ella se fa-
ca em beneficio do mesmo e
não contra os seus interesses,
não modificará quasi nada a
situação que está ahi. Se já se
comprehendeu que a actual
Lei de Syndlcalizacão não
serve aos interesses dos tra-
balhadores e sim aos do pa-
tronato, se se deseja realmen-
te a sua reforma e se preten-
de effectual-a, — que se fa-
ça essa reforma, mas ouvindo
a opinião dos trabalhadores.
Falando como operário qu«
sou e em nome * dos meus
companheiros de trabalho,
tenho a dizer o seguinte, a
respeito dessa reforma: Para
que ella satisfaça realmente
os interesses do proletariado
e consulte as suas aspirações,
precisa, em primeiro logar,
garantir a autonomia do syn-
dlcato. Nada de tutelas de
quem quer que seja, nem do
Ministério do Trabalho, nem
deste ou daqutile partido!
Em segundo logar, garantia
plena da democracia syndicaJ
contra a usurpação deste ou
daquelle grupo. Completa li-
berdade de opinião dentro
dos syndicatos, resalvadas as
decisões da maioria! Em ter-
ceiro logar, garantia da uni-
dade syndlcal, contra todas
as tendências divisionistas
dos ambiciosos, politiqueiros e
demais elementos sectários.
Um syndicato operário para
cada ramo industrial, inde-
pendente da profissão ou of-
ficlos de cada membro da
corporação Industrial. Nada
de syndicatinhos deste ou da-
quelle officio; syndicatos á
base de industria! Somente
em determinadas empresas
concessionárias de serviços
públicos ou de transportes
deve ser admittido o syndica-
to de empresa. Em quarto lo-
gar, garantia plena da perso-
nalidade jurídica dos syndi-
ratos. Estes, como organismos
destinados a defender os in-
teresses econômicos e moraes
dos trabalhadores, devem ser
considerados pela lei, não
como meros departamentos
do Ministério do Trabalho ou
instituições de collaboração
com o Estado, mas apenas
como órgãos de relação entre
o proletariado, o patronato
e o Estado na solução dos
conflictos que surjam entre
operários e patrões. Em quln-
to logar, finalmente, deve ser
attrlbulda aos syndicatos, co-
mo organismos interessados
no cumprimento das leis so-
ciaes, a faculdade de fiscall-
zar a sua aoollcação pelo pa-
tronato. O Ministério do Tra-
balho deve ter apenas a in-
cumbencia de obrigar a exe-
cução das mesmas. Só desse
modo. as leis sociaes deixa-
rão de ser um engodo para
illudir os trabalhadores, como
até aqui tem acontecido.

Eis ahi — acerescentou o
sr. Pedro Corrêa ¦— as condi-
ções fundamentaes que, • a
meu ver, os trabalhadores de-
vem exigir na reiorma da Lei
de Syndlcalizacão. Se a re-
forma não se orientar segun-
do esse critério, podemos di
zer que ella não terá

Aupentam as mu
íederaes, no município de

São Gongalo, Estado do
Rio, em 1932

Do relatório apresentado á De-
legada Fiscal, pelo sr. Vicente
Dantas Filho,, colleotor Federal da
2> coUeotorla de 6. Gonçalo,
constam os dados abaixo sobre o
deposito das rendas na'Coltsctorla
de 8. Gonçalo:

DESENVOLVIMENTO
DAS RENDAS

Foi bem notável a elevação das
rendas íederaes, arrecadada por
esta Collectcrla, pois de ......
6.538:1145921 em 1031, subiu cm
1632, a notável quantia d« 
5:850:5373804, havendo um» dlt-
ferença para mais de ."
S.312:4238523.

ARRECADAÇÃO GERAL
DO MUNICÍPIO

O município durante o anno
findo rendeu 16.001:2931317, as-
sim desorimlnado:

1».- Colectorla federal
8.687:8418203; 2* CoUeotorla Fe-
deral, 5.850:557$814. —Total; ...
14.508:3798017.

Collectoria Estadoal
437:9148300. Prefeitura Municipal,
1.025:0008000. Total: 
16.001:2933317.

COMPARAÇÃO DE RENDA
Compa.rando a renda arrecadada

pelas duas Cofectortas Fcúexaes
neste município, verlílca-se que é
Igual a arrecadada por 300 Col-
lectorlas em 10 Estados, a saber:

Numero de Collectoria — Esta-
dos — e Renda de 1931:

16 — Amazonas, 401:1348771;
28 — Plauhy, 778:6878872; 34 —
Ooyaz, 872:794W38; 12 — Rio G.
do Norte. 1.047:275$940; 31 — Pa-
ra. 1.150:6008681; 45 •— Mara-
nhao. 1.282:8318087; 29 — Sergipe,
1.733:542$773;i 30  Espirito San-
to. 2.110:3908965; 30 — Paxahyba,
2.455:3238920; 45 — Ceará
2.608:0898769. — Total: 
14.450:4718750.

üirciiJüxaiCiapa
O /Y/TEMA KO/MO/

PROPORCIONA A ÜASA PRÓPRIA
A PRESTAÇÓES.MEDIANTE SORTEIOS,
EM QUALQUER RUA, EM QUALQUER
BAIRRO, EM QUALQUER CIDADE OU
EM QUALQUER ESTADO DO BRASIL

Resultado do 119.° sor-
teio em 21 de janeiro

de 1933:

¦num:431
CORTE

t ENViF N0r,
ESTE

.c.oupon/

O próximo sorteio será no sabbado,
4 de Fevereiro

O Fiscal do Governo:
FRANCISCO LAUDARES

Desejo minuciosas informacâtsjoirej>"SYSTEMA KOSMOS\C~
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FORTUNA?

RUA DO OUVIDOR,87 - RIO
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Sá possae te-
almente quem

tem saúde.
E saúde terá
V. ,Ex. ae
beber, só e

sempre

ÁGUAS
RKZAREIK

mm.
GH0

Nazareth
Gazoza

Nazareth
Alagnesiana

Peçam em toda a parte e pelo

TELEPHONE: 9—3Í4D

A RENDA DA CENTRAL
A renda Industrial da Central

do Brasil, inclusive Therezopolls e
Mo d'Ouro, attlnglu no dia 20 do
corrente, a importância de 
í>7086928100,' para mais 86:2348200.
do que em igual data do anno an-
terlor.

bOÇÂD
DFPOI.S DA HAtíBA'

j Mi .n.í/X-Hli',U>Tu.[.) !; SfUAliVO t)A t>f.Lt£

CW'À LL1VIO
3t>v*<\D oi rm\toR l #AÇttZ

ncino-iTc a LOÇAOows 0.8AKM
^Xc/xa tii-rtcJXA Aj£ nacr fax xnfeccxonadcr

ú o Ideal !
a viiida nas mmm pwmaçias f oro»..

Unificação do pessoa! da
Central com a Therezopolls

O director da Csntral do Bra&ll
essa estudando s. unificação do
pessoal da Estrada de Ferro Th»-
rezopolls, allm de incorporal-o no
quadro da Central do Brasil. Des-
sa forma a Ths>rezopolls passara
a ser classificada ramal da Cen.
fal do Brasil, como acontece ago-
ra com a Estrada de Ferro Hi'J
D'Oouto. _^_™—.

Uniformes para colle-
gios e Linhas de Tiro
Desde de 50$000, do melhor

brim kakl molhado, so na A EL.*.-
GANCIA CARIOCA, a rua do
Mattoso n. 120. ... . .

N. B. Garantimos a qual dade dt
nosso brim e a perfeWão daj>bra.

PUBLICAÇÕES
"O CRUZEIRO"

Apparecerá hoje inai

A RÚSSIA SOVIÉTICA
QUER A PAZ

Prohibida a exhibiçSo
de vários "films" que
encerram offensas aos

povos estrangeiros
MOSCOU, dezembro (U. P.)

-- Um considerável numero de
peças theatraes e flhns cinemaW»
graphicos russos, tratando de as-
pectos da vida de outros paljes,
vem de ser terminantemente pro.
hibidos afim de ser evitada qual-
ijuer offensa aos governos estran-
geiros. Apezar de não ther sido
publicada uni» só palavra p»l» Im-
prensa local sobre essa cen&ura
política, não são poucos os exern-
pios d" eua acção, conhecidos
apenas nos círculos theatraes. Sa-
be-se, mesmo, que o próprio Ma-
xlm LHvlnoff, commlssarlo dos
Negócios Estrangeiros, condemnou
pessoalmente uma peça que podtv
ria provocar reacções desagrada»
veis por parte da Franpça. .0
commissario da Educação, 'i sr.
Andrew Bubnov, e outras altas
autoridades do governo soviético,
assistiram recentemente á repre-
sentação de uma producçào clrt|-
matographica russa, condemnan-
do-a como medida de "convenien-
cia política". Uma comedia — <¦
Colleglo Estrangeiro — que esta-
va pagando no Theatro vifchtan-
goff, teve as suas representações
suspensa» bruscamente uma noite,
depois dos respectivos bilhetes já
vendidos ao publico. Nessa come-
dia era criticada a intervenção
frariceza em O dessa em 1919 «
pintava os invasores com terríveis
cores. Igual sorte teve o drama
"Who WUl Beat Whom?". esarl-
pto pelo dramaturgo Peretz Mar-
klsh .Era urna peça multo bem
escripta, grandemente ap-eçlada
pelo commissario I.itvlnoff, mas
£ol condemnado por poder ferir
as susceptibiUdades frano.ezaa.
Nessa producçito o Parlamento
franeez, em particular, era alvo
da mais eortente satyra.

Ha um anno passado havia uma
enchente de producções vasadas
nos múltiplos aspectos do scena»
rio Internacional; A vida sobre o
regimen capitalista, assumpto de
grande curiosidade para .as pia»
téas soviéticas, era o thema for-
çado e invariável dos escriptores.

Nos últimos mezes, essa» inBT»»-
rações de um anno passado, con-
demnada«. entraram no oecasy.
Desgraçadamente para os produ-
ctores, a situação inter.nacion''»l
foi consideravelmente alterada
com graves prejuízos para a Rus-
sia. Uma-série de-pactos d« não
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m

VIDA
E

VIGOR
oos»

Eabellos

II
W**íSM

UUEHTUBE

aggressão entraram em vigor. A
"ameaça da', guerra" nm« part'-'
c«ti tòo immlnente.

Vae dahi. como resultado lógico,
um bom numero de films e puças
russas caiu sob o facão da censu-
ra politica, sem appellação pos*i»
vel.

Aluga-se a cavailieiro de
toda dlstincção; rua Gustavo
Sampaio 124-A, Leme.
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I Não quero outro. |

I Café Tamoyo!
1 é o qne possue melhor e |
I mais agradável paladar. g",...,,.l„,iMillii.lll..ili..»..|..l.»IMlllllllll.llllll>»"

Lei de fíyndicalizaçao, rnas
ao próprio orgáo do governo
que se arroja a funeção de
defensor dos interesses do
proletariado, isto <';, o Mlnis-
terio do Trabalho. Não fo.sse o
especial cuidado deste em re-
conhecer, contra dispositivo
do doer. n. 19.770. como "órgão
representativo da classe", o
chamado Syndicato da Amo-
rica Fabril, que não passa de
uma sociedade beneficente
qreada pelos proprietárias

um
Interessante numero da revis-
ta "O Crusííro", trazendo um
summario digno da leitura,
entre o qual se destaca uma' reportagem completa sobre as

feito festas carnavalescas da senta-
nada para melhorar a situa- na> em rotosravura; revela-
cão creada pela actual Lei de ções intimas de Ròúlisn: cor-
Syndicalizaçao, j respondencias especlaoí de
.=-=--^~~_--^.-_.-=========.-.— - paris o Berlim; um inédito de;

Alberto de Oliveira: uma pa-,
lestra com Coelho No rco sobre i
a sua escolha para candidato
ao prêmio Nobel da literatura;
um conto lllustrado de Malba
Táhan, além das secções cio
costume."O Cruzeiro" publica a no-
tlcia do afastamento da sua
dírecçao cio hòssõ lliiistre con-
frade' Carlos Malhe.iro Dias.
premido por aíazorot; noutro

EXGÜSSÃO t' CIDADE DE
OURO PRETO

O Touring Club quer orgaiiizar
uma exciu-âlo na Semana Santa,
cem destino á cidade de Ouro
Prato, no Estado de Minas Ga-
raes. Para ísòo solicitou'da adml-
nXtmção da Qsntral do Brasil ln-
formes sobre a possibilidade do
arrendamento de um trem espe-
ciai.

mm piHiioos
desde 1S500 a peça

TAPEÇARIAS
a preços reduzidos

Casa Carioca
19 Kl!A DA CARIOCA

1'honc, 2-8237
I!)

A eipúsia do Schlsto i
na Central do Brasil

o trem R»l, ripldo mineiro que
dfclxou hontem está capital com
ci.estlnp a Bftllo Horizonte, ft>!
queirpnndo sc.hlstb em combpia-
çftr> com carvfto.

IVssa experiência foi feita até
Barra cio P!n.l\v. No trem s^gul-
ti.ni ca membros ria «mmi sSo
t<-w nervíço, composta ííús srs.
, mn uuinnu nvüla. Ourgel do

LIVROS A SAIR
"Discurso ao povo

infiel"
Os poetas não podem viver

àbstrahidos dos acontecimen»
tos da nacionalidade, tanto
èlles mesmos revelam o espi-
rito e o sonho da sua pátria
ou podem fundir em poemas
de amor e de revolta as suas
grandezas e os seus erros.-

íntegrando-se nos aconte-
cimentos sociaes, como o fl-
zera ou só o fizera Castro Al-
ves, o formoso poeta Tasso
da Silveira vae nos dar em
breve um livro sensacional
de poemas, intitulado "Dis»
curso ao povo infiel".

Voltado para a validada
brasileira, vendo o panorama
que aqui se desdobra, o poeta
do "Cântico do Christo do
Corcovado" com as vozes cia-
ras da sua poesia falará aos
soldados, ao operário, ás mães,
aos polif.cos, ás crianças, aos
moços, ás massas, emfim."Discurso ao povo Infiel"
de Tasso da Silveira consti-
tulrà uma nota singular nas
letras naçionaes.

OFFICINAS ÜE JD1AS j
| Fnhrlcarh-tc <r> is <•»• «"""í' X |

platina com raplclõi o pc-rlt-iciio (

} H. G. LUCGÍOLA |
! COMIMIA SE E VENDE-SE |

Rúa do Thçatro " -1" and.l
}, RTl» r;. .IANKIK»

I

I

I

*«•-,•»-**¦ *



•MWwtéSU. R_R.-Jj*y« m-

1

s
DiARiO DE NOTÍCIAS

-__¦-_-__--_____

KSM iraiü_.
***M»a*-------M_-____________Ha-_M--i

[¦JUCIIH
^*»*t*****^*******-»'**_---****->*^-^-_p<_--p<»*»-f»^p^»^>^t^,iM

-_-_---_______s_*sSia^S---___________^____________i

KtIOSIflSO
A co&cepç&o educado-
&al de Alberto Torres

¦•^•^•«b

Kl-_B__B

Domingo, 22 de Janeiro de I933¦m

Alberto Torres, se não che-
gou a elaborar um plano or-
ganlco de educação nacional
os princípios e fundamentos
desse plano se acham consub-
stanciados na profunda lumi-
nosa obra socio-politica, que o
inslgne pensador e grande ci*
dadãú Incorporou ao patrlmo-
nio cultural da humanidade,

Obra conceptuallzada gene-ricamente, nem sempre podia,
pela sua própria natureza,
comportar, como no caso, par-ticularização technJca das
múltiplas soluções do proble-
ma brasileiro, que elle estudou
e formulou com esplendida ob
.jectividade c admirável visão
do futuro.

Alberto Torres, na lógica ir-
refutavel de seu pensamento
conclue que toda a educação
só é possível mediante organi-
zação, de que é um effeito. As
coiístrucções educacionaes do
após-guerra, como a da Aus-
.ria, a da Eussia, a da Itália
confirmam admiravelmente
sua conclusão. Sem a orgam-
zação politica e insticucional
da nação, todo o systema de
ensino ficará compr-une.tido
principalmente pela falta de

ATT.LIO VIVACQUA
está hoje, felizmente, vlcto-
rioso.

O excelso mestre, analysan-
do 05 vícios e falhas do espl-
rito de estructura da institui
ção escolar do paiz, accen-
tuou, com precisão, a perigo-
sa conseqüência de "uma in-
strucção publica que é Um sys-
tema- de canaes de êxodo da
mocidade do campo para as
cidades e da producção para o
parasitismo".

Com sadia, clara e segura
confiança nas energias das
nossas populações, cujo con-
ceito ethnico elle multo con-
trlbuia para. rehabilitav pe-
rante os próprios bn.ileiros,
Alberto Torres pôde alcançai
o valor do brasileiro como"unidade educacional" de pri-
meira grandeza.

Elle definiu e preconizou a
escola de saúde, do trabalho e
da energia, antecipando os
principaes conceitos e finali-
dades da politica pedagógica
hodierna."Um paiz precisa desenvol-
ver as suas forças intelle-
ctuaes com a mesma .olicitu-
de com que desenvolve as suas
forças econômicas; daquellas

unidade sob o ponto de vista depende a efficlen_ia de tudo
technico e nacional

Deixar o ensino sem uma"direcção nacional" 4 sujeita:
o pensamento brasileiro a sei
dividido entre as muitas cor-
rentes de idéas importadas do
exterior, idéas na sua genera-
liade, nocivas ao paiz. (Alei-
des Gentil — "As idéas de Al-
berto Torres").

O principio de que a União
compete dirigir a formação
cultural do povo brasileiro

o mais." (Ob. çití)
Sustentando o primado da

acção espiritual sobre a acção
econômica e cósmica, na evo-
lução soc-al, que, segundo sua
nobre e profunda c» icepção,
não é uma resultante do de-
termihlsm.) histórico tão em
voga, Alb^ruo Torres procla-
mou, coim funeção essencial
do Estado democrático, a edu-
cação popular, com finalidade
humana e nacional.

Faculdade de Medi 'a
da Universidade do Rio

de Janeiro
CONCURSO DK DOCÊNCIA

LIVRE
Terão inicio na próxima'segunda-íeira, 23 do corrente,

as provas do concurso de do-
cencia livre das cadeiras declinica medica, clinica oto-
rhyno laryngologlca, clinica
gynecologica, clinica derma-tologlca e clinica psychíatrica.Clinica medica — Prova es-
cripta, ás 8 horas, no Institu-
to Anatômico. Serão chama-
dos os candidatos drs. Fran-
cisco Figueira da Costa CruzFilho, René Laclette, Gerbert
Perlssé Moreira e Floriano
Peixoto Martins Stossel.

clinica Oto-rhyno Laryngo-
lógica — Serão chamados pa-ra prova-escripta os seguintes
candidatos: drs. Paulo Valia-
dão Gomes Brandão, Estevão
Monteiro de Rezende e Aristi-
des do Rego Monteiro.

Clinica Dermatológica —¦
Prova escripta ás 11 horas na
Santa Casa — Pavilhão São
Miguel. Será chamado o can-
dida to dr. Antônio Fernandes
da Costa Júnior.

Clinica Gynecologica —-
Prova escripta ás 8 horas, na
Maternidade das Laranjeiras.
Será chamado o candidato dr,
Clovis Corrêa da Costa.

Clinica Psychiatrica — Pro-
va escripta ás 10 horas, na
Praia Vermelha. Será chama-
do o candidato dr. Eurico de
Fitrueiredo Sampaio.

Dia 24 do corrente:
Clinica Urologica — Prova

escripta ,ás 9 horas ,no Insti-
tuto Anatômico. Será chama-
do o candidato dr. José Paulo
de Azevedo Sodré.

São convidados a compare-
cer á secretaria a Faculdade,
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! TINTA?
Só SARDINHA

A ÚNICA QUE NAO BORRA>
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afim de asslgnarem o respe-
ctlvo diploma, 0s seguintes
srs.: Pedro Galvão de Men-
donça Procopio, Miguel Vas-
concellos, Paulo L. Pinto da
Costa e Deoclecio Dantas de
Araújo.

Relação dos alumnos das
diversas séries do curso medi-
co que serão chamados a exa*
me final, na próxima semana,
por não terem satisfeito a exi-
gencla para promoção porfreqüência:

Io anno medico: todas as
cadeiras — Os alumnos ma-

i triculados sob os números —
177 — 186 — 190 — 45 — 7396 — 170 — 52 — 147 — 32109 —93 — 79 — 200 — 201-— 114, excepto os três últimos
que foram promovidos em
Histologia.

Chimica Orgânica —- Os alu-
mnos de números: — 172 —
162 — 171 — 186 — 187.

2o anno medico: todas as
cadeiras — Os alumnos de
números: 29 — 45 — 61 -—146

187/— 212 — 221 — 242
r 319 — 330 — 335 — 393

451 — 454 — 468—- 46.
471 — 474 — 487 — 526
537 — 538.

Pfrysíca — Os alumnos Mau-
ro Paes de Almeida, Osmar de
Mello Franco, Naun Ladowsky
e Tácito Costa Filho.

Chimica Physiologica — Os
alumnos Nicandro I. Bitten-
court e Naun Ladowsky.

3o anno médico: Todas as

cadeiras. Os alumnos de nu-meros — 23 — 37 — 42 —
104 — -173 — 227 — 232 —
277 — 280 — 284 — 319 —
327 — 355 — 362 — 363 --
377 — 380 _ 387 — 391 —
— 400 e 412.

Parasitologia —, O alumno
de numero 405.

Pharmacologia —¦ Os alu-
que não obtiveram freqüência
prestarão o exame dessa ca-
delra simultaneamente com o
de Therapeutica.

4ò anno medico: todas as
cadeiras — Os alumnos de

Cymnasio Anglo Brasl
leiro

números —
65 — 80
98
174
213
261
290
335
372
447

— 28 _ 46 —
85 — 89 — 91

159
212
241
279
321
367
411

12

ri

139 — 157 —
187 — 188 _
230 — 232 —
262 — 268 _
300 — 301 —.
353 — 362 —
401 — 405 —
451 — 455.

Anatomia Pathologica
Os alumnos de números -

102 — 426.
Clinica Dermatológica •—

Os alumnos que não obtive-
ram freqüência dessa cadeira
prestarão o exame final sl-
multaneamente com o da ca*
delra de Clinica de doençaâ
tropicaes e moléstias infectuo-
sas..

5o anno medico: todas as
cadeiras — Os alumnos de nu-
meros — 15 — 17 — 24 — 3435 — 42 — 51 _ 52 —.5.

56 — 57 — 58 — 66 — 71?87 — 95 — 99 — 100 — 100

CHRON1CA DE LETRAS

O Demônio dos viagens
AUGUSTO FREDERICO SCHMIDT

O demônio das viagens, esse
demônio que traz vozes mys-
úeriosas sahidas dos cantos
mais remotos da terra, que
traz o veneno das inquieta-
ções. das partidas sem rumo,
per. E-rou fundo em nossa ge-
raça,.. Tocou de perto em ai-
guns brasileiros que não po-tíendo mais supportar a mo-
notonia das nossas cidades se
atiraram para as distancias.

Como mergulhadores que
apparecem á flor das águas
para respirar, quantos da
nossa geração não levanta-
ram ancora e seguiram para
derrotas sem fim ! De repente
indagamos de um que ha
poucos dias estivera comnos-
co numa mesa de café, matan-
rio o iedio, discutindo coisas
nossas: onde anda o Bopp?
E a, resposta informa que es-
tá numa cidade chineza qual-
quer. E o Adour? Está na Di-
namarca, depois de ter atra-
vessado a Rússia. O Jobim é
que vem de chegar da Alie-
manha! E ha outros que se-
güem e tornam, iguaes e in-
tegros como foram, roidos do
mesmo desejo de viajar, de se
perderem de novo nos mares
MiMitititiiiifttitiiiinMHiiiiiintiuMittiitiiiiuiiiiiliiiii

j Curso Commercial 1
s Matrículas abertas até o dia ;
| 30 do corrente. Estão funecio-1
jj liando ae aulas de revisão das |
i matérias do curso de admissão.:
1, Cursos Brasileiros, rua da Ca-1*
I rioca, 22 —> 1-° andar. Tele-:
f phone 2-6903. §
ril|inilHIII!HirilllflllllltlMIIIHllMHIIIÍMHM11llllt1ll"

da Oceania, de se misturarem
com a gente, poeira de gente
que arrasta nas ruas dos por-
tos asiáticos uma ...infindável
vontade de pão e cama. E ha
nesses possuídos pela insta-
bilidade, nesses arrastados pe-
Ia paixão de terras novas de
^costumes differentes, em to-'dos elles um ar inciifferehté,
que os marca, que os distin-
gue dos outros, de nós a quem
o desejo de seguir também
ainda está dormindo e que
nos sentimos presos por tris-
tes raizes machucadas e pisa-
das tantas vezes, mas que re-
sistem — ai de nós! — que
resistem não sabemos como.

São sempre raipazes pobres
e suas viagens nada têm de
confortáveis, são viagens de
libertação, viagens de quem
precisa-se curar de doenças
de alma, de quem segue para
não morrei*, para se alimen-
tar do pão dos caminhos, de
pão das estradas, dos rios, do
alimento que está escondido
em uma e outra raça. São
esses viajantes nossos, os pri-
meiros aventureiros do espi-
rito, que temos. São as victi-
mas dos ventos que trouxe-
ram para aqui sementes ter-
riveis, que revolveram as en-
tranhas da nossa terra e de»
ram nascimento aos . frutos
das inquietudes mais diver-
sas. O phenomeno que o
após-guerra provocou nos ho-
me.ns que assistiram esse
massacre, essp desejo de fugir

e que teve no Vasco Cha-
dourne, nos livros de Morand,
de Montherlant e tantos ou-
tros, sua expressão literária

esse phenomeno está ba-
tendo agora em nós. Ha o de-

hMMiiiniiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiifiiMiiMiiiMiiiifiiiMiiiiiiiimrtitiiiiiiitiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii»-

Antes de assumir compromissos escolares, visite as installaçõcs í
da ASSOCIAÇÃO CHRISTA DE MOÇOS (Departamento de Ins- §
trucção). CURSOS DIURNOS E NOCTURNOS. — CURSO COM- |
MERCIAL. — Inspeccionado o.ficialmcnte. — CURSO DE AD- |
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jGsmnRsio niETi.opoi.iTi.no
(OFFICIALIZADO)

Rua Dias da Cruz 241 — Meyer
Para ambos os sexos. — Rigorosa disciplina e moralidade.— Ensino primário e secundário sob a direcção decompetentes professores. — Bondes de Piedade

e Bocca do Matto

monio das viagens nos apon-
tando nos navios que descan-
çam nos nossos portos a cha-
ve para a nossa angustia.
Queremos, também nós filhos
da terra instável e louca, fu-
gir daqui."Oropa, França, e Bahia",
do sr. Jayme Adour Cama-
ra, é o primeiro livro desse
grupo de viajantes. De uma
maneira leve, ágil, nos conta
esse sr. Jayme Adour Cama-
ra a sua viagem por terras
de Finlândia e outras..

Tem um estylo rápido, não
chegando nunca a enfastiar
o leitor. Apesar da sua graça
e do tom cynico com que pre-
tende olhar à vida e as col-
sas ve-se bem que o escnp-
tor de "Oropa, França e Ba-
hia" tem a segural-o diver-
sas garras, que nesse homem
que quiz assistir as noites
brancas finlanciezas, a quem
a aurora boreal deixou num
deliquio. nesse homem a
quem a Rússia seduziu, cora-
josamente, nesse homem que
pretende tomar uma posiçãode sèr liberto de todas as pie-
guices, de todo o apego ás
tradições, ha, também, nesse
jornalista objectlvo, um. certo
medo do próprio mundo que
o attrahe, uma certa amar-
gura de nuem não tendo ral-
zes as desejaria ter.

Geração perdida esta nos-
sa! Viajar é um derivativo,
uma forma de explodir e não
o interesse por um espectaculo.
As vidas que estão do lado
oppoato ao nosso, nós não as
procuramos, pelo amor queellas nos inspiram, mas pornós mesmos, porque precisa-mos procurar nellas o que nos
falta. Como os viajantes da
Europa, de quem Monther-
land dizia que a rigor dese-
javam fugir de si .próprios,
desejavam viajar para fora
de si mesmos, os nossos po-bres viajantes, também, se ati-
ram para terras desejando
no fundo a partida de si mes-
mos, a fuga das suas própriasdecepções, das suas choradas
noites de adolescência, da
sua solidão no meio dos in-
differentes dos hotéis. Ha to-
da uma multidão que não
tem lar, que não tem pouso,
que passa as grandes e docesfestas christãs abancadas nas
mesas dos bars, dos festau-
rantes, nas estações. E' des-

Era um dos marcados para as
fascinações falsas.

No seu livro encontramos
alguma coisa da sua indisfa.-
çavel desolação. Não é nun-
ca um viajante enternecido.
Não tem um sorriso triste
para os que passam, para os
pobres que encontrou na sua
peregrinação. Sua piedade de
homem de partido, uma pie-
dade pelas multidões. Ha um
episódio innocentè que o sr.
Adour da Câmara diz que as-
sistiu em Lisboa. Viu elle, au-
tor, um homem pulando um
gtradil, perto da estatua de
Eça de Queiroz,. para roubar
uma rosa. Appareceu, é claro,
lmmediatamente, um sujeito
da prefeitura pedindo docu-
mentos do ladrão.

No entanto, essa primeira
llcção que Jayme Adour re-
cebeu ao saltar em terras es-
trangeiras, deveria lhe abrir
os olhos, cahir nelle como
uma dessas observações queabrem as portas sobre o es-
curo de uma casa, que des-
mancham as mais terríveis
confusões. Deveria ter sabl-
do, elle, vêr nesse gesto um
symbolo do mundo. São ios
homens oue se arriscam de.-
sa maneira, para a conquista
ephemera de uma flor, os
únicos que podem salvar o
mundo; e, pular um gradil
por causa da rosa. e muitas
vezes viajar mais do que pe-netrar em terras fechadas e
distantes...

SELECTA CHRlSTA -
Odylo Costa Fllhü — LI-
vraria Catholica.

Trata-se de uma Selecta
Christã feita por um joveminteiramente desconhecedor
do assumpto. Reunio elle,
sem nenhum bom gosto, tre-
chos de diversos poetas e de
muitos fazedores de versos.O mais interessaíite é que oseu jovem e sympathico au-
tor — discípulo de Felix Pa-
checo — o infatlgavel inimi-
go de Charles Baudelaire —
achou logar nessa Selecta pa-ra um poema seu, o que re-
presentã seu rigoroso senso
critico.

P. S. — Tenho a grandealegria de communlcar aosleitores do DIARIO DE NO-TICIAS que, a partir de mar-
ço próximo, a critica littera-ria deste jornal será feita
pelo sr. Tristão de Athayde.

A volta do sr. Athayde a

108
147
229
261
287
308
331
345
363
378
396
405,
414

109
192
235
274
288
315
334
349
368
385
397
410
417

114
226
237
278
296
326
340
357
371
387
400
412
418.

141
228
239
282
301
330
342
359
373
394
403
413

Clinca Urologica — Og alu-
mnos de números — 287 —-
373 — 288 — 109 — 296.

Clinica Cirúrgica — O alu-
mno numero 349.

Medicina Legal — Os alu-
mnos de números — 413 —
282 — M - 51 - 410 — 17278 — 235 — 349.

Hygiene — Os alumnos dè
números -— 282 — 56 — 239

86 — 87 — 349.
Clinica Medica — O alu-

mno de numero 345.

Jóias
Cautelas da Caixa

Econômica
Empresta o VALOR

REAL
Casa Gonthier
15, Luis de Camões, 47 e
195, 7 de Setembro, 195

Resultado dos exames de
admissão, prestados em de-
zembro de 1932:

Germano Nledíeld e Jacin-
tro Osório de Lossio e Silva,
distineção gráo 100; Euler Vi-
ctor Ribeiro e Cláudio Lou-
renço Gomes, plenamente, 90;
Luiz Ulhmann Nunes, plena-
mente, 80; Carlos Napuleão
Mazza Ferlich, plenamente, 76;
Antônio Lima B .lho e Calis-
trato Muros, plenamente. 70;
Eros de Ávila Bamberg, Fritz
Richar_l Roenhoefer, Isaac
Rosenfeld, João José Niedfel
e René de Broüx, plenamen-
te, 65; Alberto Ferreira de
Aguiar. Aloysio Augusto Jun-
queira. Antônio Melra Cha-
ves, Augusto Henrique Mar-
tins Santos, Cid Alves Cor-
rêa, Dory Kalaf, Maurício
Caldeira Alvarenga, N.lio
Zouain, Otto Pfafstetter e
Roberto Meira Chaves, plena-
mente, 60, Abílio Ferreira da
Motta, Cincinato Ferreira de
Aguiar, Henrique Mattos,
João Gomes Ferreira, Júlio
Barbosa de Almeida, sim-
plesmente, 55. Foram repro-
vados 4 alumnos.

Resultados dos exames do
curso primário:

Io anno — Tassilo Eich-
bauer, distineção, 100; Decio
Leite Oiticica. plenamente,90; Antônio Mattos, plena-mente, 85; Francisco Cons-
tantino Secco, Samuel Zi-
trins, Túlio Sãomarcos de
Almeida, plenamente, 80; As-
thor Sá Roriz, plenamente, 75.

2o anno ~- André Martins,
plenamente 90; Alfredo La-
croix de Moura. Eduardo
Frederico Muller, Elsa Stre-
va, Rubens de Azevedo Gal-
vão, Paulo Pick e Luiz Fróes,
plenamente, 85 Celso LeiteOiticica, plenamente, 80; Ri-valdo Barbosa. Therezinha
Cunha, .plenamente. 75; New-ton Froes, Luiz Fernando
Gusmão, plenamente, 70,
Aloysio de Freitas. João deSouza, plenamente, 65; IvanNazareth, Ivan Sà Roriz, pie-namente, 60; Fernando São-marcos de Almeida. José Nes-tor Lima. simplesmente, 50.Não houve reprovações.

3o anno —• Fernando Ma»cedo Luciola dç Broux ePaulo Mourthé. distineção, 95;Sylla Alvarenga, plenamente,90; Júlio Mario Cardoso, pie-namente 85, José Figueire-
do, Maria Lúcia Martins, pie-namente, 80; udir Streva,
plenamente, 75; Clovis Ha-beyche, Raymond de Broux,Rollando Habeyahe, ThildeAor, plenamente, 65; WaldyrLima, simplesmente, 45; nãohouve reprovações

fl escola opporfuna de Denoet
(Communicado da Directorla Geral de Informacõc. Estati«tica e Divulgação do Ministério da Educação e Saúde Publicai

MALAS
Senhoras vinjantoa, não flui»
xem da vêr os m-ssoj preces

reduzidos.
RUA DA ASSEMBLE^.. 39
(em frente ao Camizeiro)

h.C0^?^^^ actividade literária significa,
_?J.u^coní.rÍ. ° J.a top mal Sem exagero, um novoS-

i Escola Superior de Commercio
RIO DE JANEIRO — FUNDADA EM 1913

...conhecida o.ficialmen.e pela Lei Federal n. 3.109, do . do
Uutubro de 1916 —• Fiscalizada pelo <-Ov.rno Fcd.ral

Cursos Diurnos e Nocturnos
Ensino essencialmente technico e profissional

J.hfuo -burtíiH hh lít-i-ripi.'ócs pnrft o curió do admls.üo
cujos ("tam*. _o rc.ill/am ein Fevereiro próximo dan _e#ululc.
disciplina»; PORTl/GUEZ FUANCEZ Al.ITHMETJCÀ E GEO*

Í50l~ PRAÇA ÍM REPUBLICA-60
(L-du da F.-ffciiura) — TEl.EITIpNE 2----0

defendido edifício da família,
da fixação, do amor aos mor-
tos. >

O livro do sr. Adour da Ca-
mara, nos suggere tudo isso.
E o conhecimento do seu au-
tor acrescenta algumas tin-
tas nossas a esse quadroVeiu de um longinauo Estado
do Norte e abicou entre nós
durante aJfrunr tempo curió-
so de livros, lendo muito em
silencio.

Seus ensaios foram os de
um estheta, já passados de
interesüe e passados no tem-
po. Do repente sua vida se
modificou c suas maneiras,
também. Adquiriu um senti-
do novo da vida. Como um
prisioneiro, longo tempo em
reclusão, desejou a vida. Suas

i Idéas tomaram, aspectos d;
jj díssolventes, e, por fim, Uv_-

íijl mos noticias dc-lle era brumo-
j|ji..a_ terras, de que as geogra-

phia_ talavam vagamenle.

exaggero, um novo periodo de florescimento intelec-tual para nós. E' elle o gran-de oritico de nossa geração, oúnico que possuimos com me-thodo e amplitude de vistas,
com serenidade e isençãobastante, com espirito objec-tivo sufficlente para este la-bor^árduo e terrível. Sua vol-ta á_ letras tem, pois, uma im-
portancia formidável. Aqui
ficarei, guardando, sem brl-lho, o seu logar. Como o Jogopreliminar, que mata o tem-
po, para que venha o grande
prello, me terão aqui os lei-
tores do DIARIO DE NOTI-
CIAS durante algum tempo
ainda )

Dormitório de luxo 1:000$
Sala dé jantar luxo 1:200$
Rua Senador Euzebio 8S-87

CASA ARNALDO
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3abbaclôs!
Deverá, v s. mwa* •"Cr«o-PhMOl" para aa tlaato-
.aeçòat da aua caia.

O aau lornaeado» lha
aaranlir* a tua q__li___a.Crt9*m*arwl é • marca
ia iMlhor drtirtiactaata ajva
ia labnca ne BraiH.
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flfJ-U etc. __ Sp.clmen- para
jardins, pássaros, etc. __. Plan-
ta_ ornam, utaes c arvores
fructlferas,

CENTRO DOS AMADORES
22 — Rua Larradlo — 22

Faculdade de Pharma-
cia e Odontologia do

Districto Federal
EXAMES DE PREPARATO-
RIOS — EXAMES VESUBU-LARES — CURSO ANNEXO

Serão encerrados no dia 26do corrente, as inscripções
para os exames de preparato-rios, na fôrma do art. 80 dodecreto n. 19.851, de 11 deabril de 1931, revigorado peloartigo Io do decreto n. 22.106de 18 de novembro do anno
próximo passado. Os alumnosterão oa auas Informações
diariamente na secretaria daFaculdade, á rua Io de Marçon. 4, 1° andar, e os exames
serão realizados na nova sededa Faculdade, no próximo mezde fevereiro. Os exames ves-tibulares serão realizados dodia 2 ao dia 15 de fevereiro
do corrente anno, e serão se-
guidas as mesmas instrucçõesdas faculdades superiores do
paiz. O curso annexo quefunecionarà durante o anno*corrente, está sendo ampliado
para receber alumnos dos cur-
sos gymnasiaes para admls-são á 3" e 4* séries.

Lojas Brasileiras
Louças, talheres, me-
taes, aluminios, etc.

Apparelhos de jantar deede 70.000
Baterias de aluminio desde 278000
Av. Passos 104 — Av. Pas-
sos 75. Rua Larga 122 e em
Bello Horizonte Av. Affon-

so Penna 534.

Copias á Machina
E ao mitncographo. Curso Com-
merclal Da.tylographia Tachlgra-
P-íta. ERcripturaçfio Mercantil e

Aritltmetlca
7 f._t. 107 — ESCOLA UltANIA.
Linguaja pur Ing, e France. natos.

Um dos últimos communi-a-
dos distribuídos pelo Bureau In-
ternacional de Educação, em de-
zembro do anno passado, divul-
ga, baseado em informações da
Associação Americana para
Educação de Adultos, uma inte-
ressante noticia sobre a Escola
de Opportunidade de Denver,
no Colorado. Tem esse instituto
por objectivo principal facilitar
pela instrucção adequada, facul-
tada aos sem trabalho, a solu*
ção do problema da desoecupa-
ção, talvez o mais grave e mais
premente de quantos concorrem
para a temerosa crise em que
se debate o mundo contempora-
neo.

Para attingir essa finalidade
propõe-se a escola de Denver a
manter o moral dos trabalha-
dores transitoriamente desoc-
cupados e a assegurar aos defi-
nitivamente desempregados, ca-
da vez mais numerosos, uma
nova reclassificação sob o pon-
to. de vista econômico, social, in-
tellectual e moral, promovendo
o aperfeiçoamento das quálida-
des que condicionam a efficien-
cia. individual sob esses diffe*
rentes aspectos. A obra empre-
hendida nesse sentido é comple-
tada com a do aperfeiçoamento
dos trabalhadores em activida-
des, de modo a prevenir o risco
de desoecupação a que estão su-
jeitos os menos capazes no re-
gimen de intensa concorrência
gerado pela crise universal do
trabalho.

Deve-se a idéa da fundação
da escola de Denver ao espirito
observador de uma mulher, misa
Emily Griffith, professora pri-
maria em um dos quarteirões
industriaes daquella cidade, lia-
bitado por immigrantes estran"
geiros. Visitando frequentfmen-
te as famílias de seus alumnos,
teve aquella educadora ensejo
de assistir a dolorosos quadros
de penúria e de verificar ser a
ignorância o grande factor do
estado de abatimento e desespero
em que se encontravam os la-
res visitados.

Verificou que o motivo liabi-
tual da miséria notada era a
desoecupação dos chefes de fa-
milia, proveniente, em regra, do
facto de não terem eiles reo_*
bido o preparo conveniente pa-
ra exercerem uma occupaçáo de-
terminada ou da circumstan.-.ia,
quando possuíam qualquer ha-
bilitação profissional, de não
ter esta appücação e nâo lhes
ser possível encaminhar para
outras especialidades, a que se
Eentiam alheios, a sua activida-
de. Immigrantes havia que se
viam impedidos de conseguir
emprego por não saberem falar,
ler e escrever o inglez. "Se to-
dos esses infelizes", ponderou
a benemérita educadora, "pu-
dessem adquirir a instrucção ou
a technica que lhes faltam, es-
tariam salvos".

Inspirada por essa idéa, tra-
tou de reunir os adultos que a
preoecupavam e discutiu longa-
mente com elles, em r.petidas
conferências, todos os aspectos
do problema. Emprehendeu. em
seguida, junto aos empregadoi-es
chefes do movimento syndioalis-
ta, organizações de assistência
aoeial e autoridades competon-
tes, uma campanha em favor do
seu projecto. 

'

Obtido o assentimento dos
responsáveis pela instrucção
para uma tentativa de ensaio, a
Escola de Opportunidade iniciou
os seus cursos em setembro de
1916 na sede de um estabeleci-
mento escolar não provido, si-
tuado, em pleno quarteirão das
usinas. Esperavam-se, no maxi-
mo, algumas centenas de matri-
cuias. Logo no primeiro anno
registraram-se 2.398. Em 1931
foram recusados mais de mil
candidatos á inscripção por es-
tar excedida a lotação da escola.

A freqüência média diária que
era de 1.186, em 1916, elevou-
se a 3.875, em 1931.

Exceptuados os sabbados e
domingos os cursos funecionam
ininterruptamente das 8 horas
ás 21.15.

Os programmas apresentam a
flexibilidade conveniente, pro-
curando-se adaptal-os ás cir-
cumstancias e ás necessidades

.uerieia
< entre

dos discentes e "não desanimai
a ninfuem", A idade dos-ai*.
mnos varia entre 13 _
sendo mais intensa a fi
no grupo comprehenrii
20 e 29 annos de idade

No exercicio de 1928-1930 asdespesas com a Escola de 0d.
portunidade se elevara» a
$226.930.50, dos quaes
199.254:00 provinham _è'tá„àj
cobradas pela administração"-'..;
cal. • O restante representava o
produeto de diversas sub.ven-
ções, inclusive a federai de m
goza o instituto, da venda d.
objectos fabricados na escola _
de donativos de varias 'roca."
dencias.

Desenvolvendo paulat!ii_men.
te o plano de sua obra educa-
tiva, conseguiu o estabelecivuen.
to ministrar os seguintes ¦ u-so.
do seu programma actual: 1)
cursos profissionaes diurnos.
nocturnos, elementares . adeatí.
tados; 2) cursos commerciaes
diurnos e nocturnos pais adul*
tos; 3) cursos de instrucção ge*
ral para adultos; 4) cursos de
instrucção geral para ra iizes;
5) cursos de instrucção" geral
para moças; 6) cursos de inglez
e de instrucção civica para es-
trangeiras; 7) cursos destinados
a moças indisciplinadas; 8) cur-
sos diversos (chimica industrial
vendedores de armazen-, elo-
cução, etc).

A Escola de Opportuhidad.
tem uma divisa què define ex-
pressivamente o seu program*
ma de acção: — "You can do
it!" Miss Griffith resumiu
nestas breves palavras dirigidas
aos desamparados de todas as
profissões o pensamento erys-
tallizado na benemérita creação
de seu altruísmo. A fé na na-
tureza humana e no poder da
educação e a necessidade de jus-
tiça para innumeros indivíduos
relegados ás mais Ínfimas situa-
ções da escala social por falta
de unia opportunidade de revê-
larem, graças á cultura indicada
em cada caso particular, s _u3
verdadeira personalidade,

_ml*__w___-í
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Escola Polytechnica
Os candidatos á matri.u.s i

quo quizerem completar prepara-torios na Escola Polytechnica de-
vem apresentar seus requerim.r.-
tos até o dia 25 deste mez, d-
accordo com o edital affixadó -
portaria da Eseoia.

Exame vestibular
Os candidatos á matricula ¦'¦'¦

Escola Polytechnica devem re.
querer inscripção, -ala 10 d.
fevereiro próximo.

As condições de> inscripção
acham-se especificadas no edita"
collocado na portaria da Escola,

— Estão chamados á secretaru-
da-Escola os alumnos David Ler-
ner _ Sylvio Lobo de São Thiago

Dr. José de Albuquerque
Doença. Scsuae, do Homem

Diagnostico causai e tratamento d»

IMPOTÊNCIA EM MOÇ
_^ B. 7 Setembro. 207—De 1 ás 6 hs.

t"" ""•¦••"¦•¦¦"¦•¦¦¦•¦•tiiimiiiiii >».¦.„„„„„,„„ „„„„„ „;- imJ

| Exames de admissão á 4.a série !
I O Üymnasio Sul Mineiro de Itanhandu*. estabelecimento de en- -
jj sino of.i.iai. e que distu do Rio 7 horas de viagem, recebe inseri- I: pçoes para os exames de habilitação á ..« serie ata „ dia 25 do =
: corrente. °¦""*•¦*" s
5 1'.formaçõesjfla sédé dos CURSOS' BRASILEIROS á rua da Ca- I
s rioca li. Sobrado. Tel.phnne 2-6903.
•¦""" """ HliMilIllliiiHiMi nnmiii.n,,,,,,,,,,,,, „„„„

IIIUltHllllll|tllMIIItUltltltlllllMII-Mt>-''

í 3$400 A^PrcatlnhnB Cru.clru
fortes e buiiltas, (irau-

• dt- reclame duu
i

ATHENEU COMMERCIAL
Ensino techiilco-mcrcantll, offlclalmcnto fiscalizado

Dirigido por uma sociedade do professores. Modernas in-stallai.iK-s. Mensalidades mfnima6 e sem taxas com as mes-
mas garantias das escolas congenores, ..ulas nooturnas e

! dr<rnas. Exames <i«. admissão c matricula em Feverclru
KVA VISCONDE Dí. RIO BRANCO 16, 1» L a- ANDARES

>»->i*->0-»';

Gymnasio Vera-Cruz
Exame» de admissão ao Io anno seriado
..cham-.a ab.rtar. r.o Gymnasio Vera-Crus as lnscripoõeíi-ia o exame do admissão ao 1.» anno Boriadcestranhos,
Os alumnos fine houverem terminado o 5o annocoiag Publicas poderão candidatar-.
Aoha-ía tanil)t-:?i aberta

d...t!nadn n0 prepí,ro p.irutn cm secunda época (faveretro).
do .' ú.ipo d.:r. K.roln

para candidatos

das Es-
e a cssií exame,

a matricula no Curso de Feriar,
o exame do admitsão, a r-aluir-

C»i * ínt<
d-

.-òcrão candidatar-»*
Publica., fazendo c.te

atar-ítf a etse exame. I
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piem suicídio, nem morte em combate
.... o que se dizia em Bello Horizonte

em outubro de 1930
(Do correspondente epistolar do

DIÁRIO DE NOTICIAS)

BELLO HORIZONTE, 20
• -janeiro) — Sem nunca ter
ríhido da memória do povo
Maneiro o caso do major
feVánça era considerado
morto e agora resurge, in«e-
Sante, quasi apaixonando
o"-espirito publico.'O major Bragança foi o
uViico oíücial da múicia ml-"eira 

que ficou ao lado do
governo Washington Luiz ao
PKOlodir a réVoluçao de 1930.
incorporou-se ao 12.' Regi-
rfientó de Infantaria do Exer-
cito federal, e quando, depois
da heróica resistência, essa
„op'a se entregou, o major
Bragança capitulou com ella,
e, nesses dias, morreu, ou foi
morto"] ,,„

Espalharam-se, sobie sua
morte, duas versões. Uma ot-
ficiosa: fora um suicídio; ou-
W3 official: o major morrera
ei« combate.

Esta segunda hypothes>j
caiu «or si mesma, embora
fqssc 

'baseada num attestado
dt óbito passado depois da
rendição, pois, depois dã oc-
cupacão do quartel do 12.
pelas" tropas revolucionárias,
.'- consequentemente após cs

ombates, o major Bragança
íoí visto por muitas pessoas.

Ã versão do suicidio acaba
de ser destruída por uai lau-
do pericial. A família do ex-
tincto requéreu a abertura de
um inquérito para apurar as
causas de sua morte, e, ex-
ríumadò e examinado o seu
esqueleto, os peritos que oram,
--ler. de outros, o dr. Antenor
GosU do Gabinete Medico
Legal'do Rio, e o dr. Virgílio
GüalbertO; constataram o
amalgamento; por pancada
capaz de produzir a morte,
dó osso da região frontal di-
i-élta Fundamentando-se nes-
ss laudo, os advogados da ia-
milia Bragança regeitarama
hypothese do suicidio.

Restam, pois, duas possioi-
lidades para explicação do
caso: accidente ou crime. E

outra, vizinha do se-talvez
gundo.

Sem emittir opinião entre
essas duvidas e suppcslçòes,
lembraremos o que se dizia
em Bello Horizonte, sobre o
major Bragança, em outubro
de 1930, depois de victoriosa
a revolução.

O conhecido.official, conta-
va-se, empenhara todas as
suas energias na resistência
do 12.° de Infantaria do Exer-
cito. Convocado o conselho
para decidir sobre a continua-
ção da luta, quando alguns
officiaes do Exercito sustea-
tavam que era um dever o
combate até á ultima extre-
midade, o major Bragança
discordou. Justificando a sua
proposta de capitulação, disse
que, pela circumstancia de
pertencer á policia mineira,
seria o único official sacrifl-
cado com a rendição, mas que
era forçado a aconselhal-a,
para salvar a vida dos que po-
deriam conserval-a com a
entrega da praça. Mostrou,
com eloqüência, a inutilidade
da resistência.

Rendeu-se á praça, e, como
o previra, o major Bragança,
segundo se dizia, foi sacrifi-
cado, acreditando uns que
tivesse sido fuzilado, outros
que tivesse recebido um tiro
sem o ceremouial militar do
fuzilamento.

Esta impressão é a que per-
dura na opinião publica. O
que parece exacto, é que .os
responsáveis pela situação,
em 1930, não julgaram legltl-
mo, isto é, justificável, ou
legal, mesmo pelo critério re-
volucionario, a morte do co-
nhecido official, pois procu-
taram explical-a fora da ver-
dade. Talvez se tivessem dei-
sado lUudlr pelos que a per-
petraram. ,

j& actuaes autoridades mi-
nelras estão agindo com lisu-
ra na averiguação do caso, e
talvez consigam reconstituir
os factos, apurando responsa

EM PELOTAS ÜS 14.55 DE
HONTEM

MONTEVIDÉO, 21 (U.
P.) — A Aeroposstale an-
nunciou que o aviador
Mermoz descera em Pelo-
tas às 14.55 minutos.

! O CASO DOS
"PICOLE'S"

O caso da morte do menino An-
tonio, filho do er. Humberto Do-
mingea Martins, que tomava um
sorvetlnho "picolé", íol amp:agen-
te noticiado hontem paios vesper-
tinos, com a divulgação das pro-
vldenclas adoptadas pala policia
da apprehensao do drogao exis-
tentes na fabrica de sorvetes da
rua Catumby n. 10.

A' noite esteve em nossa redoc-
çfto o sr. Ephralne Kotz, soclo
aa firmai Segall & Kotz, que nos
velu declarar a sua Intenção de
acclonar os fabricantes de sorve-
tes que annunciam "picolé", por
ser .este fabrico e denominação
privilegiada da sua firma.

Trata-se de uma imitação que
o publico vae acceltando, nuw o
legitimo "picolé" é da sua fabrica.

visita do interventor carioca
O Centro Promotor de Melhoramentos daquelle morro

está preparando carinhosa recepção

O TREM ESMAGOU A
PERNA DO MENOR
Hontem, á tarde, próximo á es-

taçáo de Engenho Novo, íol co-
Vddo por um trem dos subúrbios
c menor Irlneu, de 14 annos de
Idade, íllho cie Rodolpho Denal-
de. resldentp á rua Victor Braga
n. 128.

A vlctlma ficou com a perna
esquerda esmagada, s oi í rendo
ainda um ferimento na cabeça.

Recebendo 03 primeiros socesr-
"os no Posto de Assistência uo
Meyer, foi em seguida para o «.
P. .3., dada a gravidade das le-
sp5cs soffridas. .

'Íwp->1MÍp--—HpWSpfe^tetp^SP-W-pM ¦ sf l^_i |{
v!'^'/^m^ffySK^nmV''''''•**¦''*¦!¦*¦*.*i*i*i*i*i~'*'*''•+*¦'*— '*''|*!y ^'t1*'!yI^^^Wií^.^iWWffT*!;Ã;'!*5tí*l'!*ÍiiMM—imBSWBPPJWW '*' '¦'*'¦'*ffi*'«IM;!''^'!*!'.'!*!'*'•'¦ ¦¦ift^i*.'»':''**S« II

<_Í-:>v !.;' J^T_£MfW^ 't::'^ , /á_M_Í--------------T^--^-^-HMÍi''::': >y'V-_1MÍ ' ^fn^WT \\
ieWpsjwfwJjMWira II^vv vWk''-'Ék 9iw<Tikiy •'¦'^¦yyy-i'^f^^ajdt'.''' - Vatfjrrf* •' -*-F,:ty^* • •"'•;'¦'' ,fiMMÍii'mf&^mWmmMmn^mmw^kWÉ ••¦'.¦•-•¦•¦:'.¦.•¦¦.¦ .•»• y •• ¦•¦•¦•.¦¦; ii

HNll^fc p_St_y ::" ,; f 
' 
^^TjE _.~_>...-i'X^..<»i:'-lí:^ ;¦::•¦: -Ji. l(':: ^ftótíBESr'¦''¦'¦'''''¦ V'':tt2d&<^^?>::-.-- ¦¦•.:.¦,•v^^p*»<i:'.:i>.i.J-.:. --iT^^fmf^-^viffmmSsr^'-'•,>J^^^^<**MBWa!Ta^^^^^Pi Mv^Apr! li

BjN n__MiM_______Í___Uiiii________H ' ' _R: '%/¦ ))
mWHtm^mnSKK^mwMwMwMwMwMwMwMwMwMWMwMwMwMwW^^^ ¦- _f;':r--l ViBPÉFT 9m _K::Pi^.*:W>w!.:'''ii!!:i**? -rrr^M _¦. ''x:'9: .1 :i {{
_K_É Aâ_i lHK__!^^|£âi^3 I : : :_f ¦ "<:*.•¦ )

1 r^w '.:^p_te-Mj-_i::T—I (_tyi»?N_l -B—__3 _¦_.¦:——! _bÜiB Ba Hi^__^.J^pi }

%*?'¦ ___H WmW'-''' -'í'V__B____Bk'*:'-' ^mwt':^9w^tm\ m^mwXy-' V:f_-3M Imfll P^V ¦__ __E ____[

ra Ba-tvWi^'Ti -O ¦ ¦ _____<. 1'Hf %/m- ¦ :'í*>v - j__iir?Ax *3ÊÊk '¦' WL- t^ftll
f*_^__i^^___i_^''»_lip 'Z&ÊÊeic* "' T^mWÊÊÊmwffltéiBmÊmwMvuwMwM}

¦StáSr lí :*3mY' vK___pMÍ_PI_^__hh__I^]^______i^__w:^:' Mt ' ^: 1__^^____M l__è/B

—

hentoi doa impo$to$ territorial, predial,
transmissão de propriedade e de taxas de

constr acção.
,'-_——— » .

