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O Botafogo, campeão carioca, sobrepiMu o Serrano F. C, campeão de Petropo*

contagem de 2 x __ no prélio omitem realizado na cidade das hortendasm pela
ANNO IV;
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O DOM ING SPORTIVO
O Japoema venceu ò Aracaju por 4x3 tíoII
G^istòyâop 71 ^

=s^======= ram os brancos por
|val do campo do Engenho de Dentro - O Sã o"1 campeão de Nictheroy - Qs pretos derrota-
_x0-Tmrí-Outras notas ==
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da de iséu posto.- À' proeza^,
Joven e füturpso arqueiro
inuito applaudida.v

zendo-a: aninhar-se nás íêdeu .
sob ,á éoaida dè ÍCafüngá. Era!
o segundo goal dois iócaés.

O i«* GOAL DOSAOPÍ^ÍÍfr J O 1." GÒAL ÍDO Í1.UMI'mfttrín' '"- "; '¦ '•' !Sb.'.T .¦¦¦-... "• VtVmíVmí* .'

O vátoroso caiijuncto do Flu mlnenco A.C, campeão dc Nictheroy, que perdeu, hontem,
para o São Chrktovão, por absoluta falta de "chance"

Ul SEGUNDADA "MELHOR
DE TRES", EM OISflITA DA"TAÇA J, M. CASTELLO
WM',i FUÜPSE,
GAMPÊMI D£
fDi
V0RECI00 PELAS
O jogo preliminar, entre
o Engenho de Dentro e jtj>.
Olaria terminou empa-

tado de 2x2
Com' • regular asiüstencia. trealizóu-se, hontèní, ria. pra-1

çá de sports"'daí rua Corone-i j:Figueira de., Mello, ;.o-i"íriefe-1
tlng" sporfcivo organizado]

pelo São Christovão A.-C.
A partida preliminar-. folj

vealizada pelos quadros prin- \cipaés vdo' Engenho de- Den-¦
teo A. C. e Olaria ,Á. C.„ o I
primeiro campeão da divisão
sscundaria. da Amea,; e o ou-
tro um, .dos integrantes da
série- principal da entidade
dás argolas douradas.
., Os teams se' apresentaram
com. a' seguinte organização:

OLARIA A. C. — Natal; Ar.
mlndo e Aristóteles; Alfredo,
Viveiros e Nono;, Waldomiro,
Sarauna, Dado .Russo e. Se-
bastião; .''

ENGENHO DE DENTRO A,
. .0.¦¦+ Quim; China e Virada;

Rúbsiis (depois 2ó), Adonü-
1g. e, Antônio; À; LòpesV.^lÁs-
sa-, Mario, Joãozinho e Mur-
to; (depois jaguarão).. y i; [

Actuou como refèrge o sr.
Luiz, Meirelles, do São Ohrls-'

¦ toVâò;;A. .0.; \ ,ó; ;t ' '':\.:':].
'4 Vio} primeiro tenlpo; o .En-
gsrihò 

" d& Dentro cpnsegniu;
lün goai, por iateririèdio: Lde
AiítóiUo Lopes, ?séu -ponta-
direita, .fiiidando a-primelra.r#h.ase.d& jógp com.essa vàn-r"¦¦ :ta'g-êm':-ptâa.' o campeão, da
S.1.;.'divisão.;Nó segundo tem-
po.Dcdô: empatou a partida,
.íazçndo o primeiro goal do

. Qla.riaV Logo apôSi Garàuna
elevou a • contagem dp3 ola-
rierises, porém, Lesisa, do
Èrifenliò dé Dentro, fez O se.--. gúndò tento do seu • bandò,r
termínàiitío á pugna com um¦.'justp empate dé .2 x 2.

;Ahtes de sar iniciada a par-
tida, principal, varios elfemen-
tos da Policia Especial -fize-
ram lindas demonstrações de
gymnastica em. parallelas, etc.
causando optima impressão, e
sçndo muito applaudidos.'.'

¦ Ò JQQO PRINCIPAL
Pouco depois o referée, Nsr.' Pedro Gomes de Carvallio, do

Boinsucce^so, ch/^çou os
teams, que se colloèiCMi des-
te - modo :

S. Christovão A. C. —• Fran-

cisco; Domingos e.Zé Luiz;
Waldo, Dòdô (depois Bahiani-
nhó e', depois, Dodô) e Beti-
nho; Réis, Bahianinho.; (de-
pois Vicente e, depois, Bahia-
ninho, que; por Iim, foi' sub-
stituido por Sandoval), Black,
Ifchoe,,.Carneiro. ...:.';Fluminense À; C. — Kaíün-,
ga;. C. Alves .e-Julinho; Ya-dinhò; Álvaro e Jónio;. Jucá,
Déco, Almir, Osmar e Thello.

Tirado o "toss", o Flumi-
nense A. C. ficou do lado da
rua ;Figueira de- Mello.. Saem
og tricolores, que ensaiam umataque, sem resultado. A par-
#da;. vem sendo disputada
cOm eiithüsiasmo de .parte a
parte, notaiido-se. porém, que,nèsfa phasè do jogo, oã sán-cliristOvenses fazéni. ataques

mais perigosos, obrigando Ka-
funga a praticar lindas e dif-
fieeis defesas:. -

r Francisco também é chama-
do á intervir.varias vezes: em¦defesa de gèti posto, até qüejaOs vinte 'minutos- 

de jqgò.Décof involuntariamente, còn-
tundiu Dodô com um vponia^
pé .no rostó, d centro inédiò
sanchrrstoyehse abandona o
campo, iiido Bahianinho parao seu logar è Vicente para a
posição-deste.

O jogo prosegue sempre ani-mado; embora sem lances deboa technicâ. Kafunga,. O kèe*-
peer tricolor continua prati-cando empolgantes defesas,
uma das quaes, de tiro de VI-òente, de poucos mètròs,.qüání

TOVAQ
Ó referée, eis Pedro Gom|3

de Carvalho, còmnaètte $(&$via marcação -dò íobxí; prejü'd||cando- dè algum inodo osí,v|r
sitáritesiiApissar disto; os cáiarf
peões; ¦ nÍei.heroyéris8S hiaritêni
um ;CótópoBamento exempláfV
de verdadeiros-sportistas. T

Em dado momento, o Sao.
Christovão ataca pela direita
c Os zagueiros tricolores ' "$Ê
movimentam. Carneiro, visi*
vélmente off-slde, aguarda.:''^
lance filial da j 6gad'a: déí sép
cempanheli-o, recsbehdò a-pc>.
lota quasi collado; ao keépeíí.

. aclvérsário.^Assím, o veloz potír
I ta esquerda local não tevé
\ tlifficüldáde . em aninhar ,'a;boll;- rias redes sob a guarda",ds Kaíúóga. Foi um ponto ir*.

| regular; O juiz, eih' vez de 'pü-,
nir o fòníaíd sánchriètoven-?
se, ordenou que a bola fosse
posta rio centro do-campo
para\a saida .regulamentar.;.

E, assim, o São Cltfistovão
abriu ò score.: '; .'

Os tricolores prpeuram dos-.
manchar^ a différeriça e pas-sam a organizar. iriélhor&;
ataques, notadamente pela ala
direita, onde Déco fd|sehv(^ive, uma-actiteèft^líiultjú' prü.íduçtiya., Más* 't éstávàvlèserlflf^
que ¦ ,ai àOrte, favorecerial-rfrtib
uma ve*o valoroso "Orize" dé
Zé-Luiz." .'.-•'• :¦".
0 2° GGÀL DO SÁO CláRIS*. • TOVAO

Black desferiu forte shobt.
Kafunga atirou-se pára: pegara bola, mas esta se lhe esca-
puliu dás mãos,, indo aos pésde- Ithoi que vinha correndo.
O ."migriori" forward- sarichíis,
tòvefas'èSí, não teye ¦ -m.Ms • que

JíP;7SE.¦ '..Os., tricolores • não. 'd'ésàri-i;".'
mahi. Pelo contrário, concer-l
tam ataques sobre ataques, "i
dán.do.: intenso;i trabalho .- a, '
zaga alvi-riegra. ; Numa dèsr
sas offenslvas, = a -bola foi '
-shootadá-'.; fortemente. Do. jmingos praticou, uma rebati- i
da com ajcabeçá,, indo' a P2- \i-lota aos pés de: Déco, . Que.';"com fortissiriio tirò/dè "ca- :
nhota"; burlbu a vigilância ds ;Francisco;: consignando: o pri,viaeiro':'goal;- úós: nletheroyèir: .
íífeè.^'" :;.y:\; ' . .:,-..;.:'.'"O jogo vtônu um ; aspecto .
íh^is interessante, mas logo J'de;po;s termina" o primeiro-tempo, fàvQ?avel • abs cario-'
;cas.: póv 2 x 1. v'.;-. •- :.":;
¦ :¦-¦: ¦ i ,,¦¦¦-..¦•¦¦¦¦.¦ ¦]

g't; V-SEGUND'0 TEMl-O ;.¦'.O tçam- visitante hão -aÊre-
seiata, .modificação alguma."Entretanto, o " São Chrlstd-

.^ãO'PérmÍttíu a,volta de Do-•dó,; que;; .rieoccupou o centroJ da linha média. Vicente se
yetiróu, .voltando Bahianinnovpárà a íneiã-cfireita. - Causou:

resfcranhèza a volta de s DõdÇ;
qu^ já havia sido substituído

jgpprlm^tó. téjhRo>;- ;E', quèi;«i -s6>-tratando de um -iogo
éiri disputa) dé unia taça, pelo
^roéesso da"mélhOr dé treâ",-
muitos opinavam que as ,re-
grasém vigor na Áhiea : dé-
viam ser obedecidas.

\Qs sarichrlsíóveiises • movi-'
men tam á bola, reiniciando, a
segiiinda phase -da pugita.:Nota-séí logo Q.-Q o Fluminen-
se -A. .d está desejõso dè ti-
rar a difíerença qúe o '.'p-Ia-
car&' assignala'. 'Sua defesa
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Nniüa séria investida dos atacantes do Fluminense A. Ç., Francisco, keeper do S. Chris-
to vão, produz emocionante defesa

midia ágé satisfactoriamen-
te.-' No ataque, Jucá,. Déco e
Almir. põem em constante
spbresalto -o tíiò final arita-
goniçol¦; ps tricolores'}.-^passam.
a atacar perigosamente, obri-
gando Francisco, Domingos e<

iZé:\t^$ "-ac.íÜBà; t^üiâihal; fati^ -
ganjte;" ¦«"-¦ ,>C
V ífóva; riiodificação se régisi;
tra no team sanchrlatovense.
Bahianinho sáe,. entrando erii
seu-logar Sandoval. Varios-
ataques são feitos por um e
outro bandos, até que o -São
Christovão1 avança : pela es-
querdã. Itho desenvolve um
jogo intelligèhte.'..- A bolá^ô
shootadá para o goal e Ka-:fúriga atira-Se para défeàdermmmmmimmmm

fazéndo-a' subir, "cobrindo" o
keeper tricolor; .Era o tercei-
ro e ultimo goal, dos IOcaes,
fruto de uma jogada iritélll-
gente.; do perigoso Cebiriho.

A partida prosegue, regis^
trando-se inais ameudadoa,v

que põem, ém>;cíwiqü;è;i répé|i- ^
dà^nehtè^; vá! pèriòia 

'tfjsje ¦¦¦Fíari-:
cisco. O juiz'¦•:áge ás, tOritás,
punindo de preferencia os vi-
sitantes .Um - verdadeiro «de-
sastre. Embora prejudicados
pela actuação "abacadabrám
te" do referée, os rapazes do
Fluminense A. c.. mantêm-
t>è serenos, revelando adml-
ravel educação esportiva.
O ULTàlQGQAL DA TARDE

irisistém no
vae á-''.trave ei
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volta^ A seguir, Domingos
salva o posto de Francisco d»
uma, queda considerada ine- :
vitavel. E os tricolos persis--tem. na offensiva vigorosa..

Num desses .ataques, Déco,
depois de receber a bola de.¦Almir;-shòôta. Francisco pu-Ia fora dé tempoj sendo 'co-
berto" pela bola, qué •. foi.*-
mansamente procurar o f*n-
do do gpaí. Era o segundo-
téhto dos visitantes.

Mais animados pela vanta-
^geirii os campeões da Aneai
apertam o cerco, obrigando
a" defesa local a trabalhar
sem. descanso.; Os sanchi-ia-
tovénses procuram reagir;
séhi resultado, porque os tri-
colores estão agindo corri
mais harmonia. Era 'tarde.
porém, para qualquer dos; bandos pretender rhals algu-
ma vantagem no- "placarei".
O chronqmetrista faz soar a
apito, dando por finda a pu -
gna, com o seguinte score.-. .

S. Chrostovão A. C. 3 j.Fluminense A C. .. 2

O JAPOEMA VENCEU O ARA*1 
.CAJU' POR 4x3

Na prova |rèliminar o)
Cavanellas venceu o

Rosalina por 4x0
Perante numerosa ássisteii«*i:

cià,. realizou-se honteiri .uni;
festival sportivo no campo.-':dw
Engenho de Dentro A. C.-'.A 

partida principal, vinha.
sendo esperada com grande
ansiedade pelos • adeptos dai
Japoema'e o Aracaju', dois,
clubs que honram o football;
suburbario e rivaes temidos. ,Venceu, a equipe do Japoema;
pelo apertado séore de 4x;i,
depois de uma brilhante Vre*
aççâo. pois, O placard aceusa»
vá o score de 2x0 á favor, da
seu adversário.' Nó.teám vencedor destaca*,
mos o báck Bentiriho, quel»f oi
unia barreira.;: na ^éjfés^
quanto aos seus companhei-
ròs de team, portaram-se''naifôrma dè'.'costume.-

No quadro vencido, Alfredo
foi um optlmo commandafite
do ataque e Edmundo cq^itir-
mojt o Seu valor de craeKv

PRi keeper Person teve újná
. actuáçãp^^ medíocre, poisifoi »

(Çynelne »a 2a pagina)

Nó oito, á esquerda, o team do Japoema F. C. que venceu o Aracaiu': á direita o team êi% Cn„nnmiin. r »mm. * m-+. o tea- io Arac^ F. C, vendo .elo 
"japJZ','f'c^ll^ZftfZTo*^«^* 
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Ómkjxor¦¦— o. H. Dantas

DIÁRIO DÉ NOTICIAS Segunda-feira, 27 dc Março dé 1933

-Propriadadt da 8 A. DIÁRIO DR
HOTIOIAS - O R. Dantas. pres4'Manoel oomes Moreira tlios.;

„ ;.. Aurélio Silva, seoretóxio.

m
i AHSIGNATURAS

lírásll c Portugal
: Atino...,. óS9 I trimestre. 159". 

Só estre 30$ f Mets...'.... 59
; Palkca signatários «a ConventoPostal Pan-Ainerlcaaa' Auuo.... nu* | rnmeattti. 409
,; cemestre 469 | Msa....... -lü»
1 faixes signatários ita Convenção

Postai Universal
i Armo... 1409 i rrimascrti. 409
. St-meetro 769 ( Me».....,, 109

t o.» padídos de assignatura» devem
í sir endereçados a S. A DIÁRIO
; Dlii NOTICIAS - Rua Buenos' Aires 134 — ttio cie Janeiro. —

Aa. &££i£uaturas começam em
qualquer dia.

; ' ' ¦'¦-•" i i i •»M--a«M^MaMNBaVaBMB4i

| lelepliouos: <*»4U03 «- 4*4809 a
; *»4bu4 itiüjg cie Láaoiea ,... .......
j tod telg.: RsdacçOc: NOTICIOSO.

Administração; MATUTINO.

SUCCURSAL EM SAO PAULO —
f Praça do Patrlarcha 6 — 3.* andar.

Teleptaone: 3.7079.
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IO Jogo, embora bastante¦ movimentado, transcorreu"orldade doa pre-sa avantajaram

Os vehiculos chocaram-se
L emBotafoío

RESULTANDO A MORTE DE UM
DOS PASSAGEIROS E 8AHIREM
QUATRO LEVEMENTE FERIDOS

Occorreu pela manhã de hón.
temv em Botafogo, á rua Arnaldo
Quintella, esquina da rua da Pas.
saírem, horrível desastre de auto,
do qual resultou a morte de um
vendedor ambulante.

Seriam 8 horas, quando «areia
em excessiva velocidade, pela rv*
da Passagem o auto de passa.
:gc:ros n. 8.778, que não respel.
tando o signal existente no cru*
zamerito daquellas ruas, foi cho».ear.-se violentamente com o auto
caminhão n. 6.034, que fai trans.
porte de verduras* assim como devendedores, que pranham a soavida naquelle bairro. 1

O motorista causador do de.sastre, abandonando seu auto, jAliamnificado, poz-se em fuga, con-seguindo de#se modo fujrir afcccão da policia. '
O. motqrista do caminhão, si*n.strndo, julgando-se responsável• paio desastre, abandonou por suaves: o carro.e ovadiu-ee.
Entra os passageiros Henrique

Alvos Pinto, branco, de 39 annòs,
soltei ro, portuguez, residente Atua Voluntários da Pátria n. 34,e >?elson Diogo, branco, de 30
ãnnoa, casado.- português, rest.denta á rua-.da Passagem nunw»,ro. 67, e Antônio Araújo, branco,«o 24, annos. solteiro, írai-co, fV'iidente á rua Sjreetíèllo Cerras
p. 25, Joaquim Martins, de 27

^annos, casado, portuguez, resi-dente á rua' General Severian»
humero 223.

... Viajava nos estribos do auts
caminhão, que transportava ho».tal.iças. o vendedor ambulanteijoa.

^uimCoelhor: portuguez, de- 42annos. casado" e residente á rua
, Alyar.o Ramos n. 9, que na ©ccà.

v'f°. do choque não teve tempoéorho "íüs collegas de saltar comrapidez, ficou> impr«nsado entraos vehiculos, 3»ffrendo seríssimosferimentos polo corpo, além de.fractura da base do craneo.,
.Duas ambulâncias foram ráqav¦'eitadas da Assistência Munléipa;,

que partiram céleres p$ra o lo.ca! indicado, conduzindo .em 'sea
bojo. o clinico dr. Christovão
Xavier Lopes que chegando ao Io»cal s<? prestou «oceorros aos qua--tro f«ridos,. que , apresentavam
contusões e escoriações generall.zadas. Quanto ao pobre infeü»Joaquim o. esculapio nada mala
pode fazer,,pois já havia exha-

, ..jadp o ultimo suspjro.' Ao locai, compareceu* a policia.do 1» districto policial, represen-tada na pessoa de eommlsaarjo dr.
pornandes, que tomou todas as
providencias necessárias, fazendo
íemover • cadáver Mra o .Instl-tuto Medico Legal, .--..¦¦ ¦>. •

if""-Oj autos, qúè ficaram eomple-
^tamente avariados, ípram malatarde, removidos com ordem damesma autoridade para a Inape.
vttoria 4e Vehfculos.
;. A respeito, foi aberto inquérito
ino cartório da referida, dele-
gaíia.,, ¦..-..."

. íCouclaa-da 1-pagiag) ¦ ter; Rubens, Mário,. Zecá, 8a
causador, do 2.* goal dó Ja-|-,° ° N«»*on»
poema, apesar do tiro de Ja rt *— "
buruzínho ter sido forte. O -•»»»»••»««««. »»'
jogo íeve actuação de dois com suparlorldade doa pre
Juizes, os, srs; Waldemar Oo- *<.»•» «lue ' " ""
mes e Heitor de Oliveira. O
primeiro marcou um penaltycontra o club de Orlandino,
Para depois deixar o campo.Afinal, o penalty foi batidoe resultou um goal: para oAracaju'.

Os teams entraram em cam-po com as seguintes organiza-
ções:
^ Japoema — Holio; Biu ,'cBetlnho; Arthur (depois Quer-ra), Dedé e Tuninho; Cliagas,Araújo, Jaburu', Nono «? Or-landiuhò.

Aracaju* r— Gerson; Gra-dim e Grane; Olavo, Bdmuh-do e Jair;. Armandinho} Zéai-nho, Alfredo. Jorge e Adhet-
bal. '-¦¦'¦ >; ....

Os goals do vencedor foramconquistados por Jaburu, cha-
gas, Araújo e Dedé dc penaltye dd vencido, por Alfredo. 2,sendo um de penalty e Zé-zinho.

Spotí ÍV6
xima temporada. O ensaio
transcorreu bastante anima-
do. tendo os players deixado
optima impressão.

Treinaram, entre, outros, Pi-
nheiro, Fernandes..' Heitor,

ÜHMO UNIVERSITÁRIA
.l«V:v;r^ãÉ': .;'.'•'.';¦.

.A União Universitária S^miuina,
fundada' ba quatro anne* ao Rio
dj« Janeiro, por um gtupo' de uni-"-""iltarlas do Rio, enviou, ha pou-dias como sua representante,

senhorita Olotlide - Cavalcanti,
e foi a Sao Paulo, apm tratar
: fundação de uma filial da U.¦st. ?,.-, naqueila Estado.

IA aenhorita Ciotllde Cavalcanti,
•Jepola de promover entendimentos
•átre diversas aeaacl % -ea academi-

n de Sfio Paulo, conàcgulu reunir
mentos para organlaa* a fiual

kullata. B Já hoje, na capital de
o Mulo, realiaa^w a ceremonia

«* inetallaçâo da filial da U. U.
F'.,¦ com o compareclmento tíe
peofeesores das Escolas Superiores,
representantes doa .eentroe acade-
pucóa, autoridades «o ensino e
grande numero de estudantes, es-
peeialmente de moças acadêmicas,
ponvldadai para a reunião de
^oje. v• A dra. Carmen Portlnüo, aoola
fundadora da União Universitária
Feminina e actual presidente des-
sa associação, seguiu, hontem, ú,
.noite, para 84o Paulo, onde vae
presidir & ceremonia inaugural,
como representante da. U. y. P.
¦o Rio de Janeiro.

Cora a fundação dessa filial, a
ÜniAo Universitária feminina re-começa as suas actividades deste
anno « es.» iniciativa, do tao
grande Importância para o Inter-
cambio e a approxlmaçâo das es-
t9clnnt<e, * uma nova phass do
&su trabalho.

A prova preliminar foidisputada entre os quadros doCavanellas * Bosalinav ambosda^estaçSo dé Sampaio. ¦
O team do Cavanellas nftoencontrou difficuldades paraabater o seu rival pelo elevadoacoie.de';!lxft.;,'::'
Ois teams eram os seguln-tes:-'.' .