Procurem a COMPANHIA LMMOBILlAttlA NACIONAL, «ue
vende Terrenos e prédios com todo» os melhoramentos e com
vaníagen" âue -**1U pódc offerecer. devido ao seu contracto
eom a Prefeitura Municipal.

TERRENOS PARA TODOS OS PREÇOS E PARA
TODAS AS POSSES

MUDA DA TIJÜCA — Informações com o Coronel Padllha,

junto e antes do n. 136 da rua Pinto Guedes.
MARIA DA GRAÇA — Trens da Linha Auxiliar t Rio Dou-

,0 -BÍndH^t Penh.íc.chamby e Ramos. Informações com: os

Srs. Magalhães, rua VIII 11». Luna Mello, rua I. 92. e Nlcolau.

rua'VI (casa velha).
FREI MIGUEL E PIRAQUARA — «o Realengo — junto i

^?„Í. Rio Sio Paulo e ruas Capitão Teixeira e Municipal. In-'tSS^^o-^vSSSSn-i^ os Srs. Tenente Alberto
V^Ti ruaOntess. 166. Ath.yde. rua Santa Odilla. 22. e Júlio-

Sá. rua Nova 164. ' '¦ ¦' ¦

Iníormações completas no Escriptorio Central f

Rua da Quitanda 143 — Térreo — Phone 4-6126
_ niffip-ipni- — i*L

"^«oradores 
do morro de S. Carlos quando do mandado de despejo que foi sustado por,

Os moradores no mw _^ 
^ ^^ flo Governo ProviSOrio

:l clarear \
.os dentes \
edesinfectar \

a bocca . • I
•fiem _b%£Iv,a. \.% mm \
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ATROPELADO POR
AUTO

Ao atravessar, hontem, a rua
Buníos Aires, íol atropelado pelo
au.ü u. 3.522, dirigido pelo chauf*
leur Manoel Rodrigues.-Guimarães,
o funcclonarlo da E. P. O. ».,
-\rllndo Benedicto da Silva, de 58
annos, brasileiro e residente aa
estação tio Honorio Gurgel.

Verificado o atropelamento, o
motorista Rodrigues fez parw
Mu carro e, tomando J 

vlctlma.
condU7.1u-a para o Posto. Oen**ü
da, Assistência, apresentando-se
em seguida, ás autoridades do 4»
dlstrlcto policial, que registraram
o accidente.
niiiiiiTf'""1"""""""1
billdades mediante o appello
ás testemunhas dos aconte-
clmentos, entre os quaes a
otficialldade do 12." Regimen-
to e aquelles aos quaes íoi en-
tregue o major Bragança, na
hora da capitulação

SÍNDINO NOVAMENTE EM
SGENA

MANAGUA. 2KU. P.) — An-
nuneia-se qu* um dos jtrupos de
r*S»lde« composto do uma cen-
tena dc homens é chefia*? por
Jübfc Leon Diaz, ao pns«o •lue O
outro d* cento e nuaroiita obe-
dk> á direcção de Luis Pinepla.
\credita-se na possinílldado d«
uma próxima pacificação, devido
á interferência do ministro So-
fonias Salvatierra aue. em com-
panhia do pae de Saniino, ir*
discutir as condições da oa_ com
o chefe insurrecto de Sin Rafae-J
dei Norte. A situação complica-
se dian.te do fauto de nem todo*
o» grupos de opposicái obaiece-
rem ao eontrole de Sandini «o-,
d»ndo #lguns serem considerados
rebeldes e outros simules ban-
didos. ______________

MOVIMENTO DO PORTO DE
MACEIÓ' EM 1932

São Carlos é um dos mais
accessiveis morros da ei-
dade.

Nem por isso perde para
os outros em sabor cario-
ca, ou melhor diremos, bra-
sileiro.

Seus distúrbios, seus sam-
bas, suas festas caracteris-
ticas, dão-lhe este aspecto
de acolhimento que agrada.

Ha pouco tempo, uma
noticia correu célere pela
cidade. A população do
Morro de São Carlos desce-
ra aquellas elevações para
ir em cortejo ao palácio do
Cattete ,reclamar contra a
ordem de despejo que fora

tas, a mais de 100 morado-
res.

Demos por essa oceasião
detalhada reportagem e
agora o Morro de São Car-
los volta ao noticiário com
o convite feito pelo seu res-
pectivo Centro Promotor
de Melhoramentos para a
recepção a ser feita amanhã
ao interventor no% Districto
Federal.

O convite está assim re-
digido:

"A' redacçao do DIA-
RIO DE NOTICIAS — O
Centro Promotor de Me-
lhoramentos do Morro de

ATROPELADO POR
UM AUTOMÓVEL

' 
o 

"menino 
José Francisco Go-

mea, residente à rua Vieira Clau-
dio, 390, quando brincava na rua
José dos Reis, esquina da Ave-
nida Suburbana, foi atropelado
por um'automóvel, soff rendo con-
tusoes e escoriações generalizadas.

Medicado no Posto de Asalsten-
cia do Meyer, foi conduzido de-
pois a sua residência.

O chauífeur do auto, causador
do desastre, fugiu, e a polida do
20° dlstrlcto nao tomou conhe-
cimento do facto.

moradores dos logradouros
públicos desse morro, pediu
ao honrado sr. dr. interven-
tor federal, para visitar es-
sa abandonada collina, ob-
tendo de s. ex. a promessa
de visital-a, segunda-feira,
23, ás 9 V_ horas. O Centro
pede também o compareci-
mento dessa illustre reda-
cção, nesse, dia, á sua sede
social á rua Laurindo Ra-
bello n. 78.

Desde já agradecem pe-
nhorados. — Pelo Centro
Promotor de Melhoramen-
tos — (a) Custodio P.
Cunha, João Fernandes de
Araújo e Manoel F. Ma-
thias".
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As essignaturas do DIÁRIO DE NOTICIAS
paro 1933

continuara a ser cobradas aos seguintes preços:

i§t  55$000
 30f000ANNO

SEMESTRE

Uma combinação cüjcf Fama
corre de bocca em bocca'.'

MACEIÓ' 21 (A. U.1 — Du-
ra-nte o anno de 1932 entraram no
porto de Maceió 1.771 embarca-
ções com 1.036.950 toneladas de
registro, sendo 562 o vapor e
1.2(K) a vala. Das embarcações
a vaoor 505 foram naciovnei oom
553,489 toneladas e 07 estran-
fteiras com 146.154; 30 do nacio-
nalidade in«lew. 1S allemã. 1
sueca. 3 beltra, 3 hoKwJeza s 1
americana do norte.

Das embarcações a vela 54 fo-
ram de grande cabotagem, com
4.772 toneladas de .esrisbro •
1.115 de pequena eabolapiem com
31.442 ton*ln<das.

No mesmo anno de 1032. o mo-
vimento da população, por en-

I traia e sabida pelo o >rte de Ma-
I cció foi o que so lestuc:

Entra-la — 6.219 tmda 5 073
homens e 1.460 mu'.heres do*
quaes 5.510 nacionae» e 409 cs-
trnhíreirosi

Sabidas — V.lõO, i,erp(lo .VM*
homens c 1.404 múllioro*. dos
nuii«s »>.70[i r,«cionH»5 «• 411 '-'s-
IranK.ciroí,

flüTnriaratlvy.mfntf in rnno do
I9»l r«í;i«trpiu-fç- nnt-i Afffrtiiiiõ,
,-.ríi maif '!'¦ 1.016 entrod.1» *

TRIMESTRE  ™m

O DIÁRIO DE NOTICIAS circula hoje

em todos os Estados do Brasil, crescendo, dia

a dia o numero dos seus assignantes, o que

eonstltue uma demonstração positiva da sym-

pathia que ao povo brasileiro tem inspirado a

acção jornalística que vimos desenvolvendo.

O QUE E' O "DIÁRIO DE NOTICIAS"

O DIÁRIO DE NOTICIAS é um Jornal vi-
brante mas sem explorações políticas pu ae
Juaiquer í-tra espécie; um Jornal noticioso,
abrangendo a informação da cidade, do paiz
e do mundo; um jornal W^MM^^
miscuidade nas trlças do partidarismo e do
profissionalismo; um Jornal construetivo em
que se animam e estimulam os que trabalham
e estudam; um Jornal desapaixonado eyer
dadeiro aa sua informação, nos seus commen-

tarlos e nas suas criticas, sem o sensaclona-
lismo artificloso, a tendência escandalosa ou
a parcialidade irritante.

Acompanhando com vivo interesse todos os
actos dos governos, o DIÁRIO DE NOTICIAS
registra os seus acertos com o mesmo senti-
mento de dever com que aponta os seus erros,
procurando concorrer, quan .o possível, com
as suas suggestôes e com os seus alvitres. sem-
pre em linguagem criteriosa, para evitar a
reincidência no erro e para estimular as boas
administrações.

A população quer trabalhar, quer produ-

AGGREDIU TRÊS
MULHERES, A' FACA

Ura soldado do Exercito, na ma-
nha de hontem. entrou de ae-
pjredlr na rua Carmo ITetto, a
quantas pessoas passassem ao ai-
cánce das suaa mãos. Derta ma-
nelra, íoram aggredldas a taça
pelo militar, Lollta .Seraphlm,
Oulomar Pinto de pSouza • Suzs
Dubols, residentes nos numeroa
114 e 148 daquella rua.

A Assistência prestou t» vlctl-
mas os necessários curativos, em*
quanto a poUcla do dlstrlcto to-
mava as providencias que o caso
exigia.

DIZ-SE BARBARA-
MENTE ESPANCADA

PELO TIO
A' policia do 23° dlstrlcto, apre-

sentou queixa, hontem, a menor
Balblna Ferreira t«pa, de 15 an-
nos, contra Antônio Ferreira, seu
tio, residente a rua Coelho Ms-
boâ n. 12, por quem se diz cons-
tantemente espancada. ••

A queixosa declarou ainda que
resolvera fugir de casa, após um
espancamento sof írldo, vindo
apresentar-se & polida, para que
esta tome as necessárias provi-
denclas.

Foi instaurado Inquérito a res-
peito.

QUASI MORREU
ESMAGADO

Na manha de hontem, no largo
de S. Francisco, o menor Milton
Raposo de Carvalho, de 9 annos,
residente á rua Barão do Bom
Retiro, 18, vendo passar um bonde
da Unha Piedade, n. 625 e que
traala o reboque n. 1.643, galgou
o estrlbo deste na parte da Iren-
te. Perdendo o equilíbrio, caiu
entre os dois carros, e só nao foi

n F«H-«»v-~ «—  -¦ ,- - ,„ | esmagado, porque o salvavidas íol
zlr e quei ler. todo dia. um Jornal que a m- Mrlad0 a tempo
forme com honestidade e que a, oriente com
segurança.

Eis porque, assim comprehendendo as
necessidades da população em relação a im-
Srensa conquistou o DIÁRIO DE NOTICIAS o
grande êxito que hoje desfruta.

Dispondo de offlcinas próprias, com ap-
parelhamento nov0ie moderno o no^o ma-
tutino tem. além disso, uma fe ^°|gMberfeita e attraente, em nada Inferior a de
qualquer outro Jornal brasileiro.

uma

Envie-nos, hoje mesmo, a sua assignatura
AO 

DIÁRIO DE NOTICIAS

Rua Buenos Aires, 184 — Rio de Janeiro.

Junto encontrarão a importância de 

para pagamento de uma assignatura do DIÁRIO DE

NOTICIAS por um « começar do dia da pri-

meira expedição.
Data 

I

As asKlirnuturaii co-
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Brasil m 1'ortuifnl '
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gemevtre .... MS000
írime»trü ... 15£ltC0
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ílutf, .....,

Localidade
» ¦ 

t »«!•' . - .

de evitar
morte horrível.

A poUcla do 3° dlstrlcto tomou
conhecimento do facto e o lmpru-
dente menor foi medicado no
Posto Central, por ter recebldt.
contusões c escoriações general-
zadas. ^_________

EM NICTHERÜY
CAIU DO BONDE

O menor Geneslo, de 16 annos
de Idade, íllho de Eurico Velasco,
morador á rua Tenente Barbosa,
sln, em .Sao Gonçalo. quando sal-
tava de um bonde em movimento,
na praça Martlm. Afíonso íol vi-
ctlma de uma queda, recebendo
ferimento contuso na perna dl-
relta, contusão è. escoriações na
coxa e pé direitos.

Geneslo íol medicado no Ser-
vlpjo de Prompto pSoucorro, retl-
rando-se, após.

__ No Serviço de Prompto Boccor-
ro, íol medloado, procedente dé
Sâo Gonçalo, Carlindo Alves, de
25 annos, solteiro, residente nessa
localidade e que íòra atropelado
por um automóvel, recebendo ira-
cturas do humerus esquerdo, ra-
dio direito c maxilar Inferior.

Carlindo ficou Internado na-
queiii? pServlço.

VICT1MA UK UM COUOB
A menina SllÉa, do B a,hnon, fi-

lha. dc Ewortoh X;ivlor, residente
na localidade denominada mo
do Ouro, quando brincava nn vl.«
publica, recebeu um couce de u'«
nmnr soffrcndo fractura exposta
ã-: íront-íl, f*ndo medicada no
BfvAPtj ¦¦'';' i>rompto fíwccoiTo.

BRIGARAM NO BAILE
Festejando o seu anniversario,

Maria Francisca, residente á Vil-
Ia Encantada n. 2, na Taquara,
em Jacarépaguá, deu um baile.

A sija casinha encheu-sa d»
pessoas das sua3 relações e, n&
maior alegria, com o maior en-
thusiasmo, a rfansa começou logo
depois da ceia lauta, copiosamen»
te regada.

O "terno" de cavaquinho, flau-
ta~e violão não dava uma folga
"rapenicBfldo". suecessivamente,
os sambas mais electrizantRs •
os pares, suarentos, comprimidos
uns de encontro aos outros, ro-
dopiavam bamboleantes na aca.
nhada sala.

Entro os maf» animados con-
vivas <Jcstaeavam-se o trabalha.
dor Rubens Adão dos Reis, de 30
annos, brasileiro e aua amante
Maria Gomes da Silva, de 41 an-
nos. também brasileira, amigos e
vizinhos da casa n. í, da anm-
versariante.

Maria fis'lavá mesmo muito
mais anima«Ja que Adão. Dansa-
va com um. dansava com outro.,.
pulava, gritava, nao parava, em-
fim. numa agitação sem limites,
e tanto fez. que o Adão achou
squillo demais o a reprehendeus

— Que ella se divertisse —•
disse-lhe — m» não daquella
maneira.

Maria não gostou da aavsr.
tencia,

Zam.ou-80. Discutiu «om o
amante e este, perdendo as estai-
beiras deu-lhe um forte encon-
trão, otiran.io-a ao chão.

Na _uéda Maria feriu-se no
braço direito. Não se poz. porém.
a chorar como talvez o leitor
imagine, Nilo. Ao contrario, er-
guendo-se furiosa, correu á mesa
próxima e pegando uma grande
terrina ainda com uns restos de
gáUihha ensopada com batatas»
átirou-a á cabeça do amante. _

Batendo no cranco.da A.ião»
recipiente fendeu-o e fendendo-p
ga também, espalhou-se por todos
os lados em cacos indo um »les-
tes ferir no rosto o soldado nu-
mero 7. do 1° R. I., Argámir»
José Fernandes, morador á estra-
da da Pindiba n. S62. que tam-
bem se achava r/b baile.

O tempo quasi se fechou com
a entrada de outros caronas na
peleja. .

por esforços, porem, da dons.
da casa e do próprio' soldado fe-
rido que prendeu Adão e Maria,
a calma voltou e o choro conti-
nuou aoenas sem o Adão, a Ma-
ria e o soldado que foram para
a Assistência e depois para a de-
legacia do 24" districto dar conta
do oceorrido ao commissario Pau-
Io Nogueira.

COM A CABEÇA QUE-
BRADA

Para que lhe ministrassem os
curativos precisos, foi á Assi3"
tencia, esta madrugada, a po-
laça Luzid Bais; de 30 annos,
olteira, moradora á rua Presi-
dente Barroso n. 24.

Luzid, que tmha um ferimen-
to na cabeça, Jtcíaro\i, ao sr
medicada, que havia s;Jo aggre-
dida na rua Carmo N«<:to. Na»
disse, porém, como. porque, nem
por quem.

A policia nâo teve conheci-
mento do facfo-

O CALDEIRÃO QUE
APITA QUEIMOU O

BARBEIRO
O barbeiro Raul de Oliveira, d»

32 annos de Idade.^icasado, _ reM-
dento & rua 24 de Maio, 007. m-

n 9, lot a cozinha de sua utt

para ver uma panelloda cie mo-
Zá que e,uiv, sendo preparada
num desses conhecido, caldeirões

qV&S£ o calde^ão o har;

Ma rôl entretanto Int^Hz. poU
o mesmo explodiu e a a-gua ter-
vendo rol quelmal-o pelo reato,
braços e o peito.

Apresentando queimadura
5< c 2" .mui-, geiHsrollzadiíPi
vlstlma swcorrWs pelo 5''
A«»i»tcncla '.lo Mí'Ví:"
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LOflfIS MOLDADAS
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AcaÒecom #
^í í//ezí preoccupàçõesí

Cuide dos freios do seu carro e
elles cuidarão também de V.S.
Na prorinía v« em que V.S mudar os freros
do seu carro, faça quesIJo do marca -.
THERMOID. Adqüirindo-os nos nossos Ar>
mazens,faremos grátis a sua collocaçío.

Peçam informações ã aaPftTnP '
&A.BRAS.ESTABELECIMENT05 MtOl Kt GDLATGl

RUA 00 PASSEKU8-54-RI0
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Ultima Hora Sportíva
0 Vasco Estará Com 0

Profissionalismo ?
A Importante ReuniSo
Dò Conselho Delibera-

tivo Cruzmaltino
Sessenta e um membros do Con-

aelho. presentes i reunião, ds-
cutiram o assumpto sensacional,
acabando por approval-o pela «a-
mauadora maioria de « tolos
contra 15, com 5 abstenções.

Infelizmente. não querendo
recuar da: atitude assumida, a
directoria deliberou renunciar,
não tendo esse «esto merecido a
approvação da Assembléa.

A REUNIÃO
Assumindo a presidência da

mesa. o sr. José Pinto Filho con-
vidou para secretarial-a o te-
ncntc Adalberto Mendes,

O expediente constou de uma
edita do sr. Manoel Joaquim Pe-
reira Ramos, renunciando ao car-
go de 1° vice-presidente, para dar
ao Conselho, segundo disse, in-
teira liberdade de acção no caso.

Foram Ldoa telegraminas «e
São Paulo, pedindo ao Vasco ac-
ceitar o profissionalismo.

O PRIMEIRO ORADOR
Pedindo a palavra sobre o ex-

pedienta lido. o sr. Annibal P«i-
xoto estendeu-se em considerações
favoráveis ao profissionalismo,
terminando por declarar que o
lasco estava obrigado a accel-
tai-o.

UMA EXPOSIÇÃO
Aberta a discussão em torno

do caso. o secretario geral, senhor
Júlio Mâliiti, tez uma esposiçSo
detalhada do assumpto,/ sempre
aparteado yela assembléa.

O sr. Luiz Bessa, nesse mo-
mento, protestou contra o acto da
dlrectori», tomando delberacões
que só cabem ao Conselho.

OUTROS ORAÔORES
Falou, a seguir, o sr. Alberto

Carvalho Silva, expondo o sen
voto favorável ao profissiona-
ÜSTOO.

Seguiu-se com a palavra o sr.
Luíz Bessa, que, em Lnguagem
simples, apoiou o profisaiona-
lismo.

O seu discurso provocou a»,
pliusos da assistência.

FALA O SR. RAUL CAMPOS
O ex-presidente do Club expôs,

em «ermos claros, a sua actuação
no in cio da questão, terminando
por affirmar que o Vasco nio
podia negar o seu apoio á causa
do profissionalismo.

O seu discurso, enérgico e In-
cisvo. foi muitas veies Interrotn-
pido pelas manifestações da as-
sistencia, que applaudia com
cnthuslasmo.

O CASO DO S. CHRISTOVAO
Na sua oração o sr. Campos

«íl entnu que a attltude do São
Chrlsíovão não devia preoecupar
o Vasco, porquanto, quando as
pre! minares haViam sido dls-
cutidas não se cogitava de pedir
o apoio desse club.

Aguardado tom extraordinário
interesse, pão só no Rio como
em São Paulo,, realizou-se. na
garage do C. R. Vasco da Gama.
a reunião do seu Conselho Deli-
beratlvo. para íesolver sobra a
questão do profissionalismo.

OUTRO ORADOR
O ultimo orador, também favo-

Tavel, foi o sr. Bento Vleirn, que
defendeu um amadorUmo absoluto
ou o profissional smo honesto*
provocando applansos prolongados.

A VOTAÇÃO
O sr. Lula Bossa propoz que o

Conselho votasse o apoio do Vas-
co & idéa do profissionalismo,
ficando a Directoria incumbida d*
orientar as negociações nesse
sentido.

Após rápida discussão, essa pro-
ponta foi acceita, fazendo-se a;
chamada para a votação.

O RESULTADO
A apuração registrou BI votou,

dos quaes 41 a favor do profis-
slonallsmo. 15 contra, tendi» vo-
tcd.i em branco 5 conselhe'ros.

Alpuns desses últimos íutsiifl-
earam a abstenção com a nwes-
sidade de serem coherentcs com o
voto que deram na reunião da
Directoria que deliberou i-obre o
nísumpto.

* A RENUNCIA
D« accordo com o que d'»scra

no inicio da secção, o sr. Júlio
Mallltz apresentou o pedido de
renuncia da Directoria.

Convidado a deliberar, o Con-
«elho, por unen^irisd', nepou
applo A renuncia.
DOIS DJRECTOUES DO FLA.

MENGO QUE RENUNCIAM
E>Uve presientf í reunião o

»» 1'aschoal Scsreto Sobrinho,
r jjt, lestftmunho ullá», o tr Jf.iul

cm c(r*» parte d"C»mp(,s pediu
eua oracío.

A* eaM'!«, • t., iiii
fíngnclar4 ao «arco ,|

oo F ÍKtn"n'-"j bem
Irmão Lu lu rjf, d« dlft

te nos

como
tOf M

o'je

O FLAMENGO
VAE TAMBÉM

JOGAR CONTRA
PROFISSIONAES!

BUENOS AIRES, 21. -.
Encontra-se nesta capi*

tal o sr. Tavares Fonseca,
credenciado pelo C. R. do
Flamengo para negociar
uma excursão do vice-cam-
peão carioca á Argentina.

As negociações estão sen*
do entaboladas com clubs
filiados á Liga de Profis-
sionaes e acham-se bem
encaminhadas, havendo
apenas difficuldade de da-
tas.

timiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiii

A Turma Acadêmica enfren-
tou o onze do Independeu-

tes na noite de hontem
BUENOS AIRES, 21 —O» qua-

dros entraram em campo sob as
ordens do iuic argentino, assim
alinhados:

ACADÊMICOS — Fernandinho;
NarU e Maurilio; Milton. Martin e
Ivan; Eloy, Paulinho, Sald. Vicen-
tino e Cunha. '

INDEPENDIENTES — Mello;
Lopez e Lasca; Evaristo. Coraso
e Arainana; Porta. Sastrê, Lama-
no, Ravaschino e Evaristo II.

O publico é calculado em 15.000
pessoas e applaude muito os bra.
sileiros, aos quaes foi offereclda
uma bandeira pelos argentinos.

O 1.° TEMPO
BUENOS AIRES. 21 — 0 jogo

começo ás 22 112 hs.. e 4 minutos
depois Evaristo shoota forte, Sas-
tre desvia com a cabeça e con-
quista o 1.° goal dos locaes.

Um minuto depois, os locaes
voltam á carga e Fernandinho ex.
tremamente nervoso, deixa passai
shoot defensável, sendo assim as-
signalado o 2." soai do Indepen-
dientes.

A's 22.37 horas. Lamana recebe
um passe alto, escora de cabeça *
Fernandinho, depois de defender,
larga a pelota, permittindo a con-
qu.ista do 3.° goal dos argentinos,
recebido com applausos do publi-
co que incentiva os locaes.

O 1.° tempo terminou com o eco-
re de 3 x 0, a favor dos locaes,
goals todos defensáveis.

A IMPRESSÃO DA 1.» PHASE
BUENOS AIRES. 21 — A

impressão cerni é de que os
brasileiro» estão actunndo no
mesmo nivel do6 argentinos cx«
cepção feita do keeper, cujo ner-
vosismo é patente. Nií» fora esse
factor e o score seria ainda 0x0,
aliás com justiça, levando em con.
ta o modo como está agindo todo
o restante do quadro acadêmico.

O SEGUNDO TEMPO
BUENOS AIRES, 21 — 0 2°

tempo começou ás 1140, iniclan-
do os nossos com vigorosa of-
fensiva sem resultado.

Doze minutos após, Sald foi
substituído.

Aos dezenove minutos Ravaa-
chino atira com violência. Fer-
nando alcança, mas deixa «ara-
par, sendo marcado, actlm. o 4*
ponto argentino.

O jogo prosegue sem alteração
até final.

O publico foi gentilisslmo para
comnosco.

O açore nio representa «ver.
dade do equilíbrio, < reconhecido
pela unanimidade dos críticos
sportivos.

O fracasso de Fernando foi a
razão determinante di derrota.

HIIMMIIfMiHlllimillllMI

Diz "l/Auto", de Paris,

que o Juventus poisue o
melhor team da Europa
O FERENCVAROS EM MODES-

TO SEXTO LOGAR
Numa estatística publicada re-

centêmente, "L'Auto". o conhft.
cido diário francez, aponta o Ju-
ventuí, da Ite!:a. como o melhor
eonjiincto áu Europa, não *stan-
do. porém, incluídos nessa e*ti- |
tistica oe toams inglízcj.

Eis a elritsificiçi-i -le "L'Auto"
I." ~ Juventus, rie Turim,
I." — Urot Wlen, de Vienna
;!•• — Gras.slioppera de Znricli
4." — Rjípid, rie 1'rjf!*.
5.° — Slavia, t!>- l'r;p:s.
6.'- — F«rencviros, df Budápeat,
7." — Afimlra. df ^'Ifrino,
8,* —IlurtRrls fl<- Rndapftt.
0» _ Athlí-tir Cluli do Bilbao.
10 — Torifio K l" . de Turim
11 -.« \ii.(r'h ,1i- \ Ifltllü,
Vi — ííapyll, d« S»yt>\f.i.

0 QUE HA SOBRE 0 PROFIS-
SIONAUSMO NA

ALLEMANHA
Importantes declarações
de um conhecido critico
allemão sobre o atsum-
pto e sobre o football

I profissional nas
olympiadas

O sr. Walter, Benseman ó
um jornalista'allemão, dire-
ctor do "Viker", de Nurem-
berg, justamente considerado
como um dos mais autoriza- jdos technicos footballisticos
da Europa.

Entrevistado em Paris,
quando da visita do seleccio-
nado representativo da Alie-
manha do Sul, fez algumas
declarações interessantes.

Eis a sua opinião sobre os
boatos que correram de uma
tentativa de implantação do
profissionalismo no Sul da
Allemanha; $"A tentativa não pôde sur-
tir êxito, por emquanto, por'
que na Allemanha não ha. di-
nheiro. Os nossos melhores
clubs chegam a ver-se em
apuros para custearem às
suas deslocações, senão os di-
redores quem, muitas vezes,
têm de adeantar o dinheiro".

Benseman é partidário do
profissionalismo, mas desde
que elle se possa desenvolver
em condições normaes.

Ora, os jogos não dão re-
ceitas para tal.

üm grande encontro como,
por exemplo, Parls-Allemanha
do Sul, pôde attrahir cerca de50.000 pessoas, mas não fazmais do que cento e tantos
contos de receita, visto que osbilhetes são muito baratos.

O mesmo jornalista allemão
a que acima fazemos referen-cia, abordando o assumpto
do Campeonato do Mundo de
football e os jogos Olympi-cos, affirmou que a Aüema-nha não deixará de concorrerao Campeonato do Mundo
que a "Fifa" pensa organizai'em 1934, sobretudo porquepretends organizar um tor-neto de football nos JogosOlympicos de 1936.

Não considera impossível o
facto do Comitê OlymplcoInternacional incluir o foot-bali 7io programma dos jogose admitte até a hypothese dainscrlpção dos quadros pro-fissionaes, sem o que a provanão terá grande interesse.

E tem sobre o assumpto es-te conceito lapidar:"Duas coisas mé parecemimpossíveis durante muitotempo: o áesapparecimento
do rei da Prússia e a quedada libra esterlina. Quandotaes fados se verificaram,não se pode acreditar em coi-sas impossíveis neste mundo.O profissionalismo nos Jo-
gos Olympicos, seria uma pe-quenina revolução, uma 'ba-
gatela, em relação aos outrosdois factos".

N. R. — Transcrevemos es-ta interessante nota da se-cção sportiva dos nossos con-frades do "Correio de SãoPaulo".

"SEMANA DO MATTE"
Um communicado da

commissão organi-
zadora

Da. CommlÉaio Orgajiiaaelora da"Semana do Matte", recebemos ,p
tegulnte communicado:

"Perto todo. o mea: rty awçodeve realizarei, nesta capital, a"Semana do ilatta".
A Julgar pilo intaraase que essa

Iniciativa, de evidente alcance
econômico e industrial, tem des.
pfcrtátío nos círculos coniervadorcÉ
e nsa cephera* oíflcl&es, tudoleva a crór que a "Semin* do
Matfcc" alcançará um e;ato extra-
ordinário, demonstrando ao pub.l.co a fxlatencia d» um produetonacional, cujas virtudes mediei-
na«8 e alimentícia* sio sobeja-
mente reconhecidas.

Numa época de pragmatismocommereial, quando todoe os pai-zeâ procuram desenvolver os melo»de expansão de seus produetoa aaluta pela conquista de novosmercados, um csrtame com osobjeotlvoa que Inspiraram a MSe-
mana do Matte". é de lnnegavels
vantagens para o Brasil. Alémdeatae, aervirá para provocar ou-traa Iniciativas Igualmente Vanta.
Joaas. E é düso de quo o pai»
precisa para pâfttclpar do rythmo
que pareô* orientar todos ca povoa no eentldo daa mesmas con-
quiatw e daa mesmas dlrecttvaa

O espirito que norteia a "Se
mana do Matte" é o da Propa-
pando, cem o que nenhum pro.dueto aeri acoelto nem conhecido

Do programma da "Semana doMatte", cuje» eecriptorlüa eat&o'natalladoe & rua do Carjnc m «»,3° andar, oohotaiá uma exposição
sa qual serSo apresentada* asmala variadas qualidades de mat*ta. A» o publico ter* ensejo d«obter todos os informes dlrecta-mente com ós próprios produeto-w* • de saborear ts ci'versoa íy.
poe de matte, nas sua* diversas
maneiras de aer preparado.. Eratodoa os cafés, bara, casas de chá.etc., etc, sorá aervido o rnatíedurante a "Semana". Em peque-

A RECEBEDORIA DO DIS- /^
TRICTO FEDERAL QUER
QUE AS DUPLICATAS SE-
JAM.AS DO MODELO 00

NOVO REGULAMENTO
Machado Azevedo & C-, eètthe-

lecidot nesta capital, á rua ThíC
phüo Ottoni, ãS, consultam se o
modelo de duplicata <jun, actual-
mente, usara e de que juntam um
exemplar, collide com os turinos
do decreto n. 22.061, de 0 de no-
vembro de 1832. e, portanto, s* es-
tão obrigados a mandar Imprimir
um model" exact&mente iguhj ao
publicado no "Diário Offlchil". ou
se, por conter o referido impre«.
«o todos os dízeres exigidos no
art. 3o do mencionado decreto, po-
derão continuar a fazer uso do
mesmo, até se esgotar o "stock"
que possuem.

O dírector daquella repartição
assim respondeu:

"As duplicatas que não obede-
cam Inteiramente ao modelo pu.
bllcado no "Diário Offldal" e queacompanhou 6 texto do decreto
n. 22-061 não devem continuar a
ser usatfes. a partir da Ia do côr-
rente m#z de janeiro, quando en-
trou enr vigor o novo regulamento
sobre vendas mercantis. Semente
uma decisão da superior autorida-
de administrativa poderá p«rmH-tir o uso dai tntlgas formulas."

PEDIDO

D política externa do café
III «Quem está defendendo o café?

LUIS AMARA!

ilTfWWIViiíiÉtis^sissiiisiissiS
noa ban «nbulautts e outros ina-
talladoe pela cidade, serão oíís
rceldas dagust»vf>es gratuttu de
matte. Mappas. cartazea, ?raphl.eos, brochuras, prospectoe, etc.,
aerfto largamente distribuídos portoda a cidade.

Haverá também a propagandadirecto pelos batrroa da cidade.
A propaganda ainda oífeiece

outros aspectos também lnteres-
santee e que serão opportunamenté
conhecidos.

Por tudo isac. a "Semana do
Matte" será uma Iniciativa capaz
de alcançar franco sueceeso.
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Fundou-se hontem o Centro
Georgista Brasileiro

Como ficou constituída
a directoria da novel

instituição
Fundon-se, hontem. nesta cl-

dade. á rua Buenos Aires n. 79,
por um grupo de georgistas, o
Centro Georgista Brasileiro.

A* hora aprazada, presentes o
dr. Durval de Medeiros, d.ireetor
ds Fazenda Municipal, drs. Ame-
lio de Moraes. Américo Wemeek
Júnior a Cunha Telles. altos íunc-
cionanos da Prefeitura Municipal
e vários elementos representati-
vos do nosso escol social, foi
acclamado, pelos presente*, pre-
tidente da reunião, o dr. Durval
de Medeiros, que. installando,
em a nossa capital, .o "Centro
Georgista Brasileiro", deu ao
mesmo tempo posse á directoria
aeclamada e que ficou assim con-
stituida:

Presidente, dr. Ametio de Mo.
raes; vice-presidente dr. Boberto
Martin, secretario geral, doutor
Américo Wemeek Júnior; tfte.
sourelro, Alfredo da Cunha Tel.
lee; bibliothecario, dr. Álvaro
Guimarães Oliveira; arehivista,
dr. Eudoro Nemos de Oliveira;
vogaes: Fernando Pons. dr. ftay-
mundo Paz. dr. Theobaldo A.
Ferreira Recife, dr João Bene-
dieto Ottoni Bastos. Fernando
Martin e Teuto Trost.

Conselho Piscai: dr. Sylvio
Juho de Albuquerque Lima, Mau-
ricio Créten e Affonso Telles
Natto. membros effecfvos; Josí
Francisco de Sá Júnior; Scylla
Nery e Manoel Sampaio de Tor-
in Netto. suppleni.es.

Fornm ainda énthusiastieamen-
to acclamado* nrãslde-ntes de
honra do "Centro Goorscisra Bra- j
tileiru" os em'nentes eeoreistfis
mrs. Anruj Genraa de Mills, dr.
Baldometo Arc«nte. dr. André
Máe-peró Castro, dr. Luiz Si!-
vc-ira, rir. Octavisno Alvos rie
!/im:i o Ar. Alberto Sêabra, cujos
uomee, i proporcSo em que t7s.ni
|ironuno:hrio.i ora^i recebido: tob
ssivan ri* pa!ma».

Usou ris palavra i» dr, Árr.c].o
(Jia. de Moraes prenidcncs eleito,
que, riun. bsllo « magnífico riii-
f.iinu discorreu *ol>re o georglí-
wio d ínthniiostieainente c.mc.tna
oe tireientua a irsbsllurtm pelo
Cantro, qu« vem m*'c»r 'i;n« ri»i
rs»íori3 cofiquiítíii ccoaomUe-
<=«)»*» r- íitmil.

Embora o programma desta tar-
de não comporte, nos nove pa»'
reos que vão ser disputados, cw.
reira importante, está fadado a
proporcionar ao numeroso e st-
lecto publico que consitantem^n-
te assiste as reuniões da novol
e polerosa sociedade Jockey Club
Brasileiro. Será mais um iinüo
certamen. no pittoresco e can-'
fortavel prado que. admirável,
mente foi construído á margem
da Lagoa Rodrigo de Freitas.

O publico apreciador desse ti.
dalgo. sport. por certo logo mais
estará firme, apreciando o dei-
enrolar »io programma que. *m
bbra não »sendo dos melhores o:.,
ganizados pelo Joekcy, Club Bra.
sileiro. elle cumpre uma missão
magnífica — de nãc ürivar-nos
de uma tarde turfista.

Para as nove carreiras, que vão
ser disputadas, evitamos com.
mentarios; mas. sob um ligeu-i
exame em cada carreira, acha.
mos que as melhores indicações
são as seguintes:
Kremlin . Jaguaré e itararé.
Weston . Lon Chaney e G. Boy.
D. Pedrito . Matinée e Karina
Xaxim - Alterosa e Trigo.
La Mirabelle . Enitram El Negto
Yatagan . Birlbi e Saturno.
Jundiá . Venus • Cartier.
New Star - Cuauhiemoc e Sara-

tog*.
Mossoró - Radio o Universo

MONTARIAS PROVÁVEIS
Para ás corridas de hoje são

as seguintes:
1» carreira — Prêmio "Caos..

cahrd" — 1.600 metros — 4:000$
e S00Ç:

Ks. Ct*.
Jaguaré, Ig. Souza ... 52 S0
Legislador. G, Feijó . 54 35
Itararé. Carmelo ... 54 10
Incitatus, J. Mesquita 50 60
Kremlin, Osmany . . 54 bD" Lambary. W. Andrade 52 40

2* carreira — Prêmio "C&d-
guá*» — 1.500 metros — 4:000i
e 800?.-

Ks. Cts.
54 asLon Chainey, Carmelo

Ubá " 
Cl. Pereira ... 55

Weston, M. Medina ..51
Tuyuty. J. Mesquita . 51
Golden Boy, A. Rosa.. 51
Ribatejo, B. Garrido. 51 —

8* carreira — Prêmio "Joy" —
1.400 metros — 4:000$ ê 800$:

Ks.CUi.
Matinée, Reduzino ... 52 20
Karina Lydio  54 43
Don Pedrito. Carmelo 54 > 40
Nehuan. C. Rosa .... 54-50
Setaurita. G. Costa . 50 40
Enredo, B. Gan-ido .. 54 59
Le poupon, M. Medina 48 33
Gavião, D. Suaiez .. 54.40

4* carreira —¦ Prêmio "Eifa"
— 1.600 metro» — 5:000$ e íiis
1:000?:

Xaxim, Carmelo . ..
Alterosa. J. Mesquita

,S Trigo. A. Rosa 
4 Yapon, Osmany
í Xarope. Ig. Souza ...
6 Bourgogne, B. Cruz

Ks Cts.
64 a&
52
54
54
54
52

30
40
S0
50

carreiia — Prêmio "Xii-.ie-
na" — 1.300 metros — 4:000$ t
800$:

K» Cts.
El Keg.-o, Carmelo .. 51 <t)
Yára, G. CojU  53 50
Tóroycssu. C. Pcreiru, 51 í.r,
Little Jack; Osmany . 51 1.0
Legenda, r.âo c°rro . íO 10

Enitram,. W. Lima ... 54 23
La Mirabelle. Spiegeí. • :Í3 3fl
6» carreira — Prêmio "Yokc

hama" — 1.600 metrôs — 4:0001
e 800$:

Ks. Ct».
54 20
5.4 S0
52 35
54 3b
52 50"Ibc.;.

Yatajçan, A. Castillo .
Biribi, Celestino ...;.....
Valeria, Ig. Souza ...
Saturno Carmelo ....
Yonne. Reduzino ....

7" carreira — Prêmio 
eo" — 2.000 metros — 4:0008 c
800?:

Ks. Cfh,
Venus Cl. Pereira .. 54 25
Acuerdo, J, Mesquita. 49 4)
Jundiá, P. Spiegel .. 56 30
Rápido, Osmany 54 5)
Cartier, Re>luzino .... 53 40
Incitatus, duvidoso .. 48 50

8* carreira — Trcmio "Insur-
recto" — 1.800 metros — 4.000?
e 800$ (Betting):

Ks. Cts.-1 New Star. C. Pereira. 52. S0
2 Cuauhtemoc. W. And. 49 áõ
8 Dux Ig. Souza  49 5J

Saratoga, Reduzino .. 51 35
Puro Tango. Osmany. 51 Só
Tricolor, duvidoso ... 52 40

9* carreira — Prêmio "Vinli-
cta" — 1.500 metros -- 4;000S o
800$:

Ks. Cts.
Mossoró, Ig. Souza .. 52 o)
Sarcástico, não corre. 52 50
Universo. C. Pereira. 52 40
Xangô, A. Castillo .. 52 40
Radio Osmany 51 60
Blue Star, Reduzino 52 50
Kermesfee. J. Mesquita 51 35
Arauna, Carmelo '. .. 62 50

SARCÁSTICO
Infelizmente, o pensionista de

Francisco Barroso não. será apre.
sentado na reunião de hoje, porestar um tanto manco.

CAUDAL
. Um telegramma vindo de Foi.
to 4IeKfe para o Rio e aqui pu-
blicado. dava como. vendido pa.ra o nosso turf o cavallo Audi*,
por 18:000$000.

O cavallo em questão não £
Audaz, é Caudal, filho de Caia.
que conta actualmente 5 annos o
ganhou ainda ha pouco na Pra-
tectora do Turf, um pareô de
2.100 metros, facilmtnte, por va-
rios corpos, era 135 liõ".

Esse cavallo. como fornos oe
primeiros a noticiar, é pretemi'-fio por um turf man carioca; mus,
custa apenas 20:000^000.

O competente e gentil turíman
s*. Oswaldo Gomes Camisa pôde
falar sobre a vinda de Caudal
ao Rio.

UM LAR EM FESTAS
Paulo nasceu ha dias. a 14 do

fluente, para alegria do lar ot
d. Stella Amatto e de seu . sjn-
so, sr. Zacharias de Almeida Èa-
mos. co-proprietario do armazém"Leáo da Gávea" e conhecido
turfman. que já possuiu animais
'ra nosso turf.

ULTIMATÜM
Não tardará a reapparecer «íw

nossas Distas o cavailo Ultima-
turn. Provavelmente, esse jin-
mal defenderá agora umu i-(6/a
jaqueta-. '

COSTA RODRIGUES |
Festeja hoje o teu arinivérs'4- '

rio natalicio o conhêíicio turf. I
man sr. José da C°sta Rodrigues :
antigo tocio do Centro dot Cliro. i

(Ver a "Platéa" de
13 e 19).

Não haverá duvidas a res-
peito destes dois pontos: a) é
gravíssima, é alarmante a si-
buação do café brasileiro nos
mercados externos: b) é n.<-
cessario, imprescindível e ur-
gente defenúel-o. em tal vi-
cissitude.

Perguntemos: quem estádefendendo o café? Antes deresponder,- antes de provar
que, em situação de tal modoalarmante (Já se mostrou co-
mo a diminuição ao consumo
caminha para a rápida ex-tineção) o produeto constitu-tivo da bass de nossa eco-
nomia está ao desamparo,
mettamos na tela, onde essa
mesma situação se desenha,
mais uma pincelada, aliás decór sombria.

E* da psychologia humana
a ioiosyncrasia das minorias
contra a maioria dominante.
E' natural e instinetiva a ai-liança das minorias contra a
maioria, que dirige a seu hei
prazer. Maioria esmagadora
no commereio mundial de ca-fé. o Brasil tem contra si a
animadversão; dos outros
produetores. Pôde haver di-
plomacia, habilidade ou sor-
rateirice nos diversos modos
de manifestar-se essa anima-
dversão; ella, porém, existe
innegavel. E efflciente. Não
devemos, como donos dos mer-
cados caíéelros, abroquelar-
nc% dentro daquella presum-
pçosa mentalidade das maio-
rias políticas, que desdenham
as tramas das minorias, por
julgai-as inefficazes e sempe-
rigo. E' verdade que só rara-
mente conseguem as mino-
rias derribar as maiorias;
mas. no caso do café brasi-
feiro, não ha necessidade de
victorias reiteradas: uma
rasteira, que levemos, será a
conta. No eátado actual de
debilidade econômica mun-
dlal, e, ao mesmo tempo, noestado actual das reivindica-
ções sociaes. alentadas justa-mente por essa debilidadeeconômica, não nos convales-cedamos facilmente do golpecerteiro :e, profurfdo. ,Nem seimesmo sé nos convalesceria-
mos.

Os nossos concorrentes dis-
põem, confra nós, de argu-méntós formidáveis. com os
quaei arregimentam aluadosna imprensa mundial e con-
quistam as sympathias dosconsumidores. Allegam, porexemplo, o facto verdadeirode sermos os maiores respon-saveis pelos altos preços docafé. preços imoostos por nós,como dominadores dos mer-cados. e resultantes da poli-tica do intervencionismo ar-tificial. Allegam. mais. o fa-cto nao menos verdadeiro depreferirmos queimar nossosiis>ss>*ssisrtnrnss~Mfi
nistas Sportivos, do qual foi the.soureiro varias vezes. ?

LEGENDA
Os responsáveis pela égua Le-

gen.Ja apresentaram hontem ecedo o "forfait" de sua pensio-nts.ta. que se acha bastante sen-tida, segundo, diaem
INCITATUS

De»eride -io estado que for veri.ficado esta manhã a apresentação
do cavallo Incitatus.

Em todo caso, achamos que otordilho será apresentado na 1*prova do programma.
JAGUARÉ*

Trabalhou bem « contam comelle: mas o pareô,é dos tordi.lhos e elle tem como inimi«is
Itararé e Incitatus.

Mais um segundo para o filhode Roy de Roma.
JOCKEY CLUB DE CAMPINA!»Está marcada para hoje ttmCampinas; São Paulo, a assem,bléa geral extraordinária de *>-cios do Jockey Club do Campi-nas para eleger a sua nova 5,.rectoria e tratar de vario» ãí.
!ü?.íit0,Jq,,e«M Prea'^n> á tam-P«ada de 1988, após tomar co-nnecimento do relatório passadoe da prestação de co.jtas.

PURO TANGO
Vae correr melhor hoje o

ja 1 o Puro Tango. que tem
19 4í5trS 6m W^étros

LEVY FERREIRA
d» ííi t,oma.rá, P«fte na corrida
IL A' ° J°ckey Levy Ferreira.

RADIO

dirigido.por Levy Faire!ra. Uria direcçao de .Osmany Coutinho.
nii -V!? ? «"didalo mais ,c-rio a victoria.

E' HARa S. PAULOo cavallo qu« 0 .competenteentraineur importado» t{ ã-.,.
lherme Fernsndez acaba de Vdquirir no Rio da Prata p'0r d-.t«. nio será para o turr cauocae «Im oara SSo Paulo.mo será o substitutotê.'"-df)r?

ca.
um
em
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| NÓS TEMOS 0 TERNO DE ROUPA
» citíe o fttnhor deseja, facilitando o p;j;íiimeni').

VENDE-SE FAZENDA A METRO
7(5 -PRAÇA TIRAI.ENTES — 76

TRANSPORTE DE ANIMAESA administração do hippo.iio-w« »W*a «or interessados qú, jtransporte rk-s aniümes será fa,

ll|(lmMtíl*ífltít'IMMM<fMMMIMMt*tí(t<tMiMIMttlMli

'"< seguinte fó:
Ubá c Gavlgo; is
Enredo, Xaxir.! .18.30. Llttl* Jack.

IRICOLOR
Foi reiolvfd* ', iiü-,

Cá. át Tricolor, a» 
*

h

nia. is ji.
12.30 K.M:
Xarope e

>f«»en>
tríâíi ¦

cafés a consentir na baixa do
produeto, que, na Europa, n&o
é artigo de luxo, é comida,
prepondera na alimentação
das classes pobres.

De modo geral, pois. o am-
bíente nos é iníenso, nos mer-
cadòs mundiaes junto aos
commérciantes e junto aos
consumidores. Mais uma ra-
zão. portanto, para agirmos
com muito tino.

Vamos, agora, á pergunta:
quem está defendendo o ca-
fé? £ passemos á resposta:
ninguém. Ao contrario: o
café brasileiro está sendo ag~
Kredido em todos os sectores,
O fogo vivo, atiçado contra
ellei é mais forte do que as
labaredas que. ali na Lapa,
em Santos, no Rio. em Vicio-
ria, etc., destróem o fruto do
labor agrícola deste ' paiz
agrícola.

Em momento tão grave,
auem deveria defender o ca-
fé? Quem tiver necessidade
de responder, pensará logi
nestes elemtntos: os exporta-
dores; o Instituto; o Conse-
lho.

Os exportadores. Desgraça-
do paiz aquelle cujos mais vi-
taes interesses econômicos
fossem confiados a uma cias-
se liderada e dominada por
judeus; uma classe, que pega
um documento assignado por
particular, relatando negocio
que, praticado por um parti-
cular, é licito e limpo, e o at-
tribue a uma autoridade, j>ra-ticado pela qual tal negocio
seria cabuloso e deshonesto.
Os interesses vitaes de um
paiz têm de ser attendidos
por plantadores, de carvalho,
por estadistas é economistas,
lembrados sempre de que a
previsão, o futuro deve ins-
pirar as soluções; lembrados
de que é crime contra o futu-
ro nacional, contra as pera-
ções porvindouras e'contra a
intelllgencla da época, o solu-
cionar problemas de ordem
vital tendo em vista aómento
o momento fugaz, que passa.
E todo mundo sabe que ps ex-
portadores são dominados pe-
Ia mentalidade capitalista ge-
ral: pelo irnmediatlsmo, ins-
pirador de todos os. seus
actos, de todas as suas atti-
tudes. Não os impressiona o
futuro que ultrapasse as raias
do seu interesse pessoal. As
gerações porvindouras que se
damnem. Nem existem para
elles interesses vitaes detoaiz.
fora dos" seus interesses*im-
medlatos.

A demonstração mais in-
concussa do immediatismo
myope dominador dos expor-
tadores, está no faceto de com-
baterem, aliás desleal e des-
honestamente, a propaganda
do café "in natura", pela sim-
pies razão de isto lhes dimi-
nuir os lucros immediatos. Oò
industriaes e commérciantes
americanos sacrificam á pro-
paganda não somente lucros,
mas grandes porcentagens do
próprio capital; distribuem o
próprio artigo a granel, por
saber que, se é verdade que
tal politica lhes pesa iniciai-
mente no orçamento, se é ver-
dade que não comprará logo
o produeto consumidor que o

.ganhar de graça a titulo de
reclame, não é menos verdade
que, firmado ou desenvolvido
o negocio á custa de tal poli-
tica, de tal gênero de propa-
ganda, os lucros serão perma-
nentes. Conta-se na America
do Norte que os exportadores
de café estabe'ecidos no Bra-
sll se arremetteram contra o
Conselho, pelo facto de em-
prehender este uma campa-
nha de propaganda em proldo objecto dos negócios desses,
mesmos exportadores, e os
americanos commenta-
rão, simplesmente: ou são
idiotas, ou estão arruinados,
premidos" por necessidades
immediatas de numerário, ao'
ponto de não poderem áccei-
tar, para o momento, pequenadiminuição de lucros, vasta e
seguramente recompensada
em futuro próximo.De facto. os maiores benefi-
ciarios da propaganda viriam
a ser os exportadores. Entr*-
sue tãó só a elles o commer-,
cio externo do nosso café. vaeeste á ruina, como estamos
vendo. Realizada nos centros
consumidores grande campa-
nha de propaganda, os nego-cios se reergueriam e se am-
p-iariam enormemente. • Embeneficio da lavoura e doBrasil, é claro. Mas. muito
mais directamente. çm bene-ficio dos exportadores, quo,mais do que os lavradores, lu-eram com os negócios de café.

Pensa-se no Instituto. Mas.aos 30 dfi novembro de 1931, oInstituto firmou um do-cumento, pelo qual só :;o
Coiuelho incumba j. propa-ganda do café. E, pelo decre-1to h.. 20.700. de 7 de dezem- 1bro do mesmo áhno. "attén-
dendo á conveniência de darnuior unidade ,«. defesa eco-nomlca do café, concentran-
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do no Conselho Nacional au» I ¦'
a superintende, todas a« lt. '''v
tribuíçõès concernentes á pro- '-M
ducção. ao transporte, é. dls. ¦ $trlbuição e ao consumo ciesís í'Êmprodueto, attendendo to qJJJ. .'.-."^y
nessa conformidade, f 4 'atI •.**""''"
cordado no Convênio des Es* Itadõs produetores e de que foi I
parte o Governo Fedei ai' «•te approvou, imprimindo-ilu
força de lei. o mesmo conve* 1
nio.

Conclusão: o Instituto não 1
pôde assignar contractos p». |ra propaganda de café. Quan- jco, em 29 de novembi /u.u- I
mo, assignou um e se obrigou '
á multa de quinhentos como» I
cie réis em caso de não cunv B
primento, nada mais ;.; d0 1
que. dár de mão beijada está I
apreciável importância a^ I
concessionário, porquanto, as- I
slgnando o documento .-cima :•
referido, o Instituto se priva- i;
ra do direito de outorgai con- jtra&tos de tal natureza; em :
virtude daquelle documento a
do decreto, que lhe imprimiu

. força de lei, pôde ser impedi- 1
dó de dar cumprimentei ao I
contraeto e em consequeh» !
cia terá' de pagar a multa.

Nem se fale no que tem ;i- :
do a propaganda, na Europa, ;
mantiaa pelo instituto. Em ;
artigo ou em série de artigos, |
se poderia relatar as coisas
do arco da velha a respeito,
se isto tivesse qualquer utiii-
daae para o debate.

Resta o Conselho.
Comecemos por estabelecer

uma premissa: as empresas
commerciaes. a nós ligadas
por negócios, andam sempre
muito bem informadas a res-
peito de nossas coisas. Actual-
mente, ha multo receio, mui?
ta reserva nas transacções
com a America do Sul, mor-
nada ao caudilhismo prey.sta
por 8ans Pena;'somos coser-
vados muito de perto. Assim,
os interessados; em - negocie
ae cate no esw.angeiro acom-
panharam a tremenda cam-
panha realizada aqui, na
pouco mais de um anno, cori-
tra o Inscituoo que loi mesrtn
accusàdo de haver transfov-
macio c-m lataria o patrimônio
da lavoura. Acompanharam a
tremenda campanha realiza-
da enrParisrde" Julho~ír-üutu-
bro, contra o Conselho como
entidaae ligada ao Governo
Federal. Em jornal nnmeo-
graphado — e aliás earimba-
do na Agencia do Instituto --
se chamava a attençao dos
homens do conimercio e da
finança, os quaes eram ad-
moestados para o perigo d?
negócios com os homens que
governam o Brasil — homens,
cujo descrédito se tentou pot
todos os meios. Isto lançou
suspeição sobre o Conse.no.
Agora, abrem-se aqui contra
elle todas as baterias, com
repercussões provocadas ia
íóra. Conclusão: no momencf
em que as mais pesadas at-
tribuiçôes pesam sobre o uni?
co órgão ao qual incumba no
estrangeiro a assistência aos
periclitantes ihté?essi35 do
fé, contra esses órgão s
a mais intensa campanha
descrédito.

Ninguém vê que isto é ;
ainda do que o bloqueio
porto de Santos, ¦ po.rquíficam em suspenso todos
assumptos attinentes aos
teresses externos do ca
Ninguém vé que não recá
principalmente sobre o Cor
selho os effeitos dessa cam-
panha, mas sim sobre o pv •
prio café,.-prejudicando os ¦:•
taes interesses do paia, pre-
judicando a lavoura e prejudiçando mesmo o commerck
exportador?. Ninguém vê quenessa campanha, alimentada
por commereio internacional;
por íirmas que têm casas aqui
como as têm em vários ou-
tros paizes. como as têm n3
Colômbia e na Venezuela í
no Porto Rico, ha o dedo doi
nossos concorrentes? Nin-
guem vê que. quaesqu«r qu-
sejam noàsas paixões nlomen-
taneas, quae.£uer que sejam
nossas ambições, qúaesqueí
que sejam nossas idiosjmcra-sias pesisoies. é hora de fi-
carmos com o Brasil contra c
Judeu?

faz
dí

111

Avisos e ktimm
CLUB DE ROUPAS

da ALFAIATARIA FERFJüU; *
RUA DO OUVIDOR. 56 (SúE '

Fundado cm ls8í — E' lícençladu
e f ícalUado p«lo Governo Federal

Resultado da semana í:n.i':;

2» felr, _ Dia 16 "^
3< feira — Diu IV 264
•1' feira _ Uia 18 170
5* :>!ra _ Dia 19 34'.'
Snbbado, hoje — Dia 81.... 2S°

R!o U Junt'.ro, 21 d« J»r.«-.-
dt 103S. — Adjucto Kerrelr*. —
!'' Ml do Gcvcrno, NeliB»
Nogueira
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PRIMEIRAS
A Companhia do

Trianon no Clne-
Fluminense

A Companhia de Comedia
, Tnanon continua a obter

pio suecesso na temporada
ora realiza no Cine Fbt.

ininense. Esse interessante
ei ijuncto theatral, que bre.
v'e.msnte seguirá para a Ba.
,. ; contractado pela empre.
sa do Theatro Jandaia, a nova
. usa de espectaculos de São
Salvador, levou á scena hon->.p'm a interessante comedia de

àcy Camargo intitulada"Mania de Grandeza". Nessa
a de situações curiosas, de-..,¦ : lura accentuadamente co.

. Teixeira Pinto, o galã
companhia, e Mathüde

Cos a, a "estrella", apresen-
m ti brilhantes creaçôes, se.

cundados pelos demais ele.
lentos do homogêneo elenco.

v a nota mais interessante
noite, foi, sem duvida, a

r^trea de Alice Luz, uma figu-
ova, de invejáveis qualU
>, que, acaba de abraçar¦ ca'1-elra theatral, A joven

:r-cante fez um papel que,
sem ser dos maiores, era en-
tretãnto um dos mais difficeis
que a peça apresenta, exigin.
do uma interpretação movi-
meniada e segura. Alice Luz,
conseguiu vencer as 'difficul.
d ides, creando um typo ma.
:::¦¦ \co de melindrosa sempre
accupada em tezourar a vida
alheia. A estréa de Alice Luz
foi verdadeiramente auspício.
sa e a Companhia de Come.
<)ia do Trianon, com o ingres-
só cia futurosa artista no seu
elenco, acaba de adquirir mais
v , ;alioso elemento scenico.

5 a...
Vesperal de despedida de

• :aul Roulien, hontem, no
Carlos Gomes.

empresa Segreto, alliada
áijuella que dirige o elenco artis-
tico d0 Carlos Gomes proporcio--.. hontem, á tarde, ao publico
ariocà, um espectaculo cheio de

:ingularidádes e attractivos, que
íoi verdadeiramente apreciado,
:.omo ss tornou patente peios sue-

cessivos e calorosos applausos
r-artidos de todas as localidades
— literalmente cheias — desse
Uegari.te theatro ,da praça Tira-
'entes. • _ -

Era o espectaculo marcante de
CÍêspedida de Roulien. que regres»
*« a Hollywood, para continuar
-,. au-j. carrira triumphal no estu»
:':ú da Fox.

Usse artista patrício, quo to-
... .„¦ parte no soberbo programma
u.-j:'.'-ado. teve ensojo, uma, ve?

de verificar o quanto é ad»
'•"Tftdo.'..pelos seus Ç£mp.a^riciojBL
que. c-m'todás as sceiias." o"cumü"»
larasii de sinceras manifestações
ú-2 apreço, que elle jamais esque-
eerá, e que lhe hão de servir de
ncoativo na sua franca aseenção

para uma gloria maior e mais
-'.:". píGta,
Ale ii desse interprete distinete.

ue nos mostrou, com muita ele-
maneia e graça, além de outras in.
tervenções no espectaculo, "Quin-

minutos em Hollywood", ou-
elementos artisticos-sociaesí

leado por interessante e espiri»
íüoso "-cabarãtiér," l'aulo Maga-'ornaram o programma di-
••.'••• do numeroso e selecto publi».. o assistia. Entre esses ele.¦:¦'••-.. pelo estrondoso êxito queiyeram. poderemos citar as se.

itas Sylvinha Mello, Lucilia
nha, ügarita dél Amico, tres

nomes cuja desenvoltura síenica,'.:.ri:ento artístico ? dotes vo-':. imprimiram á linda festa
:uhho aristocraticamente fi-'•¦¦¦, ¦¦¦ imando-a, tornando.n inohv:aave! á memória de quantos es-

erira. hontem á tarde, nessa

- nhorita Laura Suarez. e os
Kéckel Tavares o Henrique'-'-ti, entre outros, foram,

im, valiosa contribuição do6ü"'i. ..-btido.
ulien pôde vangloriar.se des-• encantadora festa de arte: dt '.mpathia.

ARPER.
OS NOVOS CAR-

TAZES"Paiz do Contra", quin-
k v-feira, no Carlos

Gomes
*'s|) animados, no theatro Car»

s Cio.mes, os ensaios da revijta
JCM.rnavglesca "Paiz do contra".

da autp.ria do conhecido homera
i et ras Paulo de Magalhães.'--no original a ser montado

dirigentes desse elenco"Paiz do contra" serão; r.i.fi.ios numerosos sambas t>
^iias para o Carnaval de 1933

y< autoria dos mais nomeadas'-'t'-ri:s de musicas carnaval^jea»'¦¦:\'-> somo Noel Rosa Francisco
•. Lamartine Babo e outros.

Em "Paiz do contra" tora va.
e destacados desempenho*

«rerserò em que é única a
triz Arácy Cortes, além da

-ação de dois sambas e duas
rehas cur.uinamenta carnav.a-

A. nova peça do Recriio
Terçt-feirá haverá "promiére"

:io Recreio: a da revista "Não
abandonos", especialmente'¦scripta para a companhia >la-

tjuêlle theatro por De Chocolat
u Aloyjjo Maiah, que terça agora

Miia primeiras armas. Tra-
segundo nos informam.

do uma revista. alegre, plttore-s.ca na ma maneirw de apreciar
os casos com abundância de ver-
sos simples a bem.feitos e np-re-
ciavel variedade de typoa. Otti»
lia Amorlm, a "estrella" do g*nero, terá papeis magniílecs pa-
ra ainda esta vez vencer e im-
por-se ao agrado dos seus admi»
radores. E logo depois de Otti-
lia Aniorim virão as interassan»
tos. "vedettas" Lia Binatti, Zai-
ra Cavalcante, Antonia Dunetrn
Margot Louro, Paita e Marusia.

A Palitos cabem alguns papeisoptimos» e preparem-se, por isto
desde já, quantos, sendo pessoas
de bom Rçsto, se dispõem, a ir
ao Recreio. Também teráo tra-
balhos 4e relevo Théo>- Braz. ar»
tista que não se fatigía.. Pedro
Dias. Vicente Marchclli, que faz
a sua estréa e outros."Arroz, Maria", a nova

peça de amanhã no
Eldorado

Com a mudança de cartaz, o
Eldorado offerecerá .amanhã ao
publico carioca uma ,nc»va peçn
de suceesso; a revista de J. Palm"Arroz, Maria".

Possue a peca 12 quadros quo
são: "Vae começar". "Boas .no-
das", "Cadáver renitente" "Eu
sou uma besta", "Arroz. Maria"
Forgetf.ul", "Conversa fiada","OJjra de Belarmino", "Sempro
as mulheres", "Radio sem edu.
cação", "Dá... dá..." e "Mimo-
sas margaridas", quadro final d»
bellissimo ef feito."Arroz. Maria" será defendida
pelo.3 çlementos . da esplendida
IÉIMt.m«HIIHHMlllMMltlH

LOUCAS DE
GRAÇA

O DRAGÃO
REI DOS BARATEIROS

marmitas¦nS' de ALUMÍNIO
reforçado

5 pratos

8$000
EAEPÃDAS

1$800
CAFETEIRA

BRASILEIRA
O melhor café em 3 minutos

2$400
Tudo abaixo do custo
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EM FRENTE A' LIGHT

Entrega-se a domicilio

A prospera situação eco-
nomica da A. B. I.

Da exposição que acaba de fa-
zer o sr. Paschoal Ferron'*, the-
sourelro da Associação Brasileira
de Imprensa, se deduz que são ex-
cellentes ac condições financeiras
daquelle .órgão de classe. Ao as-
sumir o mandato, dispunha a ac»
tual directoria apenas d-» qúan»
tia de. 5:000f000 em deposito, no
Banco do Brasil, para fazer face
a dividas no valor de 5:300$0'JO e
ao saldamento de numerosos pe-
culios para funeraes em atrázò,
Pois bem, todas essas dividas
acham-se liquidadas e a A. B. I.
tem ainda presentemente, em sal-
do, naquelle banco, a importância
do 37:310$100. Accrcsce, " ainda,
que o patrimônio social enrique,
ceu-se coni varias dádivas e a
posse definitiva do terreno para
O palácio d»s jornalistas.

Passagens de graça na
Central do Brasil

A estação D. Pedro II forneceu
hontem, por conta . dos tllverso3
Ministérios, 113 passagens, na im-
pr-tancia de 5:7201000. Essas re-
qulslçdas foram assim distribuídas:
Ministério da Viaçao, 1 passagem
na Importância de 128; Mlnlste-
rio da Guerra, 13 passagens na
importância de 314$50i; Ministério
da Marinha 1, na Importância de
1028500: Ministério da Fazenda 8,
no valor de 806$; Ministério da
Justiça 3, no valor de 183$700:
Ministério da Agrlcuultura 80, na
scmma de 3:oõl8; e Ministério do
Trabalho 27, num total de .'...
1-1479300.

companhia Alda Garrido, quo,
além da insigno estrella, tem no
nu elenco Pena Raia. Maria'
Ruis. Noemla Santos, João de
Deus Ildefonso Norat Ferreira
Maia e NemWnoff. que estreará

com á sua choreographia de l>n-
disslmas girls.

No Alhambra
O elegante theatro do bairro

Serradpr. o Alhambra, terá muda-
do o seu cartaz nn próxima ter-
ça-feira. Assim, a companhia de
operetas o revistas, que ali está
trabalhando, sob a direcção artig-
tica do escriptor Marques Porto,
representará, hoje, pela ultima
vez. em "matinée" e á noite, a
revista carnavalesca — "Segura
çsta mulher!", descansando se-
gundu-feira, possivelmente, para
o ensaio geral du linda o]>c.retu
— "Os Saltimbancos", que subi-
ra á scena desse theatro, com ex-
cellente montagum, no segundo
dia da semana entrente, como
acima referimos."Os Saltimbancos", que a pia-
téa carioca já appluudiu caioro-
somente, dispõe de brilhantes
condições de agrado, tanto sob o
aspecto do poema, como pelo en-
canto da partitura. Esta, como
aquella feição, traduzem perfei-
tamente o mérito reconhecido dos
autores da peça. Louis Gane c
Maurice Ordendeau. I

Essa opereta, agora no Alham- |
bra,. será defendida por élemen-
tos artísticos de primeira ordem,
entre os quas poderemos citar
Olympio Bastos, creador, em nos-
bo idioma, do papel do "Palha-
ço"; Carraen Dora, soprano fes-
tejadissima,; Manoel Pera, ítala
Ferreira, ete.

Na peça estreará o cantor
Amadeu Celestino, irmão dò te-
nor Vicente Celestino, qu. m "Os 

jSaltimbancos", se tornou notável ,
interpretando uma. difficil ro- |
manza de M. Sylva. ,!

Og freqüentadores do Alhambra?
estão de parabéns.
A recita de Sarah Nobre

Approxima.se o dia da recita
de Sarah Nobre, no theatro Jo5o [Caetano. E* a 25 do corrente que I
a artista vae deliciar os seus ad»
mlradores com um programma de-
v£ras encantador. 0 homogenio
grupo dirigido pelo correcto actor-
professor Olavo de Barros repre-
sentará a impagável comedia —
"Greve geral".

Depois da representação desses
tres hilariantes actos de Rjgo
Barros. far-se-ão ouvir vários ar-
tistas presentemente nesta ca»
pitai.

Entre outros citaremos os bc
guintes: Laura Suarez, Carmen
Dora, Sônia Veiga, Malena de To.
ledo, Mesquitinha ;,, Roberto.. Vil-
mar Árdonay, Madelon de Assis,
Irmãos Tapajós. Patrício Teix»:-
ra e Almirante, o principe dos
folklorfstas brasileiros,

Sarah Nobre interpretará o pa»'
pel de Sauie, creado pela sua eol-
lega Rei mira de Almeida e reni-
tara também um monólogo de Luis
'tista 

dedicasse a sua" festa ás ia-
leza fez com que a festejada ar»
milias brasileiras.

BASTIDORES
A "MATINÉE" DE HOJE NO

RECREIO
O Recreio dá hoje a ultima"matinée" da "Abafa a bane»!",

a espirituosissima revista de
Gastão Machado e R. Magalhães
Júnior, que tanto tam feito rir
aos cariocas. A "matinée" de ho-
Íe é dedicada aos petizes amigui-
nhos do popular theatro, aos
quaes a empresa distribuirá com
fartura gostosos bonbons. Pali-
tos. Nino Nello. The0 Braz, Pc-
dro Dias. Ottilia Amorim, todos
promettem distrair a valer os pe-
tizes seus admiradores e aquelles
quo acompanharem ios petizes.

Terça-feira:- primeiras repre.
sentações da "Não me .'.bando-
nes". a esperada revista de De
Chocolat e Aloysio Maiah, na
gual estréa u aeter comioo Vi-
cehte Marcheili.
DOIS GRANDES NOMES PARA

A CASA DO CABOCLO
Duque e a Empresa Paschoal

Segreto acabam de contractar pa-
ra a Casa do Caboclo dois nomes
que' hão de constituir, para os fre-
quentadores daquelle theatrinho
regional, motivo Je verdadeiro
júbilo,

Um é o maestro Henrique Vo»
geler, um dos maiores nomes en-
tro os compositores do jrenero re-
gional brasileiro; outro é Nesto-
rio Lips, interprete de reconhe-
cido mérito. i

Henrique Vogeler entrará em
áctividade desde já, dirigindo o
conjuneto musical da Casa do Ca»
boclo e preparando peças de sua
autoria; a estréa de Lips será fei-
ta dentro em breve, com a come-
dia de ambiente sertanejo que
Duque vae" montar.

Continua na Casa do Caboclo
o êxito ruidoso de "Carnuval no
Sertão", a revista do Freire Ju-
nior que hoje será nproaontada
em duas sessões na "matinée" e
tres á noite.
A DESPEDIDA DOS "ESPECTA-

CULOS TRIANON". NO FLU-
MINENSE

Representa-se, hoje, no Cine
Fluminense, ás 3, 7 e 10 horas,
em despedida da "Companhia de
Espectaculos Trianon" a come-
dia "Mania do Grandeza" tres
actos espirituosos de Joracy Ca-
margo. ._

Nesse original brasileiro são
notáveis os desempenhos de Tei-
xcira Pinto, Amélia de Oliveira e
Arthur de Oliveira.
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Notas biographicas e
vida aaecdotica dos

grandes mtisicos

ielix Mendelssohn Barthol-
dy nasceu em Hamburgo (Al-
lemanha) a 3 de fevereiro de
1800.

Uma palavra basta, ás ve-
zes, para evocar a arto dos
grandes compositores.

Bach, é o profundo: Haen-
dei, a grandeza; Beethoven, o
poder; Mozart, a pureza;
m^smmsÉmsmsm^^^^.,\__\l_\^M

___^<^ü_k

:¦' [____\\\\\mwM

^^ímmm mU^iÈ^^^^mm mWÍmÍ^\*¦i :______% ¦:*•:¥.'A_M __> íi' • J-——I ___fc''W':" ''_P>'Í___! mmÊt ¦'•. .Mm ^B:-*---"-_J?-i-í_H ^R^fl ^K:

¦•'/'.. ^'^wÊ ¦ • ''iv:-:í*í'" ¦: W

MENDELSSOHN
Schumann, o sonho; Schubert,
a melancolia; Chopin, a dôr;
Wagner, a exaltação; Men-
delssohn é a graça, a graça
que ondula, esvoaça e se des-
faz no infinito.

Nascido de uma familia rica
e apaixonada das artes, do
celebre philosopho Moses Men-
delssohn e de uma dama de
alta distineção, Felix teve o
privilegio tie ver a sua voea-
ção musical inteiramente ap-
provada pelos seus e rodeada
dos mais ternos cuidados.

Os' saráos Íntimos cúnsti-
tuiam horas deliciosas em que
cada membro daquella fami-
lia unida e abastada concorria

com a parcella do seu talento.
Paulo tocava violino, Rebec-

ca cantava e Felix, como fa-
zia Mozart com a sua irmà
Narre ttt?,- tocava"pi_no,--ttmta»-
mente com Fanny, sua irmã
mais velha, por quem sempre
•Wtriu verdadeira adoração.

Entre todos, porém, o peque-
no Felix se destacava por" uma
extraordinária precocldadc e,
sobretudo, por um inaudito
poder de penetração.

Com 12 annos elle causava
admiração ao celebre poeta
Goethe, homem pouco ineli-
nado á lisonja.

E essa atmosphera de admi-
ração em que foi creado des-
envolveu no seu espirito em
formação esse orgulho do ho-
mem que acredita poder do-
minar na vida.

Tudo se apresentava para
elle da maneira mais sedu-
ctora.

Rico, educado de modo es»
meradOj falando varias liri*
guas, pianista brilhante, elle
aluava ainda os predicados de
grande nadador, elegante ca-
valleiro e hábil esgrlmista, fa-
vorecido por singular belleza
physica.

Apenas com 20 annos, elle
emprehendeu uma grande"tournée" pela Europa, ondo
pôde alargar a sua imagina-
ção e .fortificar seu talento.

Percorreu primeiramente a
Inglaterra, quando fez exe-
cutar a sua primeira sympho-
nia em "dó menor" a a "ou-
verture" Grotte de Fingal.

D'ahi passou-se para a Ita-
lia e vagou entre os pa'acios,os museus, as minas legenda-
rias e as paizagens feéricas
da encantadora península.E todo aquelle ambiente de

DOR
(Redactora musical do

DIÁRIO DE NOTICIAS)
poesia cantou em sua alma
de artista, que então produ-ziu a Symphonia Italiana,
cheia de luz e de. sol.— "Eu sinto nella, escrevia
elle á familia, a impressão queem mim produziu- a grandecidade napolitana".

Partiu depois para Paria.
Ali porém, contrariamente

á sua espectativa, recebeu cm
vez de acolhimento cnthusl-
astico, simples demonstrações
de cortezia.

Sua decepção foi profundue o fez escrever: — "Paris é
o túmulo de todas as repu-
tações".

Retornou à Állemanha e
conservou sempre, a despeito
do contacto com outros po-vos, o espirito nativo em suas
producções, tendo se recusa-
do a imitar Haeridel, Gluck e
outros que importaram algu-
mas qualidades de outras ra-
ças.

Profundamente orgulhoso,
Mendelssohn i não supportava
a mais ligeira critica e não
perdoava aos rivaes.

Achando-se certa oceasião
como director de musica de
Dusseldorf, teve de se alliar
a Ries que fora igualmente
encarregado de dirigir as
festas musicaes da Paschoa.
em Aix-la-Chapelle.

Mendelssohn mostrou-se lo-
go offendido "e retirou-se paraLeipzig, onde se viu cercado
das attenções do rei da Prus-
sia.

Ahi, director dos concertos,
mestre de capella do rei ,de
Saxe, .doutor em philosophia
e bellas artes, elle passava vi-
da principesca, numa atmos-
phera de admiração e hon-
r ar ias.

E com ef feito, sob as luzes
do gênio do grande artista,
Leipzlg tornou-se um grande
centro musical, cujos reflexos
.Iluminaram toda a Allema-
.nha-e-mesmo, a-Euròpa, -

Foi nesse momento que ío-
ram compostos os "Choeurs
d'AthaUe" e "Songe d'une
nuit d'été".

Por essa oceasião também
elle esposou a filha de um
pastor protestante de Franc-
fort, encantadora jovem que
foi até ao fim de sua existen-
cia, uma amiga fiel e dedi-
cada. /

Feliz no lar e na vida pu-
blica, Mendelssohn fruia a
paz confortadora dos predes-
tinados.

Eis, porém, que lhe estava
reservada a desventura que
abateu por completo o seu
espirito pouco affeito ao sof-
frimento, desventura que o
levou á morte com 39 annos
apenas.

Estando em Françfort com
a mulher e os filhos lhe che
gou a noticia do fallecimento
de Mme. Hansel Mendelssohn,
sua irmã mais velha, a quem
sempre se viu ligado, desde
a infância, por uma grande
e terna amizade.

Essa perda levou-o ao desés-
pero e nada pôde consolal-o,
riem mesmo as viagens que
emprehendeu em busca de
um lenitivo.

E sua musica se encheu da
graça melancólica das almas
soffredoras.

Os seus "Romances sem pa»
lavras" são carlcias melodio-
sas impregnadas de unia sau-
dade terna e profunda.

Sâo pequeninos cânticos
embalsamados de sonhos pe-
cretos e que embalairi as

'etroleo SOBERANA
Preparado scientifico de resultados garantidos
contra a caspa e queda dos cabellos. Vende-se CASA ROUXINOL

APOSENTOS SEM PENSÃO

APARTAMENTOS "BELLO HORIZONTE"
ICO a 134 — RUA R1ACHUELO — 130 a 134

Alugam-se aposentos por preços excepcionaes. Magníficos
quartos mobüladoe, com água corrente, desde 150$ mensaes. —
Excellentea apartamentos, com sala de banhos, pelos menores
preços. Façam uma visita hoje mesmo ao NOVO HOTEL BELLO
HORIZONTE, á roa Klachuelo 134 — Tels. 2-9850 e 2-9858

Dra. Gotvida Forin
De volta de sua viagem á

Europa, communica ue suaseli-
entes o amigas que installou seu
consultório, á ru» tle S. José n.
100. :i° andarj telephone 2-7U7U.
cm frenti! á Galeria Cruzeiro. '
Attende diariamente, d;xs U ás C* horas. Elevador.

Louças-Ferrapns-íintas
COMPRAR BARATO 30' NA

em toda a parte 12$.Ku« E.-nr».al«» d« tVlgil-125
Tclcpbone, 2—557s

LIVRARIA E PAPELARIA PASSOS
TYPOGRAPHIA —• Executam todoe os trabalhos graphkos e em

alto relevo. Bem montadas officinas de typographia, encadernação «
pautação. Peçam orçamentos de trabalhos graphicQ*. folhetos, rela-
torios. etc. Pontualidade na entrega e preços módicos. Acccita en-
commendas do interior do paia fazendo por sua conta ae entregas a
domicilio sem o menor trabalho para o freguês. Casa especialista
em impressos para casas commercia«i, bancos e companhias,

' PASSOS & CIA. — Rua da Quitanda Vi.

Caixa Postal 798. Tel. 4-5S7G — P.IO DK JANEIRO.

QurrPis dar um presente barato e rie irrande utilidade?

Comprai uma sombrinha ou um Kiinrdn-chuvn «" •<'r,,ls «l"'10
uma lemhrunç'1 <l»e nerá sempre aproveitada

V1SITAE HOJE MESMO '

FABRICA VERA ÇRÜZ — Rua da Quitanda, 70
Preços Baratlsbimos  Sccç&p de concertou

almas, transportando-as ao
alem.

A sensibilidade do artista
não o deixou, porém, sobrevi-
ver de muito á sua irmã. cuja
memória sempre o acompa-
nhou, enchendo-o do presen-
timento" de um .fim pouco
distante.

Foi então attingido de apo-
plexia sendo salvo nos dois
primeiros ataques.

Um terceiro, todavia, sobre-
veiú e nenhum recurso o ar-
rançou ás garras da morte
que o surprehendeu em Leip-
zig a 4 de novembro de 1847.

Suas obras principaes são:"Ouverture, de Songe d'une
nuit d'été" (1828), "Antigone".
"Athalie". Oratórios: "Paulus
Helias", "Ouverture de Orot»
te de Fingal", Symphonia Es-
cossesa",' "Symphonia da He-
formação", "Concerto paraviolino" (1844), musica de
camera, peças para piano,
entre as quaes "Les Varlatíons
serieuses", "Romances som
palavras", dois "Concertos"
para piano e algumas peças
para órgão.
O festival de amanhã

no João Caetano
Vae constituir um verdadeiro

suecesso artístico e sosial, a rea-
lização. amanhã, ás 21 horas, do
festival organizado por Gilda
Abreu, brilhante cantora, com a
enscenação da burlcta "Mister O.
K.", qi»e a cultora patrícia escre-
veu.

O festival terá, também, lima
bem organizada birte musical e ô
patrocinado pelo Mhvimento Ar-
tistico Brasileiro e dedicado á
professura Nicia Silva, cujos prin-
cipaes alumnos nelle tomarão
parte, ao lado de outros elemen-
tos de destacado relevj nos nos-
sos modernos círculos de arle,
Accrescn, ainda, que como' nota
de muita sympatlra e generosi&a.
do, serão destinados 20 '% da re.*l.
da liquida da bilheteria á Caixa
Escolar do Districto.

São cs seguintes os nomes que
figuram no desempenho de "Mis-
tor O. K.". em números de de-
clamação e bailados:

Dyla Tavares, Zaeharias Mon-
teiro, Maria A. Cortez, Ângelo
Freitas, Jucyra A. Lima, Lúcia
Pires. Beduino Pires, Neide Gue-
des. Nelly Guedes. João F, da
Castro, Renato Peixoto. John Lu-
po, Américo F. de Castro, Heitor
F. de Castro, Mario Moreno. Jor»
ge Leite. Laís Wallace. Ady Pi.
nheiro, Sylvia Lima Ramos, De»
lia e Laura Carvalho, Regina Luz
Nilsa Penna, Elza Penna Theré-
za Gammaro; EJza. Leitão, Ayrde
Martins Costa, Lucili.i Frazão,
Lúcio Demare, Zejia Souza, Syl-
iria Souza, Maria Dyla Crua è Ida»
lina Fragata.

RECITAL DE MARCHAS CAR.
NAVALESCAS

Será na próxima terça-feira, no
Theatro João Caetano que os fes»
tejados interpretes di nossa mu»
sica regional realizarão o seu es»
perado recital de marchas cama»
valescas.

O programma organizado porFrancisco Alves, Mario ReÍ3 e
Lamartine Babo é sem duvida o
melhor de quantos até hoje fc-
ram apresentados ao publico, no
gênero, e contará ainda com o
concurso da senhorita Lucilia de
Noronha Santos.

A s enhorita Lucilir. Noronha
Santos cantará ranções francezas
das mais modernas o lindas, o da.
rá uma nota de distineção e' de
espiritualidade parisiense á linda
noite de arte regional brasileira
dos tres "azes" do noss0 "folk.
lore".•' A váisâ iranceza e o samba na»
cional, a ultima canção creada cm
Paris por Garat. e o maior suecos-
so do Carnaval carioca de 1033,
cantado,por Francisco Alves —•
dar-se-ão &s mãos no palco do
João Caetano, sem desdouro nem
preconceitos raciaes.

A noite de 24 do corrente no
theatro João Caetano promette,
pois, constituir vrdadeiro aeonte-
cimento artístico e mundana.

Conferências sobre a
historia da musica

í

BAHLÇ 21 (A. B.) — Contl-
nuam despertando interesse as
conferências que. sobre a "His-
toria da musica", vem realizando.
n0 Grêmio Musical da Bahia, o'
maestro Corrêa Lopes.

Esteve na Bahia o dire-
ctor do Conservatório

de Musica de Per-
nambuco

BAHIA, 21 (A. B.) — Esteve
em visita a esta capital o mães»
tro Ernani Braga, director do
Conservatório Pernambucano do
Musica..

Concertista de mérito, o sr.
Ernani Braga é ainda um escri-
ptor de arte dos melhores que co.
nhece o meio intcllectual brasi.
leiro.'

Em a visita que fez á capital da
Bahia o distineto maestro e
critico de arto realizou um reciUl
do piano, que teve, como os de-
mais» por elló liríteriormenti. aqui
feitos, grande êxito.

APARTAMENTOS
DE LUXO

Edifício Caetano
Segreto

Exclusivamente para
famílias

nal) — Saio d<: jantar —
2 o -1 quartos — Bnnlieiro
completo Cozinha —
Filtro u área com tnn<i• io

RÁDIO
Programmas para hoje

RADIO SOCIEDADE GUANA-
BABA — (P. R. A. V.)

A's 16 horas _ Transmissão da
partitura completa da opera "Me-
phlstofells", ds Bolto, em discos
cedidos pelo "Pingüim".

' A's 20 horas — Musicas e caa-
ções populares, em discos.

Das 21 ús 23 horas — rransmis-
eSo de musica e canto em discos
aeleeclonados.

• _. Segunda-feira, diá 23:
Das 12 ás 13,30 horas — Musica

e canções populares em discos.
Das 20 ás 31 horas — Transrais-

sâo ds musicas ligeiras, em discos.
Das 21 horas em diante — Mu-

slca e canto em discos saleccio-
pados.

RADIO SOCIEDADE DO RIO
DE JANEIRO

Onda de 400 mctroii
À's 8,30 horas — Hora certa.

Jornal da Manhã. Noticia» e com-
mentarlos. Ephemerldes Braallei-
tas do Barão do Rio Branco.

A's 12 horas — Hora certa. Jor-
nal do Meio-dia. Supplemento
musical até as 13,3o.

Das 13,30 ás 16 horas — Trans-
missão dá "Radio Mlscelanea",
com o concurso de Jararaca e Ra»
tlnho -"« seu conjunto da "Casa
do Caboclo". mae«tro J. Rodon,
Myrtes Gomes, Jaymo Vogeler,
Mario Bravo e Orchestra Colum-
bia,- sob a dlrecçào de Napoleão
T- 'ares com os artistas Sônia
Barreto, Moacyr Bueno Rocha e
Murlllo Caldas. Na parte theatral
toma parte Rlcardino Faria.

Durante a irradiação seiõo exe-
cutadas algumas musicas apre&en-
tadas ao concurso organiaado pe-
Ia Radio Mlscelanea, em nombi-
nação com Rio Graphlca Ltda. e
o "Jornal do Brasil".

A's 17 horas — Hora certa. Dis-
cos seleccionados da casa "A Me-
lodla". Previsão do tempo.

A'e 13 hovas — Discos variados.
A's 19 horas.— Hora certa. Jor-

nal da Noite. Supplemento mu-
si cal.

A's 19,30 horas -» F.-osramma
da "Soalina".

A's 20 horas — Arte culinária
"Bhering".

A's 20,30 horas — Cousas d'"0
Camlselro".

A's 21 horas —. Palestra polo
prol. líiguel Couto, sobre a "Casa
ao Medico".

A'3 21,15 — Notas de eclenC.a
arte e literatura.

Programma de musica de oa-
mera no studlo da Radio Socle-
dade, cora o concurso do vloll-
ntsta Romeu Chlpmann e pianls-
ta Mario do Azevedo.

— Programma de sêgundâ-féira,
23 de Janeiro de 1933:

A's 8 horas — Aula de gymnas-
tica pelo prof. Silas Raeder.

A's 8,30 horas — Hora certa.
Jornal da Manhã. Noticias e com-
mentarlos. Ephemeridea Brasilel-
ras do Barão do Rio Branco.

A's 12 horas,— Hora certa. Jor-
nal do Meio-dia. Supplemento
musical.

A'« 17 horas — Hora certa. Jor-
nal da Tarde. Supplomento mu-
Bicai. Quarto de hora infantil por
Tlfi Beatriz.

A's 18 horas — Discos variados.
A's 19 horas — Hora ceita. Jor-

nal da Noite. Supplemento musi-

Â's 19,30 horas — Progranmia da
"Soalina".

A's 20 horas — Arte culinária
•'Bherlns".

A*s 20,15 horas — Programma
"lndanthren", sobre modas.

A's 20,30 horas — Cousas d'"0
Camlselro".

A'a 21 horas — Falara o secro-
íarlo faral da Soek-dado dos Aml-
gos de' Albei-to Tares.

A's 21,15 horas — Notas de
Bciencla, arte é literatura.

Transmissão de um "Concerto
Victor", da .sivie organizada pela

Os próximos con-
certos

23 de janeiro _ Audição pa»
blica das alumnas do curco de
canto da professora Nicia Sil-
va. no Theatro João Caetano.

4 de fevereiro — Cor.carto do
baixo Chèrnovlz Leon. com o
concurso de outros cantores.

ABIGAIL PARECIS
Por motivo de força maior

foi adiado "sine-die" o re«i-
• tal dessa illustre cantora pa-
tricia.

í-i cidadein' \ ri.Ditu i v.

Radio Sociedade do Rio de Ja-
xi3'rq, em combinação com a- ca-'-t
Paul J. Christoph.
RADIO EDUCADORA DO BRASIL

Doa 11 ás 12 horas— Proçram-
ma ao discos variados.

Das 13 as 12 horas — Progrom-
ma de discos variados.

Das 13 ás 15 horas Transmis-
são rio studlo, da "Hora cllscri-
clcnarla", organizada pelo compo-
si tor e pianista dr. Gastão La-
mounlor, tomando parte optimo;
elementos artísticos.

Das 15 ás 10 horas — Hora
chrlstã, organizada pelo ta*. Epav
mlnondas Moura, com prelecçãí
e números de musica.

Das 19,45 ás 20 horas — Pales-
tra religiosa, pela Missão dos Ad-
ventlatas do 7o Dia.

Das 20 ás 21 horas — Discos se«
lecclonados.

Das 21 ás 22 horas — Trans-
missão do studlo, do "Super ¦
Programma", de Waldemar Aze-
vedo e Humberto Giorelll 2anl,
com p concurso dos eonuecldlssi»
mos astros do microphone: Sta.
Nalr de Castro Iteal. srs.: Jaym:'
Vogeler, Maximino Serzedello, AI-
benulo Perrone, Ephigenlo Eoua-
soulleres, Waldemar Azevedo, He-
veclo Barros, Jeronymo Cativai «
'Uma cousinha boa".

A ssgulr — Irradiação externa.
de uni concerto na residência d>
dr. Paulo Cerqiielra, organizada
pelo prof. J. Siqueira.

— Programma para eegunda»
feira, 23 ds janeiro;

Das 14ás 15 horas — Discos va-
riados.

Das 18 ás 19 horas — Prograrn-
ma selecclonado. Previsões do
tempo e discos seleccionados.

Das 19.45 ás 20 horas — Jornal-
falado.

Das 20 ás 21 horas — Discos da
Casa Ligneul Santos &s Cia.

Das 21 horas em diante — Trans-
missão cio studlo, do 3o programmr»"Um pouco de tudo", dedicado a»
Estado do Amazonas, tomando
parte: üdeíonso -Silveira, que íarr.
ligeira palestra tobre o Amazonas.
Missoudl Baruel, medalha de ourei
do Instituto Nacional de Musica,
ligeira palestra sobro o Amaaonas:
Carmes. Sybillo, soprano, prêmio
do viagem ã Europa; Zaira üj
Oliveira Santos, admirável canto-
ra de operetas; Maria, Amélia Pe-
tírosa, soprano lyrica; Oscar Bor-
ghert, famoso violinista; prof. dn
piano Eadamés Gnatali, Oswaldu
Lopes, o maior violonista brasllei-
ro; Tara Fernandes, interpretando
canções reglonaes; dr. Ramayan:.
Chevaller e dr. Paulo Barreto, quo
dirá algo sobre architectura,

RADIO SOCIEDADE MAYRXNK
VEIGA

Onda 260 metros
A ítadlo Sociedade MajrrinR

\eiga transmlttlrá, hoje, das 12 éa
15 horas, o "Esplendido Program-
ma", com o concurso dos seguln-
tes artistas: — Stas. Olga Nobre.
Vera Abreu e dos srs. Ardanuy.
Jonjoca, Castro Barbosa, Léo Vil-
lar, Carlos Galhardo, Tute, Luper-
ce Miranda, Fernando de Castra
Barbosa, Orchestra Jaza Bsplen-
dida, oob a dlrecçào cie Custodio
Mesquita e Orchestra typlca Ura-
guaya Gentile.

Amanha, das 21 áa 22 hwás.
transmissão do "Progranima. d<<
dia", com orchestra Jazz, _ Oasc>
policial, Catullo Cearense 9 Joâc
Pernambuco, em números orlgl-
naes.

Dominando o mercado
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32$ ^^
Trançado « enfiado em artl-

go íinisslmo. forro branco.
Todo branco, branco e marron,
eamrrca preta»

aaa ^8 l__k 000 ^^8 B______k

O00 ^^^^^

Trançado fina pelica, todo
branco, marron, branco com
marrou. ¦- • — '•—

I
Trançado fina pelica ènver-

nizndn preta, marron, branco,
uu beje com marron.

Novo estylo de verão, todo
branco marron. preto, bran-
co com marrou trançado *
enfiadi) artigo chie.

Pedidos a NOR1VAL SILVA & CIA.
Pelo Correio mais 2$000 cm vale postal ou cheque
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Chácaras e Fazendas
rum mim

A
WILLIAM W. COELHO DE SOUZA

saíra de algodão paulista
Dâ osrtó tempo a esta parte aimprensa paulista e desta capitaltèm vehleuiado, com insistência,

noticias sobre as safras de a!go-dio de S. Paulo, acceutuando queo suup -lo algocldo nesse Estadoüeu-se ultimamente.
Sejam ou nâo taes Informações

i-eaultantcs de uma apreciação
upressada dos factos, a verdad? c
que. lendu-se ta-j-s noticiários, têm-ss a imp-essfto de qu; d j-rogresaoda cultura algocloclra de S. Paulou rsvreute.

Ainda a propósito deste assumpto
e^ta mesma folha em sua «tlçfto
de 17 do corrente, alludiu á safra
dc 1930, accentuando que ella íol
apenas de 4 milhões de kilos de
algodão ern pluma, no valor de
15.000 contos. Ao que ncc pareôsdeve haver engano em taes dados.
Do que sabíamos a tal respeito a
sifra tí9 1929|1930 __ havia sido
eis? 10 milhos* de Kilos.

Ertsve calculada em mais de 20
milhões, porém o curuquerê des-
truíu mais da metad-e daquella es-
tímativa. Estas as informações queunhamos naquella occasi&o, du-
ranta os primeiros mezes de 1981
r aliás divulgadaj em S. Paulo
9 no li!ci.

Atímlttámcs qus fossem mesmo
«o d 3 1 milhões de Jcllos os resul-
tados firmes apurados da safra
1929,30 — em raEâo dos sérios ee-
tragos causados pelo ouruquerè —
era fins cie 1930 a princípios de
1031.

Quem conhece agricultura sa-
be que uma boa safra, especial-
mente de algodão, de fibra me-
Cindo de 26 a 30 milltmev-à, con-
forme oceentuou esta folha, n4o
ss funda num aano.

A fundação do uma grande sa-
tra de algodão, com aquella com-
primentó de fibra requer um ele-
mento indispensável, representado
pelas sementes seleccionadcs e ex-
purgadas.

E para que S. Paulo na saíra
Ge 1920)30 pudesse ter sementes
para serem distribuídas aos lavra-
deres, 'desde 1923 Í24 se vinha tra-
balharidò para obter boas sêmen-
tes ds algodão.

O Instituto Agronômico de Cam-
plnãs iniciou nesta ultima safra
ii923,24) os trabalhos de melno-
lamento do algodão, que até entào

ii nào se haviam praticado em
lelaçaó ao algodo-slro. Depois de
s-r-usefrulda a primeira quantidade
de sementes foram multiplicadas
¦¦o: meio de Campos de Coopera-
(..-o. O primeiro destes que íes
i. Ssicretarla de Agricultura, foi
j.umi iaaenda particular, em Pa-
r s'i-"i. t- por conta do governo —
-.-• mesmo tempo que as mesmas

irnsntes i<z multiplicaram na Fa-
í:íi-.í;i de Tietê. Com o produetoi..-.:'. -s dois campos, na saíra
..'..-'" ;2fi íizeram-se outros "Campos

i..- ;jopçração" com particulares,'. • ,t orgsjilaaçêo da secçio de Al-
...j da secretaria, na admlnia-'.¦¦.j-ic do sr. 'Fernando--Costa. Be-
,.:.j c.*ü data entào ampliaram-se
s.a contractos de "Campos de
C-tsiperação".

Esses Campos íunecionavam co-
vio verdadeiras Fazendas de Se-
mentís olficlaes. em que havia
p:ríeita colaboração entre as duas
j.artes e todo rigor nos trabalhos
suituraes, que eram feitos á ma-
china, com assistência dos tech-
lUcos da Secretaria e mantendo-se
irovoso combate ás pragas: curu-
qtiCTé, broça e Lagarta rosada.

Foi em meio dessas providen-
cias que a Secretaria pôde ter
: ementes de algodão seleccionadas
c expurgadas, que distribuiu aos
lavradores nos annos de 192711928
e 3 929, sendo que, neste ultimo
mnio íes-se uma distribuição de
cerca de 500.000 kilos de sejnen-
tes. Com essas sementes fundou-se
parte da saíra: o restante ooube
aos lavradores, que venderam suas
Sc-mentes sob o controle dlreçto daÊscíetáíla, montando esse, parteem cerca de 1.000.000 de kllosl

Plantaram-se então approxima-
damente 1.500.000 kilos de boaitementes, aíõra o plantio clandes-tino de sementes vendidas peloaproprietários de machlnas de des-caroçar. sem assistência da Secre-taria de Agricultura, que teve, co-
mo soe acontecer no Brasil, írus-

tada nua vigilância pelos frauda-
dores de todos os tempos,

Assim tendo, as lavouras algo-doelras de S. Paulo, grandes, dosúltimos annos, resultaram primei,ro do íacfcor econômico, decisivo
no caso, representado pela quedadoi negócios do café, cu,|a circum-
atando favoreceu o progresso des.sa

pela criação d* avós, que InXlue•onsideravelments na eoouomia
nacional . e particular*, cata t«m
prcoecupado multo oa twhnlcóüdo paiz, no sentido de encontrar
um melo de combatel-a, o qutfelizmente se conseguiu com o preparo da "Vaccíno contra o tpithc-itoma contagioso das «««'•'•.
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AUTOM_QBlClSMO
O ajustamento dos motores

de automóveis

Um lindo terno de Plymouth Rock (Carijós), muito recom-mendado pelos avicultores americanos
cultura, que é uma daa poucas
hoja organizadas e assistidas pelo
governo, em S. Paulo, e que pôde
de prompto attínder ss necassl-
dades do melo agrícola paulista.
Depois dependeram de terem os
lavradores encontrado as íacilida- ,
des por parte da Secretaria, de
attender os seus pedidos de se-
mentes e de lnsectlcldas. Por ul-
tlmo, e ess-e é um ponto impor-
tante, o ambiente favorável ã cul-' 
tura algodoelra foi formado a

I custa de Intensa propaganda que
ali se fez desde 1926, por todos
os meios: íllms, folhetos, mono-
graphias, pelo radio, conferências,
jornaes, revistas, demonstr&çõs.'.
dlrectas dos processos d 3 cultura
e completa assistência aos .14vr:í-
dores, fornecendo-lhes machlnas.
em alguns casos, lnsectlcldas e
boas sementes.

A synthese de toda e._a campa-
nha foram as boas sementes: ellaa
constituíram a origem a a base
de todo-esse surto.

A par, disso estiveram as me-
dldas repressivas, a idealização
sobre ás macliiiiãs de desCãroçãr,
quer no tocante ao commercio de
sementes destinadas ao plantio,
quer TrMtlvãmente'' _õ'""õrescafb*çS- j
mento do algodão em boas condi-
cães technicas.

A essa campanlia lngsute, vigi-
lante e assídua, emprestamoe o
melhor do nosso esforço, dedica-
ção e enthuslasmo.

Esta doença é uma manifesta-
ção iníiammatorla das muoosas «
da pelle, que ataoa as aves em
qualquer idode, podendo appare-cer. no mesmo Indivíduo em umaou mais das seguintes formas: —
cutâneas, ooculax. dlphterlo» efnterlca.

Na fôrma cutiw*, (eplthelioma,bouba, caroço) a doença appareceem fôrma de pequenos noduloasemelhantes a verrugas, que só ssnotam na cabeça e na pelle emzonas desprovidas de pronta —canto da bocea. abertura dos ou-vidos, crista, barbéllas e palpe-bras. sendo estas ultimas as par-tec mais commumente ^tacadas.Na fôrma ocoular nota-se umcorrlmento aquoso eu espumosonos olhos, que se tema espessoR r.dhflre ás palpebr&s, com accumulação de uma mossa eaeeosano interior desses órgãos, «Jestruin-
do-os, podendo tombem essamesma massa se accumular nacara, produzindo uma elevação
que dà origem á denominação d»"cara inchada".

A fôrma

Consultas e Respostas
*SPITnELIOMA CONTAGIOSO

DAS AVES
CONSULTA

J. C. de Sousa. — Maranhão. —
Sr. redactor. — Minha linda
crcaçâo dc- Laghorn tem soífrldo
multo com o ataque üo "gôgo",
ou "gosma". Tenho pertitdo gran-
de quantidade de pintos e fran-
gos, de vários tamanhos. E* pena,
aqui temos empregado todos ce
tratamentos Indicados.

Desejava que indicasse um tra*
tamento decisivo para esta moles,
tia terrível. ~ Grato, etc.

Bespoíía: -^ Como Interessantes
e lnotructlvas, enviamos estas ln-
formações technicas:

Esta aífecçao. que grassa lnten-
samente nas aves do paiz, constl-
tue o maior ílagello dessa cria-
ção, conduzindo os criadores mui*
tas vezes ao desanimo, pela gran-
de mortandade que vem causando,

Tendo-te em vista, porém, a
optima fonte de renda constituiria

| Laboratório ie Jü Uetorinaria
(MATHIAS BARBOSA)

IVACCINAS

SOROS

contra : peste da nianqueira
carbúnculo hematico
pneumo enterite
raiva
doença das aves

contra : batedeira dos porcos
«arrotilho
íebre aphtosa

e outros medicamentos para animaes
DIRIJAM Sl\ PAHA PREÇOS E INFORMAÇÕES,

AO AGENTE GERAL:

O. ALMEIDA
RÜA DOS OURIVES 131 — RIO DE JANEIRO

dlpritsmsa se íocallaa
na bocea, onde se notam placas demembrana* falsas, que cie brancas
a- --prtecrpivr ¦r-mats-tupds- aclrtüen'.'
tadas ou amarelladac'. As cavlda-
des naza„ são Igualmente envol-vidas com, o apparecimento de umcorrlmento fétido que ss tomaespesso, obstrulntío-as e causan. •o engorgitamento da parte sups-rlor da bocea. a temperatura docorpo, augmenta, a ave entrlste-
ce, sobrevlndo reapiracáo cffegan-te, inappetencla e dlíflculdade de
enc,ullr.

Na fôrma enterica a doença es-tende-se ao papo, moéla e lntes-tlnos, com perturbações graves,febre, inappetencla a conseqüente
emagreclmento. papo cheio de
u, uco, lntestln s iirltadcs, dlarrh*»*
com muco « ri cs de sangue, gritotosco e morte em 20 a ?o dias,

A aífecçao, em qualquer desuas fôrmas, é facilmente prtve-nida com o emprego da vaccína,
que também é curativa, quandoempresfada nas avei já dotntet
em doses duutícadas ou triplica-
das t> repetidas.

PLVMOTJTH ROCK CARMO*
Dr. R. p. — Maranhão. — Te.nha lido constantemente varias

opiniões sobre a raça Plymoutb
Rock, como excellente para orla-
çao. Desejava sua opinião sobre
a matéria.'

üesposto: — A raça de galltnhasPlymouth Rocie ó um das mais
cosmopolitas quo se conhece, cria-
daa e multiplicadas pelos amerl-
canos estas aves se têm adaptado
a todos os climas.

No Brasil ella tem oldo experl»
mentada de Norte a Sul. Acredl»
tamos que também se adapta per-feitamenta ao clima do Maranhão.

E' uma raça especialmente des-
tinada ao corte. Os frangos saode rápido cre^-imento t de gran-de peso. Estas qualidades a parda sua rusticldode tem-na lmpos-
to ao estudo e consideração dos
?;!; dores em t-vli paizPor todas estas razoes, aconse-
lhamos experlmental-a, por isso

! qu- temos gpnf¦>'»;•;'„ no resultado.

O ajustamento dos motores
de automóveis é uma opera*
ção que apresenta um grandenumero de alíflculdades. E'
um trabalho que nào admitte
meios termos: precisa ser rea-lizado — de começo-ao fim —
sempre com o mesmo apuro e
carinho.

Freqüentemente ouvimos fa-
lar em ajuste ou regulação de
carburador, válvulas e velos.
Pensa-se que é simplesmente
no acerto do carburador, nasfolgas das válvulas ou das veias que repousa.a efficiencia
de um motor Nada mai3 er-rado. O perfclM funeciona-
mento de um motor não dc-
pende soment» desses servi-
ços, mas de uma completa econacienciosa verificação ge-ral de vários pontas.SupponHa-ae que um dien-te leve seu cairo a uma offi-cmá mecânica e peca ao me-canico-chefe que lhe regul3 asVálvulas e o carburador. A ot-ficina acceita a incumbência
e dlspôe-se a obedecer rigoro-samente ás 'nsfcrucçôcs de seucliente. Ajusta is parte3 re-viommendadas ¦* cobre, o pre-ço do serviço íelto. Uois dias-Jepois de. recaber ssu carro"regulado", o cliente verifica
que o motor ainda não seacha em íórnu Vae 1 offici-na de novo Encontra o me-canico-chefe Protesta Dizque poz dinheiro fora. Briga.Sae c põe*8ea' flesencaminharfregueses da officina que o"serviu mal".

E' Justa essa attitude? NãoA officina fez exaetamente o
que se lhe ordenou. O clienteé que pediu mal. Se pedisse aomeéanico que •) attendeu umajustamento çeral do motor,certo a officina não deixariade verificar cuidadosamente
as velas, as válvulas, o carbu-rador, o accumuladcr, o5 fioselectricos e o distribuidorDisso tudo é que depende obom funecionamento do mo-tor de um automóvel.

Vimos e provimos no casoacima que a rair/io não pendeupara o lado rio cliente. Istonão quer dlzrr. porém, que arazão ficasse toda com a of-ficina... Devemos reconhecer
que os automobilistas — em
grande maioria — ião merossportistas e não entendidos
em coisas de motoros. O erro
que commettem, pois, encon-
tra motivos que o Justifiquem.O que se não Justifica é o
pouco Interesse das ofíiclnas
em esclarecerem certas quês-toes que ditem respeito á re-
gulagem de motores. A's boasofficinas incumoe "educar" osautomobilistas nesses e nou-tros detalhes aue, não rara-
mente, trazem contrariedades
mutuas. Precisam orientar
seus clientes na difíerença queexiste entre a rgeulagem docarburador (ou de outras par-tes, isoladamente.- c a regula-
gem do motor. Somente assimas officinas evitarão mal eh-tendidos com seus freguezes e
poderão,valorizar efficazmen-te os serviços que vendem.

Ha um outro ponto impor-tante no assumpto que vimostratando: é a maneira deexe-eutar a rígiilagem geral. Emregra, esse trabalho náo temum ponto certo de Inicio. Pois
precisa ter. Na actualidade,
está perfeitamente assenteentre ce entendidos que a
perfeita regulagem de ummotor deve obedecer rlgorosamente á seqüência se
gulnte: .-*:'

Sociedade Luso-Afrlcana
do Rio de Janeiro

6.

Sob a presidência do sr. An-
thero do Faria, tave logar na ter-
ça-feira psssacla o, primeira reu-
nlao da Dlrectoria, recentemente
eleita, desta Sociedade, tendo co-
mo 1" e 3» secretários, respectl-
vãmente, os &».. Antônio Amo*

krlm e AbAl Corrêa de Mattos.
Aberta a sessão, constou a mes-

ma do seguinte:
Correspondência'. — Foram lidas

as cartas e offlclos na ordem que
se relata: — de s. excia. o sr. dr
Armlndo Monteiro, ministro das
Colônias, em que agradeço a men-
íiagem de saudação que a eocie-
dade lhe dirigiu, por motivo do
sua viagem ne províncias da Afrl-
ca Portuguesa; do tr. Francisco
Caitel Branco, de Loanda, óffe-
recendo dois volumes da Historia
de Angola, de sua autoria; oífi-
cios d»' Casa dos Povelros e Obra
de Assistência aos Portuguezsa
Desamparados; carta de Lourenço
Marques, da Uga de Defesa e Pro-
pagan-ta da província de Moçam-
bique, ren.ettendo Impressos com
a mensagem quo a referida Liga
entregou ao er'. ministro das Co.
lonios, por oceasioo da visita feita
por ê. excia. a essa província;
carta de Inhambane, do sr. dr.

Antônio Nobre de Mello, ucceitan-
accordo com .as ínstru-! tl0 sua nom-saçao de corrs^&ponden-
cções do fabricante »is dea*a ««'''«t-a^e, enviando col-

J laboraçâo para o Boletim; e, 11

QUEBRADUl
¦ -' '.:' '¦'%

PLAVIO BORBA
ou corroídos, apertados
ou substituídos;
Os contactos das platinasdo distribuidor devem ser
cuidadosamente verifica-
dos e limpos. A folga en-
tre os contactos deve ser
regulada com a bitola es-
pecial. Todas as partesdefeituosas devem ser tro-
cadas;
A faísca das velas deve
ser verificada e acertada:
A pressão das válvulas
deve ser examinada at-
tentamente e medida com

a bltoía apropriada;
O carburador deve sof-
írer uma limpeza tão
completa quanto possivel,e deve ter a mistura re-
guiada rigorosamente de

Ahi está a verdadeira regu-
lagem de um motor. Complc-
ta e racional. Se nossas offi-cinas adoptaram este syste-ma. verão desapparecer, aos
poucos, muitas queixas e ro-c".amaç65s, ganharão maisconfiança de seus clientes eelevarão seus lucros.

Os clientes, por seu turno,
terão seus carros aempre maisefficlentes e durando maistempo.

¦iiHimnmmiiiiMiiiiii,

Corridas de automóvel
O Automóvel Club do Brasil ja

^Pouno!°u •,ar* a temporada d»1033, diversa* corridas je auto-mo.vel. em differejjtes pontos das
clrcumvlzinhanças da cidade.

E opportuno lembrar desde jaaos organizadores do certamen
que providenciem para não ver.mos repetido o qUe 8e j,),, na uj.Uma corrida Rlo-Petropolis. poroccaslão da visita do burâo Von
Stuck. Nâo houve divisão dos su-tomovels em categorlag, o a3*lstl.meu a lutas de gigantes
gmeus... quasl. No
onde estas coisas são
das, devem faser
«o crédito
lêm

iiiti li iiiinil,i,„„„„„„„„„i,ii„ii„„„„i„„„ „„ li,i„m„M,„„.iiiini,iii„ .<„, „.

IMPOTÊNCIA
ii.

Tomo ELI.llit VíiA SEN1L s verá o hi-u effeito l"go ap''i;
terceiro dia de uso.

Não contém C-iritnarids. Excellente produeto dn Floru

A' venda ris DliQOÁMA BÀPTÍSTA - Rua Io dt- Mar-1 e ri.-jt (igtniiií Phflrm«sísH o Droganut
l.', N'ietheray: DROGARIA IVAÍtCELLOS.

fOftMICIOAS
SO'

«tt **«>

ou
rAlLISTÀüO

1. Verificação dos conta-
ctos e da folga,entre asvelas. Todas as velas de-vem' ser substituídas de-
pois de 15.000 kilometros
de uso;

2.. Verificação do isolamen-to de todos os fios e cabosdo systema electrico domotor. Todos os fios par-tidos devem ser substi-tuidos. O accumulador
deve ter o nivel e a den-sldade examinados e to-dos os contactos soltos

**«s_»»«*»w«___-_^_^__^_»_______„
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« evita

c a I v i c I c.
Peça prospectos

(.iratls a Calsa
2112 — Ri„ dc Janeiro
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CiF.NERAL CÂMARA 42- RIO
,'CIA. DE 0LC05 C PH0D.

cm mic os

FRANCISCO |»F. AOÜIÃK
& CIA.