,£**&&tf.r" Amilcar; Da-niU6 e Hamüton; Caniisa (dé*pois Mendo), Càmjjollo è Car-Unhas; Daniel, PaulQ, Ba-hiano. Oecy e Lavino.Rosalina — Heitor; Gallegoe Leiteiro; Waldemar, Baufée Sapo; Miguel, Octacillò, Ro-berto, Oninho e Zinho.Os goals do vencedor foramconquistados por Layino 2,•'Daniel 1 e Cecy 1.
No festival organizado,
hontem, pela A. A. Por-
tugueza. um combinado
da Amea derrotou o Ca-
rioca F. C. pela conta-

gemde2xl
NA PRELIMINAR, O PORTÚ-»GÜEZA E O EDISON EMPA-TARAM DE 1X1

Esteve bem animado o fss-tival de hontem. no'campo daAssociação Athletica Portu-
gueza, á rua Moraes e Silva,embora não fosse numerosa aassistênciai que lá compare-
CeUv ¦ ..:.-;<;í'.-s:-í •¦'..'

O jogòí preliminar foi "ca-
vado' e terminou cõm ahijusto empate de lxl. Delloparticiparam oa quadros doEdison e da A. A. Pórtüguè-za. ¦. . . -
^^MBINADO DA AMEADERROTOU O CARIOCA. PRrú^O: jogo jprincipal, òateams foram estes:Corob. dtt Amea -M Waídé-mar-(Vasco); Antônio (Portü-
^éza);è China (Vasco); Ba-du JVasco), Mamão (Vasco)
?« 2W*. (Ma-»á>". Liilzínhb(Portugueza). Zé Luiz! (Màc-»tenzie) sapo (Boa Vista),mneu. (Portugueza) é.Gáucho(Cocotá).

Cotldooí:.-rUbyratan; Ethe-ro è Vlctõr; Medeiros, Nestore^Alcides; Arriaga, Rsíphael,Paulo, Benedicto e Santos.
^Ca goals foram feitos por:Badu' (de penalty) e Irineu,os do combinado, e Benedi-cto. o único tento do Carioca.

¦ •': . ';, ' .",::-•Cvv-..;.-:•. v,:^. •.¦'¦.. :,''<.•»",¦',' .. T ¦. •'';:<•¦>: yr>!: ¦ ¦'ViriiVV.;-,.- • ' • •••¦ ¦¦ ¦¦.'¦'¦¦w;...-. • . '.¦• .... ....
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O "onze- do Sae Ckristóváo A. ''C-qiS'' derrttòtt com diffle uldade a esquadra campeã de¦'.¦¦¦¦ '.:.'","-^""'.'. "'. ''"¦"' '"•'***'¦ -¦''" ~-'$wVtoiwy&..¦''",' 'y "¦¦¦"•''¦•¦¦¦

Os pretos derrotaram os
brancos da 2/ Divisio
pelo elevado «core de

A PRELIMINAR ENTRE OS.C. DEL MARÉ E O TEAM DO5,'jaATALHAO DA POLICIATERMINOU EMPATADO
DE 1 x 1

Um publico relativamentenumeroso compareceu, hon-tem, á praça de sports doModesto P. C, em QuintinoBocayuva, afim de assistir aoencontro dos seteccionadosde pretos e brancos da 2A di»visão da> Amea.
. A partida transcorreu mui-to movimentada, apresentan-do, por vezes, phases bememaiionantcs. :

APRELDlslNAR
x O encontro preliminar foi

3disputado 
pelos teams do «.•atalhto da PoUelt MiUtat éo SMrj^ Club Del^Mare Foium.Jogo equilibrado e cüeiode animação.

Quando o apito do chrono.metrista trülou,, dando por
S?»» »,pugna, 0 «core eraoe l goal para cada bando.C^MATCH PRINcSaL, EN-TRE PRETOS E BRANCOS
, Havia muita.ansiedade pe*lo resultado do jogo princi-pai. Por isto, quando o r*?fe-reç, que foi o sr. Nswton Me-deiros, chamou os Jogadoresas suas posições, a assisteh-«a jpr,orompeu em applausos.os teams formaram na se-guinte ordem:

SELECCIONADO DE PRE-TOS -~ Agostinho;. Lerrouthe Bahlano; Vianna, Rita eAlb.no; Paranhos. Mario. Ca-vallaria, Alpheu « Salgueiro.SELECCIONADO DBBRANCOS — Russo; Baguet* Armando; Joal, cito c Wai-

enormementei naK contagem.
Alpheu fez três goals, Cavai-
laria ç Salgueiro um atento
cada um. O açore final foi
dc 5 x o, a favor dos pretos.
O Campeonato Carioca

de Chauffeurs não
terminou hontem

DERROTANDO O VOLANTES
CARIOCAS,. O, PRAÇA DA
BANDEIRA FEZ O INTERES-
SANTE CERTAMEN FICAR

EMPATADO
0> campo do Fundição Na>

cional foi. theatro, hontem.
dos últimos jogos do campeo-
nato carioca de chauffeurs.

O primeiro encontro da
tarde foi disputado entre o
Esplanada do Senado e o Vo.
iantes de São Januário, que
saiu vencedor por 3 x l.

A segunda partida alinhou
no'campo os quadros do Pra-
ça da. Republica e do Volan-
tes de Botafogo O jogo foi
multp renhido e revelou niti-
do equilíbrio de forças. De-
pois de muita movimentação,
o Volantes de Votafogo con-
seguiu sair triumphante pelacontagem de 2 nl.

A principal partida da tar-
de, éhtre.o Volantes Cariocas
e o Praça da Bandeira foi
dispu tadissima. Teve ¦ como:
referes o consagrado arbitro
Virgílio Fedrighi.

Apesar'de todos os seus
, esforços o Volantes Cariocas,
que oecupavam a vanguarda/:'"da tabeliã, nàd puderam yeh"rcer., O triumphó coube, por
9fx 1, ao Praça da, Bandeira,
ficando, assim, o campeona-
to empatado entre esses dois•teams.. T- "¦ '...'.."'¦"."."¦

O jogo foi magnífico ...Teve
phases de sensação. Domln-
go próximo, no mesmo local,
haverá o jogo de désempatu

, do campeonato, que premei-te ser brilhante. Nátürai-
mente, será convidado paraarbitrar essa pugna o sr. Vir-
gilio Fedrighi. Dizia-se, hon-
tem, no campo do Fundição,
que talvez os nossos collegas
do "Jomai dos Sports", que,são òs dirigentes do certa-
men, resolvessem desempatar
o campeonato numa série de
três Jogos, sob o conhecido
processo da Mr46lhpr.'."de:'trjes/\'

O team "Jornal dos
Sports" venceu o tor-

hei© interno do Carioca
O team "Jornal dos Sports",

vencendo a equipe «• Jornada",
por 2x1, tornou-se o campeão
do Torneio Interno, promovi-do pêlo Carioca F. C.

O Flamengo venceu o¦' Carioca por 5x4
No campo do Carioca, reall-

zou-se hontem um treino en»
tre as equipes extras do club
local com o CR. do Fia-
méngo.

Deoois de uma partida "pu-
chsMa",, venceir o.;qüadro ru-
bro-negro por 8x4. ;^

Os profissionaes vai-*
cainos realizaram, hon-

tem, mais um proveitoso;,.;;'.en«aio:\:.':.
Os' cruzmaltinos não perde-tam o bello dia de hontem,tanto que realizaram, á tarde,em seu magnífico estádio, umrigoroso treino, de que parti»ciparam os players Maíhaao,•Brilhante. Tirojito, Negraei.Rainha, Heitor, Eloy, 84. Ha-milton. Mario. Caetano. Fer-reira. Osvaldo.' Villardi. Adal.

berto. Allemâo. Nelson. Norl-vai, Antônio Costa(/ Ademe.Emani. Alves. • Lanzelotti Chi-na. Doca. Mesquita, etc.
O treino de hontem no
Bomsuccesso F. Club

: Òâtítahòi; :• Almeida.'T&rçeilo,
Lôló. Miro. Varetáiíetè. ..¦. E'i'S',T :,'' '•: ''">*'¦" :_ ' ";*; -

0 5." anno do Gymnasio
Vera Cruz derrotou o
team de basketball do
4^ anno, por 18 x 12
SOb as ordens do sr. Romeu

Sattamlni, teve logar, hontem,
no Gymnasio Vera Crua, uma
pugna de basket-ballf dispu
tada pelos seguintes teams:

4o anno — Nilo, Isaias, Guer-
ra, Levy II e Moacyr. '

5° anno—- Ruy, Menusier,
Alvinho, "28" e Levy. . ,Após 10 minutos de jogo foi
conquistado o primeiro tento
da tarde, a favor do 5o anno,
pelo player "28". Muito enthu-
siasmada, a peleja attraiu a
assistência dos alumnos, quese dividiram formando "tor-
cidas". A equipe quintannistavenceu o prélio por 18 x 12.

Após o termino da batalha
os teams entoaram hurrahs e
deixaram o campo, applaudir
dos pelos collegas,

Boatos... Boatos...
Ç:.K:?2^''WÍ^,V^'3f^

Ém 
'témpó 

oe guerra.v.; Pelomenos é o que está ácontécen-
do agora, com relação ás acti-
vidades no football metropb-litano..'. ?¦:">¦;-£ -v

Hontem, por exemplo, ouvi-mos que a Commissão Exe-
cutiva da AMEA,; que deveráreunir-se hojei á tardè^escò-lherá, provavelmente,. pára asua 1^ divisão ^éfoótbàll òsseguintes ^clübs-;álém dó^Bò»itafogo,, Flamengo, s. Chrtstó»-
Vão, ;Andarahy; Brasil,1 Cario-,ca e Olaria): Engenho de Den-
ÍJ0» if,cpnfiança, Portugueza,Mayillte#e River; Se assim íôr,a : divisão ficará constituídade doze clubs. ;¦ :':^v:^.,,.,. ¦¦.
'VoSerá :veídádé?vBs|iére^cs'.
O Clubp Mméirointó-
ressa-se pelo profissia-

nalismo
Máo grado a tarefa diffa.matdria dós inimigos da Liga

Carioca, o .¦;.. pròfissiónailsnrôcada vez se robüstece màiá.Agora, por exémp'0, ó novoregimen já está inieréssah-do o sport mineiro. Tanto

Mi

ipeito:;do ¦" proflsslbnapmb,: a»,
sim como sobre a situação
em qüe ficaria aquelle. clubèm face dá C. B .D., no caso
do mesmo adoptar a medida
que tanto repugná aos falsos
amádoristas.

A Liga Carioca respondera,hoje, segundafeira, ao Çr A.
Mineiro, fazendo Uma exposl-
ção' éircumstanciada da si-
tuação,-
O America treinou nova-

mente hontem
Realizou-se, .hontem, na

praça de sports do indepen-
dencia, um rigoroso treino deenjuneto* dos player^' pro-fissiònaes do America. O en»
saio foi assistido por uma
concurrencia bem numerosa
Além dos elementos já esco-
lhldos, vários outros foram
expsrimentados, correndo o
ensaio normalmente e tendoo techn)có Max Valentim ti-
rado optimas conclusões do
mesmo.
Paschoal Rapuano teve

sii aperta cornmutada

Taml
lizou.
do seu/

tk

>m o Bomsuccesso rea-
lonteni, o treinamento
1o«adores para a pro-

.

0 commercio hespanhol de
livros com a America

Latina-
A ameaça do Chile nos

mercados centro e sul-
americanos

SANTIAGO, 20 (Communi-
çado épistolar da; «United
Presa" •- A posição, predomi-nante da Hespanha no com-merció de, llsrros com a Ame-rica Latina está sendo séria-mente ameaçada pelo Chile,
que, favorecido <j pèfá sua le-glslação e por iun oamblpbaixo, está invadindo todos osmercados cértteo e sul-aiherl-canos. A, menos que um livroseja registrado na BlbliothecaNacional de Santiago, de ac-
çordo com á lei chUena querege os copyrlghts, poderá seiimpresso livremente- nestepaiz. A Empresa Letras, umadas maiores dentre as gran-des casas editoras nacionaes,a qual. surgiu com a cóneide-rayél depreciação do pe»ò, ex-porta grandes quantidadespara o México» a America-Cen»trai e a Argentina. Em conse-quencia desse facto o Com-mercio editor, que soffrerauma crise; experimenta agorauma actlvldade considerávelAs revistas «lustradas ar-gentinas, que tinham quasiposto um termo á publicaçãoae revistas nacionaes devidoa sua enorme circulação do-mestiça, se acham quasi com-P-etamentc e>:cluida.s do mor-

assim é-^ue o 0. A. Minei». Ferreira, directores cebeden-ró, um dos mais iniportantes Ues, e Hóracio Werneri chefe
gremlos.de Bello Horizonte, da seccretarla.
acaba de dirigir uma carta à ' o ágape de confraterniza-Lisa Carioca, solicitando de» ção correu, como era de etpe-talhadas informações a res-;' rar, nuni ambiente da mais

abs^uta cordialidade
Club de Regatas Vasco

da Gama
TABELLA DO CAMPEONATO
INTERNO DE BASKET-BALL
DO C. R. VASCO DA GAMA

Turno
Março: — 2i, segunda-fei-

ra — Joaquim da Silva Pá-
ria X Claudlonor Provenzano;
28, quarta-feira --Amaro Mi-
randa da Cunha x José Fl-
çhler; 81, sextâ-ieira —D-'.
Vasco de Carvalho x Joaquim
da Silva Faria..

Abril: _ 3, 63gundã-íeiraClaudlonor Provenzano xAmaro Miranda da Cunha;'5,.quarta-fe:rá — José Plch.erx dr. Vasco Carvalho; 7, se.\.ta-feira --- Joaquim da SiivàFaria x Amaro M. da Cunha;10, sesunda-felra —.' Ciaudlo-nor Provenzano x JÒ3é Plch-ler; 12, quarta-feira — Dr,
Vasco de Carvalho x AmaroM. da Cunha; 13, quihtá-fei-ra s-r- Joaquim da Silva Faria
X José Pichler; 17, segunda-felra-f- Claudlonor Provenza.no x dr. Vasco Carvalho.

Returno
Abril: — 19, quarta-feira —

Claudlonor Provenzano x Joa-
qulm da Silva Faria; 21 sex-ta-feira '*- José Pichler xAmaro M. da Cunha; 24, sé-
gunda-felra ~ Joaquim1 daSilva Faria X dr. Vasco Car-valho; 20, quarta-feira—:Amaro Miranda da Cunha x
Claudlonor Provenzano; 28.sexta-feira — Dr. Vasco Car-váiho x José Plchíef.

Maio: — í, segunda-feira—• Amaro Miranda da Cunhax Joaquim da Silva: Faria;
3,.quartaTÍelra — José Pichler
x Claudlonor Provenzano; 5,
sexta-feira —- Amaro MÍran-
da dá.Cunha x dr. Vasco Car-
valho; 8, segunda-feira
José Pichler x Joaquim, da
Silva Faria; 10, quarta-feiraDr. Vasco de Carvalho ::
Claudlonor Provenzano.

Os scratchs prof issio-
naes de São Paulo e do
Rio se defrontarão nesta

capital, no dia 9 de"
abril .-:• v?i,v ¦"

Está resolvida a realização
de úma grande partida de
profissionaes da Apea 6 da Li-
ga Carioca, nesta capital, no
próximo dia 9 de abril.«:

A luta deverá ferir-se nó es-
tadio do Fluminense e o qua».dro carioca talvez se apresan-
te com está organização: Ja»
guaré (Vas co); Benedicto
(Fluminense) e Itália (Vas-
co); Agripola >(America), Fa-
usto (Vasco) e Ivan (Flurai-
nense); Bermudes (Fiuminen-
ee, SInhô (Fluminense^ Sald
(Fluminense) c Orlando (Vas»
CO)-.:.

, Hoje. segunda-feira, ás 1?
horas, sob .a. presidência do
sr. Horácio verne, da secreta-
ria da Ç. B. D;, sé reunirão,
ha sede dá Liga Carioca^ ós
technicos dos clubs filiados á
entidade profissionalista. paraescolhéres definitivamente, os
jogadores cariocas.

A de'egação paulista sairá
de S. Paulo ho dia 7 do mez
vindouro, provavelmente com
ós. seguintes.'.jogadores: José,
Jahu', Junqueira. Ir a einõ,
Tüngai Guidarãés, Orozlmbc,
Luizlnho, Waidethar. Bahia-
ninho, Romeu..Araken. e Im-
Pàrato. ' '' ¦
O torneio inicio da Ame
será adiado novamente?

A entidade do Trianon
continua á matróea.., Nin-
guem sé entende ali dentro.
A desorganização é comple»ta. O torneio., inicio, que es-tava ^marcado 

para honsem,só foi transferido sexta-felrai
pois, ao que praece, os diri-
gentes ameanos já não mais'se lembravam da - data ¦¦ esco-lhlda para a realização domesmo.,

Agora, õ torneio: em ques-tão foi marcado para o diasde abril, mas como nesse diasé encontrarão, no estádio doFluminense, os ééíecclónádòís
profissionaes do -Üo e da SãoPaulo, não será de estrahha,r
que .a Amea resolva, hiaisuma vez, adiar 0 reférido:tor-neio, afim de evitar um fra-cássó completo dé bilhete-ria... )

Quasi que Já, se. pôde dizer
que o torneio inicio da pri-meira divisão "marronistà"
não se effectuará a o de.abrü...

atfMIIM"yMMMMMWM*ie^
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(Whát kappeaed Sitnrday)
By AUBREY STUÀRT

A Flsderação,Bra#ilélr»; de
Sports Aquáticos resolveu
commútar a pena que fora
imposta aos seus; remadores
que participaram illegaimen-
te de uma regata na Lagoa
Rodrigo de Freitas, os quaés
já poderão participar das
competições de maio próximo.Foram, estes os rowers at-
tingidos* pela medida que re«
duzlu liará seis mezes dé sus-
pensão a pena de eliminação:
Paschoal Rapuano. Oswàjdo
/Carvalho Ribeiro. Rogtírlo
Aguirre, José dé Camargo Si-
moes e Benomino Castro Mo-

'óré,; ;¦'.-
O jantar que a Ç. B. D.

iceu aos
prof iüsionalistas de Sftc

Paulo; deixou a amea
tr . • magoada... ,..-"'Sabbado, a Ç. B.. D.otfe-
receu aos5 delegados da Ap<?a.
na Táberná Carioca; um jan-tar, a qüe compareceram,
além dos homenageados, os
íiré.;:;dr, Renato Paéhécó; pré-sldénte da enUds^vnaeíona.*,
Síimuel de Oliveira e Matheujs

0$ trabalhadores na União
Soviética, viajam em

Uma fazenda que tem a
extensão territorial da

: Bélgica
LENDíGRADO, fevereiro (U.

P.) — Estão sendo ultimados
os trabalhos de' construcção
de um 'pequeno dlrlgivel des-
tinado aos serviços da maior
fazenda do mundo, "O Glgan-
te", no Caucaso septentrlonal.

O dlrlgivel será empregado
no transporte de trabalhado-
res e machinas agrícolas de.
um para outro logar da fa-
senda, que é propriedade dó
Estado, e, sem exaggero ai-
gum, tem uma extetísão terri-
torial quasi igual á da Belgi-
cá. Não havendo ainda boas
communicações por melo de'estradas dé rodagem as diífi-
culdades de transportes leva-
ram o governo a pensar ho
dlrlgivel, que está prestar a
terminar;,

A.nova unidade aérea, cuja
capacidade é de 5.000 metros
cúbicos, será igualmente apro-
veltádo . na guerra aos mos-
quitos cpntamlnadores da pes-té e febres, exterminando-os
por meio de gazes e outros
processes chimicos, applicados
de longe, das alturas, sobre os
pântanos e baixios.

cado local pela taxa cambial
prohíbitiva, e muitos pcrlütíí-cos chilenos aproveitam-se cia
situação.

GenL João de Deus Mennav Barreto, a distinguished Army
ófíicer, .Minister of the Su-
preme Military Tribunal and
Governor of the State of Rio
for a few months in 1931, dies

, at 4.30 p.m. at his home on
the Rua S. Francisco Xavier
in spite of the eíforts of nu-
meroUs doctors to save him.
Age:- 89/ ,. --z '

—•Adml. Roberto de OHvel-
rs> Borges (retd.), an officer
who had a brllliant career in
the Navy, sllpâ boarding a
train at Ramos and falls, fjrac-
turing hls skull and rlght leg.
Thé Injuries are mortal and
he dies a few hours later in
the First-Ald. In his pocketsare foupdnearly 10 contos in
cash and several bank-books
with over 190 contos at his
credit. Age: 63;

. — Major José Lncena Ma-ranhão, of the Public Force ofAlagoas,, againsc whom crim-inál action had been takenfor slaughtering a tespectablenumber of bandits in hi» va-rious drives through the in-terior, is acquitted by the juryin Maceió. ,' — Ten convicta of the Ilhados Porcos who refused tojoin the recent movemént oflnsubordlnaUon that resultedn the escape pf a large hum-ber are orderéd set at llbertyas a reward for their goód be-havioür. 4,
-¦ Raclng «t the Jockey Club

íí?d470sS »- movemént of
-— Cantolino Ramos de Òli-veira, 33, a ticket-of-leave .___.«.

r. »».i GRÉÀT BRITAIN
i^WBl,,I,e stew«t testifies — Durihff a flirht over the

¦ve^ii£ffi« ÍLr^ ílwuy8 the ma^ of íhe "Xempenfelf
SeriS? $ 11? ^8de^hlm and Plungeainto the seá, her
cecIsTona úTmLJt* 1**°™ crew oí three ->einç drQvnted.¦«S^Sft^íí» * $t 8he u?8' - An to-ernatlsnalV cross-
nerson^ ?í 8°me WeaIthy i e°*n%T*' "»ce a* Newport lipersonage. won by England (32 pòint»— An expositien is ouenéd \°lll> ^ Scotlând 2nd (OS
In London to dejnònstrate the W[ and France Sr«- <m
photo-electric cell, the lateat in- í Iost).,i, , ^ M'';vention iri rádio and one of the L*"" «Wa-t«.«-efeate Scotlând
most important. ia*soccer hi London by 1-0.

¦íW«í^?to''d?€,,,,^¦¦ èfP ánnounce? 'á boycotoe i4»,oou. I pf German produets.

Jfce Federal Counçll of the dó<jk ^ Seattle harbour, two of

man, released¦: three monta,:
àgo, shòots and kills Aracv
Monteiro, 32, hls mistress, in
NUopolls. Cantolino was doing
10 years üi prison for,murde:%

— Genl. Manoel Rabello ir;
appointed to the command o"
the 7th Military Region (Ro-
cifé). ¦¦..".:' ¦•

NOTE
Sr. Guilherme Anton Mar-

eher, brother of Sr. Rodolpha
Marcher, the Porto Alegre in-
surancé agent abput whosa
áctlvlties on behalf of the
Phoehix Company of .Pernair.-
büco the papers published :i
cértain statement some days
ago,' has asked us to èlucidato

: the matter, ' as follows: Sr,
Rodolphé Marcher is the man-
ager of the Insurance depart-
ment of thé firm of A. Mar-

I ques Martins^ óf Porto Alegre.
{TRe Phoenlx Company of Psr»

nambuco, which is well knowu
and stlll exists, had suspenc'-
ed buslness operations in theState of Rio Grande do Sulbut, notwlthstanding, Sr. Mar-cher, with the consent óf hisfirm, IsSüed policies for theeaid Company on the -Araça-
tuba's" cargo, as the businesa'-s considered good. In con-sequence of the "disaster tothe "Araçatuba", a conflicthas arisen as to who ls res-
pónsible for the paymeht ofthe Insurance.