Pfr.li«>rt« «oi) i(|l4» t m«r-
— carinrlas "•

BtA LUIZ l>K ( AM0E& 86
I<~l WíZV

com pi-estrfingoiro.
rommenta-

ponco do nos-
profissional quando

que a Mercedes 7,5 its. der-rotou a Ford de manos de 8 5 Hs-,numa.plíta onde m velocidade eralivre « íaolh.. „
Ainda nào teme», é. verdade,

carros de corrida. »enâo em pe.qu«no numero o qU9 torna «Jiffl-«II a orfftnisaç&o aom divl»_o emcategorias, mas temos ja bons"volantes". - ¦ t- - y ,B
Seria o cato do Automóvel Club

pensari ou no "Handlcap" ou naorganização de corridas de "ob-
staculos". que muito suecesso já8susarsm na Europa pedindo a ca.da concorrente, por um «lona!
çommaridado. ora uma paradabrusca, ora uma volta dlfflclí, unia
passagem entre Unhas. »tc.

E obvio diser que tal provi decpertará real interesse nao só en-tre o6 co-ncorrentes. como t«m-bem entre os espectadores Oueaffluirâo. ávidos de san*ae6es
que os obstáculos proporelonammelhor do que simples corridasde velocidade.

DIABIO DE, NOTICIAS pôe.dttd-e Ji sob seu patrocínio aidéa, esperando> quo se torna rea-hdade. — FARTA.
•iiiiiiiiniiiMiiiiimiiiiii

Inspeciona de veniculos
Infracçôes

PA2MR Üt50 DA DÜSOAROA
ÚVfUí

10.H41.
DBSOBSDIXNÒIA AO SlONAli

PARA SER F180AUÍADO
U.«3 — 14.145 «ü 1.737 __ (R.
TilAFBOAR COM EXBCBSSO

DE VELOCIDADE

s 3121'^8 r ón'135 u 6•5,7 •
NAO DIMINUIR A MARCHA NOSCTRUZAMBNTO E EM HtBNTE

A'8 B80OLAS
C. 8.333 -- 1.880 e 3.007.

ESTACIONAR EM LOOAR NAO
I*ERMlTnDO

14.380 — 14.391 _ 15.076 __ .15.943 — C. «49 — On. 33 _. On288 _ On. 399 — Oh. 432 -_ 727789 -- 1.306 - 2.BO» — 3.6004.335 — 5.194 — 6.257 -_ ...7.319 _ 8.493 e 10.334.
DESOBEDIÊNCIA AO SlONAli
11.358 ~ C. 3.384 _ 3.997 —

8.936 — 4.603 — 5.063 — (8. C.1, 13.891) _ On. 58 — On. 387On. 393 — On. 429 — ón. 438On. 44a — on. 4se — a.6745.821 — 7.437 e 9.903.
TRAFEGAR CONTRA A MAO

DE DIRECÇÃO
14.504 ~- C. 6.033 e 10.083.

RETARDAR A MARCHA
DO VEHICULO

On. 399.
ANGARIAR PASSAGEIROS

11.295 e 2.569.
PASSAR A* FRENTE DE OUTRO

Ons. 419'e 492.
INTERROMPER O TRAN8ITO
C. 3.936 e 2.833.

DESOB-DIBNCTA A'8 ORDENS
DE SERVIÇO

315. , ..
DIRIGIR COM FALTA DE AT-

TENÇAO E CAUTELA
C. 3..S40 — 11.708 — 16.243 —

10.710 _» C. 221 — 1.G78 — C.
5.240 _. 6.814 -i On. 273 — ...
2.022 c 4.615.

ABANDONADO
(C, D. 19).

CORT.VR CORTEJO FÚNEBRE
364.

Exeme de
para

e,
nalsnente, uma carta de e. excia.
o sr. governador geral de Angola
coronsl Eduardo Ferrilra Vlanaa.
carta c.?aa sobremodo honrosa pa-
ra a Luso-Afrlcana, cheia fle lou-
\orcs pslas jà constatadas reall-
znçoes, incitando com nobre pa-
trlotlsmo o prosegulmento da obra
p que a Soeittíade «d propoz, -•
i-stimnlo carinhoso, emflnv, a Jun-
tar a tantos outro» recebidos de
todos os quuUantes da mentall-
tlctle portusue^a. c,ue sabe incll-
nar-sc ao devoidmt;nto do amor
pátrio.

Novos sócios — Approvadas as
propostas respectivas, entraram
para o quadro social, os srs. —
Alberto ds Carvalho e Silva, An-
gelo Rsls e Albuquerque. Antônio
Abreu, Antônio c-t Castro Moura
o Fontes, Armando Soai-es Franco,
Belarmlno Sou?* Machado, Ben-
jamln Rezsnde Reis, Bernardino
Caalmlro. Bernardino Martins, Car-
Vas de Siqueira Castello Branco,
Caslmlro Francisco Barros, Frii^ardo
Ferreira da Costa, F»rnnn:lo Fe-
l.ppe Carvalho, João Antonlc Car.
neiro, João da Costa Macedo, Joa-
qulm Dlntz, Joeé da Crua EJtevea,
José Dias da Silva, Mario Reis c
AMjtquerque e Serafim Podrlgues
Pinheiro.

— foram tii.ca trocadRS impres-
Eôea da JnvrwM geral ser.si i em
seguida *•'<• rvi »1a a se*sao.

Keuni&o de directoria — Reall-
üa-ee na próxima , segunda-feira,
dia 23 do cjrrnte.

PARA
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HOMENS, SICNH
, E CRIANÇAS 
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PERIGOS DO ESTKANGI i iMENTO DA HÉRNIA A'
•' O cinto Eloctro.Ortlioper]iC0 ,

Prof. Laztarini. é um mm-avüi;-
appsrulho íeltò sob medida ,„,,''"¦ .
nhuma molla de ferro, coniriiiV-i,,,,,'1'!
da taeido ELÁSTICO, leve, ;-
suave, permittindo aos enfer
tar ai cuvallo. fazer qualquer
ou fadiga, contendo a mui:
quebradura, a qual fica
pouco tempo.

O único cinto de tecido t ¦-....
qua obteva Privileffio de Ir.v. -.,;'.•' :;'.;
patente n. 15.199 e tániben
premiado com medalha dc o
ploma de Honra na ultima
do Centenário do Brasil.
Para as pessoas do Interior
i nossa casa. afim du obter
e instrucções sobre qu«Ur

TELEPHONE 2:4362
Aberto das • ás 12 e das

Avenida Gomes Frei
(QUASI NA ESQUINA

RIACHUEUV).

tivei 'ÊSM
"al,"H.i|SÍB

faí

"lilC-l |o. D,
lOSljsj |

icrevti!
itlog.i).
:|iito|

IWi

^^^¦^m^JX u* Mi
ventre çáb uo
paro iérltora mt

CÜRAE O VOSSO ESTÔMAGO E RINS
DOENTES

Cintas Post-Operaçáo «Je Lapatatomüi.
Appendicite, cinta para Ptosi, cabida, rins
moveis, cinto umbollical. ventre cabido, etc.
Cintos electrlcoe para dores' rheumatleas,
anemia, debilidade nervosa e ueurasthenia.

MILHARES DE MÉDICOS KECOMMENDAM NOSSOS
APPARELHOS — — VISITAS GRATUITAS

MOÇA COMPETFNTE PARÁ COLLOCAR QUALQUER CINTA

Cultos*- e Crenç
CATHOL1CISMO matriz Jü

PA-

'' _ .__t
tmW MMMMMM9 ¦__¦_]CEffcll

^Ç^^-f-s-»-' ''SffiftmSi

publicação do sfi.

Resumo dos prêmios maio-
res da Loteria Federal

do Brasil
Sexta extracçio em 21

de janeiro de 19C3
11.431 200:000$ Rio.

815 20:0008 Sâo Paulo
18.110 5:0008 Porto Alegre.
17.924 3:000» Rio
8.590 2:000S Rio 

'
3.349 1:000$ Rio

16.241 1:0008 Rio
11.755 1:0008 Porto ÀU-jjrré
14.207 1:0003 Varglnha,
6.878 1:0008 Florianópolis

Apvroxlmaçóex: (i*i
11.430 5:000$ Rio
11.432 5:0008 líio .

203 5008
3.538 5008
9.905 500$
5.16). 5008
9.95:; nooe

10.063 500$
U.M2 flOOif
9.749 5008 «j.

17.730 30 8
11.618 ' 

5008.
E mais 60 premlijt, ü,«r iiOOS. 100

de 1008. 200 de 80$ o 700 de 8?9.
todos sorteados.

Aos números lwjniln>.ái«i em l
cnbs o prêmio de õoí.

Supremo Tribunal Militar
Reállm-fiá c.iwhhã, i\?. 1« audl-

torl» militar, «¦> julgamento d:> sol-
dado n. 45' ia :5» Bíiteria Paulo
Barcellos, accordHiu de crime do

uescrç&o. Defenderá o rio ò nd-
vogado da A. J. militar, tsiicntô
Antônio Msndvi da Silva.

GRANDE PROCISSÃO ÜO
DROEIRO DA CIDADE

Realiza-se, hoje, g grande pre.
oissáo do glorioso martyr S. Se-
bastião, padroeiro da cidade,

A procissão sairá da cathedrnl
metropolitana, ás 15 horas, e per*
correrá o itinerário: Cathedrnl,
ruas 1.» de Março e V. ,".í Unho-
rahy, Av. Rio Branco, 7 de So-
tembro e cathedral.

A procissão a-nnual de São S«->-
bastifio tem sido uma das mais
pomposas demonstrações de fó dos
catholicos desta cidade, dizendo
bem de sua pompa Hthur.ftlci o
seguinte trecho do edital do car-
deal-arcebispo que a determinou;"Mandamos, outrosim, sob pe-nas a nosso arbítrio, a todos e
quaesquer clericos de ordena sa-
eras ou menores, quer do Clero
Secular, quer do Regular, residen.
t»s n&sta cidade, nâo se achando
legitimamente impedidos ou não
tendo sido dispensados, hajam do
comparecer, no sobredito dia e
hora, na Igreja Metropolitan»,
afim de acompanharem igualmen-
te a referida procissão «m todo o
seu percurso até se recolher.

Aos moradores das ruas po-r on»
de tem de passar t|o solemne
procissão, pedimos as tenham ai-catffadas e ornadas, conforme a»ua piedade lhes Inspirar. em si-
gtial de respeito e veneração ao
principal protector desta cidadee Archidlocese."
RETIRO ESPIRITUAL PARA OS

HOMENS
Pedem-nos

gulnte*"Ouvindo a voz do supremo pag-
ul e. «ontlliúando a obra dosRetiros rwluíos", Iniciada ha 7ânnoi, sob o» auspícios do e»mo.
sr. cardeal d. Sebastião Lcm*
promove a Commisgjo de Pliitadêe Culto, da Confederação Catho.
|>ca do Rio de Janeiro, um retiroespiritual recluso p_rn hom«hs
que se realizará no Collegio SnÒ
,«*;,* rua Conda de BomfTm n.1-067, começando ao i»noite-«.er'do
dia 88 (sabbado) e terminado aoamanhecer do dia 30 do corrente,t*.

Pregará o
dominicano.

Acham-se abertas desde ji noCreulo Catholico. i rua RodrigoSilva n 3. as iníerlpçõ-ís paraesse retiro, qne s„g0 nmitadasao numero de 30 e estarão encer-radas no dia 26, convlndo. portan-to. que os mais interessados nãodeixem para 8 ultima hora a pro.prla' inscrlpção,
A contribuição p„a iod&3desfias do retiro (inclusive hos-

SOfOOO por pessoa. paga „o actoda inscripção.
Rio. 17 de janeiro de 1838. — ACommissão." n

Praça ApparecMa — Ochamby *-
M*y*r

Ha -misaa nb8 domingos e dinssantlflcados. ás 7.30 horas. ,onexplicação do Evangelho e com-munhao geral, e ás 9 horas. Evan.íffjho e leitura de proelamasavisot,
CAPELLA DO ASYLO DE N. SE.NHORA DB POMPEIA

Todog os domingos e dias san-tifiçados, missas ás 7,30. com ex-
posição dt Evangelho e bencã«>do Santíssimo Sacramento. Nosdias utels, communhão ás 7 ho.ra». e. ás quintas-feiras, missaás 7.30,

mis-

retiro um religioso

DE N. SENHO!
LORETO

Jacatépajtuã
Todos os domingog e d

toe, na matriz de Loreto
sa ás 7, 8. 8,30 e 10 horas.

Ha benção do SS. Síu-:a:•.:'.".
todos os domingos, ás 1*5 iiurn

LIGA CATHOLICA JESü.S.
MARIA, JOSÉ-

Procissão de S. Sebastião
Hoje, domingo, dia 22, ás

horas, todos os associados deyeri
se achar, ás 15 horas, na rua
de Março, no local do cost-im
revestidos de suas insígnia afl
do, incorporados, acompanharei!
procissão, que sairá da Gittheilr
em louvor a S- Sebastl?;o.

EVANGELISMO
Hojo haverá escola dominicu

culto e pregação do Evangel-h • r,c
seguintes logaíes:

AV 10 horas — Rua Jardii
Botânico '16G; rua Rivadávia to
rêa 188 Saudfi; rua 20 dü ¦¦;•'
6; rua Haddock Lobo 2CS; rua Iti
píiriea 31-, Inhaúma: rua João <
cents 949. Bento Ribeiro; :'i
Campos da Paz U9, Rio Lompr
do e Estrada Velha da Pavuna ¦

A's 11 horas — Rua Silva Jai
dim 23; rua Cámel-ino 102; ru
Frei Caneca 523;' avenida 2« d
Setembro 400; rua Pará 33: ; •';
ça da Bandeira; praça Jo-
Alencar 4; rua Ypirango 5!
ranjeiras; rua, da Po&sage
Botafogo; rua Barata Ribèji
Copacsbana; rua Mauá Jü.
Thereza; rua Tavares Guer
Caju; rua Licino Cardoso 3S
Francisco Xpvior; rua F:i!g"^ima 40, Riachuelo; rua B^'
Mesquita 676, Andfiráliy; ru
rolina Meyèt 61. Meyer; ru
Carlos 36. ÊsUcio da Sá; ru^
da Cruz 213, Meyer-, rua C
by 8; rua Enfrtnho do Dent.
e 233; rua Clarimúndo dt
B8. Encantado; rua Dr. Jon
nheiro 42 Piedade; rua ¦
Rangel 115 jCsaeadúrh; rua
d'lncau 125. Thomaz Coelho
Marechal Rangel 314, Mad»
rua Manáos 114, Ròaleiigo;
Angélica Moita 88. Olaris;
guezia. ilha do Governador
São Francisco Xavier -!'¦•>
Georgina Moreira 21 Ni!
rua Junqueira 80. Realeiígi
Cardoso da Moraes 511. K
rua Maria Josí 113. D. Çla.rs
Emilia Ribeiro 108, Campo •
de; rua Carnpo Grande 2S2
trada Rio Petropolis S3. Ca:-
rua Caroliiia. Amado 101, !

A's 19 ou 19 30 horas
mesmos lojrares acima c .'¦
praça Tiradentes 29 1." r. ri fl i

Em Nlctheroy ~ Rua Vi;
do Rio Branco 209; rua G;
Andrade Neves 134.

ESPIRITISMO

i Lj

Sesíòca que serão r«a'ii
hoje: Liga E. do BrasÜ; .'¦¦¦
horas; Federação E. "Imí !i
ás 16 horas; ' Centro E. Amos
Verdade, ás 20 horns; Grém
Guias Celestes, ás 20 hon.-.
deraçàó E. do Estado do Rir.,
20 horas.

THEOSOPH1A
Reau2a.se hoje, ii lú hor;

sede da Loja Rio dê Jíiv-ir.
Sociedade Theosophtca tio Rr;
á rua Conde d«s Bomfini "22 (pv
ãaenz Pena), a conferência do
Oswsldo Guimarães, sobra o '
ma "O trabalho da SoçUhI
Theosophlea", st-ndu frar-c.i
entrada.

Motori
cila a.-, 10Chamada

liorn*.
Evllaglo rorreir» Alve;., O.-cstcu

Porto. Jo=/ B-ilbino de Almeida
.Tc*t co Oliveira Motta; AUffUsto
balgado, Arthur Soares. Hugo d».*
Ca*tro Moraes c KenrlqUo d* oou-

OURO: au 10$
Vendam á JOALHKKIA t/U:
LOS CUMES — Rua Pedro I,
n. 9, antiga rua do Espirito
Santo, é quem melhor pa^n
assim como Joiás usadas, bri-
lhant.es e cautelas Concerta efabrica Jóia.-; por precor, multo
baratos. lL,s;peclai em cpucer-

tos dc relógios.

REGINA HOTEL
Flameiiío, próximo aos banhos de mar, rua íerreira\.anna 29. telephone e aKua correnfc em todos os aposento*, apartnmciitoü com banho próprio, orchestrailiaria. Preços, módicos. Endereço telegraphico: Heglna

lelcphonc: 5-37."C
.4 rr*i rirrrrt», rri rriirtirTrmVrwftirWrrnt rn«»
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CARNAVAL
"Bola Preta" prestará significativas homenagens áo

Cordão dos Anjinhos
FENIANOS

\ liirmidavc! macarronada de
hoje cm homenagem to proles-
ucr Fiúza Guimarães — Amanhã
será realizada a festa da vlctorS ••

O Grupo Você Vae 6, innega-
mente, o agrupamento "lea-

ler" dó "Polèír'»'' Su-oa festas
foram fantásticas; ainda se men-
rionando a seu favor a batalha

cie confetti realizada em tres ruas
iroximas á sede, ante-hontein.

Piroliçc» é homem dynamico. Ser-
ve-íc da tua enorme força de
vontade para realizar as .inicia-
Uvas tcnipre com grande brilho.

Hoje será realizada uma su«-
culcntisslma macarronada im
homenagem ao professor Fiúza
Guimarães, o artista que vae con-
'iccionar o prestito alvi-rubro
4-x próxima terça-feira Gorda.
E amanhã? Amanhã tem mais.
'¦'esta da victoria. Será devora-
do uni grande suíno adquirida
pelo Faz Tudo ria Paindegolandia.

K terça-feira?
Que haverá?
CONGRESSO DOS FENIANOS
o encerramento do cyclo das
festas do Grnpo Você nâo vae

O Grupo Você não vae. que
tem no Vairão a sua principal e
operosa figura, fechará com cha-
vé de ouro as suas quatro festas
admiráveis. E o Senado, nessas
voites de bohemia tem vivido
t-Heio de emoções.

Mestre Danielzinho. figura li-
d uia do Grupo da Fuzárea, já
r»o« fez as honras da casa, não
obstante não pertencer ao Você
nái> vae.

Haverá suceulentd brodio,
O "Grupo do3 Carinhosos",

de que "Mino" é presidente per-
vetuo está pre-parando duas fes-
tividades sensacionais para os
oias 4 e 5 de fevereiro que se
iipproximarrij festividades essas

prómettcm ser o "ciou" da
trnporada carnavalesca deste an-
o. no Congresso dos Fsnip.-nos.

13 não ó nara menos. Puxando
eor-oao" ou melhor, o «ruço,

jttio Xexéu. Chüca-Chuca.-llhéo,
butldo; Barbosa. GivbricU Car-

¦¦]':,« a Mino que. cimo já dis-
sairão;, é o presidente perpetuo"Carinhosos".

A2Uar;íenv" pois. o*s"'ãcoiiteciv
íVistitos" que ninguom perda por
irsperar.
11ESUUGIMÉNTO DO CORDÃO

DOS ANJINHOS
u famoso Cordão dos Anjinhos,

èóuio a Pheriix da fábula, resurgo
das suds próprias cinzas.

E entre outras resoluções,
resolveu, o Cordão, reunido «o-
iemnemènio; realizar uma grande
:'ssía no próximo dia 18 de teve-
feiro aposentar á muque o Ba-
lüano e Sarará, além de conferir

titulo cie «ócio honorário ao
chronistá Barulho, da "A NwW.;.

K.Nóa continuará, por delibe-
ração unanime da assemhléa com

hünfãs de çênerãl dó cordão.
BOj^A PRETA

\ feijoada de hoje, em 
"romena-

í em ao "Cordio doi Anjinhos**
A Bola Preta, quê reúne em seu
io os mais fortes carnavalescos

da cidade os verdadeiros vassalos
¦: S. M. Momo, vae hoje exhultar

d; enthusiasmó, de animação,
numa cordialidade de Irmão para
irmão, em que será. não resta
a menor duvida, aproveitada a
upportunidade par* còmmemorar
o reapparecimento do tradicional"Cordão" de "Lascada"".

Quem sabe da amizade «ntre
mbòs os cordões, amizade essa

qu« tem solidfls raízes, bem po-
dera avaliar do êxito, do bri»
Ihantiimo da festividade de hoje,
que será iniciada com uma es-
Pendida feijoada completa.

Depois"; todos irão arrastar *
¦sandália..-.

que

(¦:

BANDA PORTUGAL
A festa de hoje A* Comm'seii

doa Bemfeltore*
\ Commissão de Bemfeltores

realizará hoje, no salão da Banda
Portugal, uma encantadora fotta.

Carlos Matta, Adriano Margarl-
da, Alexandre Ferreira (Lamelro)

¦ tantas outras figuras da Banda
Portugal estão emprestando suas
melhores energias para qué a fe«*
ta de hoje resulte em bello aco»»-
tPclmento.

\s dansas se iniciarão ás 19 ho»
ras.

No dia 29 haverá, no jardim da
Gloria, um concerto, do corpo e*e»

u anta da Banda Portugal.
No dia 5 de fevereiro, conforma

noticiámos, terá logar. no amplo
ialão da Banda Portugal, linda-
mente eiigalanad" ,p*lo) Damaslo. a
festa da Ala dos Apaixonados of-"érecldá 

ao chroni-ta K-Nôa pelo
seu annlvqrsarlo natallclo.

LORD CLUB
A feita de h«le

lím vlrtud« de haver sido trans-
ferido o baile marcado para hon-
t*m pelo Grupo dos Incorrlglvel-,,
haverá hoje. neste club. uma fes-
ia mensal a fantasia, n» amplo sa-
tà. da rua do Reaende.

No próximo d'a 4 será levada a
effelto grandiosa fest» do Grup»

dos 18, sendo que haverá uma p*s-
«eata em que a commissão de
frente apresentajr-se.á a cavallo.

Para o dia 11, ainda de feverel-
ro próximo, está sondo organiía-
da a festa do'grupo Peua«l Qu«
Fosse Outra Coisa.

Essas festividades vão constt-
tu Ir, certamente, brilhantes vlcto-
rias para o Lord Club. •

ANDARAHY CLUB CARNA-
VALESCO

A festa de hole da Turma de Lá
A Turma de Lá. que é leaderada

pelo pincel Dlriglvel — o mestre
da íuzarca do Andarahy Club Car-'
navalesco, realizará hoje uma 'n-

teressante festa dansante. E quem
n&o for da banda de lá é escusado
de comparecer á festa, pois o se»
cretario «Eu Sou de Cá" e**ará
vigilante no seu posto.

K.Nôa recebeu a-mavel convite
e, como é de casa, Irá, so l1:us
qulzer, até 16...

OLARIA CLUB
O baile de hoje — Brevemente

uma fe-tz» em homenagem »ü
Centro Carioca doe Chr»nlet«»
Carnavalesco* — Outraa notai
A directoria do Olaria Club or-

ganizôu, para hoje, mais uma no'*
te cheia de encantos.

A turma é mesmo do "bala-
cuhaco"...

Brevemente, o Centro Carioca
dos Chronistas Carnavalescos será
homenageado com um sumptuoso
baile.

Para e»se dia a sédc receberá
a mais luxuosa illumlnação • or-
namentação. ,

Estão á frente destas lntcSnt'»
vas elementos de fibra, com» so.
jam: Antônio Dias de Almeida.
Dr. Máximo de Albuquerque, Abel
Salgado. Jarbas Caldas Osório o
outros, que tudo estáo fazendo
para que as referidas feativlda-
des obtenham um Inconfundível
suecesso-

Haja vista a tenacidade carna-
raleaca dessa gente.

A "macacada" é do "barulho"...
Organizaram também para' as

quartas-feiras "treinos" ao som
de um "jaxz" p'ra lá da pontinha
da. orelha...

Para os referido* "tralnos" fo»
ram encabeçados os seguintes fo-
lloet: Jesus Lima, Jaym« Garcia
dos Santos, professor Epitadú
Ferrcir-a, Irlneu S"uzft- Pego e o%-
tros-

MUSICAL BOMSÜCCB8SO ,
A festa de hoje e outras floias

A directoria da Musical •"Bom-
suecesso offerecerá hoje mais
uma bella e inconíundlvel ftsw.

Victo» de Bárros. Altino* Ro.
sas. Waldemar Miranda e oj-
tros tudo fizeram para que a
referida festa de hoje o"jte.aha
um bello triumpho.

A ja?z Manéco cooperará rara
o com-Dleto brilhantismo.

ENDIABRADOS DE RAMOS
A festa doe "dose** em homena-
get» ao José Baptista Linhares

Em homenagem ao José Baptvi-
ta Linharss, presidente 4o Ç1»ib
Éndia-brjados de Ramis, que con-
tara mais um anno de exi-ttm»
cia no dia 28 do andante, o
"Commissão , dos Dote" preP*»'"
grandes festejo*. - . .

È também que já emcpmmen.
dou uma dúzia de esteira» *
tres camas de vento para os ai-
ludldos amigos do "chá"* se uti
lizarem e>m cato de n«oe*S(4a1e.

Unicamente sente não poder
manda? collar uma bomba do «y-
phão para aquelles cavalhisirai.

Como se vé. « alegria «rá
franta: cem litros de cijcppi es-
teiras. camas de vento. etc. etc.

Haverá também uma batalha de
confetti nas dependências dos En-
diabrado* de Ramos.

Hoje, 
'haverá 

um pequeno trel-
no ao som dó um jazz.

O BAILE DB CARNAVAL NO
CLUB DE REGATAS DO

FLAMENGO
Dentre as festas elegantes, com

que será confinem orado o carna-
vai carioca, o baile, que o Club
de Regatas do Flamengo vae té.
alizar, no mez de fevereiro, com-
s.titulrá. sem duvida, a noite chio
deste, anno.

0 .irectir .1 Cei-
Irai di Brasil re-
silve varias quês-

ties tar.far.as
Foi recusado o abati*
mento át pastagens dos

operários
Examinando, «m reunião stma-

nal da Directoria, os Jjfooeasoe es-
tudadee psíá ÜonimlátAd de Ta-
ilfas, o dr. Victor Taan, dlreotor
da Central da Brasil, resolveu os
seguintes asaumptos;

dtMtimenío nus ponojens do»
operários da fUcutttaçio ao Porto
•~ Bssolveu opinar pelo indeferi-
nento do pedido, á Vista da pro*
hlbiçlo do art. 8a, da lei n. ...
5.363, de 1927, e do art. 87, do
ltegulamento cia Estrada.

,,, , , .... Algodão — Resolveu ;r«oommen-
(Comquistadbra) — Magdalena tíaT w Trafeg0 E expedição d'e or»

\ — Arlet. .,.._ i~—^i-^„ -. M»*-..._««+,

— Judlth Teixeira (Bico de La»
cr«> — Jandyra Loureiro (Ehver-
sronhada) '— Nath&lia Loureiro
(Abafada) — Ruth C. BrattCo
(Papagaio) — Carmen Rodrigues

iiRòdrigues (Apaixonada) — Arlet»
te Coelho (Sirigaita) — Olge Ro-
cha (Mimosa) — Ises Aranha
(Pardoca).— Regina Levy (Fran.
cozinha) —•¦ Mariazinha (Princc-
sa) -- Nilda Pereira (Amorosl.
nha) —'a interessante menina de
li annos que servirá de "Masco.-
te", par» entregar os prêmios,
Odonor Marcellos (Lourinha) —
íudith Loureiro (Formlguinha)

Carlos Moraes (Lord Abafa
Banca) — Jorge Moraes (Lord
Croeouijlò) —; Arnaldo Moraes
(Lord Támplnha) —Mario FliaU
ro (Lord Vira Lata) — Americ»
Mosqueira (Lord Conquistador)

Orlando Cunha. (Lord Chabi)
Mello A. Pinto (LòM Estica-

do) — Carlos Santos (Lord Não
Fez. Amor) — Paulo Brandão
(Lord Enchimento) —• Jack Levy
(Lord Dominó) — Murillo (Lord
Bolinha)
NA RUA CAMPOS SALLES t*

PRAÇA AFFONSO PÈNNA
Organizada por um grupo de se-

nhorltas e Sm homenagem a*
America. F. C, reallzar-s-e-á,

hoje, uma formidável batalha na
rua Campos Ss-lles e Praça Affnn-
se Penna. '¦;'"*

Os preparativos para eesa gran-
de parada de alegria, correm ani-
madissimoa e Innumeros e vallo>
sos ou brindes serão distribuídos.

O trecho daquellas rua e praça
cm que sé desenrolará a grande
pugna carnavalesca apresentará
um e.pecto sem igual, estando
profusamente illuminado, além de
belli8sim.as decorações a cargo de
consumado artista no gênero.' RUA COSTA LOBO

Promovida pêlo Costa Lobo A.
C, será realizada uma batalha da
confetti, tia rua Costa Lobo, no
próximo dia 8 dé fevereiro'vin.
douro. Vários prêmios «erão of.
ferecidos. aos ranchos,- blocos *
automóveis que «? apresentarem
no-grandioso prelío,
A CBDOFEITA, ORGANIZARA*
UMA BATALHA DE CONFETTI;

NA AVENIDA..MSSQS
Organizada pela casa Ccdofel.

ta, realizar-se-á no dia 12 de fe»
véreiro flndouro; uma batalha,de
conferi; ns Avenida Passos.; Dia' 28 do corrente — Rua da
Rezende, em homenagem ao Cor-
po de Bombeiros e dedicada ao
Lord Club.

Di» 21» — Rua dás Laraiifci.
ra.'s. Serio armados artísticos co.
retos, Farta dietr'buição de
prêmios.

Dia 4 dé fevereiro — Na rua
do Acre, promovida pelo Club
dos Chlnezes, á cuja frente se
encontram Espirito Santo, Alde-
mar a Faustino.

Na rua Barão de Ubá eim ho-
mtnagém aos negociantes e mo»
radorss locaes.

•í- Na rua SanfAnna, "kolos-
sal" batalha organiaada peles
moradores locaes.

Dia o de fevereiro — Na rua
de SanfAnna.

— Na rua D. !*'ilmira sei-á
realijada uma batalha de con»
fetti do outro mundo ' A com-
missão promotora é a »«fuinte:
srs, ' Paulo Rabello. Fernando
Stornl Moacyr Alves. Maurício
Teixeira Leite, Álvaro Navarro,
Celio Machado; senhontas Dinah
Stôrnl Isis Lopes F-íria, Ruth
Rabello Nvlza Alves Maria de
Lourdes Almeida, Coníriela Car-
valho o Eunice Brandão.

Dia 8 de fevereiro — Rua Cos-
ta Lobo promovida oei* directo»
ria dó Ct>íta Lobo A. C.

Dia 11 de fevereiro — Barão
de Iguatemy, promovida paios
Independentes S. C. A commis.
são promotora desta o»talha cs-
tá assim constituída: senhor!,
tas: Alarde Vieira, Gloria Mo-
chado, Mariu^e Ferreira. Juracy
Pereira Nair Lopes A"ayde de
SanfAnna, Aloysa Silva e Con-
suelo DrUmmon.d e os senhoresA exemplo do que tem aconte- Jm PereJrE Mario MarchesínJ

cido noa annos anteriores, esse # CgmOT de gouM.
pomposo baile deixará, de certo,
a mais grata lembrança aos fia-
menges, não «6 em vista do gran»
de interesse manifestado pela D'-
rectoria neste sentido, mas prih-
cipalmente pela esclarecida brien-
tação de Luiz Segreto no Depar-
tainento Social do glorioso çlub,
a qual. por si só. já conetitue uma
garantia do êxito completo dessa
festividade, que será a primeiro
a se effectuar sob a gestão do
operoso director.

Batalhas de Confetti
annunciadas

GRUPO DAS AMERICANAS
A batalha de confetti em ho.v.s-

na>:em ao America Footbs»ll Club,
a realizar-se hoje. com 'fes ar-
ti«UcOs coretos, duas bandas de
musica e um formidável jatz —
"Ttirunus dq Botafogo" — será
deslumbrante.

A commissão será formnda pc-
Ias soguintes moças e rapa.es:

Davse C. F?rrnira (Amorosa).

Dia 18 de fevereiro — Avenida
Passos, patrocinada pela C^do.
feita.

Dia 16 de fevereiro — Rua
Justinihno da Rocha, promovida
pelos moradoree locacx. ; "

'— Rua São Januário; patroci-
nada por lri«orrigiveis foliões.

_ Na rua Duque do, Caxias,
em Vtlla Isabel.

tlem Impedindo o carregamento
em vagão met&lllco e a coíloca-
cào nos trens, dos vagftes que o
conduzirem era local favorável ao
pronunolamento de Incêndios.

dsíuear — Taxa de ôWOO por
sacca, para a defesa do produeto.
Determinou que sejam archlvadas
tias estações, a* communloacde*
tios consórcios . bancários creados
pelo decreto ti. 31.010, úe feve-
rolro do anno passado, sobre os
fxportadorea qua pagaram a refe-
rida taxa.

Café áa Leopoldina — Resolveu
recommendar á Inspectoria da Re-
celta a cobrança do frete do café
que a Leopoldina transportou pe»
Ias Unhas da Central, de Porto
Novo a Entre Rio».

Carrtis e derivados, — Certifica*
dos unitário» — Resolveu recom»
mendar ao Trafego eevora vlgl»
Saneia nos pontos dé exportação
de produetc* anlmaee, afim dé
evitar que, com a dispensa do
certificado exigido peto art. 189,
do deoreto n.. 14.TU, de 6 de mar»
«o úe 1081, os coneurrentes da
Central obtennsm preferência.

Resolveu ainda ofíiolar ao Hl»
nlsterio da Agricultura, pedindo a
pontualidade dos flscaes que for»
neoem os certificados.

Encaminhamento da$ expedi-
çoee — Resolveu,modificar, concl»
Uandú-o com o art. 88, do Regii-
larnento doa Transportes, o enca»
minhamento du expedições para
a rede fluminense, de modo a
vrear o entroncamento de Affonso
Arlnos, mais favorável econômica»
ments aos clientes da "Estrada.

Eitrtáa de ferro yCanxpo» de
Jordão. — corttrsc.o d< trafego
oirteto — Resolveu submetter a
apreciação do "Pralego » da Ins»
peotofla da Receita, a minuta pare
o contracto definitivo.

• EiploíiDòa e fogo». «^ neducçâo
de tarifai. — Resolveu representar
ao Conselho de Tarifas sobre a
necessidade de serem creadaa ta-
vlíaa para mais de uma tonelada
e -para lotação-completa, no-sen*
tido'-de offsrocer reduecão «ca
que se utillsam dos meios con-
correntes de trar.sportes.

iate fresco. — Atiignuturas -na
linha da centro — Resolveu per-
mittlr o despacho em 8*3, nos
trechos em que ttão ha nUxtos
que satisfaçam ás «slgenclas do
transporto dessa mercadoria, isso
até que seja autorizada pelo ar.
ministro d» Viação a revisão das
tarifas do leite, aliás já pedida,
com approvação do Conselho de
Tarifas.

Mercadorias de faell deteriora-
çêo com frete a pairar -* Resolveu
adoptsr no trafego'próprio a clr»
cular h. 343, da #é»eviariã, abo-
lindo a circular 76, de 1931, do
íraíego. Decidiu ainda Isentar o
trafego directo em que só entre
a Central, da restrlcção imposts
pela circular 843 e pediu-a mesms
medida ao Conselho dé Tarifas,
quanto io trafego mutuo.

Jfetas ttê operáçOee — Resolveu
pedir ao Conselho d* Tarifas a
remoção da omissão na pauta.

Pattet. com 16 •'• dé obatimenío
para os emptègadoi da Estrada —
Resolveu recusar o abatimento pé-
dldo pelos empregados d* Portslla,
sobre as tarifa» especiaes de ve-
raneio. porqUe estas Já são deli»,
cltarlas, de modo que o deferi*
mento d» solicitação causaria
maioc prejuízo ás rendas da Es-
trada.

Prefeitura de Vafcnço — Resol-
veu pela Impossibilidade de con»
ceder frete gratuita para os ob»
jectos históricos cedidos ao Mu-'
seu Histórico, â vista »la prohl-
blçáo do art. 87, do Regulamento
Geral da Estrada.

Jíalos de varro — Resolveu pe-
ttlr ao Conselho dé Tarifai a cias-
slfieaçáo.

Hedespachos — Resolveu pedir
ao Conselho de Tarifas a adopção
ds regras para o redespaoho sO-
licitado pelos quo exhibem os co-
uhéclrhéntos, em pontos dlfferen»
tes do destino da expedição.

Rseulíted© de «asdfs — Resol-
veu obrigar os conduetares de
trens a firmarem o recibo do talão
BB 38, que Junto ao talão BT 48
é remettlilo á Inspectoria da Re*
celta pelas estações, depois da res-
tltulção Cre depósitos.
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n CASCATINHA
SUGâESTZoN& .4

i^CáscatinHsTTíao
deve deixar de ser

visitada por V. S. £
um bello passeio para
quenv possue^ auto-
mover.;
Tome a^irôcçãò^dà
Rua Conde Bomlim
que o conduzirá á Ti-
jucá. Ahi começa a
estrada gue o levará
ao Alto da Boa Vista.
Ao chegar ao Alto da
Boa Vista encontrará
á sua direita a Estrada
da Cascatinhai

Nao deixe de lazer este passeio e assegure o seu coiip.élõ
«xno «sanao ENEBGÍÜA -^a melhor gazollua e^WASTIKA• o
PJeo ides!;;

ÀNèCd*»MÉXlCÃN PÉTRÓLÉÜM
Br ' m\ I
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Marinha Mercantej^^ff*
A POSSE DA NOVA DIRECTORIA DO SYNDICAT0
DOS OFFICIAES MAÇIÔNISTAS DA M. MERCANTE

COMO DECORRERAM OS TRABALHOS
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CARNAVAL
-. ri.ai de calçado que quer reu

' ítomeme ao tonmimldof Calçado paru h*nhora«. a <
homens I5S; crianças, 5J. Tenni. branco,

184  í(i:.\ SKNADOIt POMPEU —

DE 1933
v«nde iite *

Folha da Manhã
Defensors dss classes trabalhadoras

S. PAULO. V

8uecnra»l no Rio de Janeiro:
PRAÇA FLORIANO 19*4.» — 1BL. 2—ÍS59

End. telegraphlco: ALA IR — Rio.
Os órgãos da lavonra e da agricultora de São Paulo

rsKr,« de calçado que quer renovar '[^y^^ 
^ ,0».

.JÍ9'it.
- |j<

Folha da Noite
O melhor vespertino a o de maior circulação

S. PAULO.
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Aspecto 

da mesa )
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R»ve(tiij-se de pleno brilhantls-
mo * posse da nova diretoria do
Syndicato dos Offldaes Maelunis-
Us da Marinha Mercante. A sede
estava repleta, vendo-so grande
nunicr" de assocludos, ontr" os

quaes o éOmm'"ndaritè Raul Romeu
BrS|*a, represeiilantcs dna outprl-
dadês publicas, Ue associações eu"-
gerieref. jprijallstas o multas ou.
trás pessoas de destaque.

A sessão foi aberta p^l» ongç-
nheiro niãchlnista Estevão Mn/gá-
lhães. presidente da clir-ct«rla cx-
tincta, quo convidou para presidir
a «ssembléa o representante do
Ministério do Trabalho. Este, ns-
iurriindo a presidência, convidou
pura. faierem parta da rnei-a ou-

trás autoridades, pffidaes e repror
sêntuntes do associações.

Constituída a mesa, o presiden-
te annunetou conceder & palavra
n quem delia- qulzesso fa^ur uso,
falando então vários oradores. f>-
dos fí\\<-s abordando' assumpto» s"-
claes, dostadandO-se^ entro outroF,
os diseurs«s dn representante du
Syndicato dos Inspectores du Car-
ga. tio commtindnntc Fellsberto ii«
Carvalho, do marítimo Mesalivs
,los£ Telles, d" engenheiro niiichl?
iiisln Tertullano Trajano Ferreira,
do professor Jouqulni Plment.i, do
representante da União d'"% B*>U-
vaiIort-R, <lo íf. Luiz Zifijliir. etc.
O DISCURSO 1)0 il VA PONfliS

DE MIKANHA
Merece, eiitretantu, especial d-s.

taquo a oração do dr. Ponte3 de
Miranda, lllustre magistrado e so-
eiologo, qur; defendeu a formação
da Republica Socialista.

O PRESIDENTE AGRADECE

A 4a Divisão Aérea se«
gue hoje para Taba-

tinga
A 41 Divisão Aérea de Defes»

do Littoral deverá partir hoje,
ás 8 horas da manha, com dea-
tino a Tabatinga.

Os tres apparelhos que a ^
compõem erguerão o vôo na ilha *
do Governador e serão comman-
dados, respectivamente, pelos
capitães-tenentes aviadores na-
vaes Álvaro de Araújo, Appo-
linario Maranhão Buarque Li»
ma e Carlos Alberto H. de OU-
veira Sampaio.

A alludida esquadrilha, deno-
minada de esclarecimento •
bombardeio, vae operar junta-
mente com as outras unidades
navaes qüe ali se acham garan»
tindo a nossa neutralidade no
conflicto colòmbiano-peruano, •
pretende alcançar o seu destino
em duas otapas, que serão Ba-
hía e São Luiz do Maranhão.,

TRIBUNAL DO JURY
O JULGAMENTO DE AMANHA

Está chamado a'-julgamento,
amanhã, no Tribunal do Jury, o
íéo Antônio Torres Alves, ao
cusado de homicídio. A sessão
será presidida pelo juiz dr. Ma-
garinos Torres, funecionando o
promotor dr. Rufino de Loy.
iissisiSfsniP-------T"""""">1"'*
ainda, ao champagne, brindes mui»
to cordiais.

A DIRECTORIA EMPOSSADA
Presidente, engenheiro niacnj"

nista Gastão do Couto; vice-pr*-
sldenle, Sebastião Guimarães Abe.

o cuci-etario, José Uo»<;al»
2o secretario, OvU

Terminada a oração do (Ir. Pon-
tes de Miranda, levantou-se o pre.
siilente recenirèmpossntlo «r. Oas-
tão do Couto, para agradecer °
comporecimonto da assistência e.
mais uma vez, aos sous collegas
a sua eli-içíio.

ENCERRAMENTO DA S13SSXO

Terminadas as palavras do sr-
Couto, foi encc-rrndn a sesaao. ae.i-
do 8' tvi.in ii bifiul"

, oouaoi/.au v.u-.
ntirdl; 1" secretario, José y9:'lca,}"
vôs (ius N©vgsj
dVo Braga Coelho; i" theB0ure'ro,
Arthur Moreira de Bousa. a S
thosourolro, José Bastos MH-an-
delia.  , |_

Conselho — Aureliano iriiulaiie,
Gervaslo Cúneo, Augusto Crus,
JOj-,0 Cabral. Atlionlel de Ar.-mjo
Brltto, OUveiròB Qütntella. Carlos
Munií FcrnandesiMunoei LoureU
ro lliiis, Otcãviò Ferreira de OU-
veira. Ma-xlmlitno Oliveira Vialni,
Antonl» dfi '.'U^ s e Al»

di doe i havendo | frutlo J"ão da Silva-
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NAVEGAÇÃO
LINHAS I'R/VN8í)CEANICAa
Movimento de vapores

DA AMERICA DO SUL PARA A EUROPA,
AMERICA E JAPÃO

PROCEDÊNCIA
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LLOYD BRASILEIRO — Phone: 4-4041.

|Rio I-
Rio -
|Rio ]-

Ruy Barbosa....
Caxambú 
L'agé 

[30/1 Hamburgo .120/2
2/2 New.-York..|

lrt/2 I Hamburgo .| 2/3

16/1
22/2
1/8
5/4

26/1
9/2
23/2

25/1
31/1
5/2

MALA REAL INGLEZA — Phone: 4-8000.
B. Aires..,
B. Aires..
B. Aires..,
B. Aires..,

23/1
26/2
6/3
9/4

Desna
Almanzora 
XJ&rro #•••••••••
Arlanza 

23/1
26/2
6/3
9/4

Liverpool .
Southampt.
Liverpool .
Southampt,

11/12
13/3
25/3
25/4

NELSON LINE — Phone: 4.
E\ Aires.
B. Aires.
B. Aires.

30/1
14/2
28/2

High. Patriot....
High. Monarch..
High. Chieftain.

31/1
14/2
28/2

Londres ...|16/1
Londres ...I 2/3
Londres ...|l6/3

LAMPORT & IIOLT — Phone: 3-4830.
B. Aires...
B. Aire

131/1 ?
n/2

B. Aire.i...jl0/2

Holbein .
Leighton
Phidias ,

[31/1 Liverpool ..20/2
| 5/2 Londres ... 25/2
10/2 Liverpool .. 2/3

25/1
4/2

20/2

CHARGEURS REUNIS & SUD-ATLANTIQUE — Phone: 4-62C7
B. Aires... 31/1 Aurigny 31/1 Havre 20/2
R» Aires... 10/2 Groix 10/2 Havre  6/3
B.. Aires... 26/2 KeTguelen 26/2 Havre 17/3
S. G. TRANSPORTS MARITIMES — Phone: 3-2930

10/2 IB,; Aires...|15/2 l Campana 115/2 IGenova [ 3/3
15/3 |BÍ Aires...|20/3 | Florida |20/3 IGenova ...,|5/4

NORDDEUTSCHER LLOYD — Phone: 4-6121.
3/2 IB'. Aires...! 8/Si l Sierra Salvada..! 8/2 I Bremen ....126/2

21/2 |B. Aires...! l/S | Sierra Nevada...! 1/3 I Bremen ....|l9/3
LLOYD REAL HOLLANDEZ — Phone: 2-9900.

10/2 IB. Aires... 121/2 | Zeelandia 121/2 | Amsterdam 111/3
9/3 |B. Aires...|14/S I Orania |14/3 lAmsterdam | 1/4

HAMBfJRG AMER. LINIE — HAMB. SUD. GES. — Phone: 4-1582
20/1 iB. Aires...125/
30/1 |B. Aires...130/1
27/1 B. Aires... 2/2
10/2 B. Aires...]15/2

Gen. Artigas....
Cap Arcona....
M. Sarmiento..
Gen. S, Martin.

25/1
30/1
2/2
15/2

Hamburgo
Hamburgo
Hamburgo
Hamburgo

20/1
24/1
S/2"C/2

"ITÁLIA" — "COSULICH" — Phone: 3-5840.
í,'. Aires,
B. Aires...
B. Aires

25/1 I Princ. Maria.,.,
28/1 Duilio ...
14/2 Belvedere

B. Aires...(27/2 ' Princ. Giovana.

25/1
28/1
14/2
27/2

Gênova
Gênova
Trieste
Gênova

13/2
1G/2
20/2
7/3

13/2
9/2
2/3

18/3
BLUE STAR LINE — Phone: 4-7200.

19/1
9/2
2/3

B. Aires... 24/1
B. Aires... 14/2
B. Aires... 2/3

9/2
2/3

23/3

And. Star 124/1 Londres
Almeda Star. ...14/2 Londres
Ávila Star | 7/3 | Londres

HOULDEtt LINE — Phone: 4-5261.
13/2 ISantos ....!  l El Uruguayo..,.!—— i Londres ...!¦——
19/2 ISantos ....|—- | Hard. Grange....|-— | Londres ...j

FURNESS PRINCE LINE — Phone: 4-5261.
21/1 |B. Aires...126/1 I North. Prince... 126/1 i New York..(8/2

4/2 |B. Aires...| 9/2 I East. Prince....| 9/2 | New York..|22/2
MUNSON LINE — Phone: 3-2000.

2/2 South. Cross....| 2/2
16/2 Western World.. 116/2
2/3 American Legion| 2/3

O. S. K. LINE — Phone: 4-7200.
23/1 IB. Aires...I 3/2 I La Plat» Marú..j 4/2 i E. U. e Japão! 17/8

LLOYD REAL BELGA — Phone: 3-4827.
23/1 

jB. Aires...128/1 i Olympier 129/1 (Antuérpia ..llV/2

28/1 IB. Aires...
12/2 IB. Aires...•5/2 |B. Aires...

New York..
New York..
New York..

14/2
1/3

15/3

DA EUROPA, AMERICA DO NORTE E JAPÃO
PARA A AMERICA DO SUL

PROCEDÊNCIA

PORTOS

RIO DE JANEIRO
te
O)

5 NAVIOS
-O
•3

DESTINO

PORTOS

8/1 iHamburgo 130/1
25/1 lHamburgo 115/2

LLOYD BRASILEIRO — Phone: 4-4041
Bagé f_
Raul Soares.....]—

Rio
Rio

28/1 ILiverpool .
25/2 ILiverpool .
11/3 Southamp.
25/3 [Southamp.

MALA REAL INGLEZA —Phone: 4.8000
16/2
16/3
27/3
9/4

Darro
Desna

Asturias 

16/2
16/3
27/3
9/4

B. Airea...
B. Aires...
B. Aires...
B. Aires,..

7/1
21/1

4/2

Londres ...123/1
Londres ... 6/2
Londres ...|20/2

NELSON LINE —Phòne: 4-8000
High. Monarch..[23/1 B*. Aires...
High. Chieftain.. 6/2 B. Aires...
High. Princess..|20/2 B. Aires...

LAMPORT & HOLT — Phone: 3-4830

21/2
21/3
31/3
13/4

27/1
10/2
24/2

• t * '•

CHARGEURS REUNIS & SUD-ATLANTIQUE — Phone: 4-6207
17/1 jHavre I 6/_
25/1 IBordeaux .1 -á/2

7/2 |Havre ,...|24/2 |

Kerguelen I 6/2
Massilia | à/2
Jamaique |24/2

S. G. TRANSPORTS MARITIMES —Phone: 3.2930
íSm Senova •••|4/2 |Campana .......14/2 I». Aires...! 8/219/2 iGenova ...|7/3 IFlorida | 7/3 Ib. Aires... 11/3

B. Aires...I 9/2
B. Aires...120/2
B. Aires...j 2/3

22/1 |Br'haven ..I 9/2
12/2 iBremen ...I 4/3
12/3 iBremen ...|30/3

NORDEUTSCHER LLOYD —Phone: 4-6121
B. Aires...Í14/2
B.. Aires... 110/3

S. Nevada. I 9/2
Madrid | 4/3 .„.„
Sierra Salvada..;30/3 I B'. Aires...| 4/4

LLOYD REAL HOLLANDEZ —Phone: 2-9900
X!/£ Amsíer(!- "Lg<2 Islândia I 6/2 i B. Aires...125/18/2 lAmsterd. ,.|27/2 I Orania |27/2 |B. Aires... 3/3"ITÁLIA" — "CONSUUCH" — Phpne:
7/1 Triestre .. 28/1

12/1 Gênova ...30/1
19/1 Gênova ...31/1
9/2 Gênova ... 21/2

26/1 Triestre .. 9/2

Belvedere ...... 28/1
Princ. Giovanna. 30/1
Ct, Biancarnano.. 31/1
Giulio Cesarè*... 121/2
Neptunia .......| 9/2

3.5840
B- Aires...
B. Aires...
B'. Aires,..
B. Aires...
B. Aires...

HAMBURG AMER. LIME —HAMB. SUD. GES
ll/12|Hamburgo 126/1 | Gen. S. Martin...[26/1
28/1 .Hamburgo 113/2 I Gen. Osório..... 113/2

HAMB. SUD AMERIK. D. GESELLSCH. — Phone: 4-1582

2/2
4/2
2/2

24/2
13/2

— Phone: 4-1582
B. Aires...J30/1
B. Aires...[18/2

12/1
10/1
13/1
3/2

14/1
4/2

25/2

Hamburgo |25/1
Hamburgo 126/1
Hamburgo 31/1
Hamburgo 124/2

Cap Arcona
Gen. San Martin
Mte. Paschoal...
La Coruna

25/1
26/1
31/1
24/2

BLUE STAR LINE — Phone: 4-7200

'¦B. Aires...
B. Aires...
B. Aires...
£>'. Aires...

28/1
31/1
6/2
2/3

Londres ...
Londres ...
Londres ...

20/1
19/2
12/3

Almeda Star
Ávila Star
Andalucia Star..

30/1
20/2
13/3

B. Aires.
B. Aires.
B. Aires.

14/1 (New York.
28/1 iNew York.
11/2 |New York.

FURNESS PRINCE LINE — Phone: 4-5261
27/1
10/2
24/2

Eastern Prince..
South. Prinxie....
North. Prince

27/1
10/2
24/2

¦21/1 |New York.l 3/2
4/2 INew York. 117/2

MUNSON LINE — Phone: 3.2000

B. Aires.
B. Aires.
B. Aires.

West. World....I 3/2,
Am. Legion 117/2

&'. Aires,
B. Aires.

.1 3/2

.124/2

.17/3

31/1
14/2
28/2

..|8/2

. .122/2

13/12 Kobe |J/2 
| 

B. Aires Maru\.| 2/2 I B. Aires...I 9/2' " * 'LLOYD 
REAL BELGA— PholIeT 3-4827' 

' *
16/1 Antuérpia .121/1 I Percier [22/1 

|B. Aires...[28/1

VAPORES ESPERADOS
DO NORTE DO SUL

l»orto de VAPORES 2 Porto da -.„„„ 1 E
Procedência &• Procedência VAP<>RES £.

 a
Lclérn e oscs... ,1 Ct. Rlpperj24/1 P. Alegre e oscs. Ibiapaba .121/1
Manúoíi o. escs,, ('. Sallcfl. ,|25/3 P. Alegreceses. Ararnng. .'25/1
Cabedello eescf Araraquar, 125/1 B. Aires e escs. Suntos ,v,|2Ü/:l
Miuiáot c oscs., Aíf. Pcnna,2tí/1 P. Alegre e escs. Ct. Alcidio!20/1

Santos Lages ,,..28/1
P Alegro o escs Guaratub, [30/J

f "'"''.'¦'**''"T"™*-"¦¦— —•—-¦¦ ' ¦¦¦¦— .i ..ii
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BOLSA DE TÍTULOS DE S. PAULO
MOVIMENTO DO DIA 20 DO CORRENTE

Melhorou sensivelmente ò mer-
cado. t.anto no que respeita ao
movimento'- dos negócios como
nas cotações dos valores.

O to(al dns vendas do dia ele-
vou-se a 799:9585500. sendo róis
270:5188 no pregão da manjiã o
529:4408500, no da tarde.

As preferencias dos operado-
res fo.ram para os títulos publi-
cos, que alcançaram néscios
correspondentes a 743:8038500,
sendo de 56:1558 o total dns ven-
das dq papeis particulares.

Os negócios se animaram, so-
bretudo no seguindo pregão;

As obrigações do Estado "Ca-
fé", tiveram destaque no movi-
mento da Bolsa, quer pelo voiu-
me de negócios quer pela sua
firmeza, registrando-sç as uiti-
mas tr^nsacções a 4S0800Ó, com
a alta de õSOOO, no total dos
pregões..

Por fim, as of fartas para esses
valores estavam a 478§, com os
vendedores a 481S000. ,"

Os demais titulos nâo apre-
sentaram' nenhum detalhe digno
de registro,
TRANSACÇÕES EFFECTUADAS

ABERTURA
Fundos Públicos

20:0008 — 20:000$ —• 30:000S
30:0.00$ — Obrig. do Estado"Café". 475?; 200:000$ — Obrig.

do Estado "Café". 473$; 1:0003
Obrie. do Estado "Café" (liq.

hoje), 478$; 2 — Obrig. do Es-
tado "1921" port.. 755$;- 11 —
Obrig. do Estado "1921" nc-m..
750$; 10 — Apólices Munioipaes"1931". 845$; 100:000$ — Bo.nus
Thesouro 11 "A", 99S250.