' Stop that eold wiüi VAPE.V"A drop on yoor handker-ehief". Of ali Chemists. 98500a bottle.

 "" —"""¦»¦• "¦• WHIIVII VI'.' " X-g|wChristian Churches of America,repreíenting 86 Protestarit de-nòminàtione with a total of26,000.000 jnembers, joins théchorue of proteat àgainsfthe
persecütion of Jews in Germarry.¦ ~ The Governora óf theStates of Pennsylvania, Wyo-mina;,- Maine, Massachusetts and
o^tkM*a». í*i—._—.*!__'-' '• ' '•*..<• '¦ ._

her crew bèing drowned.lt iesaid she had táken on too muchiron ballast.— Â largè nteteor emittingintenaé light vislble in fiveStates crosses the flrmament. in.thé southwest, breaking up fi-rially with a thunderous, sound.-- The Pan-American MedicaiSouth fW.7i*««"^Tw« "' '• - -"^¦• *se-ran-American Medicai

ment against German Jew-báit^fe ^^enbloem,! worlõ>,'mid-
li ti.» i?-íi2Lí: »— .l ^ , I ••Içwelgnt" cháxhpion, forces Bob
vJS&SSfikfXp9 banV ! Bodwi to quit iü thé 4thr0ünd:e authonzed to lend monev to i-i"Wü«, v«.i. /vJtL': '«Á,.v"*

in Nèw Vork. (Fridáy, 24th).
„^T lLhe dsmáges to the, S.S."Presldent MadUon" are cal-culated^ at «250.000. : ;;

9Êrr*"

are authorized tò lend rhorieyítothe other classes of banks.
ÜT t***- *»ee»rd saila from«ew York for Europe. Hô an-nouncea ahother àtratóaphereascent Íor-July.- ;  : • i*--* «• lííhíiÍ'í"*%.^íí ' 2* ' *%.

OTHKR COliNTRlIÍS
Germany is indignant át thefalse atories being spread abroadof ill-treatment of: politicalprisonei-B. Journalists are per

nal Covoriant. The majority ofthe delegates aro in fact in fa-voto - pf it. France / continues
™«ff^i".^" j—rv—=vb «o iicr» marking time.mitted to have mterviews with • — jânan ^.u». -:*i-¦ m

-» MoÉén*" Atmm.t.*~, -PL.., v"T **e Afg«.ntine dejegate t«
mé^^r^1^^ ia

lsw
r:, \ (*,lU) i d lio •' j

fyli.Çjil\tlf>. .1111 sr iun,r

munist Ieader in Germany.. ~ Bavária: unfrocks Jewishjudgfs and barrlsters. -\ .—- A Committee for the téllefand proteetion of German JewéiB.rprganizedin; Paris. .•- Alaaee-Lorraine protesteagainst the risjng flood of Ger-man propaganda in that prov-
ince. -¦ ¦',•¦.:••:'¦.:'..:.', ...¦...¦¦
V — ©eértag dentes that the
few*»re belng -subjected toateocltles as stated in the for-
fm Press;' Thé Jewlsh Cen-'trai *Jnlon of Berlln issues ^anots-cónffrmipg that there is
freat exaggeratlón of ,théfacts «broad. • --i
*.*"%• r*«derewski, who is now:in New york, says He is afrald«íere will never be an end toGermany's demanda. First
panteig, then the entire Corri-dS5» *l»en no doíibt Silesia andafter that the whole of Áustriaperhaps.
;í~ The bronze tablet commèm»oratlng the adrent of Gonstitu:tional government in Germanyis ordered rentoved from thefaçade of the Weimar National

íheatre in Thuringia. '
^--200 Communists are arrest-ed in Stuttgart and eent to theconcentration camp at Reuberg
wM7 Theu,li.t,OBi of *"• •--«••er'dntente begin to ehow signs ofanxiety at the tura Éuropeanpeutics are taking.
n— The Italian delegale inGcneva accepts the MacDonaldPlan in it« entirety and makosan carnest appcnl for tho uk«oí sam.e as a baeis for the fi-

(Geheva- annourices that .his coun -
try iíâ decidedly in; favòur of theMacDonald Plah. : ;- t^ The new SoViet Ambassa-dor to Japan sayà the"ifiendlyrelations betweén tho two couu-triea have béen consolidáted an.lno attempt to ehake saruê ¦wiil

.".Suçcéed...'.;^;-,,-.'^ -tv
^¦"¦3 A big prlnters' stiike Ia
ylenna peters ,óut.:;-i.'/Sr.*' Narciso' Ferreira, a•Portugüese millionaire dubbed

.tfcè "King. •offTtíiè- North" oi!Portugal, dies in. Oporto. He i*
sald to have the bulk of hisfortüne depositèd iri thé"'Bank

;of England,, ,-»- The inner wall built acrw«the principal portal of the Ba»«Hica of St. Péter iri the Vati-«an. is demolished. The outoíwall will be perforated on thalst of April.'..rfWli-í Àrt ExposHirais inaugurated ii\ Home.
t- .Chile ta discussing the iii-»•*• ,«-»P«*t dsty qumtion withth> U.S.A. The latter countrv,as well as others, would Jike toset- this duty removed or rc-duced.
-- BraaUlan peütícal exile?Ia Portugal declare they wülaccept a becomlng amneetybut notpardonshd they alsowish to recuperate their for-mer standing.the Japanese captureFeng-yu-shu.

Von Bredew and Gerekr.rormer as soe iates of tonSchlelcher, are arréstèd in th»ftct of sUpping out of Ger»many.

I
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¦f:Na segunda p^ melhor de tres, entre o Sao Christovâo e o

lí Niçtheroy, q victoria sorriu ao club çariocq, por 3x2
y>Ê
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í CORRIDA DE HOf Tf Mil 6
Hoquendo venceu brilhantemente a principal

prova
!'•! U:ii numeroso publico- preten-

¦i isiou hontem a ultima reunião da
te temporada deverão, cujo pro-

5Jigrámma, máo grado algumaa de-"7scr'çôe3 verificadas, conseguiu um
movimento compensador de -após-'

',"¦ 
*U3*. ,' 

¦''¦ ¦' 
'','.'."A 

parte social, como! sempre,
¦ üxcellente 30b .todos. 68, poritos' de-
vista. 0 publico Observando a.H-
suía. dns carreiras ' cor respondeu

» p.espectativa -o app-laudiu os ven-"';>¦'¦• iúédores.
•' Apenas um sanão verificamos,
-lll'- que Orgia, a franca' favorita
•;da carreira "Fánaçhe. Royal",,

. fpi prejudicada . por . seus cotripe*
:¦ tidores. - 

'"••' -.. .
Porajido c Tempero, que osten-

\..tam'magnífica fôrma, venceram', 
as provas em quo estavam alis-

• tidos, daMO impressão.
y;_ ' Hoquendo, o excellente cavaüo.
'"dos. srs. Dias &- Netto, venijeua'» 

principal, prova em eõtylo, dèrro-' tando qcixcellente Xenon. quepro-1
.'/dusiu bclia. carreira. Suarca foi

-o. püoto do vencedor..
,; O movimento r/oral do apostas
,'íoi ão 30C:S20.?000.

Vejamos '
MOVIMENTO TECHNICO

!.;1 carreira — Premia "Foraj.-
do" — 1.500 niatvós — 4:000$:

'• CUAUHTEMÓC,' . 5 annos. Ar-
irar.tina, Crnjurado e Coro-r.a II,

•:?;d/j. sr. A. Maclia-óo de Castro. 50
kllcfe, IV. Andrade  1

^ Paro Tango,-Ignacio, 50 ks... 2
Xire. J. Cahal-es, -51  S
!4eppeii:i, Reduzino, -55  4
Miiauo, Osinanj*. 51  .5"•¦ Rateio do- vencedor:-• 67Ç30Ò;'-Wunír, f!M) 75$300. PLacés: 21Ç70O

H: l«?T0O' Apostas: ;iü:_00$Q0O.
¦• :.,'i'crapo: 96 S|5". , .' -jEanho por meio corpo; do .2"

az S°. corpo c rneib.
• !?" carreira — Prêmio "Yuçá"
— 1.400 metros — 5:000$:
-,; 'ALTEROSA. 

8 annos. M. Ge-
,jxe», Pciíillagc o Opsreta, do sr.
Ilunibérto Soares. 52 kilos, Anta-

.nio Henriqués . ............ "1
Vámundá, Canalos, 52 '.....'...: 2
B-iiemio, Reduzino. 54 ....... 5J

?A":rii, Ní l'irc-3. 54 '.  4
i'V"ttnplrOj A, Rosa, f>4 ....... »

:;i'':na. Ignacio, 52 ...'  Ü
Jíãrfiiiie, Mesquitii.-. 54 ...;,'.....; 'í
'. N5o eorrsn: rapo-i,-- -.,-•-,-¦-,., --• -,-.

Rateio do vencedor: ' 1&G$200:
..'dupla (24) ÜJ$200. Placés 37Ç700

c &$40'Ò.'% 
Àpeistas: 26:390Ç000.• ' Tempo: 92". ".V

.Ganho por pescoço; do 2* ao S*,
4'.'?orpos. ,. ...

; í"- carreira — Prêmio ."Tricô-
-i-v" — Í.600 metroa — 4:000$:

DOUBLK STÉEL, 4 annos, Ar-
patina, Doable Hackle e.All Boy,
fio sr. R. Noronha,'56 kilas, Re-

ftíuzino de Freitas ............ 1

2
8

• •••••¦ 4
San

• • • • • t

•mmmmwmsMsmimmmÊSSsm
DVADDUcA dr/ RUBEMI lUnnncA SILVA Cara
rápida e garantida. Processo
i* remédio de sua descoberta.
7 DB SETEMBRO »4-3.* and.

Tclcphone: 2—0360

SUMA-RÔXA
pepiuativo vegetal ener-

ííico, indicado nas moles-
tias da pelle: eczenms, fe-!
ridas, ulceras, doenças dé

Igargautai nariz e ouvidos.
Vende-se era todas as

pliarmacias e drogarias. De-
positos: Rua de S. Pédíoi
U8 e Rua de S. José, 75.

Millaman II, Osmany, 5S
Farceur, Mesquita, 51
Roseraic, Garrido, 49
. Não correram:' El Ghas! e
Solvadpr. .-

Rateio do vencedor: 1C?6Ú0;
dupla1 (U j 27$700. '
1 AP«tas: 21:7WIOOO. .¦ Tempo r 108- 4|f>". . '.''"'".- 'A,.'

.Ganho por caneca;, do 2* ao 8',
4 corpos. -.-

4» carreira — Premló. "Viaét**'
—i 1.800 metros — 4:000$: ¦ .

IjADARIO, 8 annos, S. Paulo,
Sang Proid e Alcântara, do sr; A.
Matarazzo, ¦ 64 kilos, Armando
Rosa ¦. . ......,.'.'........... . 1
Cspibcribe, Ignacio, 54 ....... 2
Yfiyô, Felix, 40' .............. 8
Yak, Canales, 58  4.
Sminy,f W'. Cunha, 51 '.*',. B'Broadway,- Mesquita,'40 ...... '6

Rateio do vencedor: ClfíOO;
dupla (12) 83Ç500. Placas 1D?500
e 1ÚÓ00.

Aiidstas: 40:4809000. .
Tempo: 104**.
Ganho por cabeça; do >2° ao S",

cinco-corpos. .
5» carreira — Prêmio "Tèmpe-

ro".-'—' 1.600 metros.—* 4:000?:
FORAJIDO, 6 annos, Uruguay,

Ford e Fi Fi, do sr. Edison piniz,
68, 'Armando Rosa ............ 1
Xiró, Henriqués, 54 ......... '£
Universo, Canales, 54 ....... 8
Xaráo, G. Peijó, 51  "4

Nao correu New Star.
Rateio.do venledor:.'16Ç960;,

dupla (12) 22*200.
. Apostas: 41:140$0O0.

Tempo: 102". . "
Gar.h? por 2 corpos; do 2* RO

39, igual distancia.
6» carreira — Prêmio "Porie-

na" — 1.500 metros — 4:000$:
TEMPERO, 5 annos. França,

Grand Guignol e Tush, do sr.
Constantino Pinto Ooelho, 50 ki-
los, G. Féljd ............... 1
Sarcástico,. Reduzino, 51 ...; -
Biribi, Celestino. 50 ......... í>
Rex, Carmelo, 51 ........... ,4
Triste Vida, Ignacio, 56 ..;... 5
Tricolor, W.' Liihà, 55 ....... 0
Kassiniu( A. Rosa, 53 ...... 7

Rateio do- vencedor: 24$700;
dnpla 40$600. Placé3: 19J800 e
1»$800. \

Apostas: 5O:220$00O.
Tempo: 06 S|5".
Ganho por nm corp>;

.8^.cip**i;o-ç meio. •
7" carreira — Prêmio "Panache

Éoyn.l" — Í.C00 metros _. réis
4:O0OÍ: ' :

XANGÓ, 4 anr.õs, São Paulo,
dó sr. Adhemar de.Faria, 52,'ki-
los, J. Canales ............... 1
Orgia,. A. Rosa, 56 ......... 2
Ibérico. L6vy, 53  8j
.Tbmyrim, C; ¦ Pereira, 55 .... 4
S%n Salvador, Felis, 62 ..... 5
Xipotuba, Mesquita, 49 ...... 6
Pónimery, Carmelo, 52 ....... ,7

Rateio do vencedor: 88$800;
dupla (14) 86Ç400. Placas 16Ç000
e'-16|209; '

Apostas: 50:09(4000.
Tempo: 102 8|5". !
Ganho por corpo e meio; igual

distancia do 2» ao 8*.
8* carreira— Prêmio "Xape-

ru" —2.200 metroa—6:000*:
HOQUENDO,' 5 annos,- Argen-

tina, Oqnèndo e Pergola, dos-srs.
Dias»«V Netto, 56 kilos, Domingo

• 8Qftréss è» •"* • •'.••'•• •,» •••••,••' •»¦ 1
Xenon, 

'J. 
Canales, 58 ..;..'.. 2

Panaehe RoySU* Mesquita, 52.. 8
Bngga*a, A. R*wa, 61......... ¦• 4
Caton,í Carmelo,' 52 ........... 5
Uberaba' Castlllo,, 48  6

Rateio do vencedor: 28Ç400;
dupla (15) 72*100. Plac63 21*500
e 21|000. '.

Apossas: 60:590*000.
..Tempo:, 148^115".:

Ganho pae-, om corpo; do 2». ao
8o, 2,corpos. . , -

Movimento -geral de apostas: —
806:8201000. , :"', - .. : . ,

Querem hydr ometro mas
nio lhes dio água

Um relho cato que a Ins-
pectoria de Água» devia

solucionar >¦.'.¦;'¦
• A imprensa tem noticia-

do o caso do fornecimento
de água a uma residência
da rua Carvalho Álvim,
i^O, aintigo 142, na Tijuca,
de propriedade do.sr. José
Pereira de Oliveira.

Queixa-se este senhor dc
uma série de actos dos fun-
ccionarios da Inspectoriá,
afim de privar-lhe da água,
o que vem acontecendo,
cortando-se-lhe até o enca-
namento. Aquelle senhor
nem tem faltado aggres-
sões, quando vae á Inspe-
ctoria;

Agora, sem água, sem a
água que paga regularmen-
te, querem que elle use um
hydrometro, cujo preço
não é pequeno.

O. sr. José Pereira de
Oliveira nos veiu dizer que
fará o sacrifício de com-
prar o hydometro, mas que
lhe dêem água para às ne-
cessidades domésticas.

Este caso parece que
deve ser visto com intéres-
se pe lá Inspectoriá de
Águas, porque de qualquer
modo a attinge.

.illHIIIIIIIIIIHIIIHIinilllllllllllllh.

OUÇAM A

O NOVO
SüPER-HETERODINO

Fâça-se a revisão dos nòmôs

PARA EVITAR QUE AS NOVAS GERAÇÕES JULGUEM OVALOR DOS NOSSOS HOMENS
w w KW IMPORlANCIA,m :-:

O nome de Castro Alves, numa viella do Meyer, o de Carlos Gomes, na
Saúde e o de Vicente de Carvalho em Braz de Pina

¦ Isr^lYllls- ¦ Vr/lll bbb^ÍÍ^^^^^ÉÍÍ^RsM^bk^ÍbbI ¦RJ Wjm^ã^^^^K^UtmmW^mÈ
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1$800
0 Dragão i

bssças
Rei dos Barateiros

8
alumínio

RUA LARGA, 193
(Em frente á Light)

M AL A S
lífço. i>or Tavor de não com-
prurem sem ver os nossos
preços, muruado» e reduzidos.
Rua Assembléa 39. em trunte

ao "Camiaeiro"

SeTVALVULAS

CASA EDISON

As sessões preparatórias
doíoagresso dos Funocio-

narios Públicos Civis

RIO DE JANEIRO
Rua Sele de Setembro

Rua Ouvidor 135
TELEPHONE : 2-7780

90

Peça uma demonstração do
radio em sua casai sem

compromisso .'
DíQfílc '. •• • »•?»•#?•?•* v ••»»»*• •

A rua Gonçalves Dias, tão central quanto suburbana é a de Castro Alves

do 2" ao

a

Hoje, ás 20 hòraCíd, nos
salões clá União Beneficen-
te dos Chauffeurs, á rua
Evaristo da Veiga n. 113,
sobrado, reunir-se-á mais
uma vez a Commissãó Ex-
ecutivá dá Congregação
Permanente, que prepara
os trabalhos do Io Congres*
so dós Funecionarios c
cuja installação. está defi-
nitivâmente marcada para
o dia 16 de abril Vindouro.

A essa reunião compare-
ceva á sra. díertha Luiz'.
Serão debatidos casos de
grande alcance para a cias-
se e marcada a primeira
preparatória para o proxi-
mo dia 30, em local .que se-
rá previamente indicado.

¦••••••<

Se a Revolução estabele-
cesse no Brasil, como era
de esperar, ò domínio da
Justiça, uma das suas obras
primordiaes deveria ser n
completa alteração dos no*
mes das ruas dá metro-
pole.

Ao menos essa deveria
sçr intentada a bem da' in-
strucçâo das uovãs gera-
ções. .,

ou Gonçalves Dias? E ja-
mais chegaram a eleger o
va te maior.

Bilac era defensor do
poeta da "Minha terra tem
palmeiras", muitos outros
artistas, seguidos pela mo-
cidade, batiam-se pelo
grande yate das "Espumas
Fíüctuantes''.

Os prefeitos e intenden-
tes, porém, resolveram a

Mas Bilac ficou ali, nn
praça onde finda a rua
Gonçalves Dias e Luiz de
Camões, ali nas bordas do
largo de S. Franciscos.

Menos felizes foram, po-
rém, Aluzio Azevedo, cuja
rua é transversal á Doutor
Gouvéa, no Jockey Club;
Alvares de Azevedo que fi-
coti, perto de Miguel Ange-
lo, inás no Jacaré; Fagiin-

APARTAMENTOS
DE LUXO

Edifício Gaetanc
Se gr e to

' Eselusíivamente paru
famílias -

Hall —- Saiu de jantar —
2 é 4 quartos — Banheiro
completo — Cozinha -**'
Filtro e área com tanque
— No coração da / cidade.

KUA PEDKO IN. 7

A Ghegada de uma brilhante
piannista

SÉNIIPPÁÔI+m ;-fo$sos inçomiwdos,
dores mwstrtóès, Irrei^aridtdM, toniei

cápsulas SEVCNKRAIIT (ApN^aMna-Arruila)
Der<. Dfog. Pacheco. Eu* dos Andradas, 43/7 - TuboJI.

Ic9 ^j|

Vir ^

A bordo do " Aralanza
chega hoje da Europa, em
companhia do seu esposo,
o sr. Creorges Massè e do
seu irmão, sr. Mario de
Castro, a pianista brasilei-
ra Maria, Antonia, âçtual-
mente com residência em
Paris.

A brilhante pianista, dis-.
cipula. aqui de Henrique
Oswaldo e em Paris, do
professor Phiíippe, con-
qüistou largo triumphó
nos Estados Unidos e na
Europa.

O "Arlanza" chegará á

¦ • * • • • •
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níínâ&ÊÊ £, rua Carlos Gomes, no alto do Morro do Pinto, a contemplar o futuro estado da' __-—,-__-_ Guanabara ¦¦- ' '..¦¦".' ' :... 's ..;..:;.
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PREÇO ao ALCANCEoiTVDOS

constitue sempre

ÓCULOS
VEJAM US NOSSOS PIt.ÇUS
PARA UKLLIiAS MÉDICAS

C8Sa IOCal setembro 
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I ALMOCE ou JANTE
NO ItESTAÜUANT

CÁMPESTRE
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Exercite as

Preventivo e para
;;:. a.;gryap0 
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A' venda.em todas
as pharmacias

e drogarias .
ALMEIDACARPOSO

&Ctou

AS 5 PERGUNTAS DE HONTBM E
AS RESPECTIVAS RESPOSTAS .

911 — Quem presidiu pela yrimelrs res
Senado do Império T —O . Marques

Santo Amaro. . ¦',)

I
«o

912 ~°8 Bcnadorea do Império ora-a eleitos
dlrectamente T • — ¦ Não. O ioffraglo e#a

indiroeto. O corpo eleitoral: desitfjjava oa eiflá-f
dàos mie deviam eleger oe senadores, • a eiei-
ção DíBtea .era-feita nas ijsffejás.;-: ••;"-;¦

913 ~ Q***"1* taventoa o shrapnel 1—0
neral H. Shrapnel, falíeeid»; tm 1842.

Zt-

914™*** «mem partia, por primeiro, a Idéa
ds mndanea da capital do Brasil para o

Centro? _ Segundo Vamhafem, partiu dos
uatriòtas da conjuração 'mineira/'«m 1789.

915 ~Km ?uc data foi concedido £ edllldade
carioca o titulo de Senado dá Câmara ?

~ Em carta regia de 11 dé março de 1767.

o leitor que quizer coliaborar nesta secção
poderá enviar ao secretario do DIÁRIO DE
NOTICIAS as suas perguntas, fazendo-as
acompinhar sempre das respectivas res*

postas...

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

dade, os documentos allu*
sivos á fundação da nossa

Qual o verdadeiro nome-dp
celebre escriptor francez
Stehdhal?
Onde fica a maior cataraetc
do mundo quanto â exten*Êãú? -'-::'/y':tr-'-::l'-'\i::l-'.

919—Em quanto sa calcula a ener-
gia electrica que pôde f orne-
cer a cataracta de lguássú?

920—Quando se ouviram no Rio
de Janeiro as primeiras ope-
retas?

917

918

A' venda.em todas
as pharmacias
e drogarias .

 ALMEIDA CARPOSO
•- 
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Uniformes e enzovaes para
todos os eollegios, de Ra-
pases e Menina»; a maior
casa em Vestuários para

crianças.

A' COLLEGIAL
h. S. Francisco, 38/40

A;denominação das vias
éjlogradouros públicos.em
nossa" Capital sjâo pérma-
nentes destruicloras de tu-
dp'-''quan;tp.'derçultp ao pas-
sádo os professores ensi-
nam nas casas -de instru-
cção.'

Tomaremos, hòjè, para
e x e m p 1 o um dos > casos
mais "typicos; desse facto,
examinando como se têm
consagrado os nossos gràn-
des homens de letras cbel-
lo-artistas através das pia-
cas das ruas. Somente va-
lorizam plenaniénte: os seus;
poetas e arttetas os povos
dignos do nome de ciyiü-
üsídps. Nesses a mentàlida-
de collectiva sahe;'collocar.
em;primeiro plano dos yâ;-
lorès nacionaes os l dos bel-
letristas e bello-artistas.;

O Brasil, pòrémí, por
muito que' seja culto, estú
bem longe da altura men-
tal de uma França, ou Al-
lemanha oü Itália. Dahi os
disparates decorrentes dá
valorização dos setis )ho-
mens de letras e artes,prin-
cipalmente nesse caso es-
peçifico que é o da pérpe-
tuidade de seus nomes nas
ruas.' ¦

QUAL O MAIOR POETA?
GONÇALVES DIAS OU

CASTRO ALVES?
Os cri ti mos e poetas da

velha geração gastaram
largo tempo a discutir qual
era o maior, poeta da gera-
ção anterior: Castro Alves

pendência summariamen- des Varélla, no Encantado;
te: como .Gonçalves Dias, | Arthur Azevedo, que foi

, além de.grande poeta fora
homem de Estado, resolve-
i'am consagral-o o maior
ou a muito maior, perpe-
tuando-lhe o nome numa
das. ruas mais centraes da
metrópole e atirando o' de
Castro AWes para uma rua
suja do Meyer.

E'-' certo que a rua do ya-
te supremo termina numa
rua Getúlio, que não é rua
Getuliò Vargas, mas sem-
pre lembra o nonie de sua
èxc. E ha uma rua Brazil
(cpm^Z) na Piedade e uma
Ainerica,; na Saúde. E Mi-
guel Ângelo, foi também
atirado para o J a ca ré,
quanto suecedeü também a
Christovâo Colombo.

pòstp um pouco além, em
Caseaclura Cruz e Souza,
que ficou pelo Encantado,
e Vicente de Carvalho jo-
gado em Braz de Pinna.

Tiveratíx mais sorte Raul
Pompeia e Euclydes da
Cunha, a que legaram; ruas
em SV Christovâo; Àraripe
Júnior, na ruà Barão de
Mesquita, e Luiz Delfino,
na rua Pereira Nunes.

; Para os relegados ás ruas
mirins dos subúrbios, ha
dois casos que consolarão:
o de Carlos Gomes, que es-
tá exilado na Saúde e o de
João Caetano, que fica de-
fronte á rua Pinto de. Aze-
vedo.

i

sadia

¦ 
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PORTUGUEZ AS
OURIVES 37

(Eiitre B. Aiies p Alfundesa) ;[

e terá sempre uma
alimentação

PETISQÜEIRAS
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FRANCISCO DE A6UIA1Í & Cia.
Penhores aobre Jóias e

mercadorias
5ft~RUA LUIZ DE CAMÕES—36:

Tolephone j 2—9238

60 dias para substituir seu toldo!
Seja pratico. Faça a sua MARQUIZE. E* mais comnip-
do, mais distineto e mais elegante. A MARQUIZE é
obra definitiva e zomba da acçâo do tempo. Peça or-
çamentos e sofsestoes, sem compromisso, a

MARQUIZEr^^^^
Fabrica e escriptorios: RUA DO LAVRADIO 17

'-'^v ¦ ¦ ¦ ."• '-¦¦'¦'' ' - 
'

BmÜS—l W

I P^USisTin^ ¦I ¦^r^_L_RM_nv ¦I È'_ll__l I
•'___¦. 'us! M Imã WWWu'I Lv!_ tt^af I

PHONE: 8-5461 FACILITAMOS O PAGAMENTO
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RESTAURANTE "PONTO CHIC"
Casa cenuinamente Bahiana. Coziifha especializada

em pratos nortistas. HOJE — Sarapatel á Bahiana
ou Angu de Quitandeira. Funçciona tortos os dias úteis
em suas luxuosas installações, á rua Rodrigo Silva, 32
— Tel. 2-9799. |i
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MALA REAL INGLEZA
l'ABA

¦ H. Brigade
Desna . . .

FAKA O

A EUROPA
... Amanhã
V.... 4 ^bril
KIO DA PUATA

Arlanza .... Hoje
H. Monarch ... 3 Abril
Para mais informações sobre

PASSAGENS E FRETES
THE KO.AL MAIL STEAM

PACKfeT CO.
51 — AV KIO UKANCO — 55

Tclcphone : 4— 8000
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DIÁRIO DE NOTICIAS Segunda-feira, 27 de Março de 1933

Sobre Papangús
A respeito de um artigo do sr. Carlos Rubens e

— outras coisas

As frutas brasileiras no estrangeirou commerco da França com °
As laranias dà Bahia no mercatío cia França m\Z$\\ dOHIltB 0 31100 ÚB 1312

Li. mostrado pelo meu pre-
fiado amigo Jàjme de Alta-
villa, um artigo do sr. Carlos
Rubens, no DIÁRIO DE NO-
TICIAS, do Rio, de 5 dc faye-
reiro Uiíimo, em que aquelie
escriptor volta a fazer apre-
ciaçõss a respeito de um ar-
tigo meu inserto lio "Jornal
de Alagoas", de 10 de novem-
bro de 1932, se não se engana
a. minha memória. Disse: vol-

Momo: no tempo doa pagan-
gíis."

Decididamente a mania por
uma pomposa erudição tem
estragado muito o empolado
acadêmico. Tratando-se de um
caso de íolk-lore nacional, elle
vem com o folk-lore universal.
Dahl eu lhe perguntar: e por
que razão o papangíi é o car-
navalesco, e o mascarado ?
Isso era o que deveria ter res

ta a fazer apreciações, porque põndiãò o sr. Gustavo Barroso,
no referido .artigo o sr. Carlos ge eUt commentando a chro-
Rubens refere-se a uma sua n'ca de Rachel de Queiroz, le-
chronica anterior que não tive vantei a hypothese (hypothe-
oceasião de ler ainda. E' so- se, sim, e não "parecer do di-
bre umas notas de leitura que gnissimo folk-lorlsta alagoa-
escrevi sobre '•Papangús". i no", como se expressou o sr.

Neste artigo de 5 de feve-.-.] Carlos Rubens), dé sev o pa-
'•eiro o escriptor Carlos Ru- t pangú uma farça do reisado^
bens divulga a opinião do sr. | caberia a elle dar a origem da
Gustavo Barroso e unia carta
de um sr. Cunha Júnior. A
carta deste senhor tem por
fim af firmar que cm.Pernam-
buco sempre conheceu a pa-
lavra "papangú" e se referia
a "um cavalheiro mal vestido,
mal montado, num cavallo
feio". E acerescenta que lhe
gritavam: "Lá vas um papan-
Éú". para proseguir commen-
tando: "E isso era commum
no carnaval do Recife, pois
era chie naquella festa mon-
tar-se bellos e fogosos ani-
mães. bem arreiados. etc. E se
o cavallo e o cavalleiro não
estavam em termos, lá vinha
a vaia: — papangú".

Efíectiva mente eu af firmei

A firma Ferreira & Sorlano
dirigiu ao Acklido Comnvercinl
do Brasil era Paris o seguinte
relatório sobro as laranjas bra-
sikúras naquelle paiz.

A» irxper.en.eias feitas ato
hoje — O anuo de 1032 marca o
inicio da importação direeta
das laranjas brasileiras em
França. Foi a partir'do mez eis
Agoêto quo começou realmente
a vinda das laranjas do Brasil
no mercado francês. As fruetas
chegadas anteriormente a essa
data não corresponderam ás
exigências do consumidor fran-
cez, sobrotudo sob o ponto de
vista ila côr. A laranja brasi

que, desde o embarque, se con-
siderai! como incapazes de re-
eistir uo transporte e ao de*em-
barque; (í.!*") Um empacotamento per-
feito, dc modo a que as fruetas
eo conservem tão bem quanto
possível durante a travessia;

3o) A conservação cm frigo-
rifiuos eepeciaes, uma vez che-
giulas ao território francez.

A situação do mercado fran-
cez - Ao contrario do que se faz
nos mercados hollandezes, alie-
m&es e inglezes, onde as ven-
das se effectuam cm leilão, o
que assegura um escoamento
rápido de todas as mercadorias

loira, comparada ás laranjas cie' recém-chegadas, o mercado
outras procedências, ú pallida; francez estabeleceu como sya-
c. os consumidores franceses es- toma a venda amigável, e o ae-

palavra, a razão de ser de um
mascarado se chamar papan-
gú, e não vir com a sua ma-
nia de erudição.

Embora tivesse levantado
somente a hypothese de sev o
papangú uma farça do reisa-
do, eu poderia dizer, me justi-
ficando, que hão andei muito
errado. E isso é o que irei ex-
pllcar sem precisar commen-
tar o folk-lore universal. Pre-
cisamos antes de tudo ter
bem estudado e conhecido o
folk-lore nacional.

A palavra "papangú" é com-
posta do verbo papar, no sen-
tlLtíp de comer, dé gostar de

I uma coisa, e do substantivo
i angu. Quer dizer, portanto: i
I comedor de angu

tão habituados ás fruetas cie
coloração vermelha. E* uma
questão de habito, mas do sum-
ma importância.

O mercado de Paris, que cen-
tralisou a quasi totalidade das
chegadas, ..acolheu bem as fru-
ctas de bôa qualidade, especial-
mente as laranjas do typo
Dahia e Pcra que correspondem
ao paladar da clientella fran-
coza.

Nestes ultimp3 annos, u Frun-
ça não dispunha para o sou
consumo estivai senão de algu-
mas laranjas tardias vindas da
Hespanha. de bôa 'conservação;
mas taes fruetas, passado o mez
de Junho, attingiàm preços pro-
hibitivos c o consumidor fran-
cez preferia passar sem essa
frueta.

Durante o verão, nos cafés,
encontrava-se a laranjada, con-no meu artigo sobre páiiingus

que a palavra só a encontrei j gu poderia dizer que este | servada em calda, mas agora
no Ceará, parecendo-me ser appellido tenha sido dado á! está generalisado o habito da
desconhecida em Alagoas, Pa- ¦ uma personagem de folguedo .*. j laranja fresca, esprimidn, que é
rahyba e Pernambuco. Não te- ] por influencia deste (figura ¦ francamente exigida pelo con-
nho á mão. o referido artigo principal, talvez, papel mais ¦ sumitfòr, ficando assim definiu-

destacado, possivelmente mes-
mo um mascarado irônico)
tenha passado para o folgue-
do. Um exemplo claro disso 6
o "cavallo-marinho". O ca-
vallo-marinho é o capitão, íi-
gura principal que deu o nome
á dansa', hoje fazendo parte
do bumba-meu-boi.

Os Caboclinhos, o Dois cie
Ouro, são também nomes de
folguedos tirados das persona-
Bens.

A figura generalizou-se e,de
certo, pelo seu typo se passou
a chamar papangú á pes-
soa mal vestida, mal monta-

para transcrever textualmen-
te. Mas, affirmando assim, eu
não o fiz no sentido em que
a conhece o sr. Cunha Júnior,
sentido também em que a co-
nheço. Eu não a encontrei
naquelles três- Estados como
folguedo,-o que só me foi dado
conhecer no Ceará.

Aqui no nordeste é muito
commum chamar-se à pessoa
de bochechas grandes, ,caidas,
salientes, de papangú, no sen-
tido irônico de ter comido
muito angu e engordado o
rosto demais. Já vè que em
mais outro sentido eu a co-
nheço. '

De sua parte a opinião üo
er. Gustavo Barroso não des-
troe a minha hypothese.
Transcrevo textualmente como
o sr. Carlos Rubens pegou as
palavras do presidente dos
immortaes: ."Gustavo Barro-
so conhecia o papangú. E
contando-me coisas do folk-
lore universal, de que é co-
nhecedor completissimo, disse-
me que papangú uo Ceará é o
carnavalesco, é o mascarado.
Exclusivamente o mascarado,
havendo até a phrase indica-
dora da epoca esuridula de

vãmente aborto o mercado para
a laranja estivai, o que consti-
tue uma vantagem para»os pro-
duetores brasileiros.

Até aqui a laranjada da Ca-
lifornia tinha a primazia, e de-
pois dc sanados alguns incon-
venientes, devidos ás chegadas
impróprias, empacotamento e
transporte, melhoraram tanto
que o commereiante francez se
convenceu da segurança na im-
portação dessas fruetas.

E' de temer que para o anno
em curso, Jembrándo-se da onc-
rosa experiência do anno pas-
sacio, o còmmerciahte francez

goeiante francez faz questão de
obter fruetas capazes de longa
conservação.

Os differentes armazéns que
compram em venda privada m
amigável conservam as fruetas,
segundo a importância da com-
pra, durante um prazo que va-
ria de uma semana a um mez,
e a queda dos preços correntes
só se dá quando as fruetas não
se conservam, o que obriga a
uma venda precipitada.

Escolha da mercadoria na
partida. - Convém estabelecer-se
no Brasil a regulamentação of-
ficial e a creação de uma li-
cenca dc exportação. Taes li-
ceneas concedidas unicamente
por agentes officiaes do Gover-
no, devem constatar o estado da
frueta ao partir. Os iii3pectores
encarregados de examinar as
remessas devem ser especialisa-
dos na cultura é no empacota-
mento das laranjas, afim de es-
tarem nos casos de poder julgar¦se as fruetas que lhes são apre-
sentadas para a exportação têm
as qualidades de resistência e
conservação requeridas.

Nos Estados Unidos são pas-

eados certificados constando:
Io — A qualidade da frueta;
2° — A escolha;'3o — O calibre e o empaco-

tamento.
Taes certificados constituem'

uma garantia, mas seria, pen-
samos, conveniente expedir-se
uma segunda via no momento
do embarque, Sempre que a
frueta não apresentar todas as
garantias, os inspectores deve-
rão recusar a expedição dos
certificados.

Dess'arte, o comprador .es-
trangeiro, que abriu créditos,
se encontrará a coberto, pois o
credito aberto não poderá ser
negociado sem que as fonnaii-
dades exigidas tenham sido
observadas.

Será de conveniência essen- '
ciai que, além da certidão sobre
a qualidade, seja passada uma
outra attestando que as fruetas
não apresentem nenhum traço
de insectos ou larvas suscepti-
veis de so propagarem aos
vc rgeis francezes.

As próprias Companhias de
Navegação devem recusar o
carregamento em seus porões
das mercadorias que não estive-
rem garantidas pelas certidões
precitadas, de modo a assegu-
rar um transporte perfeito das
fruetas sãs.

Calébragcm — O tamanho das
laranjas deve ser rigorosamente
respeitado, levando-se em con-
ta que para a França os cali-
bres que melhor se vendem são
os de 150 a 252 fruetas por
caixa, sendo a mór parto «Je
176. 200 e 21G.

Será inconveniente remetter
para a França laranjas ou
muito grandes, cuja venda é
muito reduzida, ou demasiado
pequenas que não são vendidas.

Transporte por mar. E' inu-
fcil tratar neste relatório • da
questão de navegação, posto que

esta questão está,sondo estuda-
dn pelas Companhia interessa*
das quo esperam tirar vantagens
tlesse3 transportes.

Conservação da frueta cm
França. Visto que as linhas re-
gulares entre o Brasil e a Fran-
ça não têm chegadas ainao
quinzenalmente, convém cuidar-

| se da conservação das laranjas
ide modo a que cada vapor car-

regue o máximo possível, atm»
¦ de manter-se o constante abas-

tecimento do mercado.
A França hão possue actual-

mente frigoríficos especiaes
para laranjas. E como soja in-
conveniente aceumular as fru-
ctas citricas nas câmaras fn-
gorificaV destinadas a outras

i fruetas. projectos estão em os-

lí*82 1'Ó.il. l»30
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No Lar e na Sociedade
Romance

da, etc. Essa a idéa que quero i hesite cm recomeçál-á sem es
a evolução que
na. sua applica-

| DE CABEÇA.DE DENTE*
I.QRIPPE ou QUALQUER DOR

jp*1*
tes®*"*
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LABORATÓRIO NUÍR0THERAPICO-RI0

Ondulação Permanente
INSTITUTO BRIAR

60$. Corte de cabellos 2S.
Manicure 4$. Mascara dc
Lama ou Massagem 12$.
Tinturas em todas as cô-

res, etc.
Gonçalves Dias 73,4" andar

Telephone: 2-1351

pashfhas
MVÍK Ll°
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crer quanto
i teve o nome
ção.

Depois, a hypothese de ser
parte do reisado vem confir-
mada por um folk-lorlsta de

] valor que nem é o sr. Leonar-
do Motta. • '--

| Dos nossos folk-loristas pou-
i cos. tém as qualidades do sr:
i Leonardo Motta. Viajando
j sempre, colhendo integral-]
! mente o nosso populario, o sr.
Leonardo Motta nã'o precisa

! citar Puymaigre, nem Rodri-
guez Marin, nem Andrew

i Lang, para ter autoridade
j bastante no ássumpto.
| No vocabulário appenso ao
i seu livro "Cantadores", expli-
ca elle a respeito da, palavra
papangú: "Indivíduo'que sáe
á rua mascarado em tempo
de.carnaval ou nos "reisados";
Indivíduo molleirão."

Nada mais claro do que isso.
Portanto, eu resumiria o

meu pensamento no seguinte:
nome de papangú pertence

a uma personagem de folgue-
do, passou depois a este (que
não sabemos bem se é ¦ uma
procissão carnavalesca, se é
testejo de pateo de Igreja, se
é dahsa de Natal, etc), e de-
pois, desapparecldo este foi-
guedo com o desenrolar dos
tempos, generalizou - se por
adaptação irônica ao mal ves-
tido, mal amanhado, possivel-:
mente traje de apresentação'
da personagem'.

Não quero, porém, avançar:
tanto. O que eu acredito seja
papangú é essa figura de mol-
ieirão de que fala Leonardo'
Motta e que talvez seja flgu-1
ra de folguedo já desappare- I
cldo. Isto é o mie se precisa!
investigar.

Não tendo affirmado coisa
alguma, ficando apenas na
hypothese, no meu artigo de
10 de novembro, eu lembrava
que Os folk-loristas se mani-
testassem a respeito. Poderia-
mos, por exemplo, ouvir a opi-
nlão autorizadlsslma do sr.
barão de Studart, conhecedor
profundo das coisas do nor-
deste e especialmente do Cea-
rá. Ou a do sr. Rodrigues de
Carvalho, eminente e culto
folk-lorista pernambucano.

São pessoas que podem di-
zer a ultima palavra no as-
sumpto. Com segurança e com

i intelligencia. Porque em ma-
teria de folk-lore nordestino

poucos se approximarão delles.
E por emquanto é o bastan-

te que tenho a dizer a respei-
to dos papangús.

j MACEIÓ'.

tar certo de que as laranjas
brásHéiras offerecem plena ga-
rantia. Os- transportes mariti-
mos, defeituosos, e a moléstia
das laranjas da região do RIO. jniui!to especialmente o' stem-rot
deram um prejuízo do 25 a
50.%,; <? o próprio retalhista per-
deu tanto dinheiro que difficil-
mente desejará fazer novas en-
commeudas sem uma garantia
previa, de caracter official.

E', pois, indispensável, (si o
Brasil quizer conservar o seu
logar no mercado francez), evi-
tar-so a renovação dos inconve-
nientes que se produziram no
anno transacto, sondo, para tal,
necessário resolver-se 3 pro-
b lemas:

1") — A escolha da frueta
in loco, eliminando-se todas as

Anniversa.-ios

CASA HORTULANIA
(Fundada em ISS1)

KUA DA ASSEMBLiJA 79
Tcicphonc: 2~-0576

Exportação de frutas e gemon
teà de Ricinuu (Mamona). Bn-
nanas e laranjas das espécies

exportável.

Continuamos á realiãi..' vulto,
sas Dlantaeões, Teehnuos espe.
oializados e cora longa pratica.
Memoriaes e orçamentos com-
pletos. Preços vant-ijoao^. Mu-
das, enxertos e sementes de
Ricinus selceeionacbs pnra ser.

vicos caranti-1-is.
Formação e reforma de jar*

dins. parques e pomares.
Peçam lnformaç<>H ú
CASA HORTULANIA

Nom. u:n, nem ouí.i'0 explica-
riam o facto. E ha factos como
ti'sto que se ná'-> <is.plica.m, Co,
uhecev^ni-se. Ést.lm.a-rani-sí ven,
do.se nos olhos reciproc^nTJíitü.
Que hiütovin li.ncla a que um lia
no livro dos 0II103 do outro? Aa
almas delles se viam, de olhou
para olhoa como se debruçadas
sobre du^s janellas frviiteirus.':
Com di"s, ape-nas, falavam uma
lin^uageni titubeada c cpwmovi-
da, uma linguagom iritàda de
mysterio, humlda de àonfcimèintp;.
Nenhum pensava que ficaria go--,
tarido do outro. Não Eabiair. paru
que divino martyrío caminhavam.
Mas sentjam que, se st separas,
sem', nos s^us corações a sáutia-
do fincaria uma &ev.x niòVtificãi
dora. O destino, nfio contiivara
ainda uma semana de amizade,
íel-os . encontw»rem-se sosmhcs
um Instante. 'Elle betjou.lhí. h
mão morena e bem feita; iijio re.
sistiu á earnaçáo floral d.i boeca,
que lhe pareceu a rnais fresca a
formosa bocea do mulher, e bei*.
jou.a. Foi um instante IndeácrS
ptivel. Não soube o quo Eentm
ao fluido sobrenatural daquella
beijo que lhe revelou todas àa
delicias da. terra o d-o céo o ffjz*
lhe querer ser Deus, para cor.o-
aj.a, a ella, a magnífica, a ma-
ravilhosa, com rosas <ie sol e tou,
cai-a de magnificeacias iiidiai-
veis. Depois.,. c"'mo que desper.
taram de um sonho, Que seria,
agora, dos dois? Que sentimento
existia no coração de um. polooutro? O que seria elle- na vida
delia, elle que lho abrira o corn-
ção para uma i,mme>sidad« desço,
nheckla? O que seria cila Tia vi-
da delis, ella; .com aquelie mo.
reno perturbador, oquc-lles oHioü
fascinantes e aquella bocea cheia
de sènãuàlliado o cobiçada como
um fruto maduro inailin^ido?
Entre os dois ergueu-go-a duvida
E soffr.eram. Penaram.^Creando
um romance de amor. O romrm.
co de um amor que talveü tenha
vivido o instante ephemero de
um beijo — o'instante daquelle
beijo que trocaram, nfio sabem
como nem para quê.