Titulos particulares
2 — 18 — 20 — Aeções Banco

Commercio e Industria, 262$.
FECHAMENTO
Fundos públicos

50:000$ — Obrig. do Estado"Café" 477$; 240:000$ — Obrv.
do Estado "Café". 475$; 20:000$

50:000$ — Obrig. do Estado"Café", 478$; 30:0005 —¦ 20:000$
60:000$ — 100:000$ — 30:000$
Obrig. do Estado "Café".

480$; 20 — Obrig. do Estado"1921" port. de 500$, 377$500;
89 — Obrig. do Estado "1921",
nom.,' 750$; 5 — Obrig. do Es-
tado. "1922" port., 7755$; 100 —
Letras Câmara da Capital "1913.
76$; 100:000$ — Bônus Thesou-
ro 11 "A". 99$500: 7:900$ — Bo-
nus Thesouro W "B", 95$50O;
4:800$ — Bônus Thesouro 4 "B"
94$500,

Titulou particulares
100 — Aeções Cia. Paulista,

nom.. 213$; 125 — Deb. 4ntar-ctica Paulista, 195S00Õ
ULTIMAS OFFERTAS
FUNDOS PÚBLICOS

Estaduae» — Obrig. 1921, port.,
vend. —; comp. 760$; obrig. 1922,
port., vend. 760$; comp. 750S000;
obrig. do Estado Café, vend. 481$;
comp. 478$; apólices, 7" a 11a, 13a
a 15*. vend. —; comp. '40$; bônus
Thesouro s'e 10 B 100$ a 1:000$,
vend. —'; comp. 94$; bônus The-
souro s|c 10 B 10:000$; vend. —;
com. 93$500; bônus Thesouro 11
A, vend. 99$500; comp. 99$25ü; bo.
nus Thesouro 12 A, vend. —;
comp. 98$; bônus thesouro 1 B,
vend. —; comp. 97$500; bônus
Thesouro 2 B, vend. —; comp.
96$500; bônus Thesouro 3 B.,,vend.
—;. comp. 95$500; bônus Thesou-
ro 4 B, vend. —; comp. D4$500;
bônus Thesouro 5 B, vend. —;
comp. 94$; bônus Thesouro 6 B,
vend. —¦'; comp. 92$; bônus The-
souro 9 B, vend. —-; comp. 90$;
bônus Thesouro 10 B, vend. —;
comp. 90$; bônus Thesouro 11 li.
vend. —; comp. 89$000. ,

Munlclpaeg — Capital 1913, ven-
dedor'%-; comp. 75$; Capital 1918,
vend. —; comp. 85$ Capital 1926.
vend. —; comp. 92$; apólices 1929,
vend. 900$; comp. 880$; apòileés
1931, vend "; comp. 843$: Arara-
quara. vend. —; comp. 853; Ara-
ras, 1* e 2a, vend. —; comp. S2S;
Campinas, vend. —; comp. 7?$;
Cravinhos, vend. —; comp, 008;
Itú, vend. —; com.p. 60$: Jun-
diahy. 9 0|°, vend. —; comp. 88$;
Ribeirão Preto, vend- —; compro-
dor, 88$; São Simão, vend. —•;
comp. 90$; Amparo, v;nd. —;
comp. 85$; Espirito Santo do Pi-
nliál; vend. 91$; comp. 85$; Ita-
pira, vend. —; comp. 92$; Jahú,
vend. —; comp. 70$000.

TÍTULOS PARTICULARES
Accões de Bancos — Commercio

e Industria, vend. 265$; compra-
dor, 260$; Commerda], 60 "';', ven-
dedor, 182$; comp. —; Commer-
ciai, integr., vend. 262$; comp. —;
Estado de São Paulo, vend. —;
comp. 165$; Italo-Braslleiro, vend.
—.; c°mp. 18$; Noroeste, Integr.,
vend. 150$; comp. —; São Paul",
vend. — comp. 138$; Café. 60 °!°,
vend. —; comp. 35$; Café, Integr.,
vend. —; comp. 70$; Brasil, v«nn.
—; comp. 300$000.

Accões de comnanhing — Mo-
gyanu E. Ferro, vend. 1)0$ comp.
70$; Paulista, nom., vend- —;
comp. 212$; Paulista, port. caub.
vend. 215$; comp. 212$; Antarcrica

Paulista, vend. -J; comp. 200$000; Usta, vend. —s "comp. 193$; Me-
Itaquerô, vend. —; comp. 10:000$; lhoramentos de S. Paulo,. 1» e 2'
Melhoramentos, de S. Paulo, vendi vend. —; comp. 98$; C. E. Rio—; comp. 801000. Claro, i» e 2a, vend. 97$; comp.

Dehenturea — Antarctlea Pnu-—. ¦

MERCADO CAMBIAL
Libra, 90. d., 5 27/65, 44$265; á vista, 5 %, 44$65i

Dollar, 13$300 — Escudo, $419' RIO. 21. — O mercado cambial bancário' manteve-se calmo. Na prá-
ça. entre particulares, esteve pouco animado, constando a cotação da
libra a 67$000 e do dollar a 19$500/600.

A's 10 horas o Banco do Brasil affixou a seguinte tabeliã:
A 90 dias:

Libra 44Ç263
A* vista:

Libra .. .. .. .. 44$651
Franco.. .... .. $534
Franco suisso. .. 2$636
Marco S$254
Lira $699
Escudo $419
Pweta 1$118
Franco belga.. .. 1$897
Dtlla. 13$300
Peso argent. (p.). 3$524
Pesn uruguayo ,. 6$506'Para as suas coberturas o Ban

co do Brasil comprava:

00 dias:
Li,bra "..'\.
Dollur .; ..
Franco.....
Lira
Marco .. ..

439350.
1^$9(I0

$503
$658

3$040

438750
A vista:

Libra
Dollar 13$040
Franco S. $509
Lira '.. $858
Marco 3$100

Pelo cabo: :•",
Libra 43$950
Dollar  .. 135090 •

Tcheco Slovaquia $410
Nova Vork. (á vista) .. 13$300
Montevidéo. .... ....... 6$õ06
Buenos Aires (p. papel) 38524
Hollanda (floijim) .... ' 5$492
Japão fyen) .'. 3$012

MERCADO DE MOEDAS
Dollar '.¦;.,. 20$500
Escudo.. .. $630

VALES-OLRO — A' Alfândega o Banco do Brasil fez remessa dosvalea-ouro. á ra2â0 de 7$270 por 1$ ouro.
CÂMARA SYNDICÀL DOS CORRETORES

CURSO OFFICIAL DO CAMBIOLondres. 90 d.. 5 27/64. 44$265
Londres, á v., 5 44$651
Paris $534
Itália $699
Allemanha 3$254
Portugal $421
Bélgica (ouro) i$897
Hespanha l$H8
Suisea .. .'..) 2$636

EM SANTOS
RESUMO DO MERCADO DE CAMBIOSANTOS, 21. — O Banco do Brasil comprava libras a 43$350 e dcl.lares a 12$960.

EM LONDRES
LONDRES. 21. '

TELEGRAMMA
Taxa de desconto:

Banco da Inglaterra
Ranço da França ..
Banco da Itália ...
Banco da Hespanha.
Banco da Allemanha

Em Londres, 3 mezes
Em Nova York 3 meies t/venda
Em Nova York. 3 mezes. t/compra

Londres, cambio s/Bruxellas, á vista. £ ..
Gênova, cambio s/Londres, á vista, £,.,.,
Madrid, cambio s/Londres,' á vista, £,. ..
Gênova, cambio s/Paris, á vista, 100 frs..
Lisboa, cambio s/Londres, t/venda, £.. .,

Lisboa, cambio s/Londres, t/compra £ ..
ABERTURA

• • • ¦ • •

• • •• •• «a • •

FINANCIAL
Fechamento

2 %
2 % %' 4 <y'0
0 %

27/32 %
M. %
% %

24.22
N/cotado
N/cotado
N/cotado
99.00

S/Nova York, â vista, por libra
S/Genova, á vista, por libra..
S/Madrid. á vista, por libra .
S/Paris, á vista, por libra

a a • •

•• •t %• ••

Hoje
3.35.87

65.56
41.06
86.04

Anterior
2 %

, ü % %
4 %
« %
4 %

% %
% %
% %

24.18
65.45
41.00 •
76.23
99.00

98.75

Fech. ant
3.35.25

65 50
41.00
85.95

CÁES DO PORTO
VAPORES A SAIR HOJE

PERRIER - Para Buenos Aires e
escalas.

ITAPURA — Sairá ás 10 horas,
do armazém 13, para Cabedello e
escalas.

ITATINGA — Sairá ao meio dia,
do armazém 13. para Porto Alegre
o escalas.

CAXAMBÚ — Sairá para San-
tos.

AMANHA
DESNA - Sairá ás 14 horas, pa-

ra Liverpool.
HIG. MONARCH — Sairá ás 16

horas, para Buenos Aires e eeca-
las.

VAPORES DE CARGA OU
MIXTOS

Expresso Federal — Phone 3-2000
EMERGENCY AID — Sairá no

dia 30 do corrente, para Los An-
geles e escalas,

WEST MAHWAH — Esperado a
25 do corrente, de Los Angeles e
escalas.
Empresa de Naveg. CarI Hoepcke

— Phone 3-3443
CARL HOEPCKE - Sapa no dia

24 do corrente, para Laguna e es.
calas.

LAGUNA — Sairá no dia 27 do
corrente, para S, Francisco e es-
calas, *
Mala Real Ingleza — Phone 4-8000

PEREIRA CARNEIRO & C. LIMITADA
Companhia Commercio E Navegação

110 — AVENIDA RIO BRANCO — 112
Para vapores a sahir

(Vido annuncio na Secção Navegação)

LINHAS COSTEIRAS
SABIDAS PARA 9 NORTE SAHIDAS PARA O SUL

o•o

W

NAVIOS
*B O
3 Destino £
09 uw

NAVIOS
•O

I Destino

CIA. NAC, NAV. COSTEIRA — Phone: 3-1900.
Iltapura
Itahité

Í22/1 [.Cabedello
, 125/1 ....Belém

Itatinga .
Itapuhy ...
Itaituba .,

22/1
25/1
26/1

CIA. NAV. LLOYD BRASILEIRO - Phone: 4-4046.
Santarém
Ibiapaba

,127/1
126/1

Santos ....129/1 \,.

Itaimbé ...1.26/1
Pará J25/1
Pyrineu3 .126/1

..Be'.ém
.. Recife
.Manáos

LLOVD NACIONAL - Phone: 3-3568.
Htaperuna .|27/1 '....Recife 23/1 |Saveme ..! 1/2 1

CIA. COMMERCIO E NAVEGAÇÃO — Phone: 2-7630
ÍCamaragib |26/1 L...Macau  |Pirahy 125/1 |,".

CIA "SERRAS" DE NAVEGAÇÃO - Phone: 4-K709.
25/1 |St. B'ranca|27/1 |..S.Math.| iSerra Azul|30/l

. .'. .|.....!.... I 20/1 [Sr. Grande! 5/2

.P.AlegTe

.P. Alegre
,.P. Alegre

.P. Alegre
.P. Alegre
..P.AÍégie

.P. Alegre

. .Iguupe

NAPOLEAO A.
25/1 Araranguá 126/1

P. Alegre
P. Alegre

GUIMARÃES (Dep. Judicial) — Phone: 8-3268.
Cabedello | 24/1 JAraraquara31/1 [Araçatuba

25/1 «j.Pi Alegre
1/2 I.P. Alegre

SAMBRE . — Sairá em meados
de fevereiro para a Europa.
Napoleâo A. Guimarães, (Deposlt.

Judicial) — Phone 3-3268
COM. CASTILHO — Sairá ama-

nhã, 23 do .corrente, para o Pará ç^
escalas. •

VICTORIA — Sairá no dia 25
do corrente, para Porto Alegre c
escalas.

PORTUGAL — Sairá no dia 28
do corrente, para Tutoyu e esca-
las.
Soe. G. Transportes Marítimos —

Phone 3*2930
ALSINA-— Sairá amanhã, 23 do

corrente, para Buenos Aires.
Aapro & C. — Phone 3-4653

ALICE — Sairá no dia 24 do
corrente, para Victoria, Pon^a da
Areia. Bahia e Aracaju.

MARIA LUIZA — Sairá amanhã,
£3 do corrente, para Maceió e es.
calas.

Norddeutscher1
Lloyd
Bremen

*#

NORD

PRÓXIMA SAHIDA PARA
EUROPA

SIERRA SALVADA
Sahlra en» 8 du fevereiro

para:
BAHIA, LAS PALMAS. LIS-

BOA, VIGO, BOULQGNE SIM
e BREMEN.

PARA O SUL
S. Nevada ...-.• » Fev.
Madrid  4 Mar.
S. Salvada  30 Mar.
Serviço rápido de cargueiros

AGENTES GERAES:

HERM. STOLTZ & Go.
AVENIDA RIO BRANCO, 66-74
Caixa 200 

'— 
Telegr. NORD-

LLOYD

Hamburg Amerlka Linie — Phono
4.1382

HSPANA — Esperado 110 dia 28
do corrente da Europa, seguirá pa.ra o sul depois da indispensável
demora. •

>AR"At;ÜAY —"Esperado até o
dia 5 de fevereiro.

VAPORES ATRACADOS
Arm.

BUTIÁ 3
CARL HOEPECK.. ...... 2
ITAPURA, 13
ITATINGA ...' 13
MARANGUAPE 4
PARA 7
SAMBRE.. .. 9
VENUS .... .*. .. .. .. .. 2

CORREIOS
Serão hoje expedidas malas pe-

los seguintes vapores:
ITATINGA — Para Santoa. Pa-

rnnaguá. Antonina. Imbituba. Rio
Grande, Pelotas e Porto AÍegre,
recebendo impressos até ás 8 ho.'
ras, cartas para o interior e com
porte duplo, até ás 9.

ITAPURA — Para Victoria. Ba.
hja, Maceió, Recife e Cabedello,
recebendo impressos até ás 6 ho-
ras, cartas para o interior e com
porte duplo até ás 7,

AMANHA
DESNA — Para Lisboa e Liver-

pool, recebendo objectos para re.
gistrar até ás 8 horas, impressos
até ás 9 e curtas para o exterior
até ás 10.

HIG. MONARCH — Para San-
tos, Montevidéo e Buenos Aires,
recebendo objectos para registrar
até és 9 horas, impressos até ás 10
e cartas para 0 exterior até ás 11.

MALA REAL INGLEZA
PARA A EUROPA

Desna ...... 23 Janeiro
Almanzora ... 26 Fevereiro

PARA O RIO DA PRATA
H. Monarch.. 23 Janeiro
Darro 16 Fevereiro
Para mais informações sobre

PASSAGENS E FRETES
THE ROYAL MAIL STEAM

PACKET CO.
51 — AV. RIO BRANCO — 55

Telephone: 4—8000
 ¦¦¦ —..-."  -;¦-.-¦ ¦¦--— '''T'\,m7T.\:-~±:., :.T.n' WÊÊÊWÊKHIÊÊÊÊmWSmlÊmmWmmWÊÊKÊ I '---»¦---«--»»--....».¦».

Napoleâo de Blencastro Guimarães -- Depositaria Judicial
LINHA RÁPIDA DE PASSAGEIROS

NORTE

Araranguá
Sairá quinta-feira, 26 do

corrente, ás 10 horas, para:

SUL

Araraquara
Sairá quarta-feira,' 25 do

corrente, ás 18 horas, para :

CARGUEIROS

NORTE SUL

VICTORIA
BAHIA .
MACEIÓ'
RECIFE
CABEDELLO

6a-feira
Domingo

2'-feira
3"-feira
4"-ícira

Próxima saida : "Aratím-
bó" — 2 de fevereiro.

SANTOS
II. GRANDE
PELOTAS
P. ALEGRE

Próxima saida
tubaT'

5»-feIra
Domingo
Domingo

2*-feira
"Araça-

1 de fevereiro.

Ctc Castilho
Sairá amanhã, para : Ba-

hia, Maceió, Recife, Cabe-
dello, Ceará, Maranhão e
Pará;

Portugal
Sairá em 28 do corrente,

para: Victoria, Bahia, Ma-
cció, Recife, Cabedello, Natal,
Areia Branca, Ceará, Tiitoya
(Parnahyba), via Tutoia.

Victoria
Sairá em 25 do corrente

para: Santos, Paranaguá,
Antonina, S. Francisco, Rio
Grande e Porto Alegre.

Campelro
Sairá em 5 de fevereiro,

para: Santos, Paranaguá,
Antonina, S. Francisco, Rio
Grande, Pelotas c Porto Ale-
gre.

IS. 
A. Martinelll — Av. Rio Branco. I0S. Te| 2-9900.

Exprlnler — Av. Kio Ilranni 11. 57. Tel. 4-U7K.-,.
A. V, I. — Av. Kio Branco 21, Tel. 3.0170.

PRAÇA E FRETES
ACfouso Silm — Tel. 1-lKíto

Rua Mercadores n. 12
Embarques ho armazém 11.

S/LIsboa. ú vista, escudos. ..
S/Berlim, a vista, por libra.. .. .. .. ..
S/Amsterdam, á vista, por libra
S/Berne, á vista, por libra ••
S/Bruxellas, avista, por libra ...'

FECHAMENTO

S/Nova York, ,á vista, por libra  ..
S/Genova, a vista, por libra.. ..... .. ..
S/Madrid, á vista, por libra ..'.
S/Parle, á vista, por libra.
S/Lisboa, á vista, escudos
S/Berlim, á vista, por libra
S/Amsterdam, á vista, por libra
S/Berne, á vista, por libra
S/Bruxellas. á vista, por libra

EM NOVA YORK
NOVA YORK, 20.

FECHAMENTO -
Hoje

S/Eondres. telagraphica, por libra S.yõ.7
S/Paris, telejrraphica, por franco Ü.90.1:
S/Genova, telegraphica, por lira 5.12.0
S/Madrid. telegraphica. por peseta 8.1:S/Amsterdam, telegrraphica,.por florim .. 40.1
S/Berno, telegraphica. por franco .19.2!
S/Bruxellas, telegraphica. por franco.. .. • jy.Si
S/Berlim, telegraphica, por marco 23 7'

„_.. ABERTURANOVA YORK, 21.

S/Londres, telegraphica, por libra 3.35.S
S/Paris, telegraphica, por franco 3.&0.3-'
S/Genova, telegraphica, por lira 5.11.7,
S/Madrid. telegraphica. por peseta g .15S/Amsterdam. telegraphica. .por florim .. 40.1;S/Berne, telegraphica. por franco f, 10*31
S/Bruxellas. telegraphica. por franco.. .. 13.81S/Berlim, telegraphica. por marco. .. 23 7

EM BüliNOS AIRES
BUENOS AIRES, 21.

FECHAMENTO

j3 mm

HHimi rrr——~^~'i 11 . . ..1 ...i!Z^ S-ÍmÊ.
--*'- - '-- 109.75 jii'.-WS-'

17'-42 r'1! iKIHwB
Hoje r'0l.i, ,,„. Pife'

3.35.1!. üi55„ mm&

109.75 v,ó'r-Wll

«•36 Í WÊ
' 24.í'2 . i¦' Aj<'4<

Ff-

*^

Fe,

S/Londres, taxa tel
S/Londres, taxa tel

Hoje
41 Vipor $ ouro. t/venda,

por $ ouro/t/compra 41 29/32
EM MONTEVIDÉO

MONTEVIDÉO, 21.
FECHAMENTO ,i!

niit,

S/Londres, taxa tel., por $ ouro, t/vendaS/Londres! taxa tel por % ouro, t/oompra

Hoje
34. 1/16
34 5/16

PfiCÍ

BOLSA DE TÍTULOS
/ia

lü

aa >SÍintea7 
^"^ P°UC° animad° este mercado- As ™»^~ ' >ram

2z ssssê *r*~b* ¦¦¦¦¦¦ ••• 
806= ;S ;".í> Tii„«^„. f„- - SObÇOOO SIOSOOOo2 Diversas Emissões, (nom.) „1__ ^-^

^^¦———————____^ 
(Conclue na 15* pagina.)

^^1A* fraca
Communicamps que er.>. virtude da termos installado nóvãs'

filiaes em
BELLO HORIZONTE e RIBEIRÃO PRETO

e no intuito, que sempre tivemos, de bem servir aos nossosamigos e frezuezes, transferimos o nosso escriptorio e armazém
para o edificio da

AVENIDA RODRIGUES ALVES. 283 — TELEPHONE: 4—680-7
onde também estabelecemos um serviço de armazenagem demercaaoría3, esperando continuar a merecer a confiança cen:

que temos sido distinguidos.
TRANSPORTADORA LIMITADA.

a aJíam 53'fiavs snaz

i ^SA^Êmmmmm^XS^SmlS!^^^^Smm!sí^C^S^ãà'ÍfKi^-'^lmmi^t- ¦--'

MSTfficTo«rG96icii.aciniboe«sjiriTii-c«o!f:i
vaiDiow o mvmçQes oe uwoo pr$zo e stnjvu^
Rlifj QO ROSflRlQ 60-ri9MORR-RIO»TEL3572

CORREIO AÉREO
L1NHA8 DO NORTE

CHEGADAS| SABIDAS
DIAS IH3.I DIAS Ma.'

Qulntaa

IIOB LINHAS DO SUL

Quartas .
Sabbados

.1151 Quintau J 6 I

J16ISabbadosI 6 l

CHEGADAS I SAHIDAS
DIAS |Hs.| DIAS lli

ICondor Quartas .|15l Terças .¦ I Sabbados 115 | Sextas..
,... ,J •i,anair..,....Sextaà ..(l7i Quintas1181 Domingo.l 10 Aeropostale..Domingo. 110 I Domingo.

lis
%mW
mmm

>'"¦:

PORTOS DB ESCALA E FECHAMENTO DAS MALAS
PARA Ò NORTE *

AEROPOSTALB -Phone 4-7406 - Victoria, Caravellas. Maceió,Recife, Nata , Afnca Occidental. Marrocos e Europa. A mala fechaás 22 horas de sabbado. Encommcndas postaes ató ás 17 horas de sab-
bado,

SYNDICATO CONDOR - Phone 4-6241 - Victoria. Caravellas,'aelmonte, llhéos. Bahia, Aracaju, Penedo. Maceió, Recife. João Pea-Wa e Natal. A mala fecha ás quarta-feiras. ás 21 horas. Registra-trados ás 18 horas.
PANAIR - Phone, 2-071? — Victoria, Caravellas. llhéos. Bahia,Aracaju, Maceió, Recife, Natal, Areia Branca, Fortaleza Çamocim.Amarração São Luiz, Belém. Guyannas, Antilhae America Central,México. E. Unidos o Canadá. A mnla fecha ás 17 horas de sexta-foir;)-Registrados só até 16.30 horas.

i.At,1Ü0„G£íf.ei° Geral» a mala fecha *s 21 horas.rAKA-O SUL|:
AEROPOSTALB — Phone 4>7406 - Santos, Florianópolis. PortoAlegre, Pelotas. Uruguay, Argentina. Paraguay o Chile. A mala fechaas ví noras de sexta-feira. Encoramendaa postaes até ás 18 horau dosexta-feira.
SYNDICATO CONDOR - Phone 4-6241 - Santos. Paranaguá, SáoFrancisco, Florianópolis e Porto Alegre. A mala fecha ás IS tíòrjaa nn

agencia e no Correioy ás 21 horas.
«„..PAíí|Allt 

~r,.,,hfne 'imvi - Sant°a- Paranaguá. Florianópolis.Porto Alegre. Rio Grande. Montevidéo, lluenos Aires. Chile, Peru' «
rqU,"! o0T'i.A mal" fecl,a áB 17 horaa do quurta-feira. Registrados só ató
08 1R..I0 lioriiH. '

„...No.F°^Jr'io Gora1' a "'ala fecha ás 21 horas.PARA MATTO-ÜRUSSOü
SYNDICATO CONDOR - n.onc 4-G241 - Çnnioo Grande. Aciul-dauna. Corumbá Porto Joffre e Cuyabá. A mala fecho no Rio aoi sabib;idos ás 17 horns. Registrados ns 16 horas.PART1DA8 Dos AVIftKS Da COND11K - Dt. Campo Grando parsAquldauna até Cuyabá (M:itto Grosso) ás terças-feiras.Ollr.í.ADAS — lim Camiio Grande, du Cuysbá IMatto Gro«o), s»

i
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Mineiro
Rua Visconde de Inhaúma 76 - Tel. 3-3512

Endereço telegr.: M1NASCAF — Rio de Janeiro

«AVISOS E INFORMAÇÕES
E X PEDIENT E

C0H0MIH - COMMERCIO^ IM 

D fKk B" 7ü tT£ p33 ÁÍ3SS El XH

i,

AVISO N. 118
O director do Instituto Mi*

r- »iro do Café faz publico 'iue,

para melhor execução do re»
eúlamento n. 13. de 5 de de-
jembro de 1932^ adopta as se-
Büirites providencias:

l»
o disposto no dito regula-

mento appllca-se. até resolu-
rão em contrario, aos cafés

e quota livre .• aos que se
icharèrn liberados ou retidos
üa praça de Angra dos Reis.

2»
Quanto ao café armazenado

v Santos. S. Paulo, Guaxu-
ic e Cruzeiro a classificação

oara os effeitos do regula-
irento n. 13 se fará em São
Paulo, na Delegacia do Insti-
i,üto Mineiro, naquella r>apl-
tal. e por technlcos designa-
cos nor este Instituto, com as-
üstencia das partes.

Essa classificação compete
ao classificador do Instituto
em Angra dos Reis. de accor-
do eom as instrucções que lhe
forem dadas.

39
As Dropostas de transferen-

cia de*sse café ao Instituto Mi-
neiro podem ser dirigidas á
Delegacia do mesmo em Sâo
Paulo, em carta acompanhada

e todas as especificações dos
'opachos.

O delegado Juntará á pro-
posta os certificados de cias-
sifleação e as demais intor-
mações exigidas pelo regula-
mento e as que oceorrerem em
cada caso concreto, e as re-
metterá a este Instituto

Dentro de três dias após o
recebimento o Instituto, veri-
ficada a regularidade do pro-
cesso, ordenará ao delegado
em 8. Paulo o pagamento a
parte, contra a entrega de to-
dos os documentos referentes
à partida transferida', cpnsi-
derada esta de então- em
deante á livre disposição do
Instituto e á sua conta e risco.

4* .;.:•
O preço será o do dia da

offerta, tendo o Instituto três
dias de prazo pára resolver,
findos os quaes poderá a P<"-
te retirar a offerta, se nfto ti-
ver sido acceita. »

O café existente na praça
de Angra dos Reis e o que a
ella chegar do interior, sem
ter stdo antes destinado a
Santos, será financiado ceio
Instituto á razão de 15S000
(quinze mil réis) por dez kl-
los. para o typo 4, estrteta-
mente mole (Sul de Minas),
base.

Rio. 17 de janeiro de 1933.
— Jacques Dias Maciel, di-
rector.

INSTITUTO MINEIRO DO CAFÉ
SECÇAO DE CENSO E ESTATÍSTICA

CENSO CAFÉE1RQ DE 1933 (
-x Am lavradores mineiros:

- Appròximando-se a época de execução dp Censo Caféei-
ro de IÍ33 chamo a attençao doe interessados para o « r do
art 24 dos Estatuto» do Instituto Mineiro do Cate. approva-
dos pelo Congresso ae Lavradores, reunido em Bello. Horizon-
te, em 7 de Junho de 1933. que dispõe o seguinte:

' ; "Para esse fim (organização do registo de pro-
duetores». os produetores de café. quer proprietários
ou arrendatários, enviarão ao Instituto as suas de-
claraçôes acompanhadas de qualquer prova attendi-
ve) da sua qualidade, ate 31 de Março de cada anno,
ficando os faltosos sujeitos a privação de todos os di-
reitos decorrentes do registo."

para mais fácil e commoda execução da disposição acl-
ma transcrlpta terão os Interessados ao seu dispor as for-
mulas impressas que lhes poderão ser fornecidas pelos Agen-
tes recenseadores dos seus districtos ou pela Commissão Cen-
«itaria do município. , • -

Afim de manter a indispensável coordenação do serviço,
aviso aos Srs. lavradores que devem se abster de encaminhar
directamente ao Instituto as suas declarações, fazendo-o sem-
pre por intermédio do Agente recenseador ou da Commissão
Censltarla. pois que a esta cabe verificar e visar todas as de-
claraçôes do seu município para lhes dar o indispensável ca-
racter de authentlcidade.

Rio de Janeiro. 28 de Novembro de 1932.
•••" JOSÉ' EUSTACHIO OE MIRANDA

(Chefe da Secção de Censo e Estatística)

C A
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RIO. 21. — O mercado da café
manteve-se firme, com & alta de
$200.por typo.

Foram registrada» até ia 10 Vs
horas vendas num total de 3.716
saccas.

A pauta semanal (de 16 a 22). é
ds JÇlõO; o imposto de Minas, de
($567 e o do ^-'ndo do Kio. 68500
nor 1$ ouro.

O mercado a tevme contlnvii »v
ralysado.

COTAÇÕES
Typo ' 13570»
Typo  135200 •

Typo  125700
Typo  125200
Typo  H5700
Typo 8.. .. .. .. 105900

O typo 7 foi vendido 0 ann0
passado a 125500.

MOVIMENTO DO DIA 19
Stock em 18 ... 504.662

Entradas:
Pela Leopoldlna

(de Minas).. .. 833
Pela Marítima (de
Minas)  1-233

De S. Paulo .... 1-585
Reguladores .... 7.033 *<r.i84

Total.. ..'.-• D14.846
Saldas:

America do Norte 12.500

Entradas até is 14 horns — Ho-
je. 86.742; anterior, S6.6.07; anno
passado. 40.033 saccas.

Existência o*e hontem por embar.
ear. 1.003.630; anterior. 1.070.891;
anno passado. 1.389.601 saccas.

Saídas -- Para a Europa. 10.871
eaecas; por cabotagem. 700. — To-
tal das saídas, 11.577 saccas.

EM JUNDIAHY
JUNDIAHY. 20. — Café recebido

pela Estrada Paulista, daa 1$ is li
horasj

Hoje Ant. A. pa»
Para S. Paulo. —— —— ——
Para Santos. . 9.000 11.000 15.000

CONSELHO NACIONAL DO GAFE
* GENCIA DO RIO DE JANEIRO

FISCALIZAÇÃO
Café mineiro de QUOTA LIVRE, entrado na COMPANHIA METRO.

--OLITANA ARMAZÉNS GERAES e liberado pelo CONSELHO NACIO-
NAL DO CAFÉ, no dia. 23 de janeiro de 1933:

A EQUITATIVA
"i

6.638
100

500
220

I

- s
2 0

4<3 Procedência!
«Be
M

W3

Remettentes

I
5 £85 27/ 9/32 João Rezende 200 A. Cortes Berros

75 336 4/16/32 Carangola 335 Barbosa Marques
3 337 1/10/32 Tocantins 125 Lincoln Machado

32 838 30/ 9/32 S. Geraldo 120 Aristides I. Bittencourt
29 339 29/ 9/32 Idem' 75 Eduardo R. Teixeira
27 310 29/ 9/32 Idem 44 Honorio Teixeira
30 341 29/ 9/32 Idem 26 André Braga
13 | 3-12 5/10/32 Faria Lemoa 335 Jarbas Pinto- •..
13 I 343 I 4/10/82'Muriahé 338 M.P. Barro» , ' 

;

I Total.... 1.593

¦•••fl¦***¦
11**1
¦¦••¦
1***1

S*^a*SBfSSSfja>MB^sa*SSSSjÍ

SEGUROS SOBRE A VIDA
Fundada em 1896

SVMBW.O' Oa tecuRANCi'

At partidas do café constantes desta lista podem ser entregues aos
sàÜt coriÊignatairios no dia 23 de janeiro de 1933.— Sérgio César de
Albuquerque, chefe da Fiscalisaç&o. .., . . '-,,

Ciíé mineiro de QUOTA LIVRE, entrado na COMPANHIA ARMA-
2ÉNS GERAES S. PAULO e liberado pelo CONSELHO NACIONAL DO

CAFÉ, no dia 23 de janeiro de 1933:

CLÁUSULAS LIBERAES

TABELLAS MÍNIMAS

Negócios realizados.. Rs. BSO.O0tl:0OOSO0O
Pagamentos etteotoados Rs. 112.895:743$48fl
Fundo le garantia e
• reservas Rs. 65.000:0008000

DIRECTORIA
Raul Fernandes — Presidente.
Alberto Teixeira Boavista — Director.
Fábio Sodré — Director.

SEDE SOCIAL
AVENIDA RIO BRANCO, 12*

RIO DE JANEIRO

5.347 26.305

Europa
África
Consumo local no

dia 19
Cabotagem. .. ..
Retirado pelo C.

Nacional do Ca-
fé no dia 19. ..

Stock em 19 ~TT7. 489.541

Idem, anno passado. .. 329.687
Entradas geraes em 19 170.659
Desde 1 de julho 8.902.423
Saldas geraes em 19 .. 166.708
Desde 1 de julho .... 2.229.692

Poran rejrietradal vendas num
total de 4.675 saccas.

COMMISSÃO DE PREÇO
Pinto Lopes & C.
Coelho Duarte & C.
Lage Irmãos.

EM S. PAULO
S. PAULO, 21. - Entradas de ca-

fá até ao Vá dia:
Hoje Ant. A pas.

Em Jundiahy.
pela Estrada
Paulista ,. .

Em São Paulo
pela Soroca-
bana. etc. .

Total. . . . 9.000 11.000 15.000
EM VICTORtA

VICTORIA, 21. - Nâo houve co-
tações nsste mercado, sendo que o
disponível continua a 105900. por
10 kilos.

ESTATÍSTICA
Entradas
Saldas. ,.
Retiradas  ..
Em stock

NO HAVRB
HAVRE. 21.

FECHAMENTO
Hoj»

Entrega em março
" em maio.
" em julho." em set. .

Vendas do dia ...
Mercado Firme 

Alta de 1 % a 2 Vá francos, des-
de o fechamento anterior.

EM LONDRES
LONDRES, 21

Lentilhas. 60 kiles.,  .. 525000
Milho Cattete Vermelho, 60 kilos.  15S000
Milho Csttete amarello. 60 kilos..  13S0OO
Milho Csttete mesclado, 60 kilos  12R500
Polvilho do cul. kilo.....  5600
Taplocs. kilo .. .. .. ....." $500

OUTROS GÊNEROS
Alhos nacionaes, c«n*o  28000
Alhos estrangeiros esnto  55000
Bacalháo especial. 58 kilos  .. 14U.-U00
Bacalháo superior 68 kilos
Bacalháo eseamudo. 58 kilos ..
Banha de Porto Alegre, caixa.
Banha de Laguna caixa
Banha de Itajahy, caixa.. ., .. ..
Ceholae.nacionaes. caixa.  ..
Cebolas dé Laguna, kilo. ............
Herva mntte kilo ..............
Linfruas defumadas uma. .. .. .. .. ..
Lombo de porco salgado, (mineiro), kilo  _.,...
Lombo de porco salgado, (do sul), kilo  1S700
Manteiga do interior, kilo .«-.-  4S200
Toucinho mineiro, kilo .... *»  1$S00

•• •• •• «•

1205000
95SO0Ú

13SS000
1348000
135*5000
895000

§700
sumi

25200
21*100

182"%
179 Vá
178 Va
178
3.000

7.766
22.455

3.145
56.303

F. ant
180
177 Vi
176 Vá
176 Vi
2.000
Estav

Toucfnho paulista, kilo
Toucinho de fumeiro. kilo., ,.».
Xarque mantas ouras Rio da Prsta
Xarque mantas puras nacional, kilo.
Patos • mantas mineiro, kilo
Patos • mantas, do sul kilo

• • • •

kilo
• * •• * »

• ¦ 9 * ¦

• • • * •••• « •
?$ t • • # ¦ • ? •*> •• •• «•

o • « • • • •* • ¦ •

2S200
2Ç600
85001)
25400
15700
1ÍSÜ0.

64500O
15550O
14500O
13S0OO

5701»
SHOír

•.ISÓOU
B$50l)

150>,i, -:0
125500O
lunsimo
14S500O
1358'nno
1405000

40S00U'5750
S70O• 25401)

2S20O
1S800
5S00O

-181)00
2?40O
2S700
3i5lÜO-
25000
25200
28000

OU AO

Hoje Ant

16.000 16.000 18.000

16.000 17.000 28.000

32.000 831000 46.000Total. . . .
EM SANTOS

SANTOS, 21.
ÚNICA CHAMADA

Contracto "A", tf-
po 4, molle:

BOLSA DE TIT
¦g <•

m

I
41 «9

£ «g
Remettentes

II I
,Sõ3 10 127/ 9/82|João Rezende
.354 2| 5/10/32|Reducto
;S5B 49 128/ 9/32|Mirahy
.357 76 130/ 9/32|Tombos
;"3õS 60 |22/10/32|Cysneiros•5fl 30 121/10/32 Entre «ios

I
lTotal. . . .

200
333
251

, 260
835

• 198

1.567

A. Cortes de Barros
Ferrari Souza & Cia.
José Martins Villas
Valente Rodrigues & Cia.
Felix Fonseca & Cia.
E. G. Fontes & Cia.

ULOS

As partidas do café eonetantes desta lista podem ser entregues aos
se-is crjiJ6ign*tarios no dia 23 de janeiro de 1933. — Sérgio César de
Albuquerque, chefe da Fiscalissç&o.

síé mineiro de QUOTA LIVRE entrado na COMPANHIA SUL MI-
1-ÍEIRÀ ARMAZÉNS GERAES e liberado pelo CONSELHO NACIONAL
DO CAFÉ, no dia 23 de jsfieiro de 1988:

ts •• •• ••

mi es • • t *

• • •• •* ••
¦ • s • ¦ s

%
mi

Procedências Remettentes

U
I
S42 | 4/10/32
843 | 4/10/82

Carangola
Ferros

844 130/ 9/32;Caratinga
9 I

so :
10 |

846 | 4/10/32
847 | 4/10/32
348 I 5/10/32
850 | 1/10/3?
853 1 3/10/32
354 1 4/10/82

I!

Ferros
Csratings
Pomba
Rio Caces
Rio Grande
Idem

335
100
243

50
250
SOO
800
39
42

Barbosa & Marques
Leonardo Solão
Joaquim P. Netto
Leonardo Solão
Vasconcellos Filho
José Chaia
Ibrahim Irmlo
M.B.Rezende
A. S. Machado

• • • • • s

)«• •• •• •• • •

s • cs t ¦

iTotsl. 1.659

As partidas do c»f4 
"'constantes 

desta lista podem ser entregues aos
,4 cdgnitsrVi no dia 23 ds Jsnelro de 1933. - Sérgio Cessr de
Ubuquerqne. chefe ds Flsealisaçâo. i.

INSTITUTO MINEIRO DO CAFÉ
SECÇAO UE CKNSO B ESTATÍSTICA

ADh LAVKADtmKS MINKIKOS;

Durante o corrente anno verificou-se em todas aa
/.•mas do Estado sensível melhoria de preços para os
cates apresentados aos mercados do interior por produ-
flores insi/riptos no Censo de 1JK12.

Se quereis. pois. valorizar o vosso produeto. fazei
a vossa declaração para o Censo de 1933. antes de 31
de Março, quando o mesmo »e encerrará.

¦<K&

CXMA/ /trWHOgAf PPfiRÀM NA /UA
HV^lCNè INTIMA

b pr»vantiv«> allarriflo

Oaíenteêc
-Em rr ixi... trur. t\>: X".'" '> ¦'•"- '¦¦

\\ OligitiMO leifl tmts i'.At''i.Jow «*rj>

(Conclnslo d«, 14" osglna)
60 Diversas Emissões, (port.)
10 Municlpaes. 1906. (port.) .\ -.: 

40 Municipses, 8 %. port.. (D. 1.933.)
114 Municipaes. 1931 •*•• 

16 Estado de Minas. 5 %. (nom.) . ••••••
2 Estado de Minas. 7 % port (D. :9.716)..

25 Obrigações de Minas, de 2005000
2 Obrigações de Minas, de 5005000

107 Obrigações de Minas, de 1:0005000. ....
10 Obrigações de Minae, de 1:0001000. (caut.)
58 Estado do Rio. 4 %. .. .. ••
14 Estado do Rio. 8 %. (D. 2.316)

BANCOS e COMPANHIAS
146 Banco do Brasil,,

29 Banco Mercantil.
100 Docas de Santos, (nom.)..

7 Docas de Santos, (port.)..
100 Banco Portuguez. (port.).. ..

OFFERTAS
Uniformadas, de 1:0005000.. .-,...,
Empréstimo Nacion-1 1903Jo»»*».'. •• .•• ••
Diversas Emissões, de 1:0005000. (nom.).. ..
Diversas Emissões, de 1:0005000. (port.).. ..
Obrigações do Thesouro. (1921).. .. .. .. ••
Obrigações do Thesouro. (1930)  •• ••
Obrigações do Thesouro. (1932)..
Ohricaçôes Rodoviárias (nom.».. •• •• •• ••
Obrigações Ferroviárias. (3.* Em.) ;.
Apólices Municipaes £ 20. (port.).

Apólices Municipaes, 1906. (port.) .,
Apoliceg.Municipses. 1914. (port.) ..
Apólices Municipaei, 1917. (port.)
Apólices Municipaes, 1920, (port.) .. ., .. ..
Apólices Municipaes. 1981. (port.) ,, ., ,, ,.
Apólices Municipaes,. (Dec. 1.535) .. .. .. ••
Apólices Municipaes. (Dec. 3.264) ,. .. .. ..
Apólices Municipaes. (Dec. 1.622)
Apólices Municipaes, (Dec. 1.933)
Apólices Municipaes, (Dec. 1.948)
Apólices Municipaes (Dec. 1.999) .-..
Apólices Municipaes. (Dec. 2.093)
Apólice» Municipaes. (Dec. 2.097)
Apólices Municipaes. (Dec^2.339) ..
Bello Horizonte, de 1:00)Í|000, 7 %.
Prefeitura de Petropolis (1818). ..
Minas Geraes. de 1:0005000. (port.), 5 %.
Minss Geraes, da 1:0005000. (port.). 7 %.
Minas Geraes. de 1:000»000. (nom.), 7 %.
Obrigações ds Minas. 9 
Rio ds Janeiro, de 1:000$000. (D. 2.316) ..
Rio da Janeiro, do 100$000. (port.). 8 %..

BANCOS e COMPANHIAS
Banco do Brasil •• ... •• •• ••
Banco Boavista
Banco do Commercio. ..
Baneo dos Funccionarios
Banco Mercantil
Banco Portuguez. (port.).. ..
Banco Credito Real de Minas.
Previdente
Argos
Segurce Confiança  ..
Varejistas
Hn.áo dot Proprietários .. ••
Companhia America Fabril.
Allisnca
Corcovado
Brasil industrial
Confitinvíi Industrial .. ..
Proprassu Industrial .. ..

I Taubaté Incii.strnl
iS5o Jeronytno
IDoeaf, rie Siuitos. (norn.) ..
JDocat de Sinto», (.nom.j ..
Perro Manganês

IArtef/ictOfe rie Borracha. ..
Delsenturet Urülmia • - ••
Ml rendo.  • •

m.iii.Mi ures
Teeídoe AUift»';a f1-' -llts'i

1535000

floie
155000
148800
145600
145500

F. »n»
155Õ0Õ
145800
145600
145500

100Ç500

338)000

Vendeu".
8115000

8105O00
. 8095000
1:0085000

8925000
1-.000Ç000

8085000
1535000
180?500

. 16Q5000
.7005000
8605000
1995000
500S000

1:0035000
1:0005000
. 101S000

875Ç000

3455000.
4408000
2085000
2205000

755000
Comprad.

8075000

8075000

1:0055000

9985000

Entrega em jan. .
" em fev. .
" em março
* em abril.

Vendas do dia . . — —
Mercado ...... Paral. Estav

KKiHAMENTO DIS CAFÉ'
Mercado — Hoje. calmo: ante-

rlor. calmo; anno passado, .calmo.
Typo 4. disponível, por 10 ks —

Hoje, 145800; anterior. 14?800; an-
r.o passado. 155500.

Embarques — Hoje. 13.938; an-
terior. 32.256; anno passado, 38.223
saccas

Typo 4: -.
Sup Santos prorn-

pto p/embarque. 59/ 59/
Typo 7:

Rio. nrompto para
embarque .... 49/ 49/

EM HAMBURGO
HAMBURGO. 21.

.ECHAMENTO
(Chamada principal)

Hoje F. ant
Santos sup.:

Entrega em março 20 20
>' em maio. 21 21 Vá
" em julho. 22 V4 22

em sct. . 22 Vá 22
Vendas do dia , . ——
Mercado Calmo Estav.

Baixa de Vá e alta parcial de Vi
a Vá pfg.. desde o fechamento an-
terior.

EM NOVA YORK
! (ContractÓB do Rio)

NOVA YORK. 21.
ABERTURA

Hoje
Entrega em março 5.77
.. -,." em maio. 5,45

* em julho. n/c.
" em set. . 5.01

Vendas conhecidas 
Mercado . . . . . Apat.

Alta parci.il dé 1 a 2 .
desde o fechamento anterior

FECHAMENTO
Hoje F. nrit

Entrega em março 5.77 5.75
" em maio. 5.45 5.45
" em julho. ri/c. 5.18
" em set, . 5.01 5.00

Mercado  Apat. . Estav.
Alta parcial de 1 a 2 pontos,

desde 0 fechamento anterior.

RIO. 21. — O mercado manteve,
se pouco movimentado, com os
preços sustentados.
COTAÇÕES (por 10 ks.. oif Rio)

Ser ido . . T. 3 655000 T. 4 625000
Sertão . . T. 3 649000 T. 6 605500
Ceará . . T. 3 n/c. T. 6 609000
Mattos . . T: a 669500 T. 6 645C<-0

Posto em S. Paulo por 16 ks.:
Paulista . T. 3 865000 T. 5 83500C

COTAÇÕES DÁ JUNTA DOS
CORRETORES

. T. 3 705000 T. 4 699000
. T. 3 69,5000 T. 5 655000
. T. 8 685000 T. 5 645000
. T. 3 615000 T. 5 585000

._ . T. 3 595000'T. 5 B75000
MOVIMENTO DO DIA 19

Fardos
Stock em 18. ..... .... 10.881

Entradas:
Natal * 496

ABKRTUKA
NOVA YORK. 21.

Hole
o.es
0.73
0.76
0.31

F in'.
0.6S

.0.72
0.76
0.SO

Seridó .
Sertão .
Ceará .
Mattae .
Paulista

Total ., .. 11.877
Saidas 599

Stock em 19  10.778
EM S. PAULO

S. PAULO. 21. — Não houve co-
tações neste mercado. '

EM PERNAMBUCO
RECIFE, 21.

Preço por 16 kl
Hole Ant

Frouxo Estav.
8050UO 8050UQ

Entrega era março
" em maio.
" em.julho.
" em set. .' Mercado estável.

Alta parcial de 1 ponto, desde »
fechamento anterior.

TRIGO
EM BUENOS ATRES

BUENOS AIRES. 20.
FECHAMENTO

Hoje
Por 100 kilos:

Entrega em fev. . 5.10
¦;-,,-" em março 5.25

." em maio, 5.40
Mercado  Estav.
Disponível typo

Barletta para o
Brasil  5.55

EM CHICAGO
CHICAGO, 20.

FECHAMENTO
Hoje F. nnt.

Entrega em maio. 47.37 47.75
em julho. 47.50 47.75

MERCADO DE FARINHA DE TRI-
GO DA CAPITAL FEDERAL

.Toisho Fluminense:
Semolina  .. 88S00O

F. ant

5.21
5.35
5.49

Estav.

5.60

Mercado ....
1-* sorte comp..
Existência em sae

cas de S0 ks. .
EM LIVERPOOL

LIVERPOOL, 21.

155700 15$700

5.75
5.45
5.18
5.00

Estav.
pontos,

Hoje
Estav.

5.38
6.38
0.23

F. ant
Estav

5.35
5.35
5.25

Mercado ....
Pãrnambiico Fair

, Maceió Fair . .
F. nnt | Am. Fully Midi.

Amer. Futures:
Entrega em março ¦ 5.01 5.03" em maio. 5.03 5.05" em julho. 5.05 5.07

" em out. . 5.09 5.11
Disponível brasileiro — Alta de

3 pontos.
Disponível americano — Alta de

3 pontos.
Termo americano — Baixa de 2

pontos.

Espacial.
Bôa Sorte. ..
Diamantina.»
S. Leopoldo..

Moinho Inglez:
Semolina. ..
Budha
Soberana. ..
Nacional. ..

Moinho da Luz:
Luz
Brilhante. ..
Semolina. ..
Três Coroas.

36S00O
35$000
3d$00«
34S0ÜO

38S00O
36$00O
35$00O
s-içooo;
S6$ü00
34500O
S85O0O
35$00O

PREÇ:6 DO FARÊLLO DE TRIGO
POR 85 KILOS

Moinho Fluminense:

ia ãUtAR

tisss sas ixriitii irmiisTi nrsl i ¦ 1 i s i 1 s s i s s s s s s»vi a 111J s » s s . s stitts

.. •• •. •• «• »• •• <\; ••
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•• •• •« •• ••

16550OO

1835000
Progresso Industrial,
("'otonifieto (íavea, ..
Docas de Santos.. ..
Mestre & Blatgé ••
Companhia Brahma
Mercado.
Bellae Artes ..
Nova America.
Edificadora. ....

STOCK EXCHANGE DE LONDRES
TITUL08 BRASILEIROS

LONDRES,;, 21.-

,..••«••••••••••
212S00Ò
2175000

14OÇ000

158S000
200SOOO
181Ç0OO
19050.10
;O30SÓ00
210S000
2125000
;000$000
120?ÜOO

4 Fechamento —; Compradores

t • • * •

* * * *
e* •• ••; • •

t • a • • •

• • s • s

1:0135000 1:0105000
1505000

1509000 1455000
1435500

145Ç000 1435600
1545000 1525500

1625500
1605500 1605000
1605000 155Ç000
1805000 1788000
1649000 1605000

1625000
1785000
1615000

7809000

» «> •• •• «•
a* ••*•*••

FEDERAES
Funding, &%. ..
Novo Funding. 1914
Conversão. 1910. 4 %•. ..
Empréstimo de.1913, 5 %.

ESTADUAES
Districto Fedo/al. 6 % ••
Rio d« Janeiro. 1927. 7 %
Bahia 1928. 5 
Pari. 6 ki;."~

TITULOS DIVERSOS
Ang South Am. Bank Ltd., série B U Int.

Banit of London á South America. Ltd... ..
Brasilian Traction Light & Power Co., Ltd.
Brauilian Warrunt Ar. & Financs Co.. Ltd.,

Cables & Wirèlees Ltd. l»B» Shares) ....
Roval Mail Steam Packet Co. Ltd
Imperial Chemical Industries Ltd.. .. ....
Loop. Rail. Co. Ltd.. 6 M» % terra. deb.. 1933

Lloyd*s Bank, Ltd.. ("A" Shares 
Rio de Janeiro City Imp. Co., Lta
Rio Flour Mills & Grananes. Ltd
São Paulo Railway Co.. Ltd... .. •• •• •• ••

Western Telsicraph U. Ltd J 
% D«b. Stock

TÍTULOS ESTRANGEIROS
Emp. do Guerra Britannico. 5 %> 1927/47 ..

Çonsols., 2 Vá %t

Hoje
88.10. 0
69. 0. 0
18.15. 0
24. 0. 0

85. 0. 0
25.10. 0

8. 0. O
3. 0. 0

0. 5. 0
3.12. 6

12.25
0. 1. 9

11. 7. 6
3. 0. O
1. 5.10

78. 0. 0
1.14. 4 Vá

1. 3. 0
1.13. 0

84. 0. 0
96. 0. 0

98.10. 0
83. 2. 6

Anterior
88.10. 0
68.10. 0
18.15. 0
22.10. 0

RIO. 21. — O mercado de assu*
car mahteve.se estável. A Bolsa
continua paralysada.

COTAÇÕES
Crystal branco . 385000 a 39$000
Demeran. . . . 345500 a 355000
Mascavinho . . . n/c. n/c.
Somenos .... n/c. n/c.
Mascavos .... 285500 a 29$000

MOVIMENTO DO DIA 10
Saccaa

Stock em 18.  162.348
Saidas.  2.398

• • s S

159.948
103.50)
78.854

35. 0.
25.10.

8. 0.
3. 0.

0. 5. 0
3.12. 6

12.12
0. 1. 9

11. 5. 0
3. 0. 0

j 1. 5. 9
- 78. 0. 0
2.14. 4 Vá

1. 3. 0
1.13. 0

84. 0. 0
96. 0. 0

Stock em 19. ..
Entradas geraes
Saidas geraes ...

EM S. PAULO
S. PAULO 21. ;

ÚNICA CHAMADA
.Comp

Entrega em jan. ." em fev. ." em março
" em abril.
" em maio." em junho

Nâo houve vendas.
Mercado paralysado.

EM PERNAMBUCO
RECIFE, 21.

415000
415000
415500

n/c.
n/c.
n/c.

Vend.
n/c.

425000
n/c.
n/c

n/c..
n/c.

Fareilo .
Farellinho. .
Remoido . «
TriRuilho . .

Moinho Inglez:
Fareilo . . .
Farellinho. .
Remoido . .
Triguilho , .

Moinho da Luz:
Fareilo . . .
Farellinho. .
Remoido . .
Aveia. . . .

6.5500 a
7?CU0 a

10Ç00O a
105000 a

7$00O
7$o00

10?50O
10S5OO

65500 a
75000 a

10SÜ0O a
10$000 a 10*5500

40 kilos

7$00í)
75500

10*500

6S500 a 7$Ü0O
7S0ÜÜ a 78500

I0S00O a 10$500
 16S0OO

RENDA ARRECADADA EM 21 DE
JANEIRO DE 1933

Sello: 431:3715000.
Ouro.
Papel.. 

Total

Renda arrecada d a
• de 1 a 21

No anuo passado .. •

Differença á maior
de 1933 .. ..' ..

64:0235664
444:2915836

508:315?5O0

5.431:6525504
2.238:6005257

3.193:0525247

98.
83.

• • *• •• *•
•s •* •• ••

• • • • • •
• * • • • •

• • • • • •

8605000
85050O0

1:003SOt>0 1:0025000
8855000 8655000

_,_ 1OI5OOO

342$00O 8355000
_— 1005000

....- 4405000
709000 C03000

2:7505000

1:5005001) l: 00050(10
"ZZ. 1505000

1009000 505000
3S0IJ000

CEN TRO COMMERCIAL
DE CEREAES
TABELLA DE PREÇOS DA SEMANA

•• »• ••

f,lin«:!l(|U
1155000
2085000
220.3000
300*3003

ODíiOOO

OO5OOO
420ÇÜÜÜ

Arras sgulbs especial (brilhado). ....
Arroz airulha.superior (bnlhsdo) .. ..
Arroa agulha especial .. .... •• •• ••
Arroz agulha superior '*
Arros agulha bom.. .... •• •• * " **
Arroz agulha- tegular  *
Arroa japonês especial.. • " " "' ""
Arroz japonez de 1.' "
Arroz japonez de 2." "
Arroz japonez regular "
Sunga • ••,'.;
Alfaia nacional ou estrangeira. Uilo
Amendoun em casca. 25 kilos /
Alpiste nacional, kilo
Alpiste estrangeira, kilo
Amruta kilo "
Batatas paulistte kilo .•
Batatas mineiras, kilo. .. •'

^^^^iüúi^cbvtô AÍeSr'ê. 50 
'kilos

Farinha entre-íina, 50 kilos
Kar.nri-i grossa, 50 kiloe

por 60 kilos
725000 '45000
608000 705(10»
6X5000 705000
IHÇllOO 66*11110

Piihú
Kuliii
Fefjiw

.-- F« j"

^-rniofn, 20 kilus ..
;::l.ra_íi!.o, 5U kilus.

preto Porto AÍegr.
prsto, lnjiii. 60 líilos
branco nieudo, 00 I,

iiu-.u, 00 kilos

ilos
juo ons

n t*></ l:'.iu?
I ! '•¦• i. í

689000
53$00ó
555000
525000
4«4'.00Ü
46f000
B^ÇOOO

ÍJ.WÜ
12ÇÜ00
15050
1*450
iÇODO'
ÇtíOO
Í-jCO

22S&00
lOSÍiõO
lâSSÚO
1oSõOü
1S5D00
ussooo
aoétiüo
•is*5ooo
&7SO0Ü
05-JOÚO
liiSffHlli

üOfüOO
D.ri^ui)0
609.000
5:1*000'6OÍOÜ0

4r!500O
33$0ÓO

5-1 r.o
185000
ííioo
1*500
15200•f 7.1Ú

ÍJOO'ijjsirj
25^500
205000
V,.'Com.
llÇOOO
11)5500
405000
ÍS^SüOQ
-IO.v.í :•'

Mereado . . . ,
Crystaes
Demeraras. ..
Brutos seccos..