CAJ.LUCIO.

Fazem annos hoje: a meni-
na Inah Lima, filha do si
Sebastião Mello de Lima; o sr
Ariosto Berna
Qondim de Oliveira.

Dr. Archimedes Pinto Aman-
do — Faz annos hoje o dr.
Archimedes Pinto Amando,
commissario de policia e que
actualmente vem servindo no
19° districto.

Muito eátimado entre seus
collegas e nos meios da im-
prensa, o dr. Pinto Amando
receberá hoje muitas felicita-
aõss.

tudo para construir-se câmaras
especiaes para laranjas, em
Bordeaux e no Havre, de modo
a resolver-se o problema, defi-
r.itivamente, para melhor equi-
librar o mercado francez.

Conclusões: Apesar dos direi-
tos aduaneiros elevadissimoB
cobrados pelo peso bruto das
caixas, as laranjas do Brasil
conseguem competir com as fru-
ctas de outras ptovenieneiaa.
Só os Estados Unidos, de facto,
beneficiam de uma tarifa ml-
nima; mas as despesas de
transporte, em conseqüência' da
passagem pelo Canal de Pana-
má, muito mais elevadas, como
pensam essa differença alfan-
degaria. Seria opportuno con-
seguir-se, por via diplomática,
a reducção da tarifa geral em
tarifa minima, nas alfândegas
francezas, bem como uma re-
ducção dos fretes.

Pensamos que para este an-
no os primeiros negócios, de
«xpericncâa. devem ser tratados
nob a base da consignação, isto
para permittir uma demonstra-
ção pratica do trabalho effe-
ctuado pelos produetores brasi-
leiros. Todavia, é quasi certo
que, segundo as primeiras re-
messas, será possivel tratar-se
de compras directas sobre a
base F.O.B. do embarque em
porto brasileiro.

A céntralisaçãó do todas as
exportações nas mãos de um
Consortium no Brasil, e de uma
firma, .em França, teria como
resultado assegurar uma esta-
uilidade perfeita no mercado:

a sra"*Èsthe''' sendo outrosim conveniente es*' ^ ' ° x tabolecer-se uma marca «nica á
qual todos os compradores se
habituarão facilmente, sobretu-
do si se attingir á perfeição no
ponto de vista da qualidade e,
desse modo, conseguir-se para
às laranjas brasileiras o que so
conseguiu para as maçãs e as
péras de proveniencia norte-
americana no mercado francez,
isto é, a confiança absoluta do
comprador.

Commemoraçòei
A Sociedade dos Ourives

commemora no próximo dia
1° de abril o seu 95° anniver-
sario de fundação, com uma
sessão solemne, seguida de um í
baile no Orfeão Portuguez,!
cujos salões lhe foram gentil-
mente cedidos.

Caberá ao associado, gran-
de bemfeltor. José Muniz Ne-
vares, como orador official da
mesma, dizer o que tem sido
a vida da sociedade. Após essa
oração e a entirega de dlver-

<sos.prêmios, terá Inicio o bai-
le, havendo optimo serviço de
buífet.

COMMERCIO CARIOCA
A FIRMA DARCTí DE SOUZA
& C. TRANSFERIU SUA SÉDE

Para attender ao crescente
desenvolvimento - de seus ne-
gocios, a firma Darcy de Sou-
za' & C. acaba de transferir
sua séde para a rua Uru-
guayana 135, onde se acha,
agora, confortavelmente ins-
tallada e apresentando um
grande sor,timento de artigos! ?
de electrlcldade em geral, ra- ' *
dio-telephonia, artlgos de cou
ro e vime, além de outras es
peclalidades do ramo.

HOTEL AVENIDA
CAPACIDADE PARA

500 HOSPEDES •
Dos grandes, o mais.
central, .o. mais commo-
do e o mais econômico
AVENIDA RIO BRANCO

Rio de Janeiro

fOfcMICIDAS
50'

«X! <»

OU

Jóias
Cautelas da Caixa

Econômica •¦
Empresta o VALOR

REAL
Casa Gonthier
46, Luiz de Camões, 41, e
195, 7 de Setembro, 195

('•aman

S««uniio lhfòrma o mlilMo com- • commereio do llra*'l L-om ii l-.i
morcinl junto á «tmbaixada do | ça noa tros ulttnw^ "*>:]»* se
Brasil em paris, » inovimoiito do primo p£lan cifras s«B'uint'ia:

Unidade: Fh. 1 C«J
Importação do limai! ....... ..•••
Exportação pára o BrasW ..•¦••
Differença« a favor do Braail ...

por onde ae vê que'a importa-
ç>o fwineesa de pr*>ductos Mxáiy
leiros, que, cm 10:», apresentava
um BíUdo a favor do Bnuil do,
Va. 6X9.058.000, «imi d" 72 mi-
ihíes 781 mil iTíivieoa dc 1831 *.u-
ru l£)a2.

A sltuaçfto do nosso in terçam*
b:o commercial •jom a Franja em
1932 foi ainda infariov Á dos «•>!-
nqs.antorlorcs. P'is, *5« no anno
passado comprámos '><¦ este paii*
inonOíj.120 milhões do "ruiico.3 do
moroadovlas do que no anno pro-
codente; vcndoinos-llt<i, cutreuuvto,
m-jivbá «3 milhôea do <juo om 1931.
Apesar do alguns produetos huye-
rem entrado em ru^i^r quantid"-
de, a grande mai'>rÍH ;'.»« «cissus
exportações oara :>¦ França, em
1932, dimlnuií-am nn ton,3lagé*n
como rio valô«£

As entradas do cafó, por ci-«m-
pio, dlminuirsm, vól*tiír«-M'3nte a
1981 da 25.284 toníleja-, sejn
um decréscimo de 27 oj«; aB de
cacáo diminuíram do 004 tonojr.-
da.9, soja um deciM.3ctmo de 60 "i";
as do borracha dlmihu}ra.m <!«
28 T, sejam "C0Õ toneladas. O
algodão, sobretudo, apresenta um
decréscimo notavol: '* diff«r*»ea
ó da menos 2.269 .tonelada*, ten-
do entrado, em 1932, apenas 1 to-
nelada d*ste artijr» proeetíeirt<? do
Brasil, ao passo que ;t Àvg3"%t.i,,a.
exportou 2.717' toneladas c aa
colônias fvaucczas 3.333 toncla.
das.

Vejamo.3 as°ra, °m detalhe, o
movimento de alguns d^s nossos
pfihcípaèa pro.du:V>a de exporta,
cüo para a Fran-a 1103 dois ulti*
mos annos:

Cnfé — Verificas quo a bai-
sa gorai dos preço» otòeryãd-*
neste- artigo n&o Impediu que di-
minuisse sensivelm'ínt» a t::poríu-
çüo deste no=30 produeto para a
França, diminuição esta favoreci-
da pela paralysacão, durante três
mezes, do porto d* Santos. As-
sim é que no tot,-il de 186.3Ü.9
tone!a4a3 importadas no valor
do Fs. 1.020.624.000 — o «aíê do
Brasil apparece apenas com 97.109
tonoladas no valo? de Fs. 
499.5S1.000, ou sejn:;, 51 *'|'\ —
tendo sido esta proporção de 63 ».|?
om 1931, de 62 % em 1930 o de
GI % cm 1329.

Emquanto o café do Brasil di-
mitiuia , pois, de 27 °fo relativa-
mente a 1931, o das Colônias
que, em 1930, entrará com 2,8 vo
e, om 1981, com 4,8 c/o — passou
a contribuir, no anno passado,
com 9,2 %. A maior parcella dos
cafés coloniaes foi fornecida, por
Madagascar, com; 12.122 tonela-
das em 1932 contra 7.633 em 1931
e 3.136 em 193Ò.

Os cafés "diversos" da America
Central e do Sul, correspondem a'
40317 toneladas, sendo <>s princi-
pnc6 fornecedoras o Haiti (12,649),
¦a Vòncauela (11.S85), a Colom-
bia (3.789), o Equadev (3.065), a
Nicarágua (2.531) e a Republica
do Salvador (2.392).

Os cafés, "diversos", daa índias
Hollandezas, da Arábia e de ou-
tros paisses da Ásia contribuíram
com 28.658 toneladas, dos quaes
o principal, das Indins Hollande-
zas, com 20.020.

Os cafés "diversos" entrados
na Franca pelou differentes fcalzes
européos. e pelo Egypto e Tur-
quia contribuir»m com 3.790 to-
neladas, notando-se a Hollanda
com 1.983.

A proporção de todos os cafés
"diversos" importados em 1932
foi de 38,9 °/c, o que perfaz, com

O Brasil-não contribuiu para a
exportação de charuto*!, quo fui,
em 1932, de 50.C1U centos, nem
paru a, dc cigarros, que ioi <1«
11.629 quintaes. .

Borracha — Esta nossa expor-
tuç&o pura a França diminuiu, em
1932, de 56 % rulativamonte 1*
1931. No anno passado, para o to*
tal d« 40.947 toneiailus o Brasil
contribuiu com 649, ou saja 1,3%.
Os principnes fornecedores de
borrucha á França cm 1932 fo-
vam: Inglaterra, com 6.508 toiiè-
ladas; Indo-China franeca;., cem
5.199 toneludas; o Estados Uni-
dou. com 2.125 toneladas.

Manganez — Em 1932, o Brasil
contribuiu «om 6.590 toneladas
para o total d-a 818.314. Os prin-
cinfies fornecedoras de mangam',
á França foram: União das R'.'-
publicas Socialistas Soviéticas
eom '160.077 toneladas, ,» índia
eom 98.146, a Allemanha eniri
15.851, Bélgica com 7.53! o ou-
tros paizes da Ásia com 337.!»í)l!
toneladas.

O Brasil exportou ainda para .*.
França, em 1932, 29S toneladas .le
minérios não discriminados.

Em proporções menores impo:--
tou a França, em 1932, procedeu-
tas do Brasil, os se^iiintçs produ-
cios:

£m toneladas:
Total Brasil
27.040 23.fi
0.378 1,78
7:421 269
3.787 360

839 • . 
'823

18; 359 !'".i
20.462 78

Em toneladas.:
Total Brasil

Couroü 
Peites
Unhas e ossos
Chifres
Ceraíi
Slamona 
Sementes olso

Tortas oleo ...
Farelos div. ...
Piassava ... ...
Cocos 
Madeiras
Manarias
Laranjas .....

As tangerinas
total .de 39.230
dentes, pyineipaliti
nha e da Argélia.

.100.028
133': 289

40.4-1.1
7 í.

2.207
224.5S0
201; 285

800
.04':': •*»

0 L
100
OT.1»

.188
entraram num

toneladas proce-
nte, da Hqkpa«

VÁLVULAS
TARA

RÁDIOS

9,2 % daa Colônias francezas,

DE

i

DIEGCES JÚNIOR.

1——T DIVORCIO — ~*-.

ÍAbsaluto 
no México. Novo

casamento: Informações era-
itlt com D. Glcca. Av. Rio
{Branca, 91 eala 13 — 8." an-
{dar. Caixa Postal 1494. Kio. ,

"Magnífico Hotel"
Aposentos situados num

bellissirao parque, por pre- j
ços excepcionaes, com ou'
sem refeições.

OPTIMA MORADIA NO
VERÃO

i; Rua do Riachuelo 124
PHONE — % - 9840
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PEÇAM LISTA
PREÇOS

RUA URUGUAYANA 135

GENERAL CÂMARA «-RIO
CIA. DE ÓLEOS C PR.0D.I

CrilMtCOS 1

CASA FLORA
SCHLICK & NOGUr :a

. MATRIZ: OUVIDOR 61
Telephone: 4—1281

FILIAL: GONÇALVES DIAS 67
Telephone: 2—0488

SEMENTES NOVAS

Rn
Moda, Metro 14$8
Por ter só seis cores

. Mougol da pura seda. gran-
de moda, artigo encorpadissi-
mo. largura 0.90, abfoluta-
mente garantida, do valor
rt-al de 22&500. o metro, A No-
breza á- rua Uruguayaha, 95.
está vendendo durante alguns
dias a 14S800 o metro, por ter
somente seis cores.

Aproveite emquanto ha.

ÓPTICA MODERNA
CASA ESPECIAL DB .

ÓCULOS E PINCE.NEZ

Arthur Jacintho Kodrlsnei
47 . RUA 7 DE SETEMBRO • 47

Carnes, congeladas — As medi-
das do rógimen de quotas, quo co-
meçaram a .affactar praticamente-
aa carnea congeladas em geral
desde o mez de setembro da 1081,
concorreram para o decréscimo dc
1.459 toneladas desta nossa ex-
portação. Para o total de 27.207
toneladas o Brasil contribuiu com
1.65Í sejam 6,1 %'.

Ob principaes fornecedores á
França em 1933 foram: Uruguay,
com 11.070 toneladas, n Argenti-
na, com 6.043, Madagascar, com í
6.287.

Cacáo — Para o total da impor-
tação de cacáo em 1932 (43.871
toneladas) o Brasil contribuiu
com 1.173, sejam 2,6 %.

As Colônias francezas entraram
com 36.730 toneladas (sejam
85 %). y 

'
¦ O Brasil não exportou nem uma

tonelada de chocolate nem de Cu*
cáo moido, cujos totacs, eiitretan-
to, a .tingiram, respectivamente:
chocolate — '970 toneladas, cacáo
moido — 2.646 toneladas.

Da me»ma fôrma, foi . nulla u
contribuição do Brasil par.*, a ex*
portação da baunilha, quo. entrou,
não «obstante, com 10". 616 tonela-
das tendo sido a contribuição de
Madagascar de 9.104 toneladas.

Abacaxis — Começaram a en-
trar os nossos abacaxis na Fran-
ça em 1932, com 10 toneladas e
meia, saja 1,5 %. do total de 677,
Os principaes paizes exportadores
foram: Inglaterra (Cabo), África
Occidental Franceza c Estados
Unidos (Hayrai).

Fumo — A nossa exportação d«
fumo para a França em 1932 foi
de 339 toneladas para o total de
48.346. Os principaes exportado-
ras de fumo em folha foram: Es-
tados Unidos, com 18.201 tonela-
das; Argélia, eom 6.774 tonela-
das; o Hollanda, com 3.068 tono*
ladas. '
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QUEREIS UMA FELIZ
PASCHOA?

Quem vecuaará tamanha oífer-.
ta: Mil contos de réis por ZOü.ÇpOü,
á venda no felizardo "Ao M'un<lo-
Lotcrico" — rua do Ouvidor, 189..
quo já vendeu e pagou G4-1 sortes
grandes de 5 a mil contos, nó í.o-
tal dc Hs. a9.05ü:-7Sl?000. nó pe-,
viodo de sua fundação uté 15 tia
março corrente e onde ea poderár
obter nom: 10Í? —.50:000.?; 20$ —•
100:000$; 80?, 150:Õ0ü^; -ÍO? —
200; 000$; 60$ — 300;'000$; 8Ü.S -
400:000?; 100$ — 500:000?; 150$
— 750:000$ c por 200$ — 1.000
Contos de réis, no cliâíS dc nbril
próximo — habilitae-vos rio "Ao
Mundo Loterico" — rua do Ou-
vidor. 139.

¦,*Mitjrj«p-.*gr.;ir>,

SOMBRINHAS?
GUARDA CHUVAS?

FABRICA

Vera'., Cr ir*
Secç-àea

á»
I

varejo •¦ jdc atacado,
concertos.

PINHEIRO DE BARROS
& CIA. LTDA.

70 RUA DA QUITANDA ÍO
Telephone-- 4—1;! 2 S

Or. José de Albuquerque
Doenças Sexnaes do Homem

Diagnostico causai e tratamento •;*

1MP0TEKGM EM K
R- 7 Setembro 807—l)e 1 ás k !¦"

GAMA PATENTE
LISCIO, BRUNO i Cia

1 Visconde Rio Branco. 1^-17
RIO DE JANEIRO

ESTA
õ COM *.™ M4.

°4^ PATIMTI *&

.CAMA PATENTE
R. Visconde Rio Branco, 15-17

RIO DE JANEIRO
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gama Patente
; LISCIO, BRilKO X Cia
i Visconde Rio Branco, 15-17

RIO DE JANEIRO
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CAMA PATENT6
LISCIO, BRUNO &.Cia|

R Visconde Rio Branco, 154f.
RIO DE JANEIRCK
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Dr. Gabriel de Andrade —Kua
Alcino Guanabara 15-A — Cinc-
landia — De 1 us 5 horas.

DrT M. Vaz de Mello
Docente c Assist. da Ifao. Me-

díciria — Clinica dc crianças —¦
Consultório: 7 Setembro 78, Te-
lophono 4-4102. — Résiâ,: rnà
Sla. Tlierezhihn. 3 (Tijuca).
Telephone: S-2911. ;

Dr. Miguel Motta
Uadiothcrapta superficial e

profunda — Av. Rio Branco 1.11
 aula no — Diariamente das

8 ás 10 da manhã c das 2 ás 4
Ia rareie.

i Dr, Bento R. de Castro
l CIRURGIA GVNECOLOGICA
* Partos a domicilio e no Sana-
X torio N. S. Apparecida — Rua
í I.. Márianna 181, onde dá con-

.iijtiis diárias das 5 ús 7 horas
.._ Tel. 0-2973.

BLENORRHAGIA
dos rtüi, ouxiga, prós.

l
s
X Doença
» tata. utero e o vários. Fraqueza
X genital — Estreitamento de ore-
í ihra. Tratamento rápido moder-
X no nem dôr no homem e na mu-
J lher. Consultas das 11 ás 18 -—.
X llua Buenos Aires, 77 — 4o and.
X DR. ÁLVARO MOUT1NHO —
í Consultas para operários a pre-
? çoi reduzidos, dai 18 ás 39 horas.

! Dr. Duarte Nunes
s

VIAS URINARIAS
X Gonoi-rhéa e suas complicações
S ... Heniórrhoidas e liydrocele
\ sc:n operação o sem dôr — Rua
s S. Pedro 0-1 — Das 8 iis 18 hs.

I Laboratório do Dr. J. J.
Magalhães Pecego

Exames de sangue, urina, os-
carro, fezes, pús, etc. UlagnOsti-

j co precoce da gravidez. Exames
4 histo-pathoiògicos. Vaccinas au

Prol. Arnaldo de Moraes
Da Faculdade F. dc Medicina

e Docente da Universidade doK'o r- Partos em casa de «a.do
c a domicilio, i Moléstias, e. ope-
rações de senhoras — Rua Ro-drigo. Silva 14. 5* andar te„2-2004. — Residências rua -Vrih*
ceza Jannaria 12 (Botafogo) —
TeK_5-1815.

Dr. Oscar da Silva Araújo!
Doenças da Pelle e Syphilis. |¦—, Rua 7 de Setembro 141 — *

Das-4 ás 6 V> hs. — Tel. 2-6480.

Daniel de Carvalho
ADVOGADO — Rua Ouvidor

71-3° and. — Salas 2 e 3 (Eleva-
dor) — Tel.; 4*5511. '

Prof. Francisco Eras
GARGANTA — NARIZ

E OUVIDOS ¦
A&Y13DÂLAS : cura radical _physlbtherapica sem operação. I

Coryza agudo, sinusites, anginas
otites mastoidites agudas. —
CÂNCER da face, boca, lábios, _língua, garganta, nariz, ouvidos: I
tratamento pela diathermo-coa- !
gulação. (Clinica úe physlotbe-
rapia especializada). Ecíificlo
Odeon, 4" andar, sala 418 —
Cinqlandia — Das 10 as 18 he.

¦_4_^ÈÊ_fmm_ i

Banco dos Funccionarios Púbicos
RUA 00 CARMO 59 - (Sede própria)

Capital  10.000:0008000
Reservas  502:175$ 138

CARTEIRA COMMERCIAL
Xauçfip dc titulo; de real valor — Hypothecas com araorti.nações mensaes - Desconto, de contas do Governo -Anti«¦h rosca. ?.* *

TAXAS PARA" DEPÓSITOS
C/s Limitada (Máximo 10:0005000)

PRAZO FIXO — (.Ilimitados)
fl mezes '. __
tf mezes '['; [ \'.'. [7')"'-•12 mezes ivi.'.".'! °." "

12 mezes c/renda mensal ... 
'.'.iii.']'.'.'.,','.,'..'.

PARA OS ACCIONI3TAS MAIS

5%

8 54
8%

JUVENTUDE
ALEXANDRE

Vida
Vigor
Mocidade

DOS

Cabelos

..u ?™ oíí.erccc o°s deposltantes inteira garantia o dl-
rHnrf.?..n.l'^"e ?..sl,a OT& é •¦•»™W«lo em empréstimos aosrunccipnarios públicos federaes, com assistência do governo c
ronLS"? 

* P°r, °9te- crfcctl>««i« Por Intermédio das suasrepartições cm consignações mensaes que constituem deposito

y***+*+»+»+++*++**++*++*++4

' Prof. Rocha Faria
Reassumiu a clinica. — Segun-

das quartas e sextas. — Rua
Primeiro dc Março 9 — 1." andar.

s, togenás.

s

.- líua Gonçalves Diaa
hdar -- Tel."2-6377.

| Dr. Augusto Linhares
? Do volta dá Europa reabriu
\ seu consultório: Run São José
% 09. Tel. 2-0515. OUVIDOS, NA-
} RIZ c GARGANTA — C1RU.R-
j tílA ESTHETICA.

;Dr. Aristides Monteiro
Livre Docente da Faculdade de

Dr. Emilio Sá
Vias urinarias. Blenorrhagia e

suas complicações. Doenças ano-
rectacs. Hemorrhoidas sem ope-
ração. Flstulas, etc. — Quitanda
n. 17 — Tel. 2-30S0. — Conde
de Bomfim 479 — Tol. 8-2624. •

Pr. Cunha Mello
CLINICA DE DOENÇAS DOS
PULMÕES E DO CORAÇÃO

Tratamento moderno da ASTTl- I
MA e TUBERCULOSE. — Raios
X. — Raios ultra .-violeta. -^
Pneumothoras. — Cons. Rua áa
Assemblea 47, diariamente, de li < \
ás 18 horas — Telephone 2-0707. 11

nJÈÈÈ
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Sapataria*
AFRICANA

: I Vae desapparecér esea \
\' antiga casa de calça-
Ü dos da rua da Cario-

ca n. 12, para dar Io
;|gar â ampliação dos
'armazéns do Louvre. j:

Todo o seu stock de;
calçado está sendo
vendido por- preços
muito abaixo dó custo, i

Í12-RUADACÜRI0CA-12
^* * #<*** #****»#^»»^»#^«.#'# i

PARA TODOS OS

COLLEGIOS
Na "X TORRE EIFFEL"
97—OUVIDOR—99

i
}t, Afediúina _. Assistente do Pro-
5 íéssor Marinho na Faculdade deMedicina o no Hospital S. Fran-
J cisco do Assis — OUVIDOS —
7, NARIZ — GARGANTA — Qul-
X t.-.irv;la 5 _ J)e 3 Ms ás 6 horas —
J Telephones: Consultório 2-5550<> — Rçsiflériciá 7-4GS9. - •

\s
'l

Docente da faculdade, membro
titular cia Academia de Mediei»
na. chele de íerviço da Fuida-
vão Gaffrée-Guinie. — Rua Liru-
guayana 101 — Diariamente das

-1 as (! hs-'.' Tel.- 3-2467

Dr. Joaquim Motta
DOENÇAS DA PELLE E

SYPHILIS

CABEL1SAD0R

Dr. Heitor Corrêa — Especià.
lista em trabalhos a ouro e (ien- jtes artifieiaci. — Rua Ram-ilho <
Ortigüo 14. Entrada pela r. 7 de !
Setembro 3 55. — Preços módicos. 

"

Clinica Dr. Moura Brasil
Moléstias dos olhos. Dr. Mou

ra Brasil do Amaral — -Rua
Urnguayana 25 — ¦•_•. ,Dc 1
5 horas.

I FormiciÉ Formidável

VIAJANTE
Para o ramo' de perfumarias,

com grande conhecimento das
praças do Norte e que possua boa
apresentação, precisa-se de um.
Cartas para Vellozo, neste jor-nal, dando amplas referencias a
res-peito das suas ultimas activi-
dades.

cSo/VM
EM PO'

K' um super-rormicida dc acção dupla e, por isto, entre os

Onuip 
ipipi RIA AIMnnr ! seus conEenercs. í- o que offèrece maiores vantagens, não só pela

fc'W 1 1 O 1 IMÜ Í-jKIPPF I I Jdadc <lc sua aP",,c»,.«°. «»no pelo resultado, que é sempre
lin UlXlir í I raP,d" o seguro dispensando qualquer espécie dc apparelho. Nos

^anat'« esparsos pelos pomares hortas e jardins, basta applicar
<2 colher do po c tapar. Não precisa «Rua. nem fogo. Evitam-se

assim os estragos causados pelas formigas. E' o especifico contraos chamados FORMIGUEIROS AMUADOS. Os gazos deste formi-cida octuam dentro do formigueiro de 20 a 30 dias.-Nos. grandes formigueiros basta dissolver uma lata do liquidona proporção de 1 litro para 15 a 20 dágua tapando-os emseguida com terra. ?

DEPOSITÁRIOS :

e* Souza Cruz
i

Só
o leite é a melhor

defesa.

\. r1

bmcó saião onde se
alisam cabellos crês-
pos com pentes e pas.tas especiaes e se
vendem os oppare.
lhos «CABELI8A.
DOR» _ Avenida
l'assos 44, sob. —

_Tc|ephonc; 2—7991.

•lestias das Crianças
OR. WITTROCK

^ ; £spee!a!is:ta dos hospitaeg da< Allemanha. Tratamento moder-
X íl:° V- I'ev.turl,a.íõea do appare-
n '-iy digestivo (diarrhéa. vomi-> tos), anemia; inapetencia, tu-
? Del'c"lose o svphilis das crian-
S t!m '^PI,icaça° dé RAIOS ÜL-
í rUA VIOLETA - Rua dos .Ou.
i ?^„£' — ,!-° andar — Phone:¦i -mio ... Residência: Rua Mi-ro Viveiros de .Castro 123^ —

Dr. Arthur Moses
(LABORATÓRIO)

Exames dc urina, fezes, esear- '
ro, sangue. liquido raehiano tu-
mojres, Hemocultura, Soro-agglu-
tinação, (Typho* e Paratypho).
Contagem de leucocytos (suppu-
ração). "Diagnostico bacteriologi-
co da diphteria. Reacçôes de
Wassermann e de Kohn. Dosa-
gem de uréa. glycose. ehloretos.
cholesterina. creatinina no san-
gue. Constante de Ambard. Vae-
cinaa aútogenas. R. DO ROSA-
RIO 134. 1° andar — Tel. 3-5505.

Muros-Vasos-Pias
Todos os artetactos de cimen- ; *

to: caixas d'agua. fossas, mani- <
lhas, degráos, etc, — Rua São \
Pedro, 181 —' Rua Elias da
Silva. 383.

A 1.001 BOLSAS
Tinge sapatos, carteiras, luvas•m qualquer tôr concerta-, refor-

ma. carteiras de senhoras. Fabriea propi-la. — Serviço garanti 
"dai

»IM OA CARIOCA. 40 -Loi»

^V(
mm

Rio de Janeiro - FERREIRA, SEIXÀS & Cia. - R. Buenos Aires, 152Nictheroy _- BORGES, COSTA & Cia. - Rua da Conceição, 27
x Para mais informações escrever a : ORSINI VARGES í

MELLO — Matbias Barbosa — Minas Geraes. |

s
S __i___one 7-3237

Detecíive - Lima
ações e vigilâncias
2-i'03 sensatos. Con
Pagamento em prestai

<•. r
jj investigações e vigilâncias pri-
jj yndas. Preço3 sensatos. Cônsul
J tas erntis. "i «ua gr-^is,. ragamento em presta.
i %'.;*; f-a"fimo sigillo. Tel. 2-0860.
X t\ \ X l'ua da Carioi:a M. 1»

\ hydrWeTe"
\ ''ir mais antiga e volumosa
X n.uesoja-, Cura radical sem ope.
s ração cortante sem dôr e sem£ ,. ••**-«, cuiii uui e

«tns.tíjmento das oceupações
Dr. Crissiuma rnho _ Rua Ro-origo Silva, 7 Daá 13 ás 36 hs.

Aos Pequenos Moveis
Vende-se' salas de janta» mo- _

dernas, desde 450$000 e dorm.to.
rjos desde. 500$000. Rua Vis
conde de Itaúna/BlS.

CABELLÜREIRA
Mme. CARMEN

Estira, ondula' e tinge — Ac !
celta encommendas de cabel.leira3
de todas as cores — Corte de
cabellos por senhoras.
RUA VISCONDE ITAUNA. 119
(Próximo,* Prac!) U de Junho).

Casa orlando Rangel
Grande Sortimento de Drogas

e de Produetos Chimieos e
Pharmnceuticos — SECÇAO DE
PERFUMARIAS FINAS nacio-
naes e estrangeiras. — Preços
razoáveis. Rua Republica do
Perà 83 — Telephone: 2-4048.

Ma^hinismos em Geral paraUsina e Refinarias — Forne-
cem orçamentos e plantas. Veiga'Freitas & C. rua São Chrieto-
vão 88. — Rio.

\ ??1r-nnuncl°s da secção OPPORTVNIDADES são reproãu-
l^u.os, sem augmento áe prego na nossa edição das 11 horas

CASA MOZART
O mais escolhido sortimento de musicas, discos e cordas. Provisória-

mente. Av. Rl0 Branco 138, 1.» aud. — Elevador.

o no^ro
ATLANTIC

Paraffiné Vtase
MOTOR Olt T

A vida do
petróleo.

mtmÈmwWmêM
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EUXRESIWBflB,.
SAIZ DE CARLOS

luttunco i »n'«»»rmn_.
l¥ ; 1R_T*MllNt_ MM*

DOSIi •

4t*t**.\ Jt *v*-i «blMi^S*
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ELIXIR ESTOMACAL
SAIZ «CARLOS
E/TOMAGO e INTE/TINO^

A VEMQA EM TÜUAS AS PHARMACIAS E DROGARIAS

<aiiiiiiiiiMiiiHiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiinK

5 Não quero outro. |i m Tampvn
s e o que possuc melhor *_ £
j mais agradável paladar. |•¦IIIIIMIIIIIIIIIIHIIIMIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllM,

OURO Quem paga me-
lhor é a Joalheria"A Brasileira"

7-B ~ Avenida Passos — 7-B

Copias á Machina
B a«» mimcographo. Curso- Com.
mercial. Dactylographia Tachlgra.
nhia Escripturação Mercantil e

Arithmetica
1 Set. 107 — ESCOLA ÜRANIA.
Línguas por Ing. e Francez nntos'.

II

CASA LIBERAL!
LIBERAL BERLINER & C.

Empresta dinheiro sobre Jóias
Metaes e Mercadorias

RUA LUIZ DE CAMÕES 60
Telephone: 2-8261

' ¦>«»««-*¦ — n — »»»o^., — iwwaal

VIAJANTES E TOURISTAS ,
I«lc ao FLUMINENSE HOTEL, vede seus amplos aposentos,todos mobiliados c com arua corrente, elevador, criadavem
attenciosa, bondes e omnlbus para todos os bairros de mi-nuto em mi„ut„ e preç08 ao ajcance de todos Praça &A

Republica, 207-209; telephone: 4-2906.

PBOA
CATAL069

CHROMO PRETO
OU MARDON
SOLA CBEPE

CASA NETTO
PREÇOS de FABRICA- ASSEMBLE*A,54

PELO CODOilO
MAIS 2*

-_j__T' ^^5*_5s^5_

CHROMO MARRON
OU PRETO FURADO

MARRON E BRANCO
^OU PPETO E BRANCO" 

^JOOO FUBA0O

'^_B_jR___i ¦'"." ^___P>

novidade em chdomo
^alemão fino ooeto

£_Ú MAPPONli(-___?*

Valt»rise o %m omneiro
empregando-o na acquisiçao de um terreno ou pre-dio. E o melhor e mais seguro emprego de suas eco-nomias. A Companhia Immobiliaria Nacional vend"terrenos a prestações mensaes, sem entrada iniciai; eisentos dos impostos municipaes. Procure conheceros terrenos da Companhia, em:

MUDA DA TIJUCA — Ruas Marechal Trom-
powsky, Mario de Alencar, Ferdinando Laboriau, Pin-to Guedes, Amoroso Costa e Gratidão. Informações,no local, com o Coronel Padilha. junto e antes do nu-mero 136.

MARIA DA GRAÇA — Bairro em franco tlesen-volvimento e servido por trens da Linha Auxiliar ebondes de Penha, Ramos e Cachamby. Informaçõesno local a rua VIII n. 119, com o Sr. Magalhães, 6rua VI s/n. (casa velha) com o Sr. Nicolau.FREI MIGUEL (no Realengo) — Entrada pelasruas Municipal e Capitão Teixeira. Informações no,local, com os Srs. Tenente Alberto Vai, á rua DrLcssa, 166; Athayde, á rua Santa Odilia 22, e no ar-mazem de Júlio Sá, á rua Nova Piraquara 16-1.PIRAQUARA (no Realengo) _ Entrada pela ruaüo Governo. Informações com os mesmos senhores,
e no bairro, coin o vigia Moreira.
Nos bairros de Maria da Graça c Piraquara existemdiversos prédios promptos para ser habitados e oueserão vendidos a prestações, com pequena entradainicial e a longo prazo.
COMPANHIA IMMOBILIARIA NACIONAL

MUsciier
LI oy fl

0EUTSCHf.lv
LLOYD

BREM.N | ia!
PRÓXIMA SAIIIDA PARA

A EUROPA

SIERRA SALVADA
Sairá cm 20 de abril para:
BAHIA. LAS PALMAS. US-
BOA, VIÇO, BOULOGNE SjM e
BREMEN.

PARA O SUL
S. Salradn .50 Março
9. Nevada 20 Abril
Matlrid VI Maio
Serviço rápido -jlc cargueiros

ANSG1R — Em descarga —
'Armassem 8.

MUENSTER — Esperado dc
Bremeii e escalas om 4 de abril'.

AGENTES GERAES:

HERM, STOLTZ & Go.
AVENIDA RIO BRANCO, 60 71

Tel i .0121.
Caixa 200 i- Telegr. Nordllovd

!^)SRK1l_P,'__^__R______i__inM«4t

Peça _r'rati_ o Livro '.'CULTO DAnBLLISZA" — C. Põstnl 2412-ÍU»

OURO l'«pó ntó 11}
.lni.i> URadiit. !•:•

HlfA DA QUITANDA L43 - Tcrrço
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No segundo'dia de uso
da Loção Brilhiinte, V. S.
nio terá mai*. catpa.

Os médicos recommen-
dam a Loção Brilhante,
porque limpa o couro ca*
belludo, tonifica-o c re-
duz • exc*isiva gordura,
além de prevenir as af-
fecçõei parasitárias que
causam o embranqueci-
mento prematuro do ca*
bello e a calvicie.

J&é&t&zê;mm
REFRESCA O COURO

CABELLUOO

As escolas publicas e o
uniforme dos alumnos

Vae ser cumprido o re-
gulamento

Segundo estamos Informa-
dos, terminará delinitivamen-
te a 31 deste o praio de tole-
ranoia, em virtude do qual os
alumnos das escolas publicas
podiam vir freqüentando as
aulas sem uniformo. A partir
dessa data, só será permittida
a freqüência de alumnos de-
vidamente uniformizados, sen-
do expulsos aquelles que se
apresentarem sem uniforme.

Essa medida foi tomada em
virtude de algumas directoras
de estabelecimentos munici-
pães de ensino n&o estarem
observando o que, neste parti-
cular, preceitúa o regula-
mento. — *•?,

REGINA HOTEL
Flamengo, próximo «oi banhos de mar, rua Ferreira
Víanna 29, telephone e água corrente em todos os apo-
¦entoa, apartamentos com banho próprio, orchestra
diária. Pregos módicos. Endereço telegraphlco: Regina

Telephone: 5-3752

10 annos de Me-
ios Em Oi Mez
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UM AVISO AOS ILLUSTRES

CLÍNICOS E 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 installada á

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

Quantas
vezes
V.S.tem-
se olhado
no espel-
ho e de-

cejadouns
OLHOS
claros e

brilhantes?
Os seus olhos

estão avermelhados e fracos,
envelhecidos e enaçados, incha*
dos ou inflamados?' Eis ahi um
tratamento rápido, seguro e
duradouro. O seu medico lh'o
recommendará. Palpebras aver-
melhadas e enrugadas tornam*
s.c alvas e e lisaa. Olhos enfra-
quecidos revigoram.
Luvc seus olhos duas vezes ao
dia com o Antiseptico Lavolho e
os seus olhos se tornarão claros,
brilhantes «¦¦^« ¦¦__;;,::,'::" LAVOLHO

(« ... ,_ .^i
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\ LINNEU DE ALBUQUERQUE MELLO j
ADVOGADO i

1 Av. Rio Branco 91 — 7.* andar. Sala 10. — Tel. 3—0173 |
I
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TERRA PARU
LARANJA

EDUARDO DUV1VIER
! THEODORO EDUARDO DÜV1VIER
{ ADVOGADOS — Rua General Câmara 76 — 1.* andar
^.«««««¦¦¦«-•i ~ **——~—¦—————- - - - — »—»^»> »»»»»¦»»«
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NÓS TEMOS 0 TERNO DE ROUPA
que o Senhor deseja, facilitando o pagamento. |
VENDE-SE FAZENDA A METRO H
76 -PRAÇA TIRADENTES — 76 I

c,
^lllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllUlllllllllltllllllllllllllllltHllllltllllllUIIIIIIIIKII"""""""11"1"11"""

"ús páros adotados, as rugas
em tornp dós meus olhos e da
minha bocea desappsrecevam cm
1 mez. Hoje tenho a, satura*
Cão de possuir o encanto de
uma moça de 16 annos. Isso
devo á maravilhosa descoberta
de Dort Leguy, o famoso Cre-
me Rugol".

Este creme age npr «bsor*
pçâo de suas substanéios nutri-,
tivas pelos tecidos da pelle.
dando-lhes vida e sonde i

Nós garantimos que o Crente
Rugol contém elementos nutri-
ti vos que são necessários á sua
eutis e que lhe devolve h bel*
leza perdida. . m

Se o suecesso nao for ven-
finado, lho reembolsaremos o
dinheiro.

CLINICA DE VIAS URINARIAS
DR. SAMUEL KANITZ

- Membro da Sociedade de Urologia da Allemanha, ex-
assistente do_ professores Lichtemberg, Lewin, Joseph,
de Berlim, e flaslinger, de Vienna. Especialista: em
doenças dos Rins, Bexiga, Próstata, ürethra, Doenças de
Senhoras, Diathermia, Ultra-Violetas. Consultório: 7 dc
Setembro 42, Sob., das 13 às 17 horas. Phone: 4-4493.

Vendem-se optimas áreas para cul-
tura da laranja "PÊRA", perto de
Campo Grande, a mia hora da Ave-
nlda Rio Branco. Íntimas estradas,
inclusive a granrfc rodovia Rio-São
Paulo. Pagamento a longo prazo c
posse Immediata. Visitas em auto
sem compromisso ou despesa. Infor-
inações detalhadas á rua Primei-

ro de Março 82 - 1.° andar*.
^^^^SMSSSSSSSSS^SI^^^SSS^SMtw^^^-jj^^^^^^^jg;^^^^^

REPRESENTANTE
Organização de própa-

ganda em São Paulo deseja
ser representada no Rio
por pessoa bastante prática
no ramo para systema mo-
derno.

Escrever á Caixa Postal
1814, á ORGANIZAÇÃO.

JOHlíSMAMVíaE

!/ylliMmm ISOLiNTES
«***¦ D£ JOHMS - - MaKViLLE

PARA ECONOMISAR CALOR E FR!0
O isolamento psira a economia do calor c, sem duvida, hoje,

V um cios problemas1 mais importantes para os eHtabelecimentos

| industriaos brasileiros, devido ao alto preço do combustível.

.lohiiK-iUaiiville ha mais de «0 annos vem se dedicando ao

estudo c experiências de vários materiaes isolantes, para evi-

tiir fiue o calor seja perdido pelas paredes date caldeiras, seus
domos, turbinas, bomlias, motores, «Hmentadores dágua «luen-

to, seccadbres;* canos, cie.

iohns-Muuville offcrcce nwteriacs isoluntès próprios para

cuaesífiíer temperaturas, actualmente usadas nos "¦-"£tT£'£*

niocessos industriaes, desde o extremo sub-zero ate a MÁXIMA

TEMPERATURA obtida c nstula em estabelecimentos indus*

triacs.

SI r'E.'AM INFORMAÇÕES E ORÇAMENTOS GRATUITOS A':

I 'm<aftatTTTTT"""~~~~~~~~~~~ tm*

S AB UGUINfl I

NO MUNDO DAS MARAVILHAS
Nâo toirt rival. 10' do oífoi-
:o segui'o, rápido e eíficarj
em todaa as moléstias do
utero e ovarl.o c suas eon-
seqüências. Pôde ser mado

em qualquer oceasião.

O ínedicamento por e:;ccl-
lencia para tratamento ra.

pido e seguro da Gl.IPl'E
intluenisa. tosse, resfriado!

inflamação da garganta.

Fabricantes: Jarbas Ramos » Cia. — Kua figueira de Mello,

37Mlio — Tel. 8-4S9S — A', venda em todas as pharmacias o

drogarias. Q__BRE O FRASCO PARA EVITAR FALSIFICAÇÃO

i

t

i

(MIXTO VETERINÁRIO)
Para Tratamento das Aves aos Animaes Cavallares

Surprehendentes resultados na cura do Catarrho, Moléstias dó Sangue e Mormo
PROPRIEDADE DÉ PIMENTA & PASSALACQUA.

Únicos distribuidores; — GLOSSOP & Çia. — Caixa Portal 265 — Rio de Janeiro^

| Sardas, Espinhas, Pannos, Rugas, Quelmaãaras e {
* irritação da epiderme desapparecem com o \

Creme do Harem
PRODUCTO HYGIENICO DE USO CONSAGRADO
Em todas as Pcrfumarias, Drogarias c Pharmacias

H>+000**»m»+0+*—»+**

I

m< Jotes-Maiwtlie v *.
s; Qfftm$mwm

* RFO OE JANEIRO: Rua Theophilo Ottoni lia — 'ífcl. 4-3575
C. Postal 2691.

' S\0 PAULO: Kua líresser 492-A — C. Postal 294«

KECI1-E: Rua Marquei do Herval 228 - C. Postal 40

BELLO HORIZONTE: Carneiro de Rezende & Cia. — A>enula
Sã» Francisco 555.
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RECREIO
A uma hora da Avenida Rio Bran-
co, pela Estrada Rio-S. Paulo, per-
to de Campo Grande, vendem-se
optimas áreas, grandes e peque-
nas, para sitlos de recreio, irueti-
cultura e pequena lavoura. Paga-
mento a longo prazo e posse imme-
diata. Visitas em auto, sem com-
promisso ou despesa. Informações
detalhadas á rua 1° de Março 82 —

1.° andar
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AMERICA DO SUL
Montevideo *
Buenos Aires *
Rosário *
Diamante
Buhia Blancit
La Plata
Necochen
Corrientes •
Axuncinn *

EUROPA
LiHbôa *
l.cixÕCN *
Vijfo c'
Havre :'
Antuérpia *
Rotterdam *
Hamburgo *
Liverpool
Cardlff
Londres
S«niiH«'íi
Siiiithutiiploii
(ídynlii -

AMERICA DO NORTE
Havana
Minatitlan
Tamplco
New Orleans *'
Mobile
fialveston
New Port News
Jncksonvillc
HouHton "
Norfolk *
Phlladelphia *
New York "
Baltimore

BRASIL
1'orto Murtinho *
Barranco Branco °
Porto Coimbra °
Porto Kaperança *
Orumhá *
MimáoM "
Itnooatiarn *
1'arintins •
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APOSENTOS SEM PENSÃO

APARTAMENTOS "BELLO HORIZONTE
> 130 a 134 — RUA RIACHUELO — 130 a 134
Alegam-se aposento» por preços cKcepcionaes. Magníficos
quartos mobiliados. com água: corrente.; (Icade 150$ mensaca. —

Excellsnte» apartamentos, còm sala dc banhos Pelm *<»»'«•
preço». Façam uma vwlta hoje mesmo ao-NOVO HOlbLBLLLU
HOKIZONTE. á rua Klachucío 134 - Tels. 2.9850 o 2*9858

A FORMIGA SAlIVA
não mais será o phantasma, nem o terror do lavrador,1
tendo em mãos o Extinctor "POLVO", gazeificador de
formicida, officializado. pelo Ministério da Agricultura,
como sendo o melhor apparelho destruidor daquella

terrível praga.
Temoa o formlcicía "rcctl- DEPOSITÁRIO
ficado" marca "POLVO" .fACA NIO Aí"*cm latas de 1 o 4 kilos ' ****»»-*"» llltV/*\*

a preços módicos. ¦>' • Rua da Quitanda 28-Hio

¦»»##»#»»» 0+0m+m0m++*+m*0m+000++»+++++*+0*++0+++++04.+**+0m+4**

QUER CONHECER? 'p»a !

fj

PORTOS

EM QUE TOCAM

OS NAVIOS DO

D BRASILEIRO

LEIA"O Brazil Moderno
do Almirante Thompson, autor de varias obras sobre moral, i
philosophia. sociologia, disciplina, religião e pedagogia. A' venda J
nas Livrarias ALVES, rua do Ouvidor 16«. .e II. ANTUNES, ruaj
Buenos Aires 133 e era outras desta Capital e no C.3NTUO*

HEDEMPTOR — Rua Jorge Rüdge 121. Villu Isabel. X
Rio — Pireço 5*000 % Pelo Correio mais 1$<MM) i

»*»»f ffff»ffff»»j..