ENTRADAS

Preço por 16 ks
. Hoje P hm

Firmo Firm»
79100 79025

n/c. 65375
n/c. 49200

Saccas de 60 k»
Desde hontem . . 18.500 25.200
De 1.» de set. p. 2.649.100 2.630.600

KXroitTACAO
Sul do Brasil . . 1.000 —-
Norte do Brasil . 1.000 ií
Europa  .. 49.000 
Existência sm.ssc-

cae de 60 ks.. .615.700 648.200
EM LONDRES

LONDRES. 21.
FECHAMENTO

Hofs F.snt
Entrega em jan. . 4/10 Vá 4/11" em março 4/10 V4 4/11 %" em maio. 5/2 Vá 6/1 %em agt. . 5/4 Vá 5/4'

EM NOVA YORK
NOVA YORK. 20.

FECHAMENTO
Hoje

Entrega em março 0.68" em muio. 0.72
em julho. 0.76
em «,'òt. . 0.80

Marcado esravel
Alta do 1 a 3 pontos, desde o fe

,-h3irir..ntn «iiterior.

I CASA HORTÜIANIA
(Fundada em 1.SS4)

67-B. 7 d; Setembro-67
Telephone: 4—1352

RUA DA ASSEMBLÉA 79

Exportação de frutas c st'u»en-
tes de Ricinus (Mamona). Ba-
nanas e laranjas das espécies

exportáveis.
Continuamos a realizar vulto-
sas plantações. Technijos espe.
cializa-dos e com longa pratica.
Memoriaes e orçamentos com-
pletos^, Preços vantijoaoi. Ma-
das, enxertos e sementes d«
Ricinus seleccionados pura ser-

viços garanti'!ia. |
Formação e reforma de jar-

dins, parques e pomares.
Pecam informaç»** s

CASA HORTULANIA ,

HOTEL AVENIDA
CAPACIDADE PARA

50a riospÉDES
Dos grandes, o inais
central. " mais comnio-
(Jo e o niai-. econômico
AVIãVIDA RIO BRANCO

i-liii de Jarieii'0

flPBf BRANCO f ^fff,.|J

$BRAHCO (PKfO OU

mii'fa
¦'#m
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Ella era paga para pro-
pcrcionar falsos idyllios
a jovens millionarlos.. I

Tas, quando sentiu um ,!$#
verdadeiro amor, só cr *$f|||j|

. .'; controu repulsa ! f * ¥
K'®i':tSSf.|

Um desfile de toilettes me
leroissirnas ! Ambientes de

luxo requintado !

mmm
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QUEIXAS E
RECLAMAÇÕES

Os leitores deverão en-
viar as'suas queixas oo
reclamações ao secretario
do DIÁRIO DE NOTI-
CIAS, podendo faiel-o
peseoalmente, por carta,
ou pelo telephone 4-4802
Somente serão publicada»
as reclamações de inter-
esse geral.

O ABANDONO DE GiRAJA-
HU' — O ESTADO LASTI-
MAVEL DA RUA ARAXA'
O estado de abandono em

que vivem alguns bairros da
cidade é notório pela ire-
quencia de reclamações dos
seus habitantes, vehiculados
pela imprensa.

O clamor agora se ergua,
vindo até nós, da rua Araxá,
ao moderno e encantador
bairro do GrajahuV

Uma companhia constru-
ctora que ali está fazendo
obras de vulto começou a
collocar encanamentos plu-
viaes e fossas. Os agentes da
Prefeitura, porém, mandaram
parar taes serviços, nelles
encontrando não se sabe qirlesões ás posturas munici-
pães.

Perderam os habitantes da
rua e ganharam os mosqui-
tos...

As águas pluviaes e as de
serventia continuaram a cor-
rer pelas sargetas. estagnan-
do-se aqui e ali, desprenden-
do o mau cheiro da podridãoo dando lugar a focos de
mosquitos.

Os habitantes reclamam
I contra isto e Derguntam se a
I Prefeitura tem interesse em
! contrariar os esforços da Sau-' de Publica no combate aos1 mosquitos mortíferos.

ROCERS em
^—\ ^* •> +. m*l^&? jÊM

UM YANKEE NA
CORTE DO REI,:
f ÁRTHUR I

IP ' rr

FRANKAL6tr^&0H
oco \áxl Will Roçeits tío!K\q ?

,'ois vá val-o na*vcu piaiigosad

•n.

Theatro Carlos Gomes
Empresa Paschoal Scgreto

As revistas d» JARDEL,
JBRCOL1S são diíferentes
em colorido, comicitlade e
movi m en ta ção'. C e rti £ i q u e-íe

HOJE fiâffi HOJE

M A m
Dois actos inter«fesantÍE6Í.
mos da victoriusa parcana
Jardel Jercoüs-l.uiz Iijlnziag

HOJE — As :t horas —
Matinéo,

S.o-FEiitA, üt; _ Primeiras
fepresenlações tia rcvlslu

cariiuvnletcu :

PAIZ DO CONTRA
IKiIh actos bulhtriitos o *•-
iilrlimiíi,. riu festejado au-
tnt Paulo d* Magalhãei

THEATRO RECREIO
HOJE  HOJE

COLLOSSAL MAT1NÊE
dedicada ás creancas, com dia-

tribuioão de bonbonti

ABfifi IIIIHI
Revista em 2 actos, com OTTI-
LIA AMORIM. a soberana do
gênero, e uma avutanche de

artistas de primeira plana
PALITOS — o maior cômico

excêntrico

A' NOITE — V* S.lfi o 10,13
. AMAIA A «ANCA!

TJ3RÇA FEIRA — "Primei
ras" du grande revista

SYNDICATOS E
iiiimiiitiimmiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiii iniiiiiiifii

ASSOCIAÇÕES
oiiiiiiiiiiniiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

O CLUB DOS OmÒlAES DA
MARINHA MERCANTE

O Clul) dos Oítlolaes da Marl-
nlia Mercante, com sede &, rua
Theoplillo Ottonl, 34, Io andar,
convida a todos os sócios a com-
pwecwem no dia 38 do corrente.
babbitdo, áa 17 horaa, para, em
Aísembléa Geral OM.lnwla, ele-
gerem a Administração para o
exercício de 1933 a 1935 c em se-
gulda procederem á reforma do3
Estatutos, para ampliação dos
serviços de beneficência, aílm de
attender o numeroso quadro so-
ciai.
CENTRO' BENEFICENTE DE MO-
TORISTAS DO RIO DE JANEIRO

Ersaliza-se. no próximo ala 24,
as 15 horas, a solemnldade de
lançamento da pedra íundamen-
tal para a construcç&o do edlíl-
cio da sede social do Centro Be-
nrflcsnte de' Motoristas do Rio 'dc
Janeiro, a rua de SanfAnna na.
102 e 104.

Reunião do Club 3 de Ou-
tubro do Estado do Rio
Estão marcadas para depois

de amanhã, • terça-feira, ás li*
horas, as eleições para reno-
vação dá directoria do Club 3
de Outubro do Estado do Rio,
com sede,- provisória, no Thea*
tro Municipal de Nictheroy.

Os trabalhos serão dirigidos
pelo actual presidente, coronel
Luiz Braga Mury, commandan-
te da Força Militar Fluminense.

Essas eleições serão effe-
ctuadas com /qualquer numero
de sócios.

Nomeações de autoridades
par,a o Interior do Estado

do Rio
O commandante Ary Parrei-

ras, interventor federal no Es-
tado do Rio, nomeou as seguin-
tes autoridades policiaes:

Para Itaperuna: L e o 1 i n ó
Fróes, para o cargo de 8" sup-
plente de delegado; Francisco
Garcia Bastos, Bento Cysne e
Apulchro Ribeiro de Abreu, re-
spectivamente, para os cargos
de sub-delegado de policia, 1" e
3° supplents do 1° districto, fi-
cando exonerados os uctuaes
subdelegado e supplente: Thia-
go Rodrigues Rocha, para Io
supplente de sub-delegado do
3" districto, ficando exonerado
o actual; Ataliba Souza e Tho-
maz Ferreira da Fonseca, re-
spectivamente, para Io e 3° sup-
plentes do sub-delegado do 12"
districto.

Para Itaguahy:
Celio Tupinambá e Gil Anto-

nio de Brito, respectivamente.
para delegado e 2° supplente,
ficando exonerados os áçtuaès;
Nicomedes Assis Silva e José
Cortes de Brito, respectivanen-
te, para sub-delegado de poli-
cia e 1" supplente do 2" distri-
cto, ficando exonerados, a pc-
dido, os actuaes.

Para Pirahy:
Hugo Lengruber Portugal.

para o cargo de Io supplente de
subdelegado do 1° districto, fi-
cando sem effeito a nomeação
de Augusto Cunha Miller, por
não ter prestado affirniação no
prazo legal.

Nomeação de delegado mi-
litar para Friburgo

O commandante Ary Parrei-
ras, interventor federal no Es-
tado do Rio, nomeou o 2" tenen-
t<j da Força Militar, Rodolpho
òosé de Almeida, para o„cargo
tle delegado de policia especial,
em commissão, no município de
Nova Friburgo.

Ã Federação dos Marítimos
e o caso dos syndicatos de
empregados por empresa

de navegação
Em reunião de ssu Conselho,

realizado no dia 19 deste mez,
com a preswiça de 22 delegados
daa associações federadas, a Fede-
ração dos Marítimos resolveu, por
unanimidade de votos, apoiar e

I prestar solidariedade lncondlcclo-; nal aos pontos de vista expostos
i pelo radlotelegraphlsta Pinto Nas-' cimento, na solemnldade que teve
\ logar na sede do Syndicato des Pi-
, lotos e Capitães da Marinha Mar-
i oants, quanto ás providencias a

tomar em prol da organização syn-
; cilcal daa diversos classes traba-
I Ihlstas tia Marinha Mercante, e
] serviços annexos. Deliberou ainda

a Federação dos Marítimos, entl-
dade syndlcal com attrlbulções pa-
ra todo o Brasil, que fossem le-
vadas a effeito tantas reuniões do
eeu Conselho quantas se torna-
rem nooessarlas para definir a
este respeito as suas attitudes.

frdWDÜ.

DÀVIES
MOHTGOMERY}
&ILLIIV- fe**aKÍ&&

D©V£
COM

JIMMY
DURANTE

EM
A PRINCEZA

DA BROADWAY
(Blondie of the Follies)

vão reaparecer

AMANHÃ no
GLORIA
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Leilões de
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Penhores
IIIIIIIIIIIIIMfMIMIIMMIIIMMIIIIIMIMIIIIIHt

EM 25 DE JANEIRO DE 1933
A's 12 horas

Veuve Louis Leib & C.
Surceaaorea dr A. Unhen A O.

Ruas:
1MFEUATU1Z LEOPOLDINA, 21
LUIZ PB UAMQlilB. «a, eaciuina

EM 24 DE JANEIRO DE 193»

Francisco de Aguiar & C
Rnn Luiz de Camões 36

O Catalogo será publicado nosto
jornal, na véspera áo leilão.

CASA SILVA
M. L. DA SILVA OLIVEIRA

LEILÃO DE-PENHORES
EM 37 DE JANEIRO DE 1933

20 — Travessa do Roaario — 22

EM 27 DE JANEIRO DE 1933 i

VIANNA. IRMÃO & CIA.
RUA PEDKO I, Ns. 28 e 30

(Antiga Espirito Santo) !

A SALVADORA LTDA.
31 — RUA PEDRO I - 31

Faz leilão de penhores vencidos
no dia 30 de janeiro de 1933

O Catalogo será publicado nes-
te jornal, no dia do leilão.

G. B. Áurea Brasileira
EM 26 DE JANEIRO DE 1933

MATRIZ:
RUA SETE DE SETEMBRO, 233

O catalogo será publicado no"Jornal do Commercio" no dia do
leilão-.

Domingo, 22 de Janeiro de 1933 ^'WS^
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a suas "girls". Criações estupendas de ALDA (JAURIOo, i <¦¦'¦'^m
I *tlm espeetaculo jncomparave] de bom humor' j '' 
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riTÚLODOS QUADROS — 1) Vae começar; 2) Boa5 .. ' 
':,' 

,,'| 
"*

das; 3) Cadáver renitente; 4) Eu eou uma besta; '.' "v?i
Arroz. Maria...; 6) Forget Fool; 7.) Conversa fiada; ' 

f 1
/ 8) Obra de Bellarmino; 9) Sempre as mulheres; í -í^l^

Hj 10) Radio sem. educação; 11) Dá.., dá,..; 12 'ííf
¦' Mimosas Margaridas. ¦'!'íim)S
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CASA LIBERAL
LIBERAL BERLINER & CIA.

58 — Rua Luiz de Camões — 60
Leilão de mercadorias em SI do

Janeiro de 1933 ás 13 ll.2 horas
Catalogo neste jornal ao dia do
leilão.

CASA DIAS & MOYSÉS
Rua Imperatriz Leopoldina, 14

Convidamos Og srs. mutua-
rios, donos das cautelas dc
números abaixo, a virem re-
ceber os saldos provenientes
da venda em leilão de 16 de
Janeiro de 1933 :
1148.636 180.481
200.195 200.544
201.935 202.006
202.540 202.881
203.174 203.303
203.600 204.014

.204.053 204.090
,204.109 204.110
1204.120 204.128
J204.218 204.244
; 204.264 204.273
204.329 204.333
204.367 204.370
204.431 204.436
204.466 204.475
204.492 204.505
204.586 204.650
204.698 204.716
204.758 204.778
204.851 204.917
205.023 205.027
205.059 205.071
205.188 '205.196
205.234 205.328
205.427 205.435
205.443 205.477
205.513 205.522
205.588 205.597
205.605 205.614
205.643 205.669
205.63Í5 205.702
205.712 205.754
207.113 207.116
207.214 207.331
207.644 207.686
207.957 207.963
208.226 208.238
208.427 208.828
209.018 209.047
209.197 209.213

Rio de Janeiro, 21 de Ja-
neiro de 1933 — DIAS DE BE-
THENCOURT & C.

Os serviços da E. F. Cen
trai do R. 6. do Norte

O rnlnlstro Joeé Américo reca-
b®u o segulnta telegramma do di-
rector da. E. P. Central do R. O.
do Norte:

"Communico a v. excia. qu«s
caíram boas chuvas na zona atra-
vessada.psla Estrada. Os serviços
de construcç&o do trecho de An-
gleoa a S. Rapaael estão bastante
adeantados, com cerca de 4.500
ílagellados. A perspectiva ô de
bom Inverno no corrente anno. —
Attenclosa» saudações. — Nor-

i Automóvel Club do
A excursão do Autora/.

na» Palnelrae, será hoji
horaa. A lotação do prlmí
63tá completa, mas Jã em
ração a do segundo.
sario, outros trans serão c
dos, c os sócios attsncl
própria estação, por um
gado do club, a partir
horas. Num gesta captl
proprietário do hotel poi
gnlíico salão do Casino,
linda vista para o mar, á
çâo dos excursionistas.
lilMIUHIIIHIinill HJULIAjUXUI I

I í.
ei Club. í

g£ 11B
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organl.j
n«êí.j
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vante j[
: o mi.j
:ora sal

dlsposl-l

berto Paes, director da E. F. Ce.-.,
trai do R. G. do Norte-"
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189.101
201.076
202.300
203.117
203.427
204.048
204.0921
204.113
204.158;
204.261
204.294!
204.366
204.427
204.440
204.486
204.52a
204.666
204.731
204.786
204.955
205.049
205.094
205.211
205.363
205.440
205.488
205.586
205.598
205.615
205.681
205.703;
207.018
207.159
207.521
207.734
208.021
208.377
200.963
209.137

W. MOTTA & C.
LARGO DO ROSÁRIO N. 28
Leilão: Io de Fevereiro de 1933

Um novo livro de Tasso da
Silveira

Tasso da Silveira — uma for-
te personalidade da poesia mo-
derna, publicará dentro desta
quinzena um novo poema: "Dis-
curso ao povo infiel".

E' uma obra do exame de
consciência, em qua o poeta
exhorta eloqüentemente á alma
do seu povo e o pensador mer-
gulha profundamente nas téne-
bras do momento politico-so-
ciai. dellas emergindo com a vi-
sualidade cheia de tristeza dos
erros collectivos da época e a
penna embebida daquelle mes-
mo esplendor de imaginação
que caracteriza toda sua arte
angustiada pela ânsia de per*
feição.

Será rnaia um triumpho do
autor daa "Imagens accesas".
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MjfajU' corno papagaio velho náo
lajmí- aprende a falar, o louro, do

\ 'ta naa velai mulatas,.flMp- cór, só ficou com ura refrão :
* gava muito áqusllas gófll^clé~\ l^0~*--*i^ v'**~"—-c-n 

.sangue hebreu misturádMHgir. "Sou brasileiro...

Práçâ V.lovlnno — }&?*

u' ,.,„-,

11 nineiros de mãos ásperas
['oi 3ni a (erra sagrada,
\brem ri»; •scias da teria,

! i, • in saltai os mincrios

Pura fulgirem ao sol.
'-. mineiros tle mãos ásperas

r-íasgíim o corpo ila terra.
Ferem o corpo da terra,
•'azeni jorrai' os diamantes

laiscarem a in/..ira
-. vida ruuc t pcstiuci

Ijos mineiros quo se curvam
Vü rytliinõ das picaretas,
liiiiíiuçtiüdo us corpos negros
¦.obre o .segredo da terra,
l. como a vicia das pedras,
i Lüiiio a vidii tlns grotas,

— Vida sol urna e sombrk",
Vida sem viço c sem sonho.
Vida sem luz e sem côr.

Os mineiros de mãos ásperas
São ricos que vi ven i pobres,
Bolando nos dedos frios
Pedras de raros fulgores

Para fulgirem ao sol.
Carregam nos braços rudes
Tbesouròs qne a terra envolve,

. E esquecem, dentro da tre vã.
' 

Qne buscando ouro e riquezas
! Na profundeza da terra
! Deixam perdida cá fora
[ A fabulosa riqueza
I Da vida maravilhosa
I Que é sol, que é sonho,

'¦vtiTiTrrrrr». ri-ri

que e ui;,.
'«Tt-tTiirrmTtiiWrrrrriri^^

A

*****mmr '~^><~^}t-**jmf-*---lS>*-«HITlAHTtfCHC
lí-em-se e vibrem

5 corações femininos, palpitem
i uí:.-, em qualquer parte <1o uni-

.'i-.-e: Infelia mulher mettida
iitre ué grades <ie uniu cadeia,
ptra somente a sua "délivran-

' para tomar assento numa
..-.doura electrica, que a immobi-
iizarà para sempre!... A UU-'
màniclade, no seu bárbaro an-
•io de celebrar a lei do Talião,
¦oudemnou esta criatura aceusa-

da ue ter morto urn guarda ei-
'¦':!. em momento de Uesvário,
aliás, próprio do neú estado, a
pagar com a morte, aquella de
< ne foi agente, talvez, involun*
tarjo, talvez, irreftectido. E, as-

todos i sim, frio e sereno, o. tribunal
dc Columbia praticará um cri-
me, que jamais resgatará o ou-
tro, jamais fará resusçitai- a
existência «-iuh se apagoii o bo-
mente nascer a revolta c o ran-
cor nos cérebros dos que o con-
templarem e analysarém.

Imaginemos um segundo o
estado de alma de Beatriz !5rii-
pes e estremeceremos...

Porque, u cada movimento do
filho nos seus flancos, mais pro-
xima delia estará a morte, que
a separará da criança, cuja vide.
será o sino arihünciádov da áua
desapparição.

Forçada, desse modo. a aoa-
M U1IJJ jjyjLOXXlXlXlX|J lllllll lXUlEl.lAl.JJ.lXt «MHHllllll
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far o instineto materno, avuiu-
mado pelo terror o. deturpácíc
pelas resultantes que repr.esen-
tam a vinda desse pequeno entn,
Beatria deve soffrcr torturai;
danteseas, torturas; que. info- i
Jizmente, só as mulheres com- j
prehendem. Todo o organismo i
feminino toma, nessas horas em I
que se aprompta a dar á luz üm
ente humano, certas formas de
mysterioso suerariò, onde vela
a imagem de Deus, protegendo-
o o impregnahdo-o do fluido |
desse além, que. nenhum phüo-
sopho conseguiu ainda cie^corti-
nar, embora muitos tenham ten-
tado negai -o. .

E será nesse estado de quaii
inattingivel á justiça dos ho-

Elle era magnnho, Ò
jbocacto de hemoglobina'1 ta naa veias mulatas, 

"

gava muito áqusllas
, sangue hebreu misturad
o summo de urucü do'J
brasileiro... Não esfolavi
los brancos ás sextasj
nem fazia jejuns... O
ra a ler a "Sümmulá"'
Tlipmaa cie Aquino o
para traz as paginág se;
e sizudas do Tivlmutí

Um dia o velho espiv:
deu levantou - se da-
cuspiu o ducateo quê;
nham posto na bocea..
pagamento dn prhiieir;:
sadá no Além. e o api
phoii :

— Renegas'.?, a tua oj
Maldito ! Três vezes mál

Maldito ou bemdito e!
| olioii cie raiva corno a
La Fontáine. Responde^

 Já ciifc.íe! Não SOiVyT; E eriguliu u ^espirlti
raça"; .

i Ficou em panturrado
mel.

; Desabotoou o còllete'^
i o collarinho. Suspirou: 1-- Não posso mais !

Mas elle tinha éngulí
[judeu errante. E o judeu!
i bia até o esbphago, dei
; rado, descia até cs rias^.'
jguejando: %

r» quero ir embora] \V.u não sou cfaqtii...
Quero rtistancia
Quero.
Quero ..•'¦:-"

Lile virava os olhoi• canos escarafunchahc
i lo d'alma. Vagia:

¦ "nao posso, nem

í ü juden afundava-íji
• sombras dos tecidos tntie:! res, pisando duro...

De uma feita comprou
papagaio cego... Ensinou,: pachorra, um bocado de:
sas para o louro dizer. :
lHIIIIIIIIlmit.mi.u

Num dos seus momentos da
cinza de borralho na alma es-
créveü para Nosso S?nhoi- Je-
sus Christo :

"Senhor, eu sou brasileiro,
vaccinadü.
natural

I «Ic São João rts Saüará."

Bâo Pedro leu ayuillo. Àgel-
! ton os óculos. Cocou as gue-
delhas prophetíças. E respon-

|e. ideu num telegranima:
! ' - Má reeommendàçao.

Certa vez entrou em casa
icle'oom a amada nos braçòü.

! um dia depois, ao eníiai
| salas vazias delia, o papagaio
roeu a corrente e explicou-:

— A amada desapparecéu 1
Jogou um tomo do "Lusír-

das", cm cima do fraek verde
amarello cio louvo... O papa-»vigaio acoecrou-se e aquelles

! milhares de versos
?o !longe...' 
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— ae nâo me agáiho.;..
i O "espirito judeu", então.
! subiu-lhe até os gorgumillos
I e aconselhou: „
I —-Vamos embora, filho...

O Pentateüco...
E começou a fazeivllr-e coce-

| gas. lá por dentro, eom a
i barbàça..-
; .Comprou passagem num na-
Ivio perdido, iiias, "òátís por-'to?"

Éncbsíòu-se na amurada,
Lembrou - se dc Ulyssesi cia

iamada, do papagaio...
E começaram a escorrer cios

seus olhos grossas lagrimas...
Pensou que fossem authen-

tícas.
Passou a mão. Cheirou. Pro-

Vou.' Nem eram !
Era ínlngáo tle mátòéna com

manteiga...

TRÊS PEQUENAS
CHRÒNICAS

NEWTON BPvAGA
A POBRE OFFEllENDA

Era tudo o que eu possuía o
não era nada que tu' poclsssesj
acceitar, Eram as cicatrizes «
os golpes abertos om minha
sénsitaalidade, Era minha ddo-
lescencia triste, sem cores vi-
vas e sem notas cantantes. Era
minha poesia, dolorida e in-
genua. poesia faliada em. vos
baixa, amarga, corrosiva, sem
rythmos nem resonèrãncias.
Era minha esperança, mas
já tao pobre, coitada, tão sem
ardor, tão sem crença, pequeno
trapo de esperança. Era mi-
nha mclaiicholia, cinzenta o
unifonhe, entristecendo to-
das as paysagens, dilluindo as
poucas possiveis emoções
boas. Descancei, lyrlcíimente,
a teus pés, minha oííerenda
mesquinha. Tiveste um pouco
de ternura piedosa para com o
poeta, mus nem xiotasfcc meu
amor.

Agradeço o pouco tle atten-
ção que me deste. E' tempo ds
continuar o caminho. Retome
os presentes recusados: era
tudo que eu podia offèréçer
mas não era nada que pu-
desse acceitar. Ferclôa é es-
quece.

A VIDA GSTA' FOÜlii:

¦ - •#'-SKD^^-w;lRo'r^
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'"ilorigu o meu olhar toldado de tristeza,
Para o verde painel dos velhos cafezaes.'¦:'¦ Lento üomprehendér a sabia natureza.
O que dc certo, amor. não lograrei jamali ..

i» fiiiiihâ alma rebelde, u este silencio presa.
lTiãlc comu a expressão dos acieuses íinaes,
Sente-se pequenina ante a gloria e a grandeza
Das montanhas sem fim, tíos verdes mattagaes

Pipila a passàrada I ü gario pastoreia..
Além, no cannavial que um córrego ladeia,
Coaxam sapos e rãs, piam tristes narcejas . ,

rhens, que a desgraçada
quecida no sen rno^al e debili-
tada no sou physico. espera a
morte, lenta, raciocinada e ir-
repáyavel. E' horrível, íriohs-
truosõ, o c[ue tem inventado essa
justiça, que julga redimir o cri-
me pelo crime, a barbaridade
pelo gesto iníquo da vingança,
o amoral pela pena dc morte !
E nenhuma fera do deserto, ne-
nhunia hyona faminta, da Ahys-
tíinia, conseguiria « u p p l i c i o
maior do que o encontrado pelo
tribunal de Columbia, decretar,-
do a vfrida do filho como signal
da -iiioitc da infiól O requinto,
a ironia, a impiedade contidos
nessa sentença, precursora de
um assassinato "soi disant" lo-
gai. ürispa oí nervos dos sensi-
vais e iaií descrer dessa hunia-
nidade hodierna, incapaz, de r.5i-
peitar o mais doce mysterio do
mundo: a maternidade.

.Faço, nestas linhas, um ap-
peito a todas as mulheres, a to-
das as mães, a todas aquellas
que serão, nni dia, portadoras
de cargas tão santas c e.spi.-
rançosas, iniciemos um gesto úe
solicitude h de proteeção a essa
désvériturada que, dando á lu?,
o filho, dá-|fc ás sombras, ella
própria!...

-E defendendo n mãe. deftm-
deremos ainda o filho, vistç co-
mo qual será a essência dássô
ente, concebido ontre esgares,
anguítias e agonias?

O universo é pequeno. <j glo-
bo 6 ridículo, nos seus decretos
n nas suaa prerogativas. E
falha e iniqua será eternamente
a justiça dos- homens, sempre
promptos a ..dbsculpar-se a si
meamos, quilo severos cm au-
gmentar os erros do outrem. As-
sim não reconheceram, os jui-
zes de Columbia, circumstancias
attenuarites ao acto de Beatriz
Ferguson, consaKrando-a ã ca-
deira electrica, como qualquer
criminosa vulgar.

Entretanto, o estado cie gvayi-
dez da delinqüente, estado que.
lião raro. desvirtua o senuo e a

Devo ter herdado de um jo-'
ven suicida, a alma que carre-
go. como um peso excessivo
para as minhas forças.

Sei isso pôde explicar os
meus fracassos e a minha la-
diga.

O deus que recebi tios meus
antepassados eu o perdi aos
17 annos. Um de nós era im-
perfeito: eu ou o deus iue
me legaram.' A ambição de gloria caiu ri
uma sargeta qualquer.

A esperança de felicidade
ficou na primeira encruzilhada
de desengano por que passei,-

A illusão do amor, levou-a
uma mulher que partiu.

O dia é estupidamente cin-
zentõ e sinto um grande peso
nos hombros:

-— A vida está podre
DECIDIDAMENTE...

Preciso de 'alguém. De um
! |êr humilde,, manso, carinhosa

e bom. que seja como uma
í sombra, um fruto, um pouco
\ de água pura — um oásis —- na
luta enervante contra o mes-
mismo quotidiano,

De alguém que creia em
mim, como se cu fosse um
super-homem. um todo per-
feito. De alguém para quem
eu tenha virtudes e qualida-
des que os outros mortaes não
tenham.

De alguém que me afague e
estime e me console e conforte,
embora apenas com o silencio
attento.

De alguém que viva apenas
para mim, como se a vida não
pudesse continuar sem a mi-
nha pessoa.

Dé alguém com quem eu
me desabafe, nos minutos
mãos, a quem eu conte coi-
sas que não tenho coragem de
dizer a mim mesmo.
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Decididamente,
prar um cão...

i LiJ!.UJLUJJ.U-U.J-tUL

eu vou com-

¦itito na soidão deste e'triíiía úc reler o livro c
!- i lllusüo cie fíilar-i

iicdítui

•mo descampadú,
o passado

visão da mulher, deviam, oelo
menoí), tel-a desviado da 1'àtii!
po! trono.

I;.' depois como iiiãe, <¦ >mu
crlíitura. (|uc, no «f-u intimo, hü
aprcimptú a der um sei- no miití-
do, <-llíi ';•-;',n t\',v< }¦¦¦. f, uma jus'ica mi ij ¦ <r ai-adameiii

Tão tarde vieslè para o meu amor ! -
Chegaste agora, que o meu coração
deixou de ser um ninho de Illusão...
Quando em meus olhos se apagou
aquelle brilho de- felicidade
e só ficou
o doloroso rastro da saudade...

Agora que, deüiliudida.
morreu em mim aquella espiendeirosã,
aquerla radiante
confiança na vida...

Agora que eu deixei de ser • m
aquella creaturá

-- uni puuco de mulher; um pouco de criança -
que acreditava no ajiiór
e acrecV^ava na felicidade.,.

Quanao eu ,)a náo sou mais aquella sonhaftorá
que sabia abrigar
dentro de cada sonho um sonho ainda maior
c melhor
do que os sonhos que a vida alcança comportar:

Tão tarde viesto para o meu amóór :
Que te posso oífertar ?
Só possuo na vida
esta minha sagrada, c-stá querida
volúpia longa ch' renunciar v/.

D A L l.i ü í

A polygaiíiírpJ.a r.ia
Chhvs.

Noticias para o ''Daily He-
ráld" informam que trium-
püóu ali a campanha ha mais
de dez annos desenvolvida
pelos centros feministas con-
tra a poiygamia. O governo
chinsz acaba de decretar que
só é valido o casamento mo-
nagamo. A medida não visa
apenas os . matrimônios con-
trâhidòs depois delia. Permit-
te também que as mulheres
cios* chinezes casados mais do
uma vez obtenham a sua U-
berdade pelo divorcio.

Calcula-se em quatro ml-
Ihões 0 numero de mulheres
nessas condições.
'"¦¦ ¦IlItMIlllJllUXU

A noite, qual mensageira'
do recolhimento, vem silen-
ciosa e lenta...

Lá fora. a neblina, tênue
cortinado de bruma, .suave-
mente, vem descendo. Con-
templo a paizagem ennevoa-
üa. do morrer do dia tristo-
nho.

Na roa. quasi ninguém. O
passeio se estende immenso^
como uma tira em branco
onde, todos os dias, a numa-
nidade vae marcando, em pe-
gadas silenciosas, a difíicul-
dade de ganhar o pão de ca-
cia dia...

Alguns transeuntes passam
apressados o, no vão dá es-
quina, a silhueta apagada de
um mendigo qne todas as tar-
des ali vae esmolar.

Os cabellos muito, alvos de-
nunciam o inverno da vida,
As mãos tremulas, entrelaça-
das, os lábios ciciantes,, ab-
sorto, como a evocar uma ter-
na visão longiqua...

E' um corpo tão curvado,
que faz a gente duvidar de
que. naquelle peito, ainda
pulse um coração, Caminhar
vagaroso, olhos que parecem
fitar qualquer coisa que ha
muito já passou... E' um
fragmento de saudades...

Quem passar por ali, ao en-
tardecer. ha de vel-o sempre
encostado naquelle vão, in-
differente, á esperada esmo-
Ia compassiva do transeunte
que passa. E' uma velha fi-
gura do passado, que vive á
margem do mundo, oceultan-
do, naquelle corpo curvado.,

O N A V I O
iiscurs'1,umO navio

feito
na í.ribuna Ho

13 as "agás.
s ou pei::es,
». as sereias •
vêm ísirutsti..,

L' a oráçao do
é ioda orgulho
í; i'n]u vaida-de;
"O liomom. rei
o o trabalho
é a iniluitria.
O lha {•ai* ben'
?.o:i pala^iu qui

tltna alma soffredorá que, no
palco da vida, teve o duplo
desempenho de espectador e
interprete de uma historia
profundamente amarga...

Ponho-me a pensar no que
me contaram daquella figura
decorativa da esquina. Ima-
gino-o jovem e altivo, pois
dizem que, numa época lon-
-ginqua, aquella figura triste tíe.
velhinho foi alguém muito
rico e que üm dia, ao rythmo
de uma pavana, deixou pren-
der seu coração a uma linda
cabeça empoada e a uns sa-
patinhos de setim-...'; Foi fé-:"',
liz." Essa ventura, porém, du-
rou quasi nada, o tempo de
uni. sonho, A doce illusão,
seu amor, embalou-o em cur-
to instante e partiu para não
mais tornar... e, depois...

Para que insistir nessa his-
toria triste ?

Dentro de um. "nunca
mais", elle : encerrou toda a
ventura de um momento.
Passou a viver da recordação
daquelle sonho que morrera...

Hoje, abandonado e só, vi-
ve pelas ruas como um "bo-
hemio" da saudade...

Agora, quando o vejo pas-
sar, silencioso como uma som-
bra., tenho a impressão de
que' é um. vago e doloroso po-
ema que ali vae e que da vida
só lhe resta um velho sonho
a recordar...

Rio. Janeiro. 1033.
LÉA CAMPOS-
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Pétalas de Sombra
EL5EM. N. MACHADO.
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A luz pousou as longas mãos evanescentes
sobro a fronte augusta dos picos somnoientòs,

E vacillou ahi por uns instantes...

Depois se foi no seu passeio niystériosp
pelas aléas de flores negras
dos ver géis solitários da treva,

Crepúsculo...

hora — reparação
hora -- desprendimento
hora ~- saudade e ausência:

A luz ountanâò Oaho um terno adeus ao dia!.

crepúsculo.,.

Os corações í\conteniados
são como um solo estéril e esquecido
onde. as escuras pétalas de aombra
>e desfolham...
se des/olham Icnlm
c .qúebrantadas
derramando o perfume (tmouecentc
da indecisão e dn melancolia^.,
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ia DIÁRIO DE NOTICIAS
Domingo, 22 de Janeiro dc 1933

Palestra 'Masculina
"LIGA PfcO-DEFESA"

LUIZ DE GÓNGORA
(Especial para o DIÁRIO DE NOTÍCIAS)

gosita Que lhe indague onde pas-
tou o «eu tempo? t.' '¦— 

... Para... Para não fnti-
pnl-a kconi historias -pouco ¦ intc-
rèss-ntcs como são aquellas 

'de

quem pfiE'sa 
"as horas em árduo

trabalho

Um srupo do amigas palestra
com animação e cordialidade. atè_
que. um deites, o mais sieudo onT

pelo menos, aquelle que quer ap-
pavontaUo, dii 

'com. 
certo ar pro.

phetieó e cabotino:'
Uma mulher, própria ou

alheia, que remexe nas bolsos
o* um homem, nâo mostra espi-
rito nemi >lignidade.

De accordo — respondem a
foro os outros amigos.

Uma mulher, propvla ou
.•r.heia nue nos indaga onde °u
en que empregamos o nosso
tempo, ó uma cveatura ingênua
o bisbilhoteira.

E' rhasmo — tornam ã ^-en-
lio-dar os outros.

Uma mulher, própria ou
Alheia"— continua o illustre ca-
bolino — que teimu em elogiar
outros marmanjos em nossas bar-
baí, é uma éxoatura indigna do
ácr amada e. absolutamente, me-
-recedora ,ds morrer solteirona e
donzells. - -¦

Apoiado —• respondem peia
terceira vez os collegas.

Uma mulher...
Oh Benedicto! Queres ia-

aer-we o assignalado favor de
não d:2*r mais bobagens? Só-
mente aquelles. cujas conscictU
cias não estão limpas de toda
culpa, üoderão ouvir e anprovar
as tuas tolices.

Ora. d. Maricota — respon-
ce al-sruàm do grupo — o seu
marido apenas íez éco ao sen-
itirMe todos os homens do uni-
verso. Porque a senhora ha de.,
concordar còmnosco, ser um ve-
ssme para o nosso sexo q tyran-
nia a que as nossas consortes
tioí su-bmettèm, dando-nos a sen-
«ação de que ainda estamos noa
tempos colòniaes e que as mulhe.
res todas são descendentes dire-
etas das antigas *'A mjrconàs?,

que povoaram sa margens do rio
Grão Pará.

— .Vem conheço essas donas,
riem sei o que vem fazer aqui
o tal rio tíraão Pará. O que, sim,
nosso afiançar-lhe è, que tanto
u sr. como estes outros caválhei-
ros. 

' 
sem contar o es-perto do

Elenedicto, talvez poderiam tomar
certas precauções, afim de evitar
que as suas respectivas esposas
commetta.ni esses a? tos que int'.-
tulam de; reprováveis e que, toda
mulher que se preze, vista ou
n«o pyiama, deve praticar. Se-
não veiámos: Por que razão não
e|jrr o sr. ciue a sua mulher U»e
reviste ós bolses"

— Para que nao se cance em
l»r tanto papclzir.ho como eu te-
nho espalhado em todos elles...

— Ora vejam...!'. Pobres ma-
ridos! Coitados!!! Pois eu vou
dizer-l'nes a verdadeira razão daa
coisas: O sr. não <|uer que a sua
mulher rorn&xa em seus bolsos e
paneis, pnra que não lhe des-
cubra o nome e endereço daquella
"zinha" ruiva... Já sabe quem
é!... daquella...

A senhora tem eada ides!,..
Beiní, corri licença* vou indo...

Ali! Um já vae? Agora
oual dos senhores deseja conti-
nuar cxplicnnido-se?... Respon-
dam. meus amigos, não fiquei

nesse mutismo... mas... Oh
Benedicto! Fugiram todos!!
Çòbàrdesl... Como ê'isso? Tu
também vaes dando o fora? Não,
meu velho, comtigo a coisa é ou-
tra. Entre nós a- conversa ainda
nao principiou. .;. vem, mou nmor,
vem, que vaes cphtar-me "ti>m-

tini"- por tim-tim". onde é que
tú nassaste. aqiiella meia hora
que, hontem, não soubeste oxpli-
car. E ai tle ti! Ai rle ti. se- m*
enjfanas, porque se as tnes "uma-

zonas" matavam as creanças
raeèmnascidas de sexo masculino,
eu vou matar o engulir alguém
que a única coisa/que tem de
criança, é a falta 

'de 
dentes e a

baba. Portanto, muito cuidadi-
nho e vamos por ordam: ás tre*
e meia...

¦ E o -pobre- martyr resienado.
ant.es de que a terrivel Medusa
tivesse avançado o inquérito, f-A
aeommettido de uma syneope car-
diaca, cujos resultado? funestos
leram-se num seritidissimo annun-
cio 

'de missa de sétimo dia.

Como podem ver, meus caros
leitores e amigos, dia a dia tor-
na-ae mais imprescindível a íun-
dação de uma liga eu sociedade
cie resistência, cuja principal
tarefa seja a rie proteger o sexo
frágil c desvalido a quem p >r
Ironia ou paradoxo chamam de
"forte". Por que se esses terri-
veis ahusoi; continuam a reprorlu-
rir-se diariamente, que vae ser
de nós, seres desamparados c
sem apoio?

Amigos, um esforço! Um rasgo
ou gesto de energia e petulância!!
Um impetó quasi feminino e. tal-

vez, ainda possamos vir a ad-

qulrir alguns direitos daquelles
que o chamado "sexo débil" pos-

— E'?! E. por que não sue e çxhibe tão brilhantemente.
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ORAÇÃO AOS MO-
ÇOS. Ruy Barbosa. Edi-
íor: A. dos Reis. Rio —
1933- Quando Kid Brady foi pos-

O editor carioca sr. A. doa to •'knockedout'* pelo olhar de

,, „„„ MiiiiiiMiiniiiiiiiiiiiMiiii iiiiimiiiiimi •iiiitniMuiiitiiinuiiiMiiniitiniiiiimimiiHii¦ 
ii,miMiiiiiimi'"'iniiim»miiiiiimiiiiiiii nriiMiiiiiiiiimiiijiimii'»''»'' »'»!!

uma vaia de torres

uma farra de aço c pedra, '

â liga das nações dentro do triângulo; e o exercHiò

feminino em marche-marclie sob uma floresta dc òUacs;

a gritaria os estrondos o barulho e a. confusão

um ciia são paulo' disse

? vismos prá g u e ¥>

de

do

e esvaaiõu-_e o triângulo e depois elle reappareceu-,

káki bandeirinha no bibi-tudo-por-são-paulo c?sa-

loldado já-se-alistou ? rumo ás trincheiras e rumo ás

fabricas produzir tudo
e são paulo nunca parou

• acabou a guerra elle deixou a_ trincheiras e surgiu
mais são paulo dc que nunca

não foi nada...
foi esporte

então '? morrer por são paulo não è um esporte

O S V YLVEYRA

trtrrrrrmit
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Reis divulga numa formosa
edição a celebre "Oração aos
moços' que Ruy pronuncia-
ria na còllação de grão d03
bacharelandos de 1920, da
Faculdade de Direito de üâo
PauJo. de que era páranym-
pho. Tendo adoecido súbita-
mente, em Petropoiis, nas
vésperas da partida para a
Paulicéa, viu-se impossibili.-
tado de comparecer équelia
sóíémhidadei incumbindo de
lér o seu formidável discurso
o professor Reynaldo Por-
chat.

Essa oração teve uma repsr-
cussão extraordinária, não só
pelas louçanias e galas do
estylo marafilhoso, como pe-
Ias idéas e áffirmações poli-
ticas e certas verdades pe-
rerraes."Oração aos moços", de Ruy
Barbosa é por isso um traba-
lho de inestimável valor que
todos os brasileiros lerão
sempre com encanto o emo-
ção.

O LIVRO DA CON-
FIANÇA. Abbé Thomas
de Saint Laurent. 2*
edição. Rio. 1933.

A literatura christã enri-
queceu-se com a obra dü
Abbé Thomãs de Saint Lau-
rent, intitulada "O livro da
confiança".

Traduzido por M. P., que mal
disfarça o nome de uma das
grandes damas dii sociedade;
brasileira, o livro já está era
2* edição, o que prova a accei-
tação que elle tem tido. xí
bem o- merece pelos ensina-
méritos que espalha, pela
confiança que faz nascer nas
criaturas, retemperando - a
para vencer na luta pela vida

O "Livro da confiança" tem
os seguintes capítulos: Con-
fiança. Natureza e qualidades
da confiança; A confiança
em Deus e as necessidades
temporaesj confiança em
Deus e as nossas necessidades
espirituaes, Razões da con-
fiança em Deus e Frutos da
confiança

abando-
Mãòa li-

Um ensaísta brasileiro
'intiiiii!in»MiimiiimttiiiiiiiiHiiniM<i<

0 illustre critico literário e
escriptor íraricez, sr. Georges
Pvaeders:. publicou no numero de
1 .-• do corrente de "L'Âmérique
Latirie". de Paris, o seguinte
artigo, íobre "Velocidade", de
Tíenato Almeida:

"Se o sr. Renato Almeida,
um dos mais authenttcos disei-
pulos do mestre Graça Aranha
não tosse, de ha muito, coiieí-
deradó, com justa raBão, um dos
melhores ensaiàtas do Brasil
üdntemp.oraneò, a obra que aca-
ba de. publicar bastaria para
ciãssifical-o em primeiro plano.

Embora apaixonado pelo pre-
sente, que defende com um vigo-
roso ardor contra seus detracto-
res e embora atirado com en-
thusiasmò para o futuro, ess«
critico súbtil é, entretanto, um
dos mais completos e mais se-
íruros conhecedores da obra de
Goethe e a sua "Historia da'Musica Brasileira" 1'az inteira
justiça ao passado, Mão é segu-
ranvente desses para os quaes a
tradição deva desapparecer in-
tíiramentc.em face doa for-
mas a vir. Seu "futurismo",
como se. diz ainda no Bra-
sil..é sadiamente tinto tio "pas-
sadismo".

¦ • "V7eloc-idadü" apparecido, lia
pouco e que tira seu titulo a
um pequeno livro do sr. Paul
Morand do qual, aliás, elle dif-
fere totalmente, é uma sysfche-
se brilhante e das mais prpfun-
das, documentada com precisão e
riquesa ao mesmo tempo, da
vida de hoje e mesmo da de
amanha. O sr. Renato Almeida

HltHIMlIMIlttniMMIMlHídlHIlUMHIIt'

ÓCULOS
VEJAM OS NOSSOS PREÇOS
PARA RECEITAS MÉDICAS

Casa Ideal setembro ra

utiliza, com igual felicidade, os
algarismos precisos e as ima-
gens: é poeta, homem de scien-
cia. historiador *; philosopho.

De certos algarismos, entre oa
que cita. desprende-se uma
poesia grandiosa e áspera: dc-
ante das possibilidades sem li-
mites da machina, Pascal teria
sentido, sem duvida, o mesmo
terror que experimentou em faço
do infinito dos mundos; o en-
saista brasileiro ficou possuído
ao contrario, vendo esf-es espe-
ctaculos, de uma alegria, angus-
tiada sem duvida, mau na qual
existe, sobretudo, confiança.

A velocidade de nossos dias
domina todos os problemas, até
os do urbanismo, da moda, da
educação e mesmo da cozinha. -.

A velocidade se exprime so-
bretudo pela machina. A machi-
na pode fazer, cada anno, J.e 28
a 30.000 victimas nos Estados
Unidos, 6.000 na Inglaterra e
3.000 na França. Mas, escreve
o sr. Renato Almeida, o que so-
nha ern prevalecer-se desses ac-
cidèntes contra a civilián_õc' de
hoje não penetra a essência das
coisas e abandona o ..idealismo
de uma época para limitar.-se á
ahalyse das insi.i.fficiencias. que
sfio de todas as civilizaçõeH."Não esta provado que a noção
do progresso seja correlata á
da bondade. Nenhum tempo foi
bom, nenhum homem pjrfeito.
Os empregadores ássyrios, qua
estendiam nas paredes ds seus
palácios as peiics Jos pnsionei-
ros esfoladòs, náo eram maÍ3
doces nem mais cruete do que
os guerreiros rie hoje" com a
sua numerosa -me'rallia e seus
gazes asphyxianJ,es "

Assim, pois, a conclusão do
sr. Renato Almeida não pódt
ser, apesar de tudo, senão opti-
mista. E o autor de "Veloeida-
de" exalta eom íulgor esse op-
timisriío."

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii «i trr

Um casamento d©

Realizou-se aqui. na igreja
de São Miguel, um casamenV.
verdadeiramente gigantesco,
dadas as proporções dos nu-
bentes. O marido, com effct-
to, mede 2,ni42 o a espòs.\
2.ml0. Sonimàda a altura do
casal, alcança-se quasi cihçt
metros!

Não é necessário accrsscen-
tar que uma verdadeira mu!-
tldão Etccorreu ao templo pa-
ra ver o capellão, uas ponta-:
dos pés, dar a benção aos noi-
vos».

variaçô

'COISAS
Falar mai da sogra é in-

conveniente, sobretudo »e ella
está ouvindo^E' necessário conheçer-sc
uma infinidade de mulheres,
para .se conhecer realmente a
uma,

Ha mulheres de quemnão so. pôde supportar nem a
presença nem a ausência.As mulheres sempre ai-
mejam uma coisa différèíté
do que possuem. Esta é a|i''a-
zão pela qual muitas téir,
bons maridos.

s li-EIOS FIRMES —' Qu;
tjtit;i" que sej» a n.ausa «t:i.
perda <|a firmeza don
seio*, obtcin-so a corre-

ução co-mpleta tia flncldo.ü co:n
" uso do um preparado éutro.-
põu adquirido coiu :i cxclusi-
v-idade do 1'ábrico para a Ame-
rica do Sul, por pessoa rnicí o
usou. Processo por ubsorpvao
dos tecidos adlppsos': Appl.i.cúr
(¦¦ao simples; wfeito _ógiii->> '¦¦
rápido. Cartas a Mmc Sai-ali
íivens, Pharin. líoma, rua As-
sembléa, 4.1. Iiio. •

iiiimiimimiir iiTiTTWiriTti

es sobre os gatos
linhtí os animaes quasi' que exclusivamente decora.

Uva*;, o gato augòrá está tm primeiro plano.
GaiUle?, o 

'finíssimo 
artista de "Mademòisellc de

Díav.pin", citou, entre as coisas que Deus fabricou paru o
nosfp prazer, o pello avalludado desses admiráveis felinos,
que nossas mãos aiisam com tão delicioso agrado,

E' cavhecidú a paixão üe Baudelaire e Ànalòle France
par elles. Ha uos gatos cm geral algo que os torna os
animas favoritos de. quasi todos os escriptores.

Talvez os una certa a.ffinidade, como tão bem dista
Baudelaire num de seu.?, magníficos sonetos:"Les amoitreux fervents él les savants austéres
Áiiiieni égálémerri, sn leur mure- saison,
Les chais puissãnts et âoux, orgueil dc la-maison,
Qui comniç eux soní frileux et comme eux sedentaires."

Sedentários e friorentos, na verdade, e quasi sempre
nostálgicos, como se, em suas lindas cabeças de irracio.
naes, germinasse um. pereúne turbilhão de pensamentos
\)hilosophicos...

Nesse momento mesmo, enquanto escrevo, lenho um
acues bem perto cie mim, Seu pello cinzento claro vae
escurecendo gradvMmente em volta da cabeça. Na alegria
irrequieta dos seres jovens, corre, salta, executa as ca-
bfiolàs mais extravagantes. Mas eis que o somno vem
enlang-..eseer-lhe o corpo, s seus olhos, de brilho tão vivo,
se tornam pouco a.poucç suaves, quasi sonhadores. Com
s'Mis patinhas ocou-liàs sob o corpo, renova a attitude
oncestral „„_ csphinges e dos gatos. Quem, porém, será o
Edipo qne \a de resolver o enigma desses últimos?...

Zor.J5iKA Lkitz

RADIO
mais solido!PHILIPS, o

Os diversos typos popula-
res — Em 15 Prestações —

Sem Fiador.

VÁLVULAS
tlc todo modelo, baratissi-
mas. CONCERTAM-SE Ap-
parelbos e Machinas de
ESCREVER com perfeição
K. SASS — Fone 4-1571
Rua São Pedro

(LOJA)
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PROVANDO A NULLSDADE DO VATICANO E A PER-
VERSIDADE DOS CADEAES, LEIAM

"CARTAS AO CARDEAL ARCOVERDE"
A' venda nas Livrarias! ALVES. Ouvidor ltífi; H. ANTUNES.

Buenos Aires 133, e uo Onlro Kcdemptor. rua Jorfec Kudgc 121
—- íiio. Preço "i*000 — Pelo correio muis 1*000.

Drs. JOÀO JOSÉ' DE MORAES

F. A. ROSA E SILVA NETTO

UBIRAJARA DA MOITA GUIMARÃES
ADVOGADOS

l)<> CARMO 65 •- '• ANDARK
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i - Tel. 1-B02 (Das M üs '"' hora.vi

OURO ''a«a a,é "* • «r-wun.wJoia9 B8ada8 __ E,
i|UL-m pa„a mais. Concertos do
Jóias e rclo_io(i, trabalhos ifaran-
tidos, preços baratlsslmos. Offi-
clnas próprias. — Visconde Kio
Branco. 23.

CASA LIBERAL
MBKRAL BKRLÍNKft ^ C.

Einpri't|n dinheiro «obre Joi»B,
Meta<-s v Mercnd«rinn

• KUA LUIZ 'DK CAMÕES CO
Telephone: 2—S2õl

.COLHEREUÜIOHHICAS,
COLHERiriHAS.COPIKHOS
dema«a;palitosespe-
ciae5 marca kmmc, ''"ICARUli1

PREPARADOS COEMAIS ~',r_<.

C0P1HH05 lhPtW1_VVf IS
PARA TRANSPORTAR 50R-
VETE5.D0tESETC.C0rl
CAPACIDADE PARA 05
JEGUIKTE5 PREC,0_.:

FIN^MA55^DEAMtNDOiH (J
ÚNICO REPRESEHTANTE

3!£&\b BiACIO FILARDI ZilTU
SÃO PAULO

MttoMamt
cmtituesempre

umprascv/
RAIZ DE BAROA

indicado nas» bronchites
rebeldes, nas nsllimas e nas

! irritações da tracheo, pro-
vehienles da influenza.

j Vende-se em Iodas as
pharmaeias e drogarias. De-
positos: Rua de S. Pedro,
y8 e S. José, 75.

COQUELUCHE
THAPRICORIA

Formula d<'ixiirln |,é|i»
HI! LICINfO CAKDÒSO

ÜciioNltnrJos;
C >1 IAUIA & i IA

llua ltepubileà <1" Peru' -13
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I Para vir, em aulo-omnlhos du

HOTEL TIJUCA
| ao tieiílro d» cidade gaslam-sc apenas

15 MINUTOS
rn«isii,ill« rscejicnte; Diárias módicas. Ar puríssimo.

KUA CONDE DI5 BÓMKIM 1.053 -~ RIO.
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ACCESS0S Ot ASTHMA E -BRONCHITE ASTUMATICA

JPO INPIAJNO
PARA CASOS CM^ONICOJS:

GíWfAS INDIANAS
livraria Uvas \M |S( (l (.11 I UNI &
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BRINQUEDOS DE
ARMAR

Animam 0 espirito cònstriitiyo
das criançaçi. Solida cartoiía.
guiu -.- lindas i.-òic, — Scenas
da vida real. Ultima novidade:
Corridas dc cavallos — Barcos
a vala — O Campeão de Foot-
bali — A Puzcndn de café —
B1vb(|UO do Escoteiros — A
Koira livre -¦ PRESIÜPIÒ
COMPLETO, ctc. Cada !'$3u0
~ :; por GÇSOp, livro du pui-t.o
e sob registro. Acceitãmos f.ol-
los. Mencionando JKte jornal
juntaremo:, pruitpoctos lllus"-
tradot de muita., novidade.', o

de e indicáramos co-
iblcr !"')'",. fjf lucrf-T.
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Molly Mac-Kcever,
nou o bando dos

A principal occupaçao dos
seus membros consistia em
tirar, aos transeuntes, dlnhei-
ro ou papeis, transfusão que
era executada por meio oe
esforços singulares, sem rui-
do, sem escândalo e sem vio-

Kid Brady prometteu -
Molly de se emendar. Os seus
cúmplices lastimaram a sua
oartida mas comprehenderam
que elle náo podia desdenhar
dos conselhos de sua mulher.