HHiiiiiMin>'>iinniiiiHMiinniiiiiHiiiiiiiiiii.iiiiii»iiiHiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiii..„iii>..

Para vir. em anto*omnibua do i
HOTEL TIJUCA j

| ao centro da cidade gastam-se apenas I

15 MINUTOS I
Passadio excellente. Diárias módicas. Ar purisâlr.K». , |
KUA CONbE DE BOMFIM 1.053 — RIO. |

* "MI''"'ll'll»l'«lllillililliiillliiiilHi,,iiiiiii,iii,,iii,i,,iiiiiiiiiiin„„nmiiiinuinmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKiniiili.*

Cia. "SERRAS"
De Navegação e Commercio
Rua Primeiro de Março 133

3." andar — Phone: 4-3709
VAPORES MODERNOS:

.- (

Óbidos *
Santarém °
Antonfo Lemos.*
S. Francisco de Jararaca w
8. Miguel dos Macacos
Jaburuzinho
Ponta Alegro
Santa Luziu
Plriá *
Breves *
Bclem "
Sio Luiz do Maranhão *
Fortaleza »
Tutoya *
Amarração
Natal *
Macau °
Areia Branca *
Cabedello «
Recife !»
Maceió *
Penedo *
Aracijú *
IlHlanri» J
S. HnlvKdor *

Ilhéus
Caravellas *
Victoria *
Cabo Frio
Rio •»
Angra dos Reis
Ubatuba *
Caraguatatuba

Villa Belln «
S. Sebastião "
Santos "

Francisco *
Itajahy *
Florianópolis *
Laguna "
Paranaguá "
Antonina *
Rio Grande *
Stn. Victoria *
.lagunrto "
Pelotas '•'
•'orto Alefire

nota - o slgnal •'{• sicn!
fica cr/:uhí regular.

Serra Azul -Serra'Grande - Serra Branca
transportes rápidos de carga para os portos do Sul
PARA SAHIDAS, VIDE TABELLA DE NAVEGAÇÃO

JACY
O Perfume Preferido

Sul IJ
JEmmmmmmZZm

Ninguém ignora! Bons cabellos ob»
têm-se usando Óleo, Loção ou Bri-

lhantina JACV.
Nâo aeceitem substitutos.

PEREIRA CARNEIRO _ G. LIMITADA
Companhia Commercio E Navegação

110 - AVENIDA RIO BRANCO — 113
Para vapores a saiv

iVidc annunciò na Secção Navegação)

ii
I

i
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TRATANDO-SE PE CASA.,. ''ÁLiTA RO DA"
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conhece

SYSTEMA KOSMOS
E A MANEIRA MAIS FÁCIL OE POSSUIR UNA CASA PRÓPRIA EM
PRESTAÇÕES,MEDIANTE SORTEIOS, EM QUALQUER RUA.BAIRRG
CiOADE OU ESTADO

m\Í

I mi,

I

Dezejo informações minuciosas ptrj ê jcçihsiçSb
âe csss própria por meio do 'Systema 

Kosmos'.
Nome.

Mereço:

jíesultado do 128.° sorteio realizado cm 2«.
de jMarço de 1933

UÍVERÍ SORTEAO®: 492
O próximo sorteio será no sabbado,

1.° de Abril de 1933
O Físcsl do Governo,

FRANCISCO LAVDARES

CIA. IM MOBILIÁRIA KOSMOS-ouhoom™.

SOFFRE DE ECZEMAS — DÂRTROS - EMPINGES
OU OUTRAS MOLÉSTIAS DA PELLE? _'

Escreva soa demora á Cniva Postai Ô166 — S. Paulo, enviando um
enveloppe seiiado cota ÜQ\) réis. para receber a indicação de um re-

médio podsi-oso e iníallivel contra as eezemas aeccaa e humidas e
t^daa "a moléstias da pelle. Numerosas curas.

QUEBRADURAS
(HÉRNIAS)

O Perigo do Estrangulamento da Hérnia para
Homens, Senhoras e Creanças

O cinto ortiiope-
díío do Instituto
Laszarini é um bel-
lo apparelho feito
sob medida a-sm ue-
nhurna mola de fer-
ro invisível, suave,
permittindo aos en-
fermos anda- a ca-
vallp. fazer qual-
quer trabalho ou
fadiga, contendo a
mais volumosa que»
bradara, i qual fica
ílsada era pouco
tempo. E* o unico
einto da tecido elas-
tico ouc obU™- ?'¦

[tan este cinta n jo tenta)

V5

Cinta de ventre
"«hldr

CINTO LUVA
invisível

vüeeio-de Invencão-com Paten
te Oíf. 15-—199. E' também o
unico premiado com Medalha
áa Honra na ultima Exposição
do Centenário do Brasil. No
Instituto Orthopedico do Prof.
Lazzarini fabricam-se. sempre
sob medida, maravilhosos cin-
toá para ptosi . (estômago ca.
hido). intestino e ventre di-
latado, obesidade, de homens e
senhoras, cintos especiaes para
uteros cahidos. para evitar as
hsrnias. post operação das
mesmas, rim movei e appendi.
cite tudo feito por pessoa
competente em orthopodia c
com material do primeira
nrdem.

Damas especialis-
tas para tirar .tiedi-
das e collocar qual-
cusr cinto.

ABERTO DAS 9
AS 18 HORAS. AV.
GOMES FREIRE N.
14G. QUASI ESQUI.
NA DA RUA RIA-
CHUELO.

Para as pessoas
do' interior, escre-
vam a0 Instituto,
para obter catalo-
gos o illustração so-
bre qualquer cinto.

Cinta para
modelar
o corpo

' i /

0^* '! ftitai A»s»«u*^s»w

Cintura para ptosl
(estômago eahido)

Cinta de vthlie ca».
C hérnia umbellical

f'**,,************+*»***»+**+++m++*4++*+**+++++fm++m++*++++i

Rádios Majestic
NOVOS MODELOS PARA 1933

331 — 7 válvulas modernissimas ......... 1:?80$000
371 — 5 válvulas, com todas as caracteris- .,

ticas dos rádios de alto preço  l:180S0OO

PAGAMENTOS A PRAZO LONGO, EM PRESTA-
ÇÕES MÍNIMAS

Ouçam os maravilhosos receptores MAJESTIC que CAS»SIO MUNIZ & C, únicos- distribuidores para o Brasil,
expõem em sua loja, á RUA DO OUVIDOR, 110.

O gabinete "grls Trsnon"
.onde MADGE recebe. Na pa»

rede, *ol>re' u foguo, um tape-
te de Arralólos, branco e «sul.
Numa metia entre livros e
flores, urn uudüi.a de bronze
sorri. MAÜUl», trinta anno»
(juc parecem v.ule e c.iko, Íoi.
ra, suave, iiiiu, corpo de
cr. anca, sorriso Oe Ci.ança,
telieUe cie criança, ievanta.se
quundo entra LüiAU .>;. tm».
tu annos que purecem qua-
renta bello» olhes i>vgc>w,
perfil duro. de ,<*'i.ra'i'jheu tt».
Hiiuo, vestidu cwni» a daudi-
nn do romance ««.• Chtirlotte
Wllly. Caminham uniu pina
a «utro, Beijnm»se.

JMADGE — Lolotte i
iiÜLO.TTE _ Minha querida..iudge!
MADGE — Ha quanto tempo te

.iiio via !
• LOLOTTE _ Desde o eolle-
jio. Como tu catas .bonita! •

MADGE — faaes-flrfe- saudade,
....bes. Ha desse annos. não foi?

LOLOTTE — Ha quinze.. Sai-
mos do collegio hu qu.nze annos.

MADGE — Parece que foi hon-
.¦ni,

LOLOTTE — Parece que foi ha
mia eternidade. Játtenho cabellos
ji'ancos, võs?

MADGE — pobre Lolotte l Não
são brancos, são menos pretos do
que os-outros.

LOLOTTE _ E» a vida. — Teu
marido está bem?

MADGE — Bem; obrigada. —
Que idade tens tu?

LOLOTTE, — Ha .quinze annos
tínhamos a mesma idade. Agora,,
não. sei.

MADGE -r- Deve cansar muito,
ser doutora, advogada, andar' pe
lod tibunaes, ser qüasi um homem/
como tu és.
«LOLOTTE — Não são só òs ho»

mens.que trabalham. -
MADGE — Tens tido noticias

do convento?
LOLOTTE — Não. Nunca mais

lá voltei. Náo tenho tempo para
nada.

MADGE — Sceur Jeanne. morreu.
3abias. Pobre Sceur J.èíinne OJft
não parece 6 ;mo3mo ^ollegjbViio
nosso tempo. Os canteiros .-.ide roi
sas do claustro- velho,íq^ue ella
tratava com tanto carinho,'já n&o-
tem nem* uma jflor.

LOLOTTE IL Tenho poucas sau-
dades dò ¦collegio.' Não'nos ensi-,
navam a pensar, ?7-;-:

MADGE —: Mas; ensinavara-noe
a sentir. Devo a Sceur Jeanne o
meu maior thesouro. que é a edu.
cação do meu sentimento

LOLOTTE — Pois eu! Madge,
para ter a noção perfeita das rea-
tidades da vida.-precisei de es-
quecer tudo quanto Sceur Jeanne
me ensinou.

MADGE — Que pena, Lolotíe !
E serás feliz, assim?

LOLOTTE — Não soi. E' tão
difficil. ser f«liz !

MADGE — Eu não reconheci a
tua voz. ao teiephone. Tens 3
voz mudada. S.i os teus olhos é
que não mudaram.¦',\

LOLOTTE — 13» que os olhos
envelhecem r.en"-» — Perdoa ter-
te incommodaio Mas eu precisa-va ábao.linrin*¦'•• e de te f:t'.»-.

.MADGE — Ven scinpr* queciui.seres;. Eu rm.'->o ás quartas f:: "«t.

AS. ROSAS DE S<EUR JEANNE
Por q.uj não vens- tomar chá om-
isosco, na jnifU feira'. uc»c'.-
c-te áa nitih.i.» ra 'i,:, Conver-

•amos. .•
i.OiiO'i'TE —. Não, ob:'i|fii:l.. «á

perdi o hao tj u. ciii.^iúi-' cúV".
liíUiüei-jú. .NáJ sei o quo, lhe» hei
de cuzer. Nao me jntvíressaiu.

iviAt/Uiü — «*>uer dizer que ja cs
pouco mulher, Lòiottc.

liUitUiici — Xuo pouco, que
me casei.

MAuuí. — Tu caaaste?
LOJ--OÍTE — E tenho dois fl-

lhos. que adoro. Sou uma mulher'como 
qualquer outra. Mas sou

uma mulher que trabalha, como
um homem. iNuo tive a tehcidade
de casar rica. • ••

MAlJiJü. — Não usas o ac-me de
teu marido?

LOLOTTE -- Par* que? Cada,
um ec nós nau o seu. Pulo facto
de nos termos, casado, não abd:-
cámos da nossa personalidade nem
ao nosso nome.

MADGE —Eu, se não usasse o
nome do meu marido, não me'jul-
gava completamente casada. Não
me sentia tanto delle, como me
sinto. Não era feliz como sou.

LOLOTTE — O teu caso é outro.
MADGE — Somos ambas casa»

das. - •:.•¦
LO.LOTTE — Mas cada uma de

nós vê o casamento de maneira
diiferente. Eu entendo que casar
com um homem não é pertencer
a esse homem, nâo é fieá.r.ha dé»
pendência delle. Prezo,muito a
minha dignidade de m.ulher ,livre,
pára seceitar.','uma situação., em
que dependa "seja de quem _'fÔr'; e
muito menos.do homem ',qúé amo.'
O casamento' hão é ümá servidão,
minha querida Madge. E* uma
associação de duas vontades in.
dependentes e livres, que se unem
para supportar melhor a luta pela
vida.

MADGE — E' tão bom, Lolotte,
servir o homem .que amamos I
7 LOLOTTE —. Eu não acho agra-
davcl servir ninguém.

MADGE— Se gostasses -muito
delle1; pehiavas de outra 'marièirá,,

L0LOTT19 — Ma^ éu já té dis^,
se;.íftue o??teu caso" é diiferente.'
Tu-tãveste a fortuna de casar com
um' homem superior, com um ho-
mení celebre, que toda a gente ad-
ml,ra'í e que.tu admiras como toda
gente. Eu\ casei com um jJobrc
rapaz ainda mais desconhecido do
que eu. E depois. Madge. eu te-
nho a aspiração legitima de...valer
por minrsó; e não por meu ¦nTáVS-:
do. Nâo nasci para viver á som-
bra de ninguém. Uma mulher pó-
de valer tanto como. um homem,
e o tempo dos preconceitos pas-
sou.

MADGE — Tenho pena de ti,
Lolotte.

LOLOTTE — Por que?.
MADGE — Porque tu não podes

ser feliz.
LOLOTTE — Enganas-te. Sou

feliz a meu modo. .Sou uma iiu-
lher moderna, uma mulher do meu
tempo.

MADGE — Tão moderna, que já
tens cabellos branco. Pois eu sou
muito velha, muito antiga, e te-
nho a/impressão Lolotte. quandome vejo ao espelho, de'que-estou-
ainda mais nova e maie bonita do

que nos .empo do collegio. É sa. ¦
bes pór que? Porque nfio me as-
soclei ao meu marido, como tu;
.arei com elle, dei-me ài corpo u
alma, tenho pena de não ser ain-
da mais pequena, e mais obscura
para què touoí o veja>n a elle só;
e quanto mais quero apagar-me, o
desupparecer, o náo ser ninguém
ao pe delle, mais tenho a convicção
ue <|fi no nosco lur íuíii. repre-
senta o priuuiro pape, ¦>».•.> eu.

LOLOTTE — Uso é a poesia da
Rfrv doe. mii.hu qúe»", !,i Madge.
1-t'íi.è pensámos semp."í uasim, i-
que ficámos vternamente «sera-vas. De um j-rande ssnhor, como
tu. ainda vá. mas de uir hoinem
vulgar, custa muito

MADGE — O homem que nós
amamos, nunca à ura homem vul-
gar para nós.

LOLOTTE — Subes que não co»
nheço teu marido?

MADGE — T.'da a gente o co.
riheee,

LOLOTTE _ Pelos retratos pu-blicados nos jornaes. Mas nunca
falei com elIe.E' multo mais ve»
lho do que tu, não ó verdade?

MADGE .-1 Tem sempre vinte
annos para mim.

LOLOTTE — Vinte annos um
pouco fatigados. Mas é elegante,
é distineto. e ouço dizer que as
mulheres gostam delle.

MADGE —. Eu. gosto. Au outras
nâo sei.

LOLOTTE,—, E»'por causa de
teu marido que eu preciso de te
falar. -. ¦•¦. .;-, #.

MADGE — Vens'dizer.me aigu-
ma eoi8a> que ijie interesse,? i

LOLOTTE' — Venho pedir-lheum:,favor.. ' .'.:¦ .. .
MAÜGE — Elle não está. Só â

noite, para jantar.. ^ ' 
.

LOLOTTE _. Como tu calculas,
eu ainda advogo pioueo. Quasitudo causas crimes, advocacia po-bre. Ainda não se habituaram á
presença das mulheres nó foro, e
á confiança dos clientes, custa, a
conquistar. Convinha-me um lo.
gar Ãpermanente, num -ministério.
O Ioga,r de coniultor jurfdlco.}. porexeniplp. O gb^èrno^.èó faz o-;,que
ó teu'7;marido/diz, c um/ desejo
delle ò uma'ordem. -^--V'». •,ÍF'''MA-DGE —vMèu marido está,to.
dos os dias ;nó Banco, das- três
áa seis. •'•;

LOLOTTE,;— Nâo'' ê , própria-mente a teu-marido quô'venho pe-dir este favor. Venho pedir-to
a ti.

•'MADGE _¦ "A hiim'-?- 
' •

LOLOTTE ^ E* só da ti quedepende. ¦,-'.•''.;:¦ :" i'¦:,;¦': '
MADGE — Éu não tenho infíu-

encia alguma no, governo.
LOLQTTE - /ias te as; influcn-

cia sobre teu marido, Elle só faz
o que tu queres..

MADGE — Parece te if.so?
LOLOTTE — Toda a gente mo

diz.
MADGE — Talvez se enganem,

Lolotte. .«^..Que rfoi que te dvsí
seram ?

LOLOTTE - Que teu marido e
um homem superior e poderoso,.macquo, verdadeiramente, quemmanda és tu, porqua exerces uma
acção de dora.ii.io ab?oluto sobre
elle.-

MADGE — Não é vírdade. Eu

JÚLIO DANTAS.
não dom.no meu marido. Quemt'o disse, nfto nos •onheco. Nem
u elle nem a mim.

LOLOTTE — Consogues delle
tuuo «quanto queres, ii" a mesma
coisa.

MADGE. — E' differontc.
LOLOTTE — Até já houve jor-nae« quo se referiram á tua in-

uuencia politica. •".
MADGE •— So tenho influencia

no meu lar. no meu marido noe
meus filhos. Não sou feminista, «
juro-te que, se um dia me dessem
o direito de voto, não usaria delle.

LOLOTTE — O voto não ú uni
dire.to, é um dever. ,.

MADGE — Mas supponhaincs
que eu tenho a influencia que tu
suppôea. Que é qué'tu conclue»
dahi? ;

LOLOTTE— Que podes fazer-
me nomeur, se quizeres,

MADGE —.. Nesse caso reconhe-
ces que eu tenho um. poder maior
do que o teu.. ,. ..•

LOLOTTE — Nâo o contesto".
MADGE —r E ni^o preciiei, paraisso. do mp formar era direito,

vês? Nem de 'ser advogada c de
andar pelos tribunaes.

LOLOTTE _; E? uma profisaào,como qualquer outra.
MADGE — E* uma profissão

que se creou para os homens, e
que só os homens podem desem-
penhar bem.

LOLOTTE — Não sei porque.MADGE — Eu exerço uma in-
fluencia maior do que a tua. sem
sair. como tu dizes, da minha' con-
aição de serva.

LOLOTTE — E* outia ordem de
:dó.ii3. • .

MADGE —. E» a m-»ema coisa.v
.Ul qual. Estamos na,' sppiicação
pr?tica dos teus principiou sobre
O casamento. Para valer por mim
própria, não tive de deoiarar-mo
uma simples associada de meu
marido, nem de proclamar, a todo
o momento,' a minha lndependen-
cia e a minha dignida.le de mu-
lher livre. Náo ¦ precisei de tor-
nar-me homem, como tu. Conti-
nuei a eer mulher, cada vez mais
mulher, e se realmente tenho o
poder que tu nie attribues devo-o
*?;..,n.lnbas qualidades femininas,
a.minha sensibilidade,.ao meu co-
ração., á minha ternura, ás mi.
rthas rosas dé Soeur Jeanne.

: LOLOTTE — -,A's rosae de Sceur
JeaMie murcharam para sempre.

• MADGE — Mas ainda perfu'-
mam a rainha vida inteira. —
Ouve, Lolotte. Tens a certeza de
qub está vago o logar de cônsul-
tor Juridlco n'a!gum ministério.?

LOLOTTE — Tenho. No Minis,
terio da Educação.

MADGE — Então, vae tranquil-
ia...

LOLOTE. erguendo.se — No-
meiasime?

MADGE — Náo te nomeio, por-
que não sou ministro. Mas faço-
te nomear.

LOLOTTE — Obrigada. Madge.
MADGE — Deixaâ-ms pedir um

favor, cm troca?
LOLOTTE — Dize.
MADGE — Tens alguma filha?
LOLOTTE — Tenho.
MADGE — Bonita?
LOLOTTE — Um «mor.
MADGE — Então, não-r. taças

doutora. Olha que as mulheres,
que pretendera, substituir os ho-
mons. mandam, afinal, muito me-
nos do ou9 as outras...

MONROE
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A MACHINA MAIS SIMPLES E FÁCIL PARA G< J
CALCULO OE ]

1 : *¦- i
Facturas — Folhas de pagamento J
Custo —¦ Inventários |
Percentagens —- Juros, etc. j

Peça uma demonstração sem compromisso. J

CASA PR ATT
Quitanda, 46 > Praça da Sé, 16-18 j

RIO BIE JANEIRO SAO PAULO J
FILMES OU AGENCIAS NAS PRINCIPAES CIDADES ]
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QUARTOS ALUGA-SE
Mobiliados, café de manhã, água corrente, banhos quentes,criadas attenciosas, e elevadores durante toda a noite, 90
omnibus, e bondes por minuto, conforto e modicidade de
preços,: para famílias, cavalheiros. Praça da Republica 207,

entre Senador Euzebio e Visconde de Itauna,
FLUMINENSE HOTEL.

ACCESSOS OE ASTHMA E BRONCHITE ASTHMATICA

PO INDIANO»
PARA CASOS CHRONICOS.

GOTTAS INDIANAS
FRANCISCO G1FFON1 & C. - KVA V DE MARÇO, 17 — RIÓ

Peçam com este annunçio a respectiva bulla ','p

J.COm'A NETTO
CARIOCA*23'' pò**M

Escolas Primarias

eAÍACOBBEÃ
L^O/EMSET.-M VEPNI20U NARBON PELICA MARRON EM VERNIZ O 

Q. ™0 SAPATO

Os alumnos que concluíram o 4° anno primário po-
dem obter matricula no CURSO FUNDAMENTAL da ES-
COLA SUPERIOR DE COMMERCIO, bem como no CUR-
SO PROPEDÊUTICO òs que concluíram o 5° anuo me-
diante exame de Admissão. , .

Informações e prospectos na Secretaria da Escola
Praça da Republica, 60 (Lado da Prefeitura) — T. 3-0250

ummmmmmmmmtm

SYMNASIO AMO BRASILEIRO
AVENIDA NIEMEYER 404 Caixa Posta! 46 — RIO

Continuam abertas. as matrículas para o Jardim da Infância.
Curso Primário e de Admissão. — Omnibus para cohducção gratui-
ta de alumnos externos; e semi-intemos.