— Não chores — disse Kid
Brady; uma tarde, a Molíy...
_. Vou abandonar o ban-
do .. Trabalharei, minha
Mollyzinha e, dentro ds um I
anno, estaremos ca.sâaoa.
Alugaremos um apartamento;
teremos uma flauta, uma
machina de costura, e vive-
remos o mais honestamente
possível.

Oito mezes se passaram.
Kid Brady havia, retomado o
seu antigo officiode chunv
beiro, emquanto o bando
continuava as sua3 aventu-
ras. quebrando á cabeça aos
policiaes e "limpando" os
transeuntes tardios...

Uma tarde, elle trouxe um
pacote mysterioso e disse â
Molly;

_-. Abre isu>.. . é para 13.
Molly rasgou o papel e

soltou um grito.
— E' uma zebelina russa —

declarou Kid com orgulho,
emquanto a pelle acariciava,
lá. as faces rosadas de Mol-
iy' — Nada dè Imitação sa-
bés?

Molly, estava radiante de
alegria'-. Mas. üe repente, ella
sentiu um pequeno pedaço de
gelo na corrente calida no

seu r-ntbuslàsmo.
E's um amor — disse cila

com o mais vivo reconheci-
rnento: — nunca possui uma
pelle em minha vida...
mas... mas será que a c?ebe-
lina não custa multo caro?

—- Quando jâ me viste
comprar alguma coisa a
prestação? — indagou Kid
com dignidade. — Já me vis-
te entrar em lojas de coisas
baratas?... Põe 250 dollares
pela esloia e 175 pelo man-
guito e terãs uma idéa do
preço das zebelinas.

Molly apertou o agasalho
de encontro ao seio. Estava
literalmente encantada Mas
o seu sorriso ciesvaneceu-sj
pouco á pouco e ella olhou a
Kid fixamente.

Elle lhe adivinhou o pensa-
mento.

Vamos! — exclamou
num tom rude, mas affectuo-
so... — náo te inquietes,
Comprei tudo com o meu di-
nheiro.

Com 75 dollares por mez?
_ Sim. Fiz economias.

Puzeste de lado 425 dol-
lares cm oito mezes, Kid'?

_ Tinha, ainda, um pouco
de dinheiro. Será que aertí-
ditas ter voltado ao bando?
Põe o teu agasalho, querida
e vamos dar umas voltazi-
nha.s.

Molly se persuadiu. Sahl-
ram. No quarteirão pobre on-
de moravam, a zebelina dc
Molly foi alvo da admiração
geral. Ao canto de uma rua
avistaram alguns filiados do
bando. Reconheceram Kid,
saudavam a. sua mulher e
continuaram a falar.

Atrás de Kid, a uns rem
metros de distancia, caminha,
va um homem. Era o ínspe-
ctor Ransom, da Policia Cen-
trai. Elle abordou um rapaz
pallido, vestido com uma ca-
misa de malha encarnada e
lhe indagou o motivo desse
rumor no quarteirão.

E' por causa da "zinha"
do Kid — respondeu o rapas.
— Diz-se que elle gastou 900
dollares com o seu agasalho.

E' verdade que elle *s-
tornou ao seu antigo officio?Sim... mas não lhe pa-rece que o ordenado de um
chumbeiro não dá-para essas
cavallariças?

Ransom apressou os pas-sos. Approximou-se de Kid
e lhe poz a mão sobre o hora-
bro, emquanto observava at-
tentamente a zebelina de
Molly:

Kid Brady! Desejo dizer,
lhe uma palavra.Kid carregou o sobrolho
e deu dois passos ao lado,

Ransom proseguiu:Você foi hontem cOncer-
tar um cano em casa de ma-
darne Ketheote. na Sétima
Rua West?

Fui.
Hontem mesmo desapi

pareceu do quarto dessa se-,nhorai uma zebelina de 1.0UO
dollares. E se parecia estra-
nliamente com essa que usa ásua companheira.

Com mil raiosl .._. gritouKid. furiosamente:. ¦-• Com-
prel-a, hontem, na casa..- Sei que você trabalha ho-nestamentç, Kid e não p?comais do rjiic se convencer.
Vou, portanto, acompanhai-o
á casa onde vocô a comprou
nao lhe" parece leal, :i minha
propoM.fi?

O. HENRY

Depois, se detendo rerK-nti.
namente elle lançou â Molly
um olhar estranho e dis.-;c;

Não... Inútil. E' mes.
mo a zebelina de Mme. k«..
theote... Molly, é preciso en.
tregal-a.

Molly, desesperada, asar.
rou-se aos braços do seu ma.
rido e murmurou:

_ Oh! Kiddy... eu que ti.
nha tanta confiança em ti!
Que coisa horrível!... Vão
metter-te na cadeia <-- _stá
desfeita a nossa felicidade,

Volta depressa oara. ca.
sa... -- ordenou Kid... Vá;
mos!... Depressa!.. Venha,
Ransom... Tome o teu aga.

m

salho... Espere, um pouco!,,
Não!... Com mil.,. Va em.
bora, Molly! Eu lhe acompa.
nho, Ransom.

O detective fez uma signãl
ao policial Kohen que passa.
va justamente por ali. Kohen
se approximou. Ransom lh»
explicou o negocio.

_ Sim — declarou Kohen;,
_ Ouvi falar dessa aébélini

que

da

;ou

era
de

roubada...-O senhor diz
a tem ahi?

O policial .se apoderou
zebelina, olhando-a atti
mente;

_ Antes de entrar ps
policia, eu era pellei
Sexta avenida... Sim.
mesmo zebelina... Mas
Alasko... A etola custa c
oa de 12 dollares o o mt
guito...... Cala esta bocal — .
tou Kid pondo a mão sobr
crande boca do policial

Kohen titubeou, Molly c
rou. O inspector se ia:.
sobre Brady e com auxilio
Kohen lhe poz as algema:

A etola custa í_ doila
e o marigiúto 9... — pr<
gula o policial... —• Qut .;
essa historia d e zebelina
1.000 dollares?

Kid Brady, coin aa Eaacs
vermelhas, respondeu;

—- O senhor vem razão.,,
Paguei 21 dollares e 50 por
tudo... Mas eu gostaria tie
ficar preso durante seiá me-
zes a ter de o confessai i
Molly!

Neste momento, a mulher;
zinha se atirou ao seu pes.
coco:

E\i não faço caso da '«-
belina, do teu dinheiro e da
tudo isso — disse ella. -- E'
o meu Kiddy quem eu que.
ro... tu, meu querido Kiddy,
apezar da sua mania de gran-
dezas.

Tire-lhe as algemai --
concluiu; Kohen... — ao sai:
do commissariado. soube que
a senhora em questão havia
encontrado a sua zebelina...

E se voltando para Kid Bra-
dy, acc-rescentou:

_ Meu rapaz! Eu lhe pev-
dóo essa mão sobre minha
boca... mas hão se lembre d«
repetir!

Ransom entregou a sebell.
na a Molly e Molly. sprrldehr
te, contemplou o seu Kiddy,
emquanto tornava a vestir o
agasalho com a graça de uma
joven rtuqueza

y
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ANDAKAUV
PANIFICAÇAn güNTKAr-, Snl"1

lias á domicilio, J. Gomes *
Ribeiro. Kua Leopoldo, 18. T.
ü-5580.

BUIAFOUU
ACOUUUB tía.WSBANÇA-, d« Jos«

Silveira Candeias, K_u da f'a>'
sa«em. X26. T. tí-^00V,

VRMAZEM PORTE BRASILEIEP/
Comestíveis finos. Kua da Pi"'
sagenj. 60. _. 6-204S.

GRANDE T1NTURAR1A JAPONE-
ZA. P. Baptista & Irmáo. Ku»
da Páisatcem; '11 T. O-iaíá.

PAÜARIA E CONFEITARIA ^1-
RA-MAR. Àatoiiio J. Fffre»*'
Praia do Bpthfniro, í4tí. T. 6-OSn.

BRAZ DE PINNA
ARMAZE.M GÜAPORE'. da <"<*«

Gomes Barreiro. Kua üuaporé,
zn. t. 8-»4sa.

ENUENUÜ NOVO
CINE-TUEATRO EUISO.N. d* At'

naldo & Cia. Uua General Bsl-
iegarde. TJ. T. 9-444».

HUA1AVXA
PHARMACIA CA^ELL-TTI. «'.

Capelleti & Filho.. Ku;? Hum»?;
té. 149. T. 6-1048.

LARGO Dü ESTAGIO
ALFAIATARIA RIO-L1SBU.A, A*

Antônio Primo & C--stánhalr*-
Machado Coalho, 163. T "-**nU-

LARANJEllt^S
A

H!t

t, T,

uv/
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Al'AliTAMEN'1'OB SUU
TAS. Kua Laranjcirji,
& - S3bU.

Ll'.-1'i u.ui.v PROGRESSO
João A. Dias. R. L3r«»;,ei-'J-'
403. T. 5-UVol.

PHARMACIA LARANJEIRAS W
Laranjeiras, 46S. Pedidos P"
T. 6-00£l_.

PRAÇA DA BANDK1KA
NOVO Al.)uUGUE BKAljli.. $*

trciía» a domicilio. Ar, L»u1,
Mullor. 1)8. T. _-'!00;i.

PKAIA VBRMEL1IA
AIlM-AitóM V1LLELA, d» J'

líeionde. Avonidu PaMe-»,t. u-ons.
El JUCÁ

1'HAKMAUI -. l. UKUG. «'"a!J,_
UO IJ •!:. Ruj C. *!- **%,t
«Õ'> * 30't-A. 1. 8'ííS" ú'3"~

r.
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REPARANDO 'AS NOSSAS MENINAS PARA A .
DAS AULASREABERTURA
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ainda[)-iae outras acuviuacies que e u/tnam ia, ou amua -blouses"

is férias e o verão nal anno escolar. em tecido preto ou d& cór es-
Emquanto a criançada apro-ide outras actividades que

ria saudável das praias ei Quasi todos: os colíegios fa-icura, guarnecidos apenas
jardins, recebendo nos zem obrigatório o uso do uni-.., graça joven tle uma nota

)bs mal cobertos pelos |forme; mas ainda os ha sem Jcór.
Líllots-' de banho e pelos essa exigência, assim, como ha

da
de

Ainda o feminismo. E porque
não? Por mais que pareça in-
sistencia da parte das mulhe-
res falar em feminismo, todos
hão de convir que o momento
ó nosso, e que estamos no de-
ver de aproveital-o amplamen-
te, colhendo nelle todas as op-
portunidades favoráveis á com-
pleta realização do nosso gran-
de sonho de igualdade humana.

A mulher brasileira, excepção
feita áqueilas que «e batera de
longa data. por esta campanha
e alguns espíritos mais esclare-
sidos que rapidamente se inte-
Rcaram' no novo estado de coi-
sas, pareço olhar os aconteci-
mentos do. dia com* verdadeira
perplexidade, parece indecisa e
timida em frente á nova © .in-
esperada situação.

Ha, pois, entre as cidadãs
brasileiras, uma classifciação
curiosa: as que se alistam vo-
luntariamente, com convicção e
enthusiasmo; as que se dsixatn
alistar com desconfiança a com
curiosidade; e as que não se
alistam de todo, encarando o
problema do voto com o inge-
nuo terror das nossas mais re-
motas antepassadas.

Como é de prever, as primei-
vas estão em menor numero, il-
cando as ultimas com o grosso
contingente das tropas.

E votam contra o voto.
Entretanto, se o feminismo

brasileiro conseguir, como é
provável, uma brilhante realida-
de representativa no pleito das
urnas, não serão as primeiras,
as que correram ao cumprimen-
to dos deveres civicos, quem
lhes fará criticas severas, ou

ciinhos tevês o carinho vi-
ante das ondas e a clari-

vários cursos Cs línguas e de
assumptos especiaes. de niusi-

:.:ie benéfica áo sol, as mães,'ca e de artes assitíuamente
udadosas e previdentes, vão' freqüentados peias nossas fu-
/eparando o s vestidinhos ; turas elegantes.
¦ ais fortes 'i mais práticos i Para ellas a moda de Paris
ara quando recomeçarem as creou lindos vestidinhos de
alas, as saidas diárias, a vida'aula — aventaes, como os cha-

imporá exigências capazes de
difficultar-lhe » actividadá.

Slas, as' segundas e ásulti-
mas, aqueliás que de política
nada sabem nem quizerahí »a-
ber. umas agindo automática-
mente, sem reflexão e sem pi">*
fundeza; as outras commeutan-
do aquillo que não chegaram a
encarar, dsicutindu aquillo que
não quiseram uompreliende'.,(
complicando aquillo que simples-
mente lhes era concedido tentar
fazer.

Mas não estarei eu amurgan-
do de um triste pessimismo as
minhas reflexões desía cltro-
nica ?

Por que náo confiar uni
pouco mais na comprehensõo
gradativa doa problemas mo-
demos por parte de todas as
mulheres brasileiras, cuja :u-
fluencia, por outro lado, tão
fortemente se tem feito sentir
nos grandes acontecimentos dns
últimos annos? Será possivel
que tenham medo tíe votar, de
agir praticamente na vida po'*
litica da nação, as mesmas iít.i-
Ihere3 que nunca hesitaram ern
induzir os homens á luta parti-
daria, em exaltar-lhes os so-
thusiasmos civicos, em criar-lhes
um ambiente propicio á flora-
ção dos grandes gestos reivin-
dicadores ?

Esperemos que essa com*
prehensão vá iliuminando rapi-
damente todas as nossas mu-
lheres conscinetes, para que o
primeiro eleitorado feminino de
nossa terra seja bem a repre-
sentação da sua grandeza e do
seu valor.

ANNA AMÉLIA.
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||^_ POUCO DE
A VIDA

"LES CHAMPBQNONS", UM MOTIVO RÚSTICO DE
CIRANDE ORIÜINALEDADE

O Coagress© Mteraa^

realizar «se ®m. julho
deste àaiao nos Esta^

dos unidos
CONCLAVE

ESC
INTERNACIONAL

As mulheres do Brasil aca-
bâm de ser convidadas atra-
vis dos órgãos feministas e
de alguns nomes femininos de
destaque, para tomar parte
no arande Congresso Inter-
nacional de Mulheres, que o.
Conselho Nacional de Mulhe-
rés cio.-. Estados Unidos pro-
move em julho, na capital
daquelle paiz.

Eni rápidos traços, são es-
as informações principaes

a respeito desse bello certa-
men, cio qual faz parte pro»
eminente um Conclave de"Le-
trás femininas; também de
caracter" internacional:

Data — Semana de 16 de
.iulho.

Frogrammà — "Uma Con-
ferencia da nossa causa com-
mum" — •'Civilização" — na
qual participarão as leaders
americanas e de todos os pai-

e.s representados; Espera-se
Q";'"- ao termo do Congresso
tenha, sido traçado um credo
definitivo, que possa ser ad-
optado por todas as mulheres,
para os crescentes interesses
geraes.

["-'tu do Conclave — 17, 18
: ifl de julho

Finalidade do Conclave —
Oongraçar •?' escriptoras de
destaque de „. \o mundo.

Local dos Congressos —
Chicago, Illinois, U. S. A. no
"Século do .Progresso", Expo-
sição Internacional (nome
official da Feira Mundial de
Chicago).

Cowio se pôde cooperar —<
Contribuindo com exempla-
res autographados das suas
ultimas produções para uma
exposição, compareça-se ou
não ao conclave.

Livros para exposição —
Devem ser mandados ao Con-
selho Nacional de Mulheres
da America, assignados, in-
ventariados, acondicionados,
etc. Endereço para quarquer
volume a" exhibirt Mrs. Grace
Thompson Seton; National
Council of Women of the
United States, Palmer House,
Chicago, Illinois, U. S. A.
Esses volumes devem ser re-
mettidos até o dia 1'.* de
março.

Correspondência '— Relati-
va ao Congresso, deve ser en-
viada ao National Council bf
Women of the United States,
Vanderbilt Hotel, 4 Park Ave-
nue. New York. U. S. A.

Acompanha estas informa-
ções um interessante interro-
gatorio que publicaremos no
próximo domingo. .

Eis aqui uma linda collecçâo
do gênero, uma collecçâo que
agradará, certamente, mem-
nas e mamães, pois é toda
composta dó encantadoras
"toilettes", tão simples quan-
üo graciosas.

O primeiro é de setim pre-
to, fechando á frente com bo-
Lões de madreperola branca, o
guarnecido da uma gola de
fustão branco. Suas pregas
fundas, dos dois lados, dão
largura á saia.

Depois, vem um vestidinho
para menina bem pequena,
feito de "Vichy'' j vermelho
vivo, adornado de uma pe-
quena gola de tobralco escos-
sez vermelho e branco. A saia
franze um pouco no corpete.

Agora temos um vestido de
setineta verde escura, alarga-
do á frente por uma funda
prega. O bolso e a pala são de
setineta verde pãllido, coit
listras verde, escuro. Uma fita
semelhante fôrma gravata em
iaçó. Cinto de couro.

Ainda um vestido de setim
preto, qua realça o collarinho
de linho branco e uma grava-
ta de listras. Os recortes da
saia formam os bolsos.

E finalmente um oVtrc de
setineta azul marinho, cruza-
do na frente por botões bran-
cos e com colarinho cie '"toi-
le soie" branca. Cinto de
couro.

Ainda t.3.*.ibs muitos dias de
férias, de praia, de alegria...
Mas não é inâo irmos peíisán-
do na época dos estudos e das
obrigações serias. Estas cinco
meninas estão dizendo que os
livros querem acordar.

A.NTES1. ''FA-DA" DEPOIS I ,'; j

Alta Novidade Para o Bello Sexo
Com a touca onduladora "i\A.DA". que se vè rui gra-

vuva acima, obtem-se a mais perfeita ondulação cm ;i'õ minu-
tos. E' um apparelho maravilhoso, de applieação iacil e com-
moda, adaptável a ([ualquer cabeça. Indispensável no toueador
ia mulher "chie". Acondicionada em uma fina caixinha, a le_
gitima touca onduladora "FA-DA" é acompanhada de um folhe-
toque explica o modo de usar, o em eujocabeçalho kc vèeni as
gravuras deste annuncio. Exijam a legitima "FA-DA", recusan-
do imitações. A' venda nns perfumarias c Armarinhos em todo
Brasil, ao preço de 20$000. Se não encontrar, manda-se pelo cor-
reio, mediante a remessa da importância no agente geral :
P. SCHMITZ — Rua General Câmara, sob., sala 5. Rio de Ja.
neiro — No Ri» manda-se entregar cm casa, basta telephonar
para 3-4075. — Recorte c guarde este annuncio.

Para as estações de verão,
quer nas montanhas, quer nas
praias, não ha nada mais pro-
prio nem mais elegante que as
decorações rústicas sobre linho
cru, sobre tela de avião ou sobre
"toile de Jony". Tanto para
guárnecer o hall, a varanda ou
a sala, como para avivar ves-
tidos práticos e sportivos, as
applicações de cretonne, de
drap, de linho, são sempre un\a
nota de bom gosto e de graça .^

O nosso desenho de hoje é
bem uma "trouvaille" no torre-
no das criações rústicas, serviu-
do tão bem para almofadas.

saceos, e "naperons" como os
que aqui e3tão, como ainda para
cortinas, estofos, e até vestidos
de andar para a praia ou para
o campo. Sobre tela de cór
crua, ou sobre um linho e/.aro;
essa variedade curiosa de co-
gumelos em vários tons de
amarello tem um effeito real-
mente encantador. Os cogume-
los são recortados em drap, em
setim, ou em linho, e pontea-

dos em volta com linha mercê?
risada em tons mais vivos.

A almoíada pode ser feita em.
linho de dois tons, azul e verde.
formando o ceú c a campina,
dividindoráe os dois fundos por
um traço de linha verde es.-
cura.

Nada mais fácil que este tra-
balho, podendo qualquer meni-
na executal-o; e nada mais de-
corativo.

TiWriTiiTiàiTffiriTt
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O Sida Aforei © -sl

Támide festa: do
dia 23
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RODUCTOS PELSAN
TORNAM A PELLE SAN j

Wemc - Leite de Belleza - Adstringente \
;.e Arroz - Cataplasma •• Sabonete, etc. f10 f.

IJin attesiado valioso do dr. Pires, conhecido
'^pecialisía nu arte de embellezamenlo, com pra-

1 i 'Io.*, hospitaes de Berlim, Paris c Vienna:

"Na minha clinica de embellezamenlo
o% pelle, tenho receitado, com assiduidade,
os preparados PELSAN, obtendo opllmos rc-
Hulíadós, São produetos scientificamente
manipulados c de acção benéfica para a
belleza da pellc. — Dr. PIRES."

Conforto no lar só se
obtém forrando^ com
papeis pintados da Ca-
sa Octavio — Rua dos
Ourives, 60. Preços re-
duzidos. Amostras a
domicilio. Telephone

4-4030.

10 Annos de Me-
nos Em Um Mez

<f
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G L O RIN H A RANGEL
¦Muito coneu, por muito sol ardente,
a impetuosa corrente.
Por fim, cansada,
esgotada,
ficou ali a reflectir aspectos...

E envolve-a toda sonhos abjecto*
de estagnação.
Nem leve crispação é>
arranha a face lisa..
£ no torpor que a immobiliaa
nenhum espasmo
quebra o ambiente de lodo e de marasmo.

i — Onde tua forca e teu fragor de outrora?
;-•¦".':. - "ih

, Cada céo de nova aurora
encontrava-te, bravia, a espadanar ç a destruir!
Havia no teu clamor o rugir
e 6 arremesso brutal de fera no teu dorso
¦— Hoje vives macillenta como um poço!

" ' * ? ¦•¦•¦•••

Pobre corrente,.
imagem da gente, ;,
que, logo empós, .;'
envelhece e canssa como nós!

—•Dezembro de 1932 —

A festa que Gilda Abreu
está organizando para o proxi-
mo dia 23, á noite, «o Theatro
João Caetano, vae ser qualquer
coisa inédita nos annacs da
arte e da elegância cariocas.

O nome de Gilda Abreu bas-
taria para consagral-a. Mas,
além delle, lia varias dezenas
de nomes brilhantes e prestigio-
aos, todos de senhoras, aenhori-
tas e rapazes dá sociedade ca-
rioca, empenhados em fazer dos
três actos da "féeric" de GiHa
Abreu, um suecesso artístico
sem contestação. Para isso,
está sendo cuidadosamente en-
saiada, a peça, na qual tomam
parte cerca de <?0 pessoas, o
que terá um desfilo maravilho-
so, innumeras surpresas, apo-
theoses lindíssimas.

As alumnas da senhora Nicia
Silva, que são quasi toda» aa
figuras du scena, terão aâsim
a opportunidade de mostrar o
brilho do seu talento artístico ao
•lado do esmero da sua voa.
í Será um magnífico espeeta-
Wo de arte, a noite artística

•%& Gilda Abreu.
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Instituto de Belleza
MME. CLEMENT

IMIí.l MELHORES INFORMAÇÕES •"

A GENERAL CÂMARA 125 1.
Pbonc: 4-0828 — Ulf» DE JANEIRO

uul.

"Os poros dilatado», as rugas
em torno dos meus olhos c da
minha bocea dcsappareceram em
1 mcz. Hoje tenho a satUin*
ção de possuir o encanto de
uma moça de 10 annos. Isrwo
devo ú maravilhosa descoberta
de Dort Leguy, o famoso Cre-
me Rugol";

Kste crtnie aje por absor-
pião de suas substancias nutri-
tivaK pelos tecidos da pellf.
dando-lhes viria e saude.

isos ffanintinios quo o Crcmt1
Rugol conlóm elvmenlOM nutri-
tív(l^ que silo necessários i\ sua

! ruti- c (|iic lhe devolve 'i bcl-
| lc-/a pcrditln

Sc ri »il('ii'»>- ii liiiM |rrr ,cm-

jliiiidir lhe rr"Hiliol-nr<tni»)! o
I dinheiro

tratamentoi Especialista no
i pelle. Ondulações, Tintura, Massa
I íens e Manicure. Dispõe de pessoal M
i habilitado e com longa pratica. Jj|p
| Rua Uruguayana 22 - 2." and. 

'"'*'

1 Subida pelo elevador — Tel. 2-1510
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O suor das axillas mancha os vestidos

O Preparado EMMA
Corrige c evita os effcitos inconvcnienlcb ç o niáo cheiro

do suor do corpo.

Nas perfumariam Lopes c cm todaj as drogarias c
phar macia a

'I

Uniformes e enxovaes para
todos os collegios, de Ra-

pazes e Meninas; a maior
casa em Vestuários para

crianças.

A' COLLEGIAL
L. S. Francisco, 38/40

SfBBJMBÉB

CASA H1ERINO
Rua Buenos Aires 114

TELEPHONE: 3-1048

Ouatu»)latmaa clcctrlcau, t:i-
con ' para oj.mi.i quente o gelo,
i r rítrnnjornir, cie borracha, de »i
rim d «-.in.iKnlir-, ihctinonte-
irns < \ s li L I. \' (liígltliiiiiij)
Hm<*rJcann> lher|ihc<rn e Mnn
U-mprTiitiinif i- inciiiii clatiii-.-ii.

inrr» <.iri/r-H'^| KI.VCí %!¦ llV(illv\'tl A

A que mais me impressio-
nou, porém, foi a Tere&inha
Pischer.

Aquella allemãzinhà, loura
como quasi todas as Evas do
norte, temperamento "exquis",

subverteu-me todos os estudos
da psychología feminina.

Já quando eu a conheci, por
intermédio de uma apresenta-
ção do cônsul tedesco, num
memorável five-ó-clock-téa,
ria legação germânica em Pe-
tropolis, levava o agora falso
presupposto de que at> filhas
do famoso ex-imperio central,
embora na apperencia frias,
comedidas e calculaveis,. fos-
sem um contrario de tudo is-
so —- arrebatadas, levianas ou
inconseqüentes.

O meu convívio com as gen-
tes allemãs forçâra-me a tal
convicção. Privara, numa
pensão mais ou menos inter-
nacional, uma espécie de...
liga de nações, com toda sor-
te de povos, muito especial-
mente com o ailemão. Tive,
ali, muita vez, oceasião de no-
tar o que eram as esposas, as
noivas e as namoradas. Ah!
As Gretchen... Quanta coisa
de sensacional haveria de
contar, se me dispuzesse ao
amanho de um romance!...

Pois a Teresinha Pischer
constituiu para mim revela-
ção phenomnal, de vez que
eu não me capacitaria fosse
aquella alma tão pura e bran-
ca, como si áe um anjo.

Dançámos uma vezita sõ,
aquella tarde, uma valsa íen-"ta", 

macia e languorosa como
as de Waldteufel.

¦Teresinha, já attrahidá,
quem sabe se por causa da at-
tençãd desmedida, que eu lhe
prestasse; quem sabe se pela
conversação, que, de indus-
tria, eu soubera derivar para
a grande pátria de Bismarck,
para a sua civilização, para
o seu potencial econômico —
porque as allemãs, quando
cultas, também são pátrio-
tas... —, sei lã, abandonava-
se, talvez amorosamente, nos
meus braços.

A cabelleira loira, muito
loira, mais um raio de sol que
se ennovellasse em sua cabe,
cita, poisava, ao de leve, por
vez, no meu rosto. O braço de
alabastro esculpturado énla-
çava-me, descansando suave-
mente no meu hombro. A
mão, linda com os dedos afu-
selados, eburneo engaste de
unhas roseas e aristocráticas,
eu a envolvia na minha, num
contacto leve e perfumado.

Depois que a orchestra ca-
lou os • últimos aecórcles, to.
riíei-à, em direitura ao jar-
dim.

A natureza rldente engala-
nava-se,. toda flores e essen-
cias. O céo, de um azul pro-
fundo e luminoso, franjàya-se
de neve é -opala, nuiís farra-
pos de nuvens que orlavam o
flrmaménto. O sol reverberà-
va ainda, caminho do poente,
pura occultáfrSe atrás das

montanhas verdejântes o,i;e
circumdam Petropolis.

O jardim conduzia, por
uma alameda, a uma espécie
de caramanchei que a galha-
cia folhada do arvoredo forma-
ia e de onde so desfrutava a
calma das tardes, em bancos
de mármore branco distribui-
dos pelos tufos de hoítensias
brancas, roxas e azues. ••

Sentámo-nos.
Teresinha, sem desfitar ci<?

uma nesga da ramagem, por
que se devassava o exterior, o
olhar sereno e doce, como uniu
continuação daquelle céo de
luz azulea, ciciou, apenas,
absorta na contemplação oo
dia magnífico, cujo crepus-
culo em pouco iríamos presen •

ciar '• ,
O seu paiz e grande e bel-

Io. O senhor deve orgulahr-se
de ter nascido nesta terra
admirável...

Assim è, "fraulein". —
repliquei eu —, Allemanha e
Brasil estão fadados á "leadè-

rança" dos povos do Uni-
verso...

Ella sorriu do exaggero cia
phrase; voltou-se mansamen-
te, ¦ mergulhou no meu a liní-
pidez do seu olhar, sorriu ou-
tra vez, deixando vev a furto
mnas peroiasinhas muito al-
vas, por entre o coral dos la-
bios. Depois, fitando, a areia
fulva a nossos pés, mãos a.
brincar nas missangas do ves-
tido, falou, suave' e cantante :j

São mui gentis os brasi-
leiros. Porque tudo aqui 3 bel-
Io: o céo, as mattas, os mon-
tes, o sol — este sol flavo, que
a breve trecho se despedirá de
nós... Tudo influe, por con-
seqüência, ivjíse povo tão di-
verso, que tão bem me interes-
sa á alma de mulher...

Mas, a mim é que não,inte-
ressa a direcçâo do assumpto,
e eu a contornei.

"Fraulein": Falé-me do
amor, das neves da Germania,
da lua e dos encantos' d.?.s
suas bellas conipatríciàs....

Ella atinou onde eu queria
chegar, e retrucou, expansiva,
sem o mais leve signal de cen-
sura:

-i Que lhe iria eu dizer da
minha terra? E quer que'lhe
fale de amor... Pois bem, fa-
lemos do amor. Não quero, po-

(Concluc nu pagina ncíriiiiitc)
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CURSO SOCIAL |
Corte e Alta Costura Mine. «
Clauscn. Diplomada peio {
systema rectangular. Con-j
fere diploma. Nome regis- i
trado. Única no Br.isil que J
diploma por corresporíden-'
cia. Curso diurno c noctur-
no. Das 9 ás 20 horas. Cor-
ta-sc moldes e. faz-se meia
confecção. Rua Sfio .Iü!>é
104, 3." andar. Telcphohc:
2-2510. Filial — Rua An-
«clica (jT), Meyer.

NSfSÉNriORASJ Para vossos íncommòdos,
dores" 

menstriiàès, irregularidades, tomem.
cápsulas SEVENKRAUT (Apiol-Sabina^Arruda)SI ' - Al
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ii--i',o*/tii!iiVliA N. 144
<*or Max Feigl, Austri»
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num¦¦v ii

05 — 65
GS--Í- —- «8>i
63 V, — 68 to
B9 — > 50
51) .—> 57.
55 — ns
52 Va — VI'
48 fô — -lSíi
40 — 81
46 — 7i>
43 Vi — 43 Vj
13 — 75VÍ
.1.2% — 80 Va

- 11..
11 — 11

Brancas — 10 ps
:csp3; bSpici. 3pPlBp. 3r4. 3B3d. 2T5. 1CP5. R3T2CI.

Mate em dois

SOLUÇÃO DO PROBLEMA N. 141
(Alvey)

i. rj2C,
Se 1...B1ÜN 2. T4B mate
P.õD T0B ou xC
T3D V8R-D ou T
B-JÜ C3D
C ou T-1Ü CQB
UxPBR.xB/JC.SB T(3B)xBE
DxPBD.6L',7C
T3T.CK
CxS.3T.lH TfGBj.xBR ou õB
Dutro T em 5B

7 variantes. I dual. S pontos

DO CONCLUSO L-Á
' Desenharam Annuncios do Jornal

{{)¦• pontos):
Maurício Celeste (omissão da

variante C ou TJD; dual e va-
:'ante Kõl» incomplacas).

fterauodão dji Morte (oiiilssâó
(iu variante RõD e dn dual; in-
suíficieiu-ia: i... B:<I:"i.

B3B, 20 e xB na dual); Jabara»
Roan (idem).
Correu 3 xectometros:

Eugênio P. Pereira - (omissão
das variantes Rd4, Bd4 o Td4;
duál incompleta; var h'xiõ in-
completa; omissão do lance Td5>.

Communicou-nos a chave o si.
J. Valladâo ^Monteiro.

SOLUÇÃO DO PROBLEMA OA
CHÁCARA

"Crinfllda de Réveillon"
I. DSC.

Resolvido por:
C. d'Alva; J". Valladâo Montei»

ro, Dan Mora, Jabaragoan, Avüa,
Jocar, Peru, J. M. de Azevedo,
Rnulíno de Oliveiru, Pünio do
Oliveira, Jingle Esq., Neophyto,
Mi?s Doriü, Manoel A. Corroa
("Outro problema muito bom com
chave de ameaça e varianSas in-
teressantes, havendo um* fuga do
R pr"), H. de Barros e Azevedo,
Ilawei, Braz Cubas. João De Sou.

Tocar .. • •'
Antônio- D>. Souza
Avlls ...••
Telx«lra Júnior •..
Miss Doris 
Noé Kntellng
•I. M. de Azevedo .
Lapeano  • •
Plínio do Oliveira ,
Raullno de Oliveira
Avicena 
M. Luiz Dantas ., ••
Jingle. Esq.
Dan Mora 
Jabaragoan 

INCIDENTES DE VIAGEM
Pisando na marca "74", o sr.

Manoel A. Corroa viu-se logo
guindado para To.

'Por outro lado, o sr. João De
Souza, cuja boa estrella o tem
desertado ultimamente, cahiu n*
72 o escorregou para 70.

DE NOVA YORK A SANTIAGO
DE CHILE

Cumprindo primeiro o seu de-
ver de enxadristas, visitaram os
Viajantes os principaes clubs »—
o Manhattan, centro aristocrático,
o Marshall, cheio de jovens, o
Rice Progressive, coimeia israe-
lita, e o celebre Club de Irooklyn,
do outro lado do Hudaon.

Depois — mas como descrever-
mos no pouco tempo ho nosso
dspòr a farta messe de coisas in-
teressantes que viram j. provaram
em Nova York?

O Jardim Zoológico «y Bronx;
Central Park; o Museu Metropo-
litano de Bellas Artes; oa cine.
mas e theatros majestosos; V/all
Street, o reino do ouro; Broadway
e a sua "entourage" de arra.
nha-céos, até 42nd St.-cet; os edi-
fieios gigantescos Empire Stnto e
Woolworth; os famosos letreiros
illuminados; lutas do box em
Màdison Square Garden, patina-
ção em Central l.:'ark: o todo
aquelle mundo de hotéis, casas
de apartamentos, restaurantes*,
armazéns colossacs. tiollegios, igre-
jas. estações de estridas <lc ferro,
metros, bancos, escriptorios, Io»

RECADOS PO« NOSSO JNTIiíc.
MÉDIO,

Acyr Marques agradece 3 lia.
tan Becktr. "omborii um pouco
tardiamente", as suas bondosas
felicitações. . ¦

j. M. de Azavaio ,a. di*. Ismael
Costa (Adams), env-lánJo.lho sin.
ceros sentimentos pelo pasy.imei>.
to do seu digno ILià.

Para que lhe não. seja attvlbui»
da a culpa da demora na sua par-
tida por correspondência, o sr,
J, M. de Azevedo esclarece que
só recebeu o 1" iáuce do seu
parceiro no dia 14 de novembro.
Tínhamos pedido h» sr. Rodri»
gues desde o dia 23 de outubro
que iniciasse a pjrtlda quanto
antes.

"Chegou & minha vez de feste-
Jar o primeiro anhlvcrsario na
sua esplendida secção, u mais in<
teressanto pagina dá xadrez que
conheço. Tenho aprendido talvez
mais nesse periodo dos segredos
da arte de Caissa do q4e em tode
o tempo anterior -am que a «lia
me dedicava. E 0 incentivo queV. dispensa aos principiantes ant.
mou-me até a compor alguma
coisa, do que antes me julgava
Incapaz. Estou animado dos mé.
Ihores propósitos em continuar
com a assiduidade da até agora é
faço votos sinceros para que am-
da possa vir assignalar muitos
anniversarios, indica aoguvo de
que a sua sceçâo continuará cada
vez mais attrahentc". — Acyr
Marques, 13-1-33.

"Agora que passaram os, eífeiioa
da minha rasteira na turma, co-
maçam a pingar as piada;- Neo.
phyto quer me os^ahár e Natan
me promoveu a mestre. O Valia;
dão antes de ver o rasultado d*:u
um palpite... Qué rata, 'seu'
Valladâo! Nada como um dia de»
pois do outro, sr. Stuart!" —
John R. Cotrlra 16-I-S&.

"Si ha outros modos?.,. Ha
mil, Miss Doris! V. 6 uma éter-
na e agradabilissima surpreza!
Aquelle shoik — lembra.ss? —•

porque um dos lances 4 TxB.
Quando a peça om move, ora
capturu. o oorrecto é usar a pre-
posição "em". Quapto á publi-
cação do nome a respeito do qual
faltámos, sahiu só no artigo da
Chácara. Foi omittido na outra
parte por inadverteneia. O "re-
cord" a que se referia o Cotrim
com certeza era da Chácara. Na
solução do problema ti. 140, não
•ra preciso escrever "DxBR" por-
que a tomada do outro B não
dava nem seque ao Rei pr. As-
sim, não podia haver nenhuma
duvida sobre o h' a tomar.

E. Pinto — Agradecendo as
amáveis suggestões, passamos a
expor 6" que se nos offerece a
respeito: 1) Damos pontos pelos
detalhes da solução do aut-v: dos
problemas furados da serie nu-
merada porque a tarefa semanal
do soluclonista é dissecar um
problema destes. naturalmente
descobrindo' os furos que houver, e
se elle o faz tem direito á com-
petento paga. Se, além da solução
do autor elle descobrir outras, é
justo que receba MAIS PONTOS
e não menos, tudo de accordo
com os immutaveis princípios de
compensação. Esquisito seria ve-
duzir os seu3 oito ou-nova pontos
a quatro, simplesmente porque
houve uma segunda solução. Sc
empregamos o termo ^'demolido''
para um problema furiclo. isto
não quer dizer que o mesmo"deixa.de existir"... Na grande
maioria dos casos, o ísoiicerto é
fácil c o problema se levanta no»
vãmente. Mas, -mesmo furado,
sempre ha proveito em n'smiúç)ír a
solução do autor; do eáíòrço do
soluçíonista nada se perde. Ago-
ra, detalhar todas as .soluções
por acaso encontradas fcaria su-
perfluo, visto coincidir geralmcn»
te a maioria das variantes e,
além disto.'como já em outra oc-
casião explicámos, não ha inte-
resse em eseripturav variantes
que decorrem de uma chave de
cosinha... Basta n. solução oífi-
ciai,

2) A sua suggestáo. adobada,
teria o effeito de transformar
completamente a orientação «íue
temos seguido nesta S icção e a

ver se Haverá cutros que parti-
lhem as idéas do dislincts anr.go.

Lula Nogueira ~ Mai» ll-iSOO
recebido. Ante-hontom fizemos-
lhe a segunda remessa. Estima»
mos a consecução do seu desejo,
E* possivel, como não? Quando
se trata de identificar Bispos, é
melhor qualifical-os pelo lado do
taboleiro a que pertencem natu.

¦ ralmente: "B'D" para o Bispo que
anda no branco e "BR" para o
que anda no preto.

Lapeano — Curiosidade sátis»
feita mais acima... Muito nos
alegra com effeito a boa iiova e
aguardamos anciosamente a. che«
gada da "apresentada".

João Maranhense — 22... D3R:
23. T1D.

Acyr Marques — Parabéns pelo
anniversario na Secção de um dos
nossos mais apreciados contribu.
intos e agradecimentos pelas ex-
pressões amáveis como sempre. O"endereço errado" daquella do»
mingo foi no outro recado...

Natan Becker.-— Cartinhn de 13
recebida, Faremos o que nos
pede no primeiro tópico. Quanto
á aposta, ninguém ganhou, porque
ninguém acertou. Não foi nem
uma coisa nem outra.

Jocar — Pois não. Haverá ai»
gum ramo quo1- .lhe interesse ea»
pecialmente? Rádio? Automóveis?
Chimica? O credito dá pura uma
bôa obra.

I. M. H. W. — Qua-r.ta tinta
perdida! Sempre achamos melhor
aguardar a vinda daa mnguas au»
tes de choral-as. Toda 1 sua ni-,
gumentação estribada no nsserto
do que, "os três do 2o lugar es-
tarão com 92 e passarão a 03"
eahc redondamente. Aliás, os
pontos com que esses três esta-
riant ou estarão não podiam ser
precisados por pessoa alguma,
nem diante da hypothcs.! mendo-
nada. V. raciocina como se as
soluçOes sahisseni de uvi torno
mechanico. Ainda é cedo, Whim,.
para fallar do "esforço sacrifica,
do" e de "injustiças" ou "ironias:
da sorte".

Quanto ao problema hisoluvel,
nada teria adiantado avisar-nos
apressadamente, porque só podia
ser annullado o' "cujo".
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NO MUNDO DAS MARAVILHAS
Não tem rival. IC .le Gffeí.
to seguro, rápido e eífien?
em todas as molejüa» do
utero e ovario e suas co».
seqüências. Pôde ser usado

em qualquer oceasião, 
*

O. medicamento por escèl»
lencia para tratamento ra.
pido e seguro da GUlPPfi 1
influenza. tosse, resíriado, i
inflamação da garganta, j

Fabricantes: Jarbai Ramo» ft Cia- — Rua Figueira de Mello, |
372-Rlo — Tel 8-45Í8 — A* venda em todas as phármacias c I
drogarias. QUEBRE O FRASCO PARA EVITAR FALSIFICA \0 
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SANTIAGO DE CHiLti, a bonita cidade.onde não pudemos demorar
[ sr». Jayme Arcile. Lapeano. . Avi-

cena. John R. Cotrim ("Uma pe-
quena modificação econômico:
náo seria melhor substituir o C
de 1B por uni P da mesma côr om
2TD?"). Mlle. Sônia, João Pan-
chaud, E. Pinto, Natan Becker,
I. M.7H. W.. Pternnodão da
Morte, Maurício Celeste.

João Maranhense e Acyr Mar.
quês

Errou a solução o sr. Eugênio
P. Pereirs. com a inicial Dgõ,
impedida pur Bxd-1.

SOLUÇÕES RETARDADAS
Problema n. 340 (Reis): Lula

Nogueira, 5 Vi pontos — "Mais
um bom trabalho do sr. Reis."Fios" : Lula Nogueira, 1
ponto,

DA CORRIDA
Correram fi xectometros: .

I. M. II. W-, Natan Béckef,
E-i P.nto. João Pancháuà; Mlle.
tícnia, John lf. Cotrim. Aviiiena;
Lapeano.

João Maranhense e Acyr Mar.
qúes.

Correram õlí xectometros:
Jayme Arède (inclusão de

1...L-1D, que é xeque, na varian-
te BxPBR); João De Souza (erro
di escripta: C5B mate); Manoel
I.. T. Dantas (dual ihcumplsta);
Braz Cubas (idem) -- "E.'s!lissimo
jogo do semi-p.regaduras''.
Correram 5 xectometros:

Neophyto (omi.ssão da variante
KJ4 e dual incompleta); Ilawei
(variante RõD o dual incomple-
tas); H. de Barros e Azevedo
(inclusão tácita du T.-..T3I? na
dualj variante RõD incompleta);
Manoel A. Corrêa (omissão da
\ariante RõD; dual incompleta)
— "Optimo .problema, chave es-
trategica. Uma auto-pregadura pr
bem interessante com variantes
bellissimas. Gostei muito da va-
riante BõD-CGD pela interferes.-
cia da peça pr"; Mísb Doris (in-
dusão de 1... BxP(lB) na dual
e variante RõD incompleta) —
"Apreciei muito este problema";
Raullno de Oliveira (variante R5D
c. dual incompletas); Plinio de
Oliveira (idem); Jingle, Esq.
(idem); J. M. de Azevedo (idem);
Pcrii (omissão da variante R5D e
inclusão de 1.. .T3B.na' dual).
Correram VA xectometros:

Jocar (omissão da dual c da
?ariante BxPBR; variante P.5D in-
completa); Avlls (omissão da
dual e da variante RõD; Inclusão
de l.,.t'6D na variante BxPBlt,
ate.).
Correram 4 xectometros;

Dan Mora (omissão da vavian-
te RõD; variante BxPBR e dual) Barros e Azevedo

incompletas; inclusão dos lances João De Souza ..

REMIGIQS ,..¦¦;,
MAURÍCIO CE-

LESTE ......... 103
Pteranodão da Mor-
to  46
E o Maurício Celeste

azulando...

— 67

-- 44s,á
já está

TOMANDO A TERCEIRA CURVA
T. M. H.  82íi— 82VÜ
Mlle. Som ia  82% — S2H
Natan Becker  82Vs —82^
jayme Arêde  SUi ~ 81%
Hawci  81 —SI
Acyr Marques  81 .77'
João Maranhense... 80 % - 78 Vi
Braz Cubas  80 — -• 81
Jolm R. Cotrim ... 80 — 80
João Panehaud ... 79Vá — 79%
Neophyto  78 % — 78 Vi
E. Pinto  76
Peru
Lula Nogueira ..
Manoel A. Corrêa
C. d'Alva  73
Eugênio P. Pereira 72V*

76
75% — 76 Vá
75 Vi . 73 %

74 — 75
71
72%

71 — 79
66 —. 70

jas, gai-uges, bibliothoeas, clubs,
pontes, museus, paloçetes. monu-
vós, de mulheres bonitaá e de
mentos. milhões de homens r.eti.
creanças sadias (dessas que não
choram dia c noite..,).

Sendo inverno, não pude-amapreciar em sua plenitude os di-
vertimentoe ao ar livre (Coney
Island. as praias balnearias, 05
campos de athletismo, prados de
corridas, etc). ma3 acharam um
encanto singular no espectaculo
de Nova York debaixo da neve. !

Fizeram 0s Excursionistas Mun-
diaes uma rápida viagem por mar
até Santiago do Chile, passando,
é claro, pelo Canal do Panamá,
admirável obra de engenharia.

Santiago, como se, sabe^ c uma
cidade direitinha. muito interes-
sante. etc.. MAS... estava paracomeçar mais uma da longa soríe
de revoluções e, assim, julgou-aemaia prudente irmos logo para o
aerodromo e embarcar para Bu«?
nos Aires. Dito e feito. Até ov
tro dia. amigos chilenos !

Cá estamos, voando sobre
Andes, Grandioso, sublime!

alcohol-motor"
solúvel:

IN

com o sol do- deserto den';ro do
peito, sabia bem o; que quei-Jn...,..-
Consta qus tomou o primeiro na-
vio fe anda por ahi vagando, a re-
citar o soneto do Fontana.:..'" —
Neophyto, 16-1-33.

"Não, caríssimo Reverendo
agora o razoável seria o doutor
Caçulinha 'sacudir* todos aquelles
que lhe embarassaram os fios-.,"
— Miss Doris, 17-1-&3.

"Amigo c 'collega' PERU': Coi;
lega sim, porque cm tempos já
tive também esse appelüdo. Pro-
veiu.de me ter cabido o papel da
Republica homonyma em uma re-
presentaçáo sobre pò.|tlcn pan.
americana. Recebi e agr.ideço os
três abraços." — Acyr Marques,
134-30.

PROBLEMA DA CHAGAR?
"Trampolim da Piscina"

Por Alexandre Fischcr, Rio
, (Dedicado a J. Valladâo Mon-

teiro)
Pretas — 3í'

'JOHf/SMANVIium
PRODUCTS

TRARS
— DE

JOHNS - MANVILLE
São os mais simples, mais baratos e mais eiíicicn-

tes. Descarga d'agua condensada sem perda de vapor.
De acção positiva. — Fácil de limpar.

Sabem Vv. Ss. que um orifício de 3 millimetros
num cano de vapor no qual a pressão seja de 100 libras
detperdiça 360Ç00O por mez? Todo o condensador (Trap)
em sua fabrica que deixar perder vapor é um ladrão
infatigavcl em .causar-lhes prejuízos.
ESCREVAM OU PROCUREM-NOS PEDINDO

LHES DOS NOSSOS PURGADORES

Joãns-MaE¥iII
RIO W. JANEIRO: Kun Tlicoplillo Ottonl I

1. Postal 'i.iitl
SAO PAULO: Rua Breiscr 192-A — «-. Poits
RECIFE: Hu» Marqucz d.» Ilerval 228 — '.
BELLO HORIZONTE: fnrnrirn (Ir Ifo/rnde

S»o Irnncisr»» 55,*.

DETA»

onv.

- Tel, 1 -j.-,7.-.

2.946,
Poslal

X Ci:,,
10

* 11 niíf.t

Foi só na segunda-feira 'ditipe-
mana passada que d^mos pe]í> jje.
feito no problema do sr. Ro^irl-
gues, antes tendo recebido tangas
soluções assignalando a chave
mo DSC. sem c*mmentarios, <Bu«
estávamos convencidos da- sani
de da composição.

A resposta 1...B3D põe o >¦
flcio por terra ou melhor, pro:
bo o uso deste combustível...

De accordo com o preceden1
.estabelecido no caso "Feijão Verl
de", declaramos annullado o
cohol-Motor".

' A DÉCIMA AVENTURA!
Com os problemas de hoje. cc-

meça a X Aventura da "ossa Se-
cção. Na falta de noticias do ami»
go Arnaldo Ferreira, a quem ti-
nhamos promcttido patrocinar uma
idéa- sua sobre a natureza desta
nova Aventura, resolvemos apro.
veitar uma suggestáo feita ha tem.
pc>s pelo amigo Teixeira Júnior e
Inicia,- UM RAID PEDESTRE do
Rio n Petropolls.

Vamos passar agora pelos sub-
uvbios melhorados da Leopoldina;
vamos ver a colônia agrícola do
Ministério cto Trabalho, vamos
aprontar a> lindas vistas da formi.
dave] Estrada o vamos brincar a
valer, evitando o mais possivel...
«ermos atropelados pelo-j autor.io.
veis,

K' h oceasião de entravem
brinquedo os novos adeptos.

APROVEITEM!

te- i

I: I
Ali m\

\2c5

PS

-* ié ffl ni I

no

O CONCURSO OB SELECÇAO
senEAD

7.__ I

Temos o prazer <lo anniinclar
que o Io prêmio ntíto Côneurs*'
terá conferido ao sr. IDEL BK-
CKER, São Paulo, c o 1" »« sr.
DANIEL O". A. PINHEIRO, oc-
tuslmcnie om Lambary,

1 >n Bremoí ;( publí-.aciti) r|o9
rc«p*i't.-. 1 r !>"':" * i7! proi^va

Brancas — 5, ps
lBcr4. T5R1. 2D2C2.

8. o. 8. 8.
^&^Mate em doj^<^'^

CORRESPONDÊNCIA

Manoel Luiz Teixeira Dantas —
"Grinalda'! quer diier "Festão de
flores"; "Réveillon" é uma pala-
vra francesa em voga aqui para
indicar os festejos ou ceias dòri»
santos com que se saúda o Anno
Novo. O amigo fará o favor de
escolher um titulo para o outro
problema da sua lavra, qua te-
mos, para o caso de não ooder en-
trsr o mesmo na serie numerada.

Noé Knicling — A sua carta
com as soluçôe» do dia 1" chegou
no sabbado, 11, carimbada de 12,
Não vciu "ezpresi.a", ao contra-
rio do que o amigo avisou. Sen-
timua que "perdesse o '.fim'...

C. d'Alva — Como vê n .ív.iigo.
o problema tinhu solução. N?.o
experimentou com D2C '.'

Dan Mora 1— Sim. ano duses,
Desta vez, porém, o amigo deixou
de mencionar seis lanças prelos
que pertencem A duul e i.-.etteu
treu que tâm mate único. Sc
\...l.-óíi, 2C ou xll k 'l. T">IJ. o
Rei pr escapa em "lt!

NuUn Becker — Para os tffc'..
tos da marcação do pontos e»eri'-
ver "T5I3" pm ¦- ¦ Jc "T em r.ír
nflo * cone dcnido uma falta, mas
na 1 '!:,-.., -, oC! uni fenáo»ÍJihô

qual continuamos a croí- benoficá;
por -isso-—que~-um— »ystrj'áva-í-<fWi;
premia a^ TODOS OS' SOLCCIO-
NISTAS ha de ser sempre supe.
rior a um que premia apenas a
DOIS. Pelo methodo que o amigo
vem.de re:. 1 .Veii.dar. nuiv/.i b'ivc-
ria para talvez 80 °j* dos noísint
soluclonistas nenhuma chanca ra»
aoavcl de obtevem um prêmio,
Fazendo de cada Aventura uma
simples corrida para dois prêmios
em que todos começariam juntos,
veríamos quão depressa os me-
nos hábeis iriam ficando para
traz e desanimando, porque não
haveria mais esperança da alsan-
çarem c passarem os campeões. O
nosso systema tem o fito de es.
timular e beneficiar o TODOS os
adhcrentes, desde o mais fraco
até o mais forte, e só o devere-
mo9 abandonar quando nos for
provado por. n -j- h que c prejudi-
ela] á causa do xadrez ou quando
não houver mais livreiris que nos
queiram servir.
IQueira desculpar-nos o respon-

d|r por intermédio da Secção,
efso o seu desejo fosse outro,

s achámos que o assumpto

Dentro do prazo podamos ac-
ceitav- quoiquíi- emtrrrds.-rmiís iiâü"'
podemos reconhecer officialraenta
mais do que uma solução. Tor
isso, pedimos ao amigo dizer-noa
até terça-feira, 24. qual é a sua
solução definitiva — a datad.i de
11 ou a tlatadu de 18. Na falta de
aviso, tomaremos esta ultima co-
mo a verdadeira,

Outra coisa: Talv.jz por erro de
escripta as condições a que V.
subordina os dois pedidos (fls. 3
c 4) são absolutamente iguaes,
de sorte que, mesmo querendoservil-o, não saberíamos o quefazer...

D. Gama — Agradecemos as
informações e aguardamos osresultados.

John R. Cotrim — Veja só!
Foi uni bilhetinho que deixámos
«o balcão para si, -implicando que
tínhamos de sahir e marcam! > um
encontro para o -Ha seguiiile. O
supplente do encavregaao "acha.
va" que tinha sido entregue e
assim acreditávamos até o dia 16,
quando casualmente verificámos o
contrario...

nfcrecla divulgação, mesmo paral AUBREY STUART
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Rs mulheres que Trabalham
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e permanecem diariamente muitas horas de pé,
quasi todas conhecem, infelizmente, as terríveis

| conseqüências de uma má circulação do sangue,
I taes como: — corpo pesado, pernas inchadas
I acompanhadas por manchas violaceas, sensação de
, formigueiro e retenções dos músculos da perna,

dores nas costas e nos rins, cansaço geral, dores de
cabeça, falta de coragem e abatimento; manifesta-
ções estas que trazem sempre as irregularidades
uterinus, regras escassas ou .excessivas, dolorosas,
as terríveis eólicas menstruaes, dores no ventre,

falta de appetite e nervosismo.
Si estas manifestações são descuidadas, ellas se ag-
gravam apparecendo então as varizes internas ou
externas, ulceras varicosas, flebites, e ainda em se-
guida as graves complicações da idade critica, fi-
bromas e outros tumores, etc., etc. Nestas condi-
ções o trabalho será impossível, transformando a
paciente em um farrapo e a sua existência em um

mar ty ri o.
Mas, contra todas estas doenças existe um remédio
potentissimo; — o "REGULADOR SANT'ANNA'\
produeto que, pela sua incontestável efficacia, c o
único que effectivámen-tc cura, fortalece e norma-

liza as funeções dos órgãos femininos.

REGULADOR SANT'ANNA
PUODUCTO EXCELSIQR — SUPER-PHARMACEUTICO
O melhor especifico para os incommodos

das senhoras

Em todas as boas pliarmaclas

Pagina de aiai
(Conclusa» da pat-ina fnt«,"f>rèm, o amor 4e neva e ao luar

de Rothenbuígo, por exemplo,
o meu torrão natal.h..-. Sim...
o amor sob 'esteTíéo, ao calor
dos trópicos..'. .,

Mas eu só Ideal^o o amor
puro e transparente, de trans-
parencla crystalllna, leve como
a bruma de tons afurirosados
que vela a aurora, ao deal-
bar... " ;

Ella falava calma, num ex-
tase, Como num soliloctu.o,
agora os olhos em ahrò num
ponto fixo que eu não deseo»-
bria. ' •"•' :>:•::.' ¦ '

Calou-se, após; permaneceu
muda por instantes, lia mesma
posiçlo, até que, banhando-me
na luz profundamente azul do
seu olhar, me inquiriu, no
mesmo tom suave:

— E o senhor não pensa as-
sim ?... rí

Francamente, eu não pen-
sava assim, todavia, estive
quasi por concordar. 13 digo"quasi", porque a payehologia
feminina é dlfficiUma para o
pesquisador. Tudo aquillo se-,
ria sincero, ou apenas a tra-
ma diabólica da mulher, que
principiava a sar tecida nas soluça o meu coraçã

longe de mim, eu, longe de
ti... E a slmulcadenda des
nossos corações, rárecendo, ra.
recendo, findará por perder- f
se — sonho évanescente que
será o nosso amor !

E que seremos, quando in-
termediarem as águas s'?pára»
trizes, e nada sobrevsstar (\?.
tudo, a não ser a itn.brança,
que eu temo se apague como
o fumo de uma pyra que 5;
extingue ?

Ah! Vida... — volu anns
onde só abrolham, num n!?-
garar evulsionante, os \ici.5
eas paixões, e quo derrue os
sonhos virgens, corno [oi o
¦nosso!

Calei. Uma lagrima unciU-o
humectara as pálpebra da
Teresina e lhe rolara no pai-
lor das iaces.

O navio silhuetava, no fun-
do escuro, do hoúsonto cada
vez mais próximo.

Subimos a escada., caminho
do portaló.

Grossas batee-is cie chuva
lavaram todo o trecho cto cm
e a popa e proa desabrigadas
do paquete.— A natureza chora

primeiras malhas ?
Uma duvida me salteava o

espürito'.
Até aquelle momento, eu ti-

vera a pretànôão, que ,ià sup-
punha estulta, de, espelhos da
alma. como dizem que eiles
são. vasculhar o intimo cias
pessoas pelos oihos, em os
ahalys&ndo.

Mas cs de Teresinha, ape-
i sar da minuciosidade do exa-
| me, tinham sempre uma im-
j ponderabílldadc tal, que, por

muito eu tentasse adivinhar.
I nao conseguia nem ao menos

vislumbrar a mais leve .som-
bra de perfídia ou disslmu-
lação.

Puz aquellas . mãoslnhas
fluidas entre as minhas. Es-
tavam frias. Comecei por ler

..as...l.inhas.j:la_es.querdat„.....A ..da
vida, iimpa e direita, indicia-
va uma existência calma, sem
o mais leve revés. A tio co-
ração desenvolvia-se, interne-
rata, desde a Juncção cias
phalanges do indicador e cio
médio até ao rebordo da mào,
voltando um pouco;da palma
para as costas. A,da cabeça
concordava com a belleza de
inteliigencla que eu la- verl-
ficando.

E eu, que procurava, iusl-
nuava ao meu intimo o desço-'
brimento de coisas 1A0 con-
trarlas, somente via deparar-
se-me a perfeição absoluta!

Tive de render-me á evl-
dencia.

Q meu pouco de sciencias
herméticas dava-me ainda
mais uma prova de que a chi-
romancia não é um vasio e
que revela algo de veraz.

Teresinha era um ideal...
e foi como a um ideal que
cheguei á adoração.

a» m <m

E assim se escoaram três
mezes fugazes, ephemeros, tu»
gidios.

Um dia, meu coração, pre-
sagioso, dessangrou.

Insldioso destino, que me
levava, no bojo de um navio,
através de mares inter mina-
veis, caminho do infinito,
quem o sabia, desse infinito
que se não attinge nunca, a
unlca mulher que eu amara I

Teresinha Pischer partia,
talvez para nunca mais vol-
tar...

O céo nublara-se, ali pelo
melo dia, prenunciando o des-
abamento imminente de uma
tempestade, Nuvens griseas
recobriam, precipites, toda a
aboboda celeste. Tudo em-
bruscara-se, e a chuvarada
aporoximante. denunciara-se.

Os elementos, de conluio
com ás clrcumstancias, cons-
piravam...

Do cães, onde as águas meio
revoltas vinham, quebrar-se,
num fragor acachoado, con-
tra o vasto molhe granitico, eu
passeava o olhar, cansado de
tanto pensamento, pelos bar-
cos que coalhavam o porto, em
todas as direcções por que se
relanceasse a vista e o per-mittisse o horizonte.

Teresinha, com rima sombra
de tristeza alanceante a en-
sombrar-lhe a fronte, baixa a
cabeça, apoiava-se a meu bra-<;o. Nem dizia nada, da allu-
vião ele coisas que á mente lhe
occorrla.

A mudez quantas vezes lemmaior eloqüência !
Mas c> silencio, confràrigén-

te. pesava sobro nós
sendal de chumbo. r
brel-ò.

Teresinha, como t acerbaia dc/r d.* nu.fia despedidas Tu,

dizia Teresinha, paliando
bentar das lagrimas que
vara a maciez vtliufcin.-
quelles olhos tristemente
— As leis do Destino são
mesmas... Ignaros çue

como um
eu que-

COíllQ

o ro-
vela •

. da-
isuer-,
essas

fomos
da verdade, dessa verdade
bronzea que é a realidade, em
nosso esturdlar não quizenios
ver a minaria da clesillusão
jàcehté para além doa nórsos
caminhos... nsm prescrutà»
mos o dia de amanhã.

Vou, crè-me. perém fica »
minha alma aqui. O futuro,.;

Poisei meus lábios calidos
nos lábios descorado;; cie Teve-
sinha.

As campainhas batiam so-
noras, antecipando a spida
dos visitantes, para a partida
do navio.'

'.-¦•-'•Dèscs-. —~-

E ainda hoje, quando so.si-
sinho, insulado do borborinho
da^ vida, no meu tugurio cie
Correias, eu deixo a flúx va-
gar minha imaginativa, re-
cordo todo o romance de sua-
vidade e de illusão. Revejo o
irreal em que vivi. num arre-
batamento de tra-ngeenden-
cias e num desbòrdamerito de
felicidade. A' noii?. quando
eu me entregava ac sonmo,
referto de ideaes, orbivagava
-— vagamundo de sonho que
eu era... — perlustrando ??-
toadas magníficas, nos cem-
fins do paraíso... Então, ai-
viçaro e audaz, com a t refino
do incola que nunca jamais
üe maculasse aos pontactos
deletérios da civilização, ata-
laiando sensações surpréhen*
dentes que eu colhia e gosá-vai
numa como satiriase psychi-
ca, .perdia-me no èscampõ in-
termino, qual um num.' que
se não forrasse de saudar a
floresta em plena pujante
primavera.

E Theresinha, adscripta a
seguir-me, presa aos meus jo-
gos ensofregados de abonaü-
çamento. participava das alu-
viaes.das minliíi^s alegrias, ou
deletreava, de par commigoi
a mesma pagina, o mesmo
capitulo, no livro das mutuai
emoções...

Mas o mundo é assim.
Transformal-o é estultice. B
a viga, quem quizer ablatar-
llie os enliços, termina por
peixler^-se-lhe nos labyrinthosí
nos meandros cuje tini todos
desconhecemos.

Por isso que; quanto mais
o mortal se elança, por fugir
ao vòlutabrt). mais se infincá
no palude constrictor, que o
absorve até áasphyxia.

Todo aquelle que vir, quasi
ao fim do seu caminho, a mi-
rágem da felicidade, que re-
flua, e não se deixe propeilir
pela enganosa perspectiva.refalsada e my thica.

Ludibrios...
E eis o que me ficou cia-

queMa allemãzinha loira q«e
me subverteu os estudos eis
psychologia.

SEBASTIÃO TOUKINHO

ALMOCE ou JANTE
NO RESTAURAM

CAMPESTRE
« terr sempre uma .sadia

alincutação.
PETISQUEIRAS

PORTÜGÜEZAS
OURIVES, 37

(Entre H. Airct r Alfindcs*1
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Na piscina do Fluminense serão concluídas, hoje, á tarde, as interessantíssimas
provas de natação do concurso promovido pelo Club Internacional de Regatas
As grandes provas aquati-
cas de hoje, no Fluminense
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Previsões astrologicas
para o sport no Brasil

(Confeccionadas pelo Grão Mestre da Ordem Mys-
tica do Pensamento, com sede á Avenida Suburba-
na, ÍÍ618 —Piedade —o Summo Sacerdote sr. Ely-
seu D. SanfAnna.)

Antônio Laviola — o nadador do clnb "jagunço"

àc-rà'-> realizadas, hoje. na pi>s-
•..-.r; tio Fluminense, as privas
itatatoriás (finaes) do grande
ioVifiúr&o pvomovi-io pelo Club
Internacional de Regatas. A pri-
n-.tiira festa foi realizada honiím.

Eis o programais:
2" parte — 1* prova — "Eros

Marques" — A's 14 horas — 100
iiietròs — Ncvissimos — Nado li-
vre — Homens — Prêmios: me-
ilâ!ha.s òe praia e de bronze.

C. R. Guanabara — Eduardo
linMqiie Martins de Oliveira.

C. lí, Icarahy — Mauro Wáíd-

-Ba'il Club -iniinense Foc
..'. i-ií......-.|.!5~v-->lj.l''-

prova — "Maria Laura Pi-
r," _ A's 14.10 — 160 me-tros
N"ci\",s.bÍ!Th>s — Senhora! t> ce-
ritas — Ne>i.q livre — Pre-
.-. médailins de prata e de

R.
K,

Icarahy — «lane Jor-ian-
lõâiràhy —-Amélia Fcm-

• prova — "Aládino Astuto"
.Vs 14.15 horas — SOO metros
NovisEimOa —- Nado livre ~

., en3 — Prêmios: medalha*
orata e de bronze,

jiiinciií-C' Foot-B.vll 0!\:b —
lio Monteiro de Toledo Salies.
s.nçuis Rí'«ná Churriaux. Reser-

— SegismuTwlo Gruvinêl

R< uai

Jiior-

da

. Iníer.naeionnl do
. ¦, . Punaro BaraU& .
i . li. cio Flameniro

dp A !iiie;di3 tíc--.-.:i.s.
. R. Icarahy -- Ar
... Filho"..'.'• prova — "Odila Medina La-

ler." — A'â 14,35 noras — 200
etros — Novíssimos — Senhora-s
lêr.hfffitas — Na d" rie peito —

rejiiios: medalhas d<- orata e -le
rc-nze.
Fluminense Fout-Bail Club —
ora Rarbosa de Oliveira;

. R. do Flamengo — ;M.iud

taa e Francisco José Rolo da Fon.
seca.

Grupo de Regatas Gragoatà —•
Walter P. Varella Kastrup.

Fluminense Football Club —>
Aiuisio Correge Lãge.

Sport Club Fluminense -•- •)»!-
gt Tavaras e Enínfánuel Fòhs>.;»..

C. R. do Flamuhgo — John
Amaral Schueíer,

S* prova — Maria StelU Tibau
Ribeiro A's 15 horaa — Ií0 me-
tros — meninas — Nado de cos-

! tas — Prêmios — Medalhas de
! prata e de bronze.

Grupo <i«, Regatas Gragoatà '—
: Maria Stella Tibàu Ribeiro.
I 9" rjr.ora •— Fluminense Foot-."fTaÜ' 

Club' — Á's 15,05 librai' —

j 300 metros — Novíssimos -— pri-
! meirõ de costa, o segundo "á Ia
I brasse" c o terceiro om nado li-

vrc — Turmas de tros nadado-
I res -- (3x100) — SOO metros —

Prêmios: Medalhas de prata e de
bronze.

C. R. Boqueirão do Passeio —
Orlando Gteck, Henrique Nurcm-
be-rgèr e Luciáno Pereira do Cabo
Filho.

G. li. Guanabara
de Souza Coutinho
Gouveia Vieira o Eduardo
tins de Oliveira,

Grupo de- Regatas Gragoatà —
Lauro Àloniso, Milton Carvalho o
E;?êo Manues.

Fluminense Football Club —
Darcy Sinias de Mendonça. Julea
Havciàngc c Sesi.&mundri Çruni-
vel Ratto.

C. R. do Flamengo — Apçjgip
Brandão Carvalho, Ma.l')o punton
e Ner Guarabyra.

Ti
lCB Annèmárift". R

5\'.P>h.rl-e".
J1 prova — "Josí Leonardo «-'.3

t'...-ta" — A''t 15.45 hora» — 50
metros — Ihifantis da 1* catego-
fia — Nado de peito -— Prêmios:
'tedáMias de prata e de bronze
'/.'jdú de Regatas Grt-ítòatiá —

Gaitei- de Ah''::-:!" i''o«-dei.ro.
Fluminense Foot-Bali Club —

J::4 Roberto Haddock L«5'bo.
Sport Club Fluminense — José

Pi.::-:.
G. às Natayão e Regatas —

Salomão Kiein e Arthur Safitos.
C, R. do Flameinço — Francis-

sa Gilberi Sobrinho.
C. Tí. Icarahy — Jorge Psrei.

ra 'forres.
i5" nrçvva — Azaiina Leal — A"s

14,50 horjjs — 100 rr.fetros — Se.
n!ors — Senhoras e serthoritas

N'e«1:o de costas — Prêmios:
Mfd-slhãs de prata e de bronze.

O-jpi, de Rega tais ür&jróWtá —
M-zeüraia Rego Caldas.

Reserva — Iza.bel Calvtrí.
I luniinense Football Club —

A .."¦, J. Le,-.;.' . 11. Icarahy — Dorothy Gray,
M-ria Elisa de Souza Braga. Re-
s>rvã — Greto Hiliífeld."• 

prova _ João Olavo Pizzol:
Br.iga _ 50 metros — A\= 14.50

Infar.tia da primeira categoria
N'ado livre — Proniio»! Me.

uaihfes dft prata e de bronze —
' H. Guanabara — Milton Fre:.

C. R. Icarahy —• Alencar «le .
Carvalho. Oscar DaY.cs o Darcy .
do Lemos Camargo. |

10." prova — Armando Silva i
Filho — AV 15,15 horas — 400
metros — Principiante? •— Nado
!ivrH — 'Homciis — Prêmios —¦
Medalhas de prata e'de bronze.

Grupo do Regatas Gragoatà —
Luiz H. Steclc.

Fluminense Football Club —
Wuíter Gruvihel Ratta o «fprgc
Gabriol Fernandes,
\C. R. Vasco da Gaini —Ca.'-

los Evarlsto de Oiiveira.
C. R. do Flamengo — Joaquim

Padua Àpfigió Brandão Carva.
.ho I

11." prova —¦ Eüe Bassoui -r
A's 15,30 horas — 200 metros —
Sênior» — Nado livro — Homens
— Prêmios — Medalha:; de prata
e de bronze.

C. R. Guanabara — Paulo
Nascimento Gurgel e Anthero
Aujrusto Wanderley.

Grupo de Regatas Gi-agoatá —
Ary Azeredo c Gastüo Sampaio
Pereira.

Fluminense Football Club --
Acyp Pires Eyer c Luelllo Had-
dock' Lobo.

C. R. Icarahy — Frit* Urbán
líj,* prova — Thora Milbourne

— A's 15.50 horas — 400 metru*
 Seniors — Senhoras e senho-

ritas — Nado livre -- Prêmios —
Medalhas de prata e de bronze.

Grupo de Regatas Gragoatà —

j Isabel Calvert.
I Fluminense Foorball Club —
; Azaiina J. Leal.
1 CR. Icarahy — Thora Mil.
| bourne,
í 13.* prova — Alda Mesquita

Barros — A's 16,05 horas — 20ü
metros —¦ Sênior — Senhoras <?•

O que vae acontecer no
mundo sportivo do Brasil du-
ra'nte o anno de 1933, sob o
jugo vibratório e dos entre-
choques de Marte e de Mer-
curió,' planetas por excellen-
cia guerreiro e commercialis-
ta. segundo os dados das la-
minas d« Hermes.Thot e as"Tables de Positlons Plane-
taires", de Paul Plambart.

Os homens, os paizes e o
mundo em geral, se encon-
tram debaixo da acção vi-
bratoria dos astros, .por con-
seguinte, o sport não poderá
fugir ás directrizes da lei de
Causa .e Effeito.

O anno de 1933 será para
o mundo sportivo no Brasil,
um período de grande activi-
dade, jamais assignaiado na
nossa historia. As rodas spor-
tivas serão agitadas por quês-
toes doutrinárias, trazendo
um vivo enthusiasmo ao seu
proselytismo. Marte, na sua
ânsia de destruição, alimen-
Lara a guerra entre as gran-
des sociedades, provocando
süisões e entrechoques de
icléas. Mercúrio trará no sau
bojo vibratório, o enthusias-
mo para a luta das competi-
ções e das grandezas, acarre-
tando muita actividade para

meio sportivo. provocando
muito derrame de ouro. Este
anno será abundante, -finan-
ceiramente falando.

Nos Estados também have-
rá um franco despertar. Só-
mente quatro Estados con-
correrão eíiicientemente nas
provas sportivas: São Paulo,
Bahia. Pernambuco e Paraná.

— A temporada de foot-
bali de 1933 será de grande
actividade, sendo mesclada
pelas agitações è controver^
sias que surgirão em torno da
idéa do profissionalismo, no
emianto, é de se prever sérias
arregimentações sociaes em
pró] da grandeza sportiva.
Uma vez afastadas as causas
que estão provocando ligeira
slzania entre os clubs de
maior relevo, é provável quo
o football brasileiro se insur-
ja entre os demais paizes co-
mo campeão internacional.

— O campeonato inter-
nacional, de que o Brasil de-

! seja apossar-se. será formado
Armcündo J por um selecto conjuneto de

loão Pedro; jogadores profissionaes, resi-
dentes, na maioria, na Capi-
tal Federal. O campeonato
interno paira entre três clubs:
Vasco, Fluminense e Botaío-
go. Os clubs que se colloca-
ram mal no anno passado,
voltarão a tomar optimas po-
sições. Dar-se-á uma revira--
volta.

— O atuiu de 1933 será
' muito propicio ao football. A

guerra que se desencadeará
; no seu seio. virá trazer ao
! football o mais éfficiente
! desenvolvimento.

— O profissionalismo nõ
Brasil deveria ter sido im-
plantado ha três annos atrás,
cujo passivismo de então, in-
contestavelmente. veiu tra-
zer ao seio sportivo da actua-
lidade, sérios aborrecimentos.
Alguns clubs insurgir-se-ão
contra semelhante idéa, po-
rém, o seu protesto será como
água na fervura... O Botafo-
go que já se levantou como
pioneiro derrotista acabará s*»

convencendo da necessidade
de se alliar aos evolucirtnis-
tas.• 5 — Será obvio dizer-se ai-
go contra a Implantação pro-
fissional do football no Bra-
sil, paiz por excellencia
amantecldo deste sport; logo,
tal idéa comportará perfeita-

Uma garantia
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PARA OS HOMENS DE NEGOCIPS
/ •

, O seguro commercial —- agora divulgado pela Sul
America — protege os interesses dos commerciantee.

W^s

Domingos ¦— o "crack" que
empolgou os uruguoyos e
que abraçará o profissiona-
lismo logo que seja implan-

tado nesta capital
mente dentro dos seus mol-
des sociaes, financeiros e te-
chnicos.

— Sim, o profissionalismo
no meio sportivo trará gran-
des vantagens, além dos be-
neficios de ethica social e de
relevo moral, incrementará
mais o sentimento de slnce-
ridade. evitando desfarte o
suborno e outras consequen-
cias desagradáveis.

—- Os amadores do foot-
bali ficarão numa situação
muito delicada, no. etntanto,
muitos dentre elles passarão
para o quadro dos profissão-
naes, em virtude da demons-
tração exhuberanto da te-
clinica que provarão em va-
rias opportunidades.

-—Os clubs que não fize-
rem parta da Liga de Frofis-
sionaes, ficarão transitória-
mente ao lado esquerdo, isto
é, formarão uma liga que
mais tarde se deixará absor-

¦Wll.l.l.l.l.

No Brasil, o "seguro commercial5* era pouco
conhecido. Agora, porém, a Sul America acaba
de introduzir novos moldes e assim o seguro
commercial vem a ser a mais firme protecçao
contra os desastres que acommettem firmas e

companhias quando de súbito são privadas de um dirigente. O
seguro commercial offerece garantia absoluta e valor inaltera-
vel. E' um activo certo que, de prompto, se torna disponível
aos sócios sobreviventes, quando vem a desapparecer um ele-
mento da sociedade. Quaesquer prejuízos derivados do falleci-
mento de um sociò ou director, o seguro commercial resolve, sem
complicações e sem attrictos para os sobreviventes da firma..

NA EVENTUALIDADE DE FALLECER UM SOClO

PARA A FIRMA
é uma garantia de solvência que prestigia
o credito e a sustenta firmemente contra
retrahimentos dos bancos e pressões dos
seus credores.

PARA OS HERDEIROS
facilita o rápido reembolso de seus interes-
ses, sem demoras e attrictos com os demais
sócios. ..;•...,

FIRME
\ como o Pio do

Auuear

para os soaos
è uma protecçSo contra a eventual para*
tysação dos negócios, facilitando a prompta
satisfacção «ias exigências dos herdeiros de
sócio fallecido.

PARA OS CREDORES
inspira-lhes confiança quanto aos rumos'
futuros da firma á qual deram seus «ao»
ditos.

Mor-
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Sul America
COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS DE VIDA

AQDI, O PRIMEIRO PASSO!
Para V. S. conhecer as vantagens da seguro cora-
mercial, na remessa deste coupon está o primeiro
passo. Sem qualquer compromisso lhe remetteremos
o opusculo sobre seguro commercial, que editamos
especialmente para os homens de negócios.

SUL AMERICA — CAIXA 971 — RIO
BB 7 f
Sirvam-íiu enviar-me, sem compromisso de minha.

parle, o folheio "Seguro Commercial"

Firma ...» ...._...._

Endereço» ......,........,«¦

I mais harmônica ê progréssis. j disputas, sendo vietarioso o
' ta, havendo um verdadeiro in-1 Fluminense

:c*:&<*àw*vS;.,.v

Casimiras - Brins
Vendemos em Cortes

aos Srs. Alfaiates

138, URWYANA, 138
ii miiiniiiiiiiiiniHii

— Nado de peito —
Medalhas de prata t

Club —

ssnhoritas
Prêmios -
broíi:c-.

Fluminense football
Âlda Mesquita Barros.

C. li. Icaraiiy — Annemaria
Wo.èhrle.

14.-' prova — A'? 16.15 horas ~
Saltos de plataforma fixa — Se-
iilbrs — Prêmios -- Medalhas de
prata e de bronze.

Plüminènãc Footb.-ill Club —
Eduardo Guidào da Ou/., Jayrní
Dormond Murliiii, Keserva —•
Júlio Toielli

Jaguaré — o escetlciuc kee-
per, que regressa ao amado-
rismo, depois de uma pernia-
nencia nas hostes profissio-

naes do Barceíon^
v«r pcJa Liga profissional.

~ A Liga profissional ss-
rá implantada dentro do so-
guinte paradigma aigebrico:
7x7x7 — 329 dias.

10 — O profissionalismo co -
mo principio de ethica e de
evolução natural, terá maior
incremento na Capital Fe-
deral. São Paulo o incremen-
tara como principio de so-
bsrbia.

Formar-se-ão em torno do
profissionalismo obstáculos te-
merarios, mas, tudo tende a
uma solução conciliatória.

11 — Domingos, Leonidai,
Itália e Victor, cada vez mais
tornar-se-ão em evidencia,
cuja popularidade lhes trará
um renome indiscutível. Sür-
girão três jogadores qu° calíl-
râo na sympáthià do publico;
elles possuirão presença de es-
pirito e conhecimentos tech-
nicos.

REMO
12 -- A sua aetuação será

tercambio de idêas. Será bem
provável que o Brasil seja
convidado para uma prova
internacional. Novos horizou-

i tes se descortinarão no seio
deste eport.

i 13 — O campeonato de con-
juneto oscUlará entre o Vasco
da Gama e o Flamengo. Um
dos clubs será desclassificado
nas provas eliminatórias. O
campeonato individual incii-
na-se ao sportman cujo co-
gnome possue as seguintes le-
trás: E. G.

. WATERPOLO
14 — Este sport e sua mar-

cha evolutiva vão sendo mui-
to lentos, todavia, os elemen-
tos estrangeiros residentes no
Brasil, estudam um meio effi-
ciente para incremental-o.
Entre os clubs que adoptam o
Waterpolo, destaca-se o Gua,
nabara, que naturalmente se-
rá o vencedor. O Fluminense
e o Boqueirão tentarão desen-
volver este anno um trabalho
proflsciente. Entre os sport-
smen destaca-se o sr. Abra-
hão Saliture.

NATAÇÃO
15 — A natação è de todos

os sports o mais éfficiente t
de maior valor substancial
para o physico, incontestável-
mente, este se encontra á yaii-
guarda. No presente anno,
elle será encarado com mais
sympathla e enthusiasmo.
Continua no cartaz da gloria
e do triumpho, a sportwoman
Maria Lenk. Haverá algumas

1'URF
16 —• A melhoria que surgi-

rá no Turf será muito sensi-
vel; surgirão alguns, animáes
adestrados, no emtanto, ha-
vçrá um vivo interesse do po-
vo que affluirá aos sttids em
grande massa. Presentemente

«5 Turf é um dos meios lega-
lizadòs onde se pôde jogar of-
ficialmente, e o carioca é por
excellencia amante tico do
jogo.

17_0 stud que continuara
a brilhar será indiscutível-
mente o Jockey Club, o'Der-
by Club está em franca deca-
dencia.

18 — Nâo se pode precisar
o animal que ficará em evi-
dencia, todavia, poderei affir-
mar que os animaes da Cou-
delaria Llnneu Paula Macha-
do, serão os que mais brilha-
rão esta anno.

PUG1LISMO
19 — O pugilismo no Bra-

sil está em verdadeira deca-
dencia, dlr-se-ia que nós pre-
cisamos de uma nova geração
para levantarmos o pugilis-
mo. Dentro desses cinco an-
nos sentiremos uma verdadei-
ra apathia, no emtanto, con-
tinuará em ascendência os se1-
güintes pugilistas: Roberto
dos Santos, peso mosca: A.
Bianchi e Baltházar Cardoso,
peso penna; Ailio Lofíredo,
Jack Tigre e Joe Assobvab, pc-
6o leve; Rubens Soares, peso
meio médio; Antônio Rodri-
gues e Tobias Biánná, peso

médio; Vlrgolluô de Oliveira, i
peso meio pesado; Antônio
Sebastião, peso pesado.

Cada um destes pugilistas
scintillará dentro da sua pro-
pria esphera, havendo ten-
dencia para uma verdadeira
transição, pois. as suas vlcto-
nas não lhes asseguram nen-
íiütnã estabilidade.

O Brasil necessita de uiha
verdadeira Escola Profissio-
nal de Box, som a qual não
poderemos concorrer com os
pugilistas no estrangeiro.

CAMPEONATO DE
CHAUFFEURS

SAO ESTES OS JOGOS, MARCA-
DOS PARA HOJE

E:t>lanada do Senado x Praça
da Bandeira — Inicio: ás 13 ho-
ras. s/em qualquer tolerância.
Juiz: Amadeu Silva. Represen-
tarite: elos Volantes de São Ja-
nuariò.

Praça da Republica s Volantes
da Carioca — Inicio: áso14,10 ho-
ras, sçra qualquer tolerância.
Juíü: Auffusto Rangel. Represen-
tan te: do Praça da Bandeira.

Estrada de Eerr« x Volantes
de Madurelra — Inieio: ás 16,20
lioraa, sem qualquer tolerância.
Juiz: 1'ioravanti a!A"ng.elo. Re.
prosentante: dos Volantes de Bo-
taíogo. _|.

O festival de hoje, no
Campo de Sant'Anna
Esta marcado para hoje; no

campo de Sant'Anha, ás 1J horas,
um fe^ti-val sportivo. que se eom-
porá de box, lútà-livcp, jiu-jUsu;
cubo de guerra, jo^i de páo e
voltc-io.-.

O QUE SE DIZIA
HONTEM...

Por BURUCUTU'
— Que números»* emprega-

gados do Lloyd Brasileiro, a
conselh" do Pedro Nunes
(Moço de Convés), vão se de-
dlcar ao pugilismo. Atslm, da-
riui a algum ícirwo, «Insuem
poderá contestar que « Lloyd
não tenha muitos "paque-
tes" ..,

— Que o Leopoldo Del Vai-
le. compatriota d« Panch» y
Villa.' conhece» um pintoe
cubano tão patriota que se
tornou... cubista.,.

— Que o 'íè Macaco, vulgo
Henrique 0<>mes de Campos,
obrigou o Fred Ebert a fazet
exercícios para o desenvolvi-
mento da forra de vontade,
todas as manhãs, Tor i»tp, o
teuto-americano. mal abre os
olhos, murmura na sua Un-
guagem pittoresca: "No me le-
vanto, no me levanto, no me
levanto"... e não se levanta
mesmo....

— Que- o Bibl, do Flamcn-
go, è tão ingênuo que acredi»
ta que o telophone (seja real-
menti} um meio de communL
cação.,.

OURO
7-B

Quem paga me-
lhor é a Joalheri*HA Brasileira"

Avenida Passos — 7-B
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MATA HARÍ» ESTA' DE VOLTA...
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t Os "fans" vão ver. amanhã, contentes,. no Palácio Theatro,"MATA HARI" de volta. GRETA GARBO e"RAMON NOVARRO
vão reviver, amanhã o fascinante film dirigido por FITZMAURI.
CE. A Metro e a Cia. Brasileira, de Cinemas estão certas do bri-
Iho do "revival" de "MATA HARI",'c[ue virá matar as saudades
doj "íans"..,
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"MAE", AMANHÃ, NA
TELA DO ELDORADO

Nenht(m;escriptor russo des-
creveu esse ambiente de ty-
rariniá em palavras mais elo-'
quentes e sentidas que Maxi-
m0 Gorki. Filho do povo, con-
vivendo com o povo. espalhou
na sua obra as angustias, os
chIíos as recalcadas explosões
dos rancores anc«straes de sua
classe. E é em "Mãe", o seu
irab3iho mais conhecido e ad.
mirado, que o painel do sof-
friménto das massas assume
as cores ir.ais sombrias c os
effeitos de maio: dramatici-
ciado.

Esta novella fói ha pouco
filmada por Pudovkin, o
grande director de "Tempes.
tade sobre a Ásia", e n»lla
todo seu gênio se manifesta
no exprimir das paixões no
photo^raphar das emoções, no
choque das massas que lutam
pelo que julgavam.o ecu ideal
supremo.

Tomando por thema o amor
materno., a liberdade e a luta,
— um sentimento, um ideai e
uma loucura vojlectiva, —'
elle i-ompoz essa admirável
bélliçüla na qual, mesmo ab-
strahindó os letreiros. o espe-
ctador sente a razão dc ser
de uni dos maiores cataelis-
mos sociacs.

"Mae", é um film que deve
ser visto, não só pelos que^sc
interessam pelos problemas
^oriaes, como também pelos
!ei(jos_ pois que é, além de urn
estudo magnífico, uma obra
Uella e formidável..

E uor isso, o Eldorado terá.
a partir de amanhã, as sua3
lotações esgotadas com as
éxhibições de "Mãe". 0 tra-
balhu magistral de GorUi, ad-
miravelmente adaptado pela
moderna cinematographia rus-
sa.

"A PRINCEZA DA
BROADWAY REAPPA-

RECERA', AMANHÃ, NO
GLORIA

.. Biliia Dove, ..Murion Davíes, Ro-
bert Montgommery, Jimroy Duran-
te- e Zasu Pitts vão: reapparecer,
amanhã, no Gloria, num film queagradou Integralmente: "A prin-
ceza cia Broadway", o film "fésríe"
que há pouco tanto agradou no
Palácio Theatro.

"A pruícéaa da Broadway", film
de muita musica, multo luxo, gen-
te bonita, motivos alegres, motl-
vos sentlüiéntaes, tem como grau-
de surpresa a ssquencla em que
Marlon Davies e Jlmrny Durante
imitam Greta" Garbo e John Bar-
rymore em "Graiià Hotel".

Quem não viu "A prinéezá da
Broadway" no Palácio precisa apro-
veitar a, opportunidadí da "repri-
se" no Gloria, para não perder ho-
ra e meia de bom-humorismo.

ERA OBRIGADA A
SORRIR, EMBORA A SUA

ALMA CHORASSE...
A poüre c linda mociniia 'estava

c.vma situação cWseepsradora. Mil»
lionarla que' tora. n&o assistiu, »:m
terrível abalo mcral, a eatnstro-
phc financeira que lhe arruinara
a família. Atirada, de um dia
para outro, na mais pungente mi-
seria, sentiu, com . dolorosi&slma
intsnsldade, a mutação brusca, dó
tcenarlo qus a sua existência 60i-
ireu.

E a suapobíc .'.ma. batidi pelo
Infortúnio, Já mergulhav?. 11c clt^-
.espero, quando teve a lembrança,
de crear um novo emprego que a,
poderia mtltulr aos ambientes de
luxo e esplendor a que ee adaptara;
so me^no- tempo que lhe propor-
cionarih os meios pi-eeUcé par"4
reconquiatar o antigo conforto.
Essa idéa conãitílá em ofíeroíer-se
£s faml'.i?á da mais alta soclc-ia-
de, para animai, com o íulgor do
leu espirito e da >-.ua bellezs,
qualquer reunlfio elegantí.,-

O mais triste é que a fatalidade
tornou o seu bem amado conhe-
c«dor do mlstém em quo. ella ae
empregava. Depois de uiria tceiiíi
lamentável de ciúmes e rtt»2spero.
verííiça-ae o rompimento c'e rela-
q6es. E a estreila do amor mer-
gullia na sombra...

Esa historia* pungente tíe uma
joven c litída mocinha que, venrl-
da pelae diíílculdadas da vida ,en>
tregava-se a utn ingltrlo mwtér,
será narrada á,cidade, no film"Entre dois fogos", que passaxá,
amanhã, na tela do Broadway. E'

ia gentllllssima Joan Bennett quem
realiza, com liiexcedivel iulgor, o
papel da heroina. Ben Lyon, sem-
pre bello e elegante., é t> figura
masculina principal. 

' --

A 1.001 BOLSAS
Tinge sapatos, cairteiras, luvas

em qualquer «.ôr, concerta, refor-
aia. carteiras de s«iiboraâ. Vabri-
ca propr'a. — Serviço garantido.
RIJA DA CAKIUOA 40 - Loio

UMA REPRISE DE SUCCESSO GARANTIDO

SENHORA
Não pçnha fora suas luvas, boi-

sa ou sapatos. Mande-oa tingir
na Uua da Carioca n. 31, \" nu-
dar. que ficarão novos.
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KILL UOüI-KS — Amanhã teremos no impenu a. npn-
se" de um dos seus melhores films: "Um yankee

na Corte do Rei Arthur"

QUANDO VEREMOS BUgTER KEATON E JIMMY
DURANTE EM "PERNAS DE PERFIL" ?
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A Metro — pa-
ra desgosto d»*
"fane". — está
custando a fixar
a data dt estica
d» já, . famoso
"Spcac!» Easily".
que .íão é'outra
comedia a«.'nâo -^
-Petna» de per-
fil" — a super-
aneedota de Hüa.'
ter Kv«t«>n e Jim-
my Durante. ',

"Speaçk Essi-
ly" fez, na Ame-

«Fm
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rica, suecesso <¦»¦
trondoso. . Tela
ansiedade com
que está sendo
aqui. esperada é
de esperar-se que
Busicr Eíoüton r
Jimmy Durqnte
marquem para a
Metro um dos

PELA SEGUNDA VEZ!
RUTH CHATTERTON

AMOROSA E SEM FOR-
ÇAS AO LADO DE GEOR-
GE BRENT TYRAxNNICO

E DOMINADOR!
Quando Butli Chatterton pediu

que lhe désoéni George Brent por••parti-ier"..«m "Erres» do Corajào".
i cs directores, drei^cae,- o^wr&aoi-es,

etc., cão psnsaram qiw nesse pe-
elido hoüyesis mais .algum;-, coisa

l'!iii>m cia natural ambição de:'pes-
I fcoonai.^s que a eua e.-ílstíncia-sof-

bU.r, uin bom gain, uni rapagáo
bviilto e eie>untó, que a au::iliasáe
a realizar a su* primeira c g.-an-
ciiiisa producçàíi l>ai-a a Warner,
ciift NattoSãi; Poràm, ternünaíto
o film, tudos abiiram a bocea es-
oandalizados! li os "iaus" üü inun-
do Inteiro taíubiin üntiram uin
grande baque iio c*;rav-áo... O <;ve
viam . era... .-.á um vevclhdeíro:
eocaudilo! Duaj cieaturas, uma
tiiulhtr e um ííuiVieru, aiuando-sa
pubUci.mente, ainanao-«*i de ver-
i!ade: E, rlsp'!^ ã» wniminc ta>
tandflo s.ó m~j\.- aos u>.s ena-
niotadoa caaarena-se! Foi justa-
inerits ü que 'fizeram! KojeKuth
Chattsrtoíi t 3sorgé Bréiit títão
ealsados, teneto baclaao a fome de
beijos qus os atormentava... £',
tgora, uovamentá. fauicw conhecer
uni novo lümanus de a^rior, uma
história cheia de beijos, paixão
%rulc2^.í^a._verdadeiro3 escândalos;
lluth Chattertõn reapparecerá. no-
vaméúte; amorosa e ssm forças ao
lado do tyraunico e dominador
Georga Breiu, vivendo" oom ell-s
instantes cheloc 02 malícia t as-
Jomtr.Tído com o luxo e a varie-
dade de suas toilett>;s e suas joiaai"A Derrocada" (Chrash!" é o film.
que os crara amanha, no Cüeon.

"APRÉS L^VMOUR"

"hiti"

de 19.'í;i.
máximos

Extrahido tia psça du Plerre
U'olf. eota Gaby Morlay t Victor
Prancon.

E' um roínaiisè iinb, en:retecido
do sceriài delicadas e d? uma emo-
ção suave e penetrante.

Ha no ssu envolvente encanto e 1
na sua linda historia, um cunho
ce profunda verdade. E' humana
em todos 03 sentidos.

Com que graça, com que eruo-

"AÇIÉS L'AMOUR", NO PATHE' P-ALÀCJ3
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Gaby Morlay e Victor Francèn, os artistas principaesde "Aprés l^mour" .

yàó e simplicidade, -G-aby Morlay,
faa .0 papel de uma "vendeust".
trefega e Jovial! ¦ 

' 
;

B. pela sua simplicidade, belw-
aa e trescura, elle amoii-c. e mui-
to. Ura elle, um festejado escri-
ptor. iíixelin com a esposa.'uma
erealiua íutil e leviana, que vivia
exclusivamente, para os prazeres
mundanos, Plerre" tomou-Ae da
urna grande exaltação amorosa,
por essa creaturinha suave, ver-
dadelro sol de sua vida. Alugou-
lhe, num recanto florido, uma lin-
da casinha. E era ahi que'.Plerre
sentia uma grande tranquillidade.
Parecia que o seuv Mplrito repou-
cava, e que todo seu sêr te conta-
giava da alegria garota do Gaby,
quo o idolatrava tambsm.

O «sürlptor, Pierre, e Victor
f^ancon, aquelle artista querido"
está predestinado, sem duvida, a
admira.

"Depüií do Amor'*, este roniauce
de uma ternura inflada que ' o
£-athé Paiaeio começará a exhlbir,
está predestinado sem duvida, a
conquistar os maiore-j trlumphos.

Buster Keaion,
o heroe ds"-P e r n as de

perfil"

1B***BW1

Ruth Chattertõn e George Brant em "A Derrocada",
da Warner First

)ue custa
ixija-o sempre aüthentico
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Ben Lyon * Joan Bennett, numa scena do film "Entre
cíois Fofos", que passará, amanhã, na tela do Broadway

A PRODUCÇÃ0 DA
UFA QUE TEREMOS

ESTE ANNO
P<=1ü' contraeto iirniad-J c -,j

a Companhia• Brasileira cl« Ci.nemai, a ordeoi de exhtbiçac
doa films já está dad-i e s>"áestu: — "O Congi-ssíü se à*i.verte", com LUiau Hirv»-. *
Heriry .Garat, especralments
escolhido para eatré;', por asi
uma verdadeira maravilha c"j,'.iiematpgraphica; "Eüzab s t rD'Aostria'', interpretada poiLU Dagover; "R:nny;'. ,;o-
Kathe Von N'aggy e 

' 
V.iih

Fritsch. um -film do quav b'<
diz ser um assombro dc s^nsa
ção; "Canção de Heildaiibergí'
com Batty Birrí e Willy Fv-.-;

."York", tím que réüpparccòri
esaa figura inesquecível j j-f,
tista que-é Werne.» Krauss."Flagrante Deücto*', uutu ."."
mo do alegria e music.-í, c.-..
Liüan Hârvey <?. 'Willy Fro't'o'K;"Condessa de Monte-'Cliriãto"
um film de aventuras
amor, com a adorável interpre.
te dê "Atlantide", Brigiío
Helm: "Loucuras dv Monte
Cario", um film de luxo, ssn.
sação e emoções, com Ana âíen
(a adorável companheira d'
Jannings em "Tempestade de
uma paixão", e de Frití Ksr:-
nei-.. em "Irmãos Káramascíí";"La filie et le garçon'', a peça
que mais suecesso íez nu Eu-
ropa, com Lilla"n Ilarvey í
Henry Garat; "Serás minha
mulher", em que, ao lajo de
Willy Friteh, appare:erá *ísa
deliciosa loura que é Càml.lU
Horn; "Minha mulher ¦iventu".
reira". s&gundo trabalho Je
Kathe Von Naggy. com ur.i dPj
expoentes da arte çlnematòjjra:
p-hica alle-mà, o artista Hanj
Ruhmann; "Uma idéa louca",
com Rose Barsony, uma artis-
ta nova e linda; "Bfe^uiri",
para apresentar a deliciosa Re.
nata Muller e Otto Waiburg;"0 Vencedor", ainda com Ka.
tlie Von Naggy.

de

CALCA TODO
RIO dê JANEIRO
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Em frente á Galeria Cruzeiro
..*_

1 Terreno*
Vendem-se nó florescente bairro de Itapiru Utua

IlUpirú, 

181/5, com Bua Navarro), opthnos terrenos, de
.valorização surprehendentemente ascendente, por preços
módicos. -

} LEONIDIO GOMES & CIA.
Architectos-Constrnctores

J AVEN. ÜENRIQUE VALLADARES, 144/148. Tel. 2-9255

CASAES E SOLTEIROS: ^rtram ^spnto? com aií»a
(¦or.r»rntr que são moradias idealizadas; preço bnrallBsimo, «les-
de 160$, com cafó pela miinhfi. nervido nos aposento» só rio
I0IFIC10 AN.AVKUiNO. nitutido na Avenida 1'nssoK. .1,1. próximo¦¦'i l*r/i<:.-i TiradenU1», Attetidc.se a(é ás TI hora». Itlcvador |"ÜTIS" tunecioriando dia e iioíte. Cusu cstrlctamerite fumlliai, i

THEATROS
ALHAMBRA — C-âuipariiíla

Brasileira da üperetas e lievís-
tas — Sessões ás ÜO e 2'i horas,
todas as noites. Vesperáe3 aos
sabbados, domingo e feriados, ás
15 horas — A revista "Segura
essa mulher!" — . Poltronas,
CÇ300.

CAKÚ1S GOMES — Oompa-
uhia de Espectacutoa ModeruoS

Sessões as 20.15 e H2.IÕ ho.
ras todas dé noites. Vésperas*
aos domingos a feriados ás lê
horas. — A revist» "Traz *
iiuta". -- Poltronas, fi|S00.

ULClilSiO — Srapress. faa-
liâta d» Thfcai.co (Faranriula Ei-
cantada). Sessões ás 'Vi e ¦&
borus. todas as noites., Vespe-
raes aos dominíjos « feriados,
ás ID horas ~ A revista "Ab»fa
a banca" — Poltronas, ó?200-

CASA OO CABOCLO — Sei.
¦ões ás 4, 7,45, 9,15 e .0 lia —
Aos domingos b feriêdo"!-. «lua»
Tesperaes, á Urde.— ."Camaçal
no Sertão". Sketches retttcialls-
tas e musica de "folk-Iors" -
Poltronas, 3Ç100.

Kl AL IO — Kspsctaculos Mou-
lin Bleu — Companhia &• ?a-
riedade» e musie-hall s6 paraadultos->-. Sessões continuai de-
pois das ao horas até as «4 ho-
ras -r.ypdos os dias, vesperaes
ás 15 hóraa ~ Poltrona, 3ÇO00.

CINEMAS
NO CENTRO

PALÁCIO — Phone: 2-0888 —
Seasões ás 2 — 8.40* — 6.Ü0 —
7 — 8,40 • 10,20.— Pojtrima?
4?2Ü0. Das 5 ás 7; Sessão Se/-,
rador.-. 3$200 — "Castigo do.
céo", com Charles f.aujjhton.
Maureen O* SulUvan e Verre
Teasda.lerj "0 nove. jordas" e"Metrotone Nec" .185.

OOEON — Photie:. a-16Uí —
Sessões ás 2 — a40 — 5ao — 7—S.40 e 10.20-1'oltroiias. «át!0"Sonho de moça", com Ma-
rion Nixon e luiph Bellaiiiy;"Broadway de dia" c- "fox ido-
vietone" 4x20.

IMCfclKlU - Phone: 2-0504 -
Sessões ás 2 — 3.40 -- 5-20 —
7 — 8-10 e 10.20 bora«. — p0U
tronas, :i?300 ~* "O Gancionei-
ro". oom David -Manners p Ann
Dvorak.

<àLOIMA — Phonei 4-0097 —
Sv-^tiúCi ás 2 — '1 — tj — ,-; o 10
horas — Polironaa, &.J200 --"!';:trnlhii dn madrugada" c('.ti
Rlfhord Barthelmess, e "RelKm-
iwpo .-;iOi'tivo", -

l'A! IIK'.|'aLaI,1-, - Ibooe :
••Irli.tlUttKIIMIIIMIIHMMHfll

2-US8 '— Sessões ás 2 — 4 — 0
8 e 10 horas -- poltronas. 4J200

"Entre duas águas", com
Tallulah Bankhead e Uary Cu-
opér.

BROADWAY — Pfaoaeí 2-0788
Sessões ás 2 — 4-6-8e

10 horas — Poltronas, 4S200 —
"Bainha' e aiartyr", coo polâ
Negri. Ba»il Káthboúe, Kolnnd
Young e H. B. Warner. ,*

KLUOKADU - 1'hüU'M '!.4UiK,
Poltronas, 3Ç20Ü — Seaaôíi.

a partir de 14 horas -- "Presti-
Rln". com Ann Hardlii;; e Adoi-
phh Merijçu. N0 palco: ."Lótó
fugiu de casa", pela Cia. de Y«-
vustt.ed: e sáinetes da Alda Uar-
'•'rfo. ás 10.20 e 22,20 horas.

CAS1NO TABAKIS — tüms
^de gètiéro llvr*. Sessões .íionii-
nuas das 13 horas em dtantü.

PARISIENSE — Phoue 2-012SPoltronas, 2(100 — "La t;:ar-
ohe au soielí", , i

PARIS — .'Pkoiiíl 2-Ü131 —"Raspütln. santo ou iitocador?''
e nas floi-catcs virgens do Ar»a-
zpnas". .

PÃTUE» - Poitfnás. 2Í000-
Phono: 4-1492 —' "Meia amigo o
rei" e um. jornal.. ,'

IDEAL ~ Phone: ' 4-^241 --"Serviço, secreto''.
ÍRIS — Phone: 4-524? .— Sas-soes ddsde ás 18 bolas ' —¦

•«t.^Mandi

Phone: 4-
m.lrac-uloso"

soes"Aetnivs de circo"
quem DÕde",

RIO BRANCO —
W9%-- "O homem
e "Conspiraçfio".

LAPA --Phone; 5:-2ò.lü —""O peccado de Mádelon Claudet"
* "Alra-.j. do 'Brasil"'.''.'¦-•<

MEEI DE SA-- Ph»ne: «-tllMfi"Ciiimes" e "A muther.no, Muar-to lo •
1'CPliÚAR -~ Phon»»: «-18Ó4-.

;"Nas florestas virgens do Ama-«g/Jáe1?; "Rádio patrulha" e "Ca-
vallâlro solitário".

1'ltlMOK - Phones 4-6834'—"La. raarelie au solbü" c "Casar
e descasar".

NOS BAIRROS
ALPHA - Phona: 0-8215 —

"Arséne Lupin", "Notas tauri-
nas" e "Jornal FoxV.

AMERICA ~ Phoue: 8-4575.
"Princêza ás Suas ordens".''

AMERICANO— PlionY: C-0377"Dois contra o munio", "PI-
ratas á solta" e "Trilhos ds
morte".

ATLÂNTICO — P.honüs 0-0840— "1
tôlras

APOLLÍ)'IMalfeiíor

loo" o "Idyllio nai fron.

I'li«ri8:
Tesas"

8r601U -
B "Panao

.AVENJDV— Phcne: 8-U310 —
''Meu amigo, o rei", "A .nulhêr
miraculosa" c "Trilhos du mor-
te".'

BATUTA -;.;Ph'>tie: 4-Í5I5-J —
"Segredo do advogado". "Vamos
brincar de rei" e "índios do
Oeste".

HRASIL 
'— 

Ph<me: 8-ÜU12 —
."Iluau goriiõ". '.Tenho medo das
mülhere.s" e "Trilhos da uicrte".

IJK1JA?V1í0K — Pbone: 9-8174
"A trilha da morte-' e "fia-

dio patrulha".
CATUMBY — Piione: 2.-30SI —

"Ltcv'iio...de bárbaro".' VÉsfanciu
sinistra" « "Índios do lesta".
CENTtNARIO.— Phone 4,3426

-- "Monstros". "Negócios á [j*r-
te" ii "Trilhos da nn'rt«".

EDISON — Phone: tf-444!r *¦'
iSessões áa 10,80 .9 ai,3ü — 1'
classe 2$100; crianças, 1^100; aJ
classe,' 1?600; crianças, §«00 —"Uspj^rança". "Noiva do céo","Fuga- mal parada" e ''bVt flío-
vietone".

ENGENHO DE DENTRO—
Phone; 9-4130 — "A tia de Car-
los", "O malfeitor do Texas","Roupa-de domingo" e "índios
do Oeste".

í EXCELSIOR"— Phone: 5-0013
7- "Mundo noeturno", "Vovó é
valente" o "índios do Oeste".

FLORESTA - Phone: Ü-2057
"Coração "partido" 

u "Du
Barry, a seduetora".

1'LUMINENMR - Cbone: 8-
1404 — "Mulher paga". N'p pai-'
co: "A mania do grandeza", aes.
pedida da companhia.

GUARANV — Phone: 2-94K5
"Gigantes do céo" e "A tri.

lha-40, arco-íris".
GRAJAHU' ~ "Madame o ssu

chauífeur" .e "índios do Oestu"
GUANABARA — Phone 6-2418

"Madame c Seu chaufíeiir".'
IIKLIÜS — 1'horn»: «-07U7 —

"Deliciosa" é "Trühos da mor-
te";- '•¦¦'

MARACANÃ — "Dijrianíi" c"Medico o amanto".
HADDOCK LOBO _ Phone!

0-S670 — " Oamor fer. delia um
homem". No palco: "Avc-a de
arrlbaçào",

ME* Eli — Phone: 0-1222 —
"Scarface", uma comedia è um
jornal.

MADURE1RA - Phone: 9:iiá89
"Quando a íitulhér se òppSê","O thesouro do Kubin". "Ehtfti-

da grátis" é "Variações do jazi"
MASCÓTTE — I*hona: 0-Ò1J!"Casar e descasar". "Escrava da

Yjaixão" c "CarHto á I hora d»

MODELO - Pbone: 9-1578 —
"Caprichos de uma inulhor", ura
desenho e um jornal.

MUNDIAL — Sessões ás 19 e
21 horas — 1* classe üSlOÜ; 2'
1?600' e crianças 1$100 — "Con-
fissões do uma joven" e "A vol-
ta do desherdado".

NACIONAL - Phone: 6-0072
— "Aza partida".

POLYTHEAMA — phoiie: —
5-1143 — "Mundo rioetumo"."Vnvó é valente" e "In-Jios do
Oeste".

OLMPIA - "Hollywood, cida-
du de sonho" e "Tirando par-
tido". . '

ORIENTE — Pliuiie: t)-00iü —"Mata Ilãri", unia comedia e um
desenho.

PARÀIgO — Pho!iK: 9-èOOO —"Mãos culpüdai»" e "Negócios á
parte".

PARA TODOS — "A [ei du
mais forto" e "O corsário".

PENHA -- Phone: 8-9000 -"Casada e sseni marido" e "Pul-':
xâo e sangue1'.
•REAL — Phone: 9-2845 —"Gigautes ijo. céo",*. "Paraíso

synthettco". e "Bandido Bimba".
RAMOS — Phono: 9-GÜ&4 —"V^das particulares", uma come-

d'a e umi desenho.
SMART — Phone: 83SSJ —"Frota suicida» e "Delirante",
TIJUCA'— PhoneV 8-3H55 —"Idyllio nas' fronteiras', • "Nó

portal da.vlda 'e ""Trilhos da
morte".

8-0íi7.1 —
e "Trilhos

VELO — Phone:"Demônios do céo'
da piorte".

VILLA ISABEL — S-1582 l"Casar é assim" h "Tri!hoE da l
morte". 3

EM NICTHEROY j
IMPERIAL - "A prihccza da 1

Broadway". ..s
CENTRAL — "O falcão r.ial- |

tez" e "Esposas do trabalho". |
ÉDEN — Grande circo Irmãos I

Queirolo — Matinée elegante s
arecos reduzidos. :

ROYAL — "Paris eu te amo" \

"'""'H'"" UlMIlIlM.
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CIRCOS
DEMOCRATA — Rua Figueira

d«' Mello — phoae: 8-5011 —
Sessôr» ria*í,45 — R»vista bre-
jeira "Bem - n.o alvo".

FRANÇA.CIRCO — Rua Copa-
caii.-inn — Variedades.

JRMAOS 1'OLVDORO - líu-i
Cândido Bonício, Jacarépagúá —
"A eabana do pa» 'l homaz''

i draniu,
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—2^ wCA SP A
No segundo dia de uso

ds Loção Brilhante, V. S.
não terá mai» «aspa.

' Os medico* re«ommeti-
Uam • Loçào Brilhante,
porque limpa o couro ca-
belludo. tonifica-o c re-
«lus a oxc*»»iv» cordura,
além ale prevenir.«a '«!•
fecçõe» paraaitariaa que
causam o «mbranquaci-
xoeato prematuro d» ca-
bello • a «alvície.

REFRESCA O COURO
CA8ELLUDO

i w

3 >
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1 RESTAURANTE "PONTO CHIC
Casa genuinamente Bahiana. Cozinha especializadaem pratos nortistas. HOJE — Mocotó á bahiana. Func-

çlona todos os dias úteis cm suas luxuosas ihstallacões,
a rua Rodrigo Silva, 32 — Tel. 2 - 9199.
"'"""ft'"""""»i'mmniin,miuminilii„i„1„„ "mHIHilUlhiiiiiiilliilHlliiiiiiiiHiliillilllnmiii^

COMPRE PELA MARCA!
Hc sempre segurança, em comprar qualquer artigo

pela marca, principalmente quando esta ifi ganhou jus-to e merecido renome. Prefiram, pois:
CaicMoido"ANDALUZA"

Cerveja"HANSEATIOA^

ChoeolaU-"ANDALUZA :

Cigarros"VEADO

Cofres c Archivos"BERNARDIN1"

Ficbario de aio"ACiME"

Mach. d'escrevei"ROYAL"

Radio•COLONIAL

Sabonete "DUSl
E FORMIDÁVEL