Informações e estatutos: Rua Ouvidor 187 — 5.* andar —
Teiephone: 2—0219 e 7—2982.

fítMNTI6UIDADES"
H maior e a mais rara
collecção á rua Repu-
blica do Peru 71 6 73

(Antiga Assembléa)
TELEPHONE: 2-9664

Visitem a exposição
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"Sport da
**7 - Praça da Republica - 67

HOJE E TODOS OS DIAS GRANDES PARTIDOS E QUINIELLAS DE PELOTANESTA NOVA CASA DE SPORT. RCHESTRA E BAR DE PRMEIRA ORDEMJARDIM E DIVERSÕES KOs AR LIVRE. DOMINGOsTfERIADO? DAS 14 A?S Í4HORAS E NOS DIAS ÚTEIS DAS 17 AS 24 HORAS 
raK1Aüu:> ÜAÒ 14 A» 24
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W- M-U^ÊTodos ao ** Sport
67 - Praça da Republica - 67~
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RAIZ OE BAROA |
Indioiuio nas broncliitos

rebeldes, nas '.sthmns e nas
| irritações du Irarhen. pro» jvenienfes da influt-nza. |

Vende-se esn todas as
pharinticitis e drogarias De
positos: Mui 'h S. Pedro
ÜS è S. Josú 75.

TAPETES
CAPACHOS

MALAS
PASTAS

MOVEIS DE VIME
SO' NA

RUA URUGUAYANA, 135

m
'mgjos

"SabbaSôs!
Devará v a «nsfetsr •"Creo»PiMAor sara aa éstis»
teccoH 4* tea esta

O m« Hrnmm—mt mm
|*fM«r« a MM SMÜSMl»t r#e.«iMMl s a maraado molhet «••tnt»et«rt» mm•• (akrie* ne Bratll.

turra* «Mia.» mmmmm •
L. CAMPOS LCITt

Nu* Je«o Brlecola N. <t
cana »o»t»i mt»

SAO MULOL»\lf^O SAO PAULO

OURO
NEM A iü» NBM A 1&S000I

Pagamos peto seu justo valor
¦ Cambio do dia!

Jóia* usada» brilhantes Prata
moeda e antigüidades mais
20% de que outros eom-

oradores
Nâo vendam «a suas )oia« sem
primeiro .enfiearem as nossas

vantajosos offertas.
CASA KOBBKTO

» maioi liuinprüiVuVii no Brasil
Av Rio ilranco 127

Em rente ao "Jornal do
Brasil"

i I ivraria Alves
1 licmico^. Itúa

Livrou cotlc-
(/iafii= p uea»

tio Ouvidor 160.

Solução de Har*- ...n
l'ani Asthma c Bronchite

Empregada para escri*
piorío

Com pratico de- curruspondcti:!
contiibil dnde t- dHctylogrnpli]
proctéa.sé de unin. Curtis de pr
prio punho paru Gõndomnr, no!-
jornuj enumerando protonçôeí.'ipudòc» e menciunhiido o» e*
ptorios om que tem ompreg
suco activ:dadea.

PARQÜE HOTEL

nr ^%"f tr»"/,P»»rente «m oòrtiurii-
U legitimo tem tinta attiaralla de aatanífacto de-pofitav.ó aeral..Blp.,CAIXAPÒ/»C 815. \ •'

Cartas OiiiioHuiias
Sobre ts][Ju"»nsírto; :cüri.0U'.:;:i: ., ú liiagia Megra, e assim
os celeberrimos médiuns" obsedados a fazer loucos to-
dos os que os tomam a sério. A' venda nas Livrarias:
Alves — Ouvidor 166; H. Antunes — Buenos Aires 133
e no Centro Redemptor. á rua Jorge Rudge 121, e seus «liados. —

PREÇO, 3§000 — PELO CORREIO, MAIS 1$000

r.
DO

O maior e o melhor pelo me.
nor preço, o mais próximo da
Estação da E..F. C. do drasil.
Installação de apurado gostoe conforto.
Quartos com serviço completo
de água corrente banheiro e

teiephone.
Praça da Republica 211

End. Telegr. - "Parquehotíi"
felephone 4—8349 — Rio.

le ndes Ithiumatixmo
'¦'eridaH, Espinhas. Man
-liak (MccriiR Erxemas.
"infim qualquer moles
In de origem *yph lltira?

Üsaeo Poderoso

ii.xlr de Nogueira
\Ni)k i)i:i'iii(Mivo

00 8AN0ÜE.

MAC H I NAS E M A T E R IA E S
COMP1CESSOKÈS Atlas e Inffcrssol Rand.
BETONEUtAS Ranaome e. Parker de vários tamanhos.
BRITADOKES Varias marcas e tamanhos
BOMBAS Centrífugas de todos os tamanhos.
MOTORES FIXOS A ÓLEO de varias marcas de 6 a 100 H P.
MOTORES ELECTRICOS de 1 a 120 II P.
TUBOS DE ATÇO PARA VAPOR dè 2 * 12 II. P»
MACHINAS PARA SODA com filtra e eaturador.
GUINDASTES para pontes e outros.
MATERIAL REPRACTA1UO c tiioi0 de todoa os modelos.

VENDE SE BARATO TROCA-SE E COMPRA-SE
Rezende, Freitas & Cia.

109 — Rua Visconde de Inhaúma — 10»

Fetrueo SOBERANA
Preparado «cientifico de resultados garantidos
contra a caspa e queda dos cabellos. Vende-se

 em toda a parte 

TOGWííi.'.,

DESPERTADORES — 23S00O
OURO. jóias v cautelas, compra-sc — Üruguiyàiiá, 77
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Diãiiod^otíeias ||JEdicâo
Iled. e Officinas — R. Bueno* Ajwís, lft- \^''"rj/^>^*!_^ RIO _¦Segunda-feira. '« de Marco tle 193a j 
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TOKIO, 27 (U P.) - Urgente - 0 gabinete deu instrucções aa sr. Uchida, ministro das Rellçoes^^teiiores, no

sentido de telegrâphar á Liga das Nações, cominunicando, ofiicialmentè, a retirada do Japão
-.',.,./rri-i**siritftrrrrrrr——^— "**»«»»¦"«¦¦»¦ ..._.m__*«<_«**_ni«#_*»_«**»**w#«j»».»...iíí Mj*i__i*_<*tWéVM*_^.<»_«#»_»_»«_»>,l^>y - 
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Uma assem_ea ie mais

sócios destitne a directoria ia fls-
sociaqão de Auxílios Mútuos

O uuc de uni interditto prohibi-
torio para impedir u direito dos

sócios de sé manifestarem e
deliberarem

Hontem üe_ae a» <__ lio-
ras as proximidades _da, sede
ria Associação _erai oé auxi-
lios Mútuos da _. P. C. «Io
Brasil regorgitava de socioa,
em numero'maior cie tresen*
tos; que cmeriam: ___* parte
clã assembléã,' em continua-
«ao, convocada pela prèsl*
ciente Arhtur ae Pinna. Em
pouco compareciam ao 'i°ca-

"as autoridades poilclaes.
Nisso um membro da dire.

ctôría procura o delegado lo-
cal e declara-lhe que a as-
sèmbléa não se pode realizar
porque tem em mãos um in-
brdicto prohiMtorió que, a
isso se. oppõe. O delegado,
pasmo ante .'o cynlsmo do ar.
vanjo. conforma-se e commú*
nica o facto ao sr. Artliur de
Pinna. Este, de accordo com
a policia, segue para a,rua
Senador Pompeu n.» 153 e lá
e realizada a reunião, com a
presença de tréséntós e w_--
tos sócios.

Foi lido o relatório . fi Gora-
missão de Contas, que é., um
documento sensacional, onde
está provado que o advoga*
do Caio Monteiro de Barros.
recebeu indevidamente da
Associação tresentos e seten-
ta contos, sendo proposta ser
(j mesmo processado, e o èx-
secretario Luiz da.Silva Bas-

tos ser i-_ponsavei pelo des-
vio de noventa con toa.

A nasembléa approvou pòr
acciamaçao delirante o rela-
tforlo e -Oii proposta destitui-
ção da directoria criminosa.
o que foi" approvado por ác-
cjamáçjio, sendo' então eleita
cima d ii_ta" Governativa. para.
âingir à sociedade até .&• elei-
ção dé Unia directoria regu-
lar, composta dos"srs.. Arthu:
de Pinha. Octaciliõ Monteiro
e Alberto Costa Ribeiro.
Também foi eleito um Con-
selho Deliberativo,; de accor-
do com o que préceituàm ps
estatutos.' A Junta Governativa, díri-
gir-se-à;: hoje -á Justiça re-
querendo as medidas de di-
reito -para oecupar a - sede
social; annuliándo os .'effeitos
do' ipíterdicto arranjado por
mais uma chicana de Caio
Monteiro dè Barros.

0 inicio, fiqje, do concurso
para o Corpo de Fuzileiros

CAMBIO
As 10 horas, t> Danço do Brasil

rfisou x seguinte tabeliã:
A «U I-ÀS

Libra ....--.•.":...'. -¦¦ íSÇMlVí
A' VISTA

.Libra. •,'¦.... •
_i_n,feó>,'„ . -.-.••. • <• y,
Fnitico- cuisso' 
-Márcü  .,

L i í'ã • •
Kscúdo • • • •

Pesutu '
Franco belga, .•
übl.íar 
Vmo argent. (p^P01)
l'e«o uruguay •.

..JfJüOÜ, ouro
lJnra hh Aúas coberturas

tu do Brasil comprova:
A 00 OlAS

•1/ibra, .....":.,...
Uüllar .-..
l''rsiu'co ......-•••.
.Li ira ...*•*••••
Máriici ............

1Í1Ç640'

?T0O
§430

1ÇIC0
jífaio

1SS3ÜÍ)
i5$&]3
«?4(i0 

'

o Ban*

'.-mano
íaijyao

íJoíO
çueo

0Ç055
A* VISTA

l.:b:-_- ..
Dultar ..-
iOraneo., .
Lira. Oi: _,
.Marta

4Í,$010
1BI04U

$515' 
W! 0."

8?IÍ5 •.

CABOGKAMMAS

cotações aoa

4r>$_10
13.WP.P
uivarso»

'Libra."".-
üollar''.
(Jlttnms

»i ar lia Md.. ¦¦..

CAFÉ'¦•-* 1'ypo li.— UÍSJOOVy-
X>u 17, HÍ500. Mercado calnio.'

AS8UCAR — Morcado firme.
rpranco crystal E6$ a 57*000. De-
gorara, 46? a 47$. someaos "I",
jiiascàVos Sü? a 3SÇ000, inas«av:-
nho, etc.

ALGODÃO — Mercado paraly-
Bacio, Seridó, typo 3 a 64|00ô,
typo 4. a' 61$; Sertão, typo Sa.60$,
typo 5 Bõ?riOO; Ceará, typo 3 n|e.
typo 5, D6$;' Mata,--typo-8, 60$}.
typo 5 a 47$000; Paulista, .posto
cm S. l-tdo por 15k. typo,a,
G9Ç; typo.5, <J7$00p. ' ' ,';-..

OÀHAI.A 8tNI»ÍCA_ UOS
. CORRETQRES

Curso official _o carublo -«"te."!
Londres, 80 d\í 5.331123 4S$M

ViÁlídVca.ldl.''- 271128'....
J _/_•/_ • 'Ifork•='¦(» VistaJ ....

Montevidóõ ...,.» •
llollandà .,.,,.•..••••••

, «la-pão ÁI"1;") •
i 'ii.: Aires Xp.' pa.p«I) ....

AlHírhánha. ¦ ............
fiuissa ...........•¦••••
Paris ......" •...*
IJulglca (ouro) ••¦•<•••
Ii>-lgic_ (pájVoi) .....''•.••«
II ,:spa\> ha • • • • • *
ItaliU"',".. ......«•>••••••
Suécia 
1'õrtugal 
Áustria
Tchecoslovaf[Uia• . ....•¦
Canadá ,"....'.....••• •_• •' i

MKKCADO DE MOINAS

-40$066
{ífflM ¦

«$460
59Ô30
!5>li0

• - riítí»?
. :_275.
•_Ç64o

.Jii-ll'
llJlV.ll.

ü corpo de.fuzileiros Navàés,
de accordo com u «uá nova orga*
nisação, terá um.quadro dc oí-
ficiaes especializados cm inían-
taria tle Marinha.

I _ra- isso, foi mandado abrir
ura concurso para a admissão
de candidatos ao primeiro posio
Ue seus 

'iiífieiáes, (; qúü serii o
dc asçirants. '

fíkse concurso terá inicio hoje,
na béde da líscola Naval, na
Ilha. das Wrixadàs, devendo os
cauüHiatps ap.resentarem-se de-
pòls 

'.uas 
. 1.1. lipras. naquella _a*

eoiá, havendo pára o_ mesmos
conaueçao nç -^rsenal de Man-
nha, ás 11 horas', pontualmente.

A mesa examinadora será
constituída dós professores da
referida.Escola: capitão dc fra-
,gáta José jüíndemberg Porto
Kocha, .1 _ancisco Paes de ülj-
vejfa e Octá-vio, Franco Werneck
Maciiudo e será presidida como
cie praxe pelo commandante do
Corpo, çapitàó :de mar e guerra
Melciades -Portella Ferreira..'"Al-
.vês.... .; .¦.-•'¦. A .-.._•, . •.' .

Aggredldo a salto de sa-
pato, _ rua da Lapa

Ha tempos, que a. joyen
_íaiL- .ibia^, branca, de! 17 &n-
aus,; iolteirá.; brasileira,' •veè.i-
dente á.;rua Moraes e Vaile,
38, tònhécera ò- individüq,
üiâis.obniiecido pelo alcúhlia
de"-.?_&_ Néllà". /;,.:

' . Aiçohtèce' que' _à dias,1 áni-
bos se. desàviéram por qual-,
quer motivo, ¦ resultando,, dáni
a separação. ¦"":'¦¦ V
' "Pe/?a Neilá-". não se ^oníor.^
mando com tal coisa; hontem
aguardou a passagem de sua
ex-amasia pela rua da Lapa,
pois sabia que ella teria de
passar por ali.

De mòínento surge a cj>pe-
rádá.. Travou-se logo entre
ambos forte discussão, da qual

- resultou Nalr sair coni-um fe-
rimento no frontal, produzi-
do por salto de sapato. •

O caso foi levado os eum-
missario.de serviço na delega-
cia do 5:" districto; que ap-
prebendeu no local, o sapato
que servira dé instrumento
,para.:,,PeRa;-íellá'V , ,-'•: À respeito'ÍOl aberto inque-
:_.tO; , .; :. .:.¦- ;-.:-.;-r..' A

Por um triz... que Asta
estas horas era cadáver
Quando partia da estação de

Mangueira, o trem S.U. 37, hou-
Te um momento de pânico por
parte de alguns, populares que
uli se achavam á espera de um
outro trem» pois uma mocinha
que, talvez devido aos seusaf-
f avseres domésticos, estivesse
prturbadà daunente, e depois de
estar o trem em movimento,
precipitou-se do., comboio abaixo.

Felizmente, alguma alma de
espirito; precavido recorreu á
maniveíla, fazendo com que o
trem parasse quasi que instanv
táneamente.

Parado o comboio, foi retirada
sob uni dos seus - pesados car*
ros a nacional Asta Falçad. Di*
na, parda, de 15 annos, brasi-
laira domestica e residente á
rua da Gamboa sin.

Apr«sentando. apenas, algu*
mas escoriações, Astá deu uma
chegadinha até ao Posto Cei.
trai, isto é,.para lhe serem ap-
plicadas algumas pincelladas de
iodo. ' -i '

Dahi retivou-se, pensando np
dia de seu ^nascimento, que foi
o de hontem... asa
Um velho colhido por auto

Foi colhido, por automóvel,
hontem,-'; na esquina da* rua
Manoel Victorino, o sexagenário
Miguel Damião de Carvalho,
viuvo, brasileiro, com 62 annos,
lavrador, residente á rua Fon-
toura Chaves, n. 109.

O pobre ancião foi soeçorrido
pela Assistência do Meyer, das
contusões o escoriações genera-
lizadas que apresentava, reti-
rando-s depois. •

O auto evadiu-se, e, as auto-
ridades do 20° districto regis-
traram o facto. .

0 I Bilae
Gomo a Academia reivindica

prioridade da idéa
A- Academia Cario-sa; lançou a

Idéa da ereeção do monumento a
Olavo 'Bi'lac, do quem ainda nàp
so co(iit.ara ¦ lsvantur-ae.v Luncou a.Uéa n tomou ca pro-
videncias. iniciaes para _ ruali-
eação de, um deséj» que, 6. - de
qaantOij -leram c; ¦ conheceram o

Victima de graves queima-
duras, foi internado no

H. Pi St
Apresentando diversas quei-

maduras de 8o grau, foi inter-
nado no HospitaL.de Prompto
Soccorro. o menino Alfredo, fi-
lho de Marianno Cesario, bran-
co, de 9 annos, brasileiro, 'resi-
dente tt praia de.São Chvisto-
vão.sln. ,.'. ¦--¦.,

O menino, que foi victima, na
sua residência, de um accidente'
quando brincava com .uma gar-
rafa de kerozene, riscou um
phosphoro, inflammando-se o
liqüido, que explodiu. No Posto
Central de Assistência foi medi-
cado convenientemente.'-..'

Dois meninos victimas de
automóvel

- Foram soecorridos, hontem,
pela Assistência do Meyer, us
meninos, Walter, filho de Joa-
quim- .Silva, de 9 annos,' brasi-
loiro, e José. filho de Luiz Fei-
reira da Silva, de. 12 annos,
brasileiro, residentes ambos á
travessa Laura, n. 82 em: Ben-
to Ribeiro. .

Os meninos forani victimas de
um desastre de auto. á rua
Xavier Curado, defronte ao nu-
'mero 22S naquella localidade,
recebendo contusões u escoria-
ções ptílo corpo.

Depois dos curativos rretira-
rám-se.' .-

-lhe o nariz, re-
cusando-se ainda a decla-

rar o nome de seu

'¦;.*7?i>'

¦üh-4-j.

-..*_.o

LibruB eítówmSB (ouro>
Libras esterlinas tpppe.l)
PollarcH (pan-cí) 
Kícudos 
Lira 
l'f«o arifíhtino (papel)..
]•-.¦:• n".'> (papel) 
KfiíilSiBttJ-li 

$710íçiao

0 exame dos dentistas pra-
;f ztteos continua
Vários profissionaes

reprovados
' Na /Vááiatuncif* Doatarl.i Iniün*
tíl-jiruscicuoni t>s <3;ümi!5 de deu-
tinta;-, jjiiaioos, Ue accordo com o
(jiie' dHurininu o • tíocV«tfl qui; ra-
gaiamenta o e.ieritício ila 'Vdoiito-

,?ío'3 ' 
o:ía'fti<ss do ' 'ftate-honten

,fc>riiin approvado* o rcprovadoi o»
Begul*'it«s candidatos,: /
'.t/Cpproy-dSíji Carlog Martins don

BiiiUUb, FiaiioJBCO ."'erfcjivi. Ne-
vcj, J-íió Mciníits tl'ii:vm, Arthur
Vieira IteVMidc, Juiko CorrôJ. da
pònjccá b KmiHb Jí/ísíovici.

llíprbvadoii: Agnello-d-' OHV»l-
ra Bai-bta-, João Gaspar?, Jarbas
Gomes »• Eli - _li_»_ ICüprbnski.

Em yirtudtí de um ferimento
no nariz, produzido por soeco,
procurou o posto ce»ti'al de As-
sistencia, onde foi conveniente-
mente soecorrida, a nacional
Leonilha Pereira Barros, bran-
ca, de 56 utinos, casada, domes-
tica, residente á rua Saccadura
Cabral n. 291.

A' victima, quando erá soe-
corrida, recusou;se a declarar o
nome de sm» agressor'.
¦- "' .i

0 auto escoriou-lhe o
corpo

Despreoccupadaniente, talvez
pensando na morte da "bexcr-
ra", atravessava, hontem, á
tarde, a Avenida Passos, esqui-
na da rua S. Pedro, quando foi
colhido por um automóvel, que
o deixou bastante contundido, o
portuguez Manoel Luiz de OU-
veira, de 3tí annos, casado, rc-
sidente á rim S. Pedro n. 253.

Com diversas escoriações, pro-
curou á victima o Póstp Central,
onde ,i'n'i foram ministrados cs-
socuofrov necessários.

_P_P« '__I
mmmmW JÊ5 0_i
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Colhido por um
Prajalíd-

-Conde Affonso -Celso,-'¦;''¦.'

grande'poüUi do "Caçador de'es-í
meraldas".
.Loo dèpc-is, na Açadomia Bra-

Btleii-a, siitrc uma proposta ,do
sr. Cláudio ch> Souza para ciue
cila levantasse um monumento a
Bilae. ¦¦ ".

Pela vo'/ do sau presidente,, .sr '
Alcides Bezerra, a Academia Ca-
rioc- do Letras mostrou eomo- 11)4
cabia a prioridade do movimento
P^ra a Kl°rificüçfio do poeta d»
"Via Láctea".

Procurando justificar a attici-
do, da Academia, o sr. Affonso
Ceisu «Jisse que "applaudiu e suí-
Ersgou, cOíii sincero ardor, a boi-
ta proposta offerecida e oluqu^n-
teniento justificada, na ultima
ae_ã.o, fi'e'lu sr. Cláudio de So-.izs,
(jü-:_ <jnc à; Academia assuma a
iniciativa (ia t-iistrueção, nesta
capital; dé um monumento na-
cional. a Olavo Bilae. Fa1.!,..'áéphv
panhado, de certo, cor todos os
acadêmicos, v-tb's^ cordialissim _
para que a idéa tenha promp.ta e
c.abfll execução. Km prol da ver*
dade histórica, oede venia paia
recordar que já' ha 11 annos, •
Academia cogitou de Kon_nagèrA<
senão -ipüal, semelhante á agora
formulada pelo sr. Cláudio d«-'
Souza. Consta da acta dá sarsâo

dc 0, de. junho do lôltí* que o' sr,
Affonso Celso proferiu um áit-
eurso sobre a múltipla persoria-
lidada de Bilae, cxalçandò-o.como.
pceta, orador, patriota, conforen-
cista, jornalista, autor do obras
didactleás. esbnipiár asádemico,
fundador, do cenaculo, orgulhoso
de pertencer a ePe, secretario, bi-
bliothoc.irio,, br^anlaador do ár*
cJiiv<». Propoa qiii} so' mandasa»
fundir e«# bronze o buato çlalle,
paria fiítunar'na sala'das a«ss5es,
como oni symboio- doâ esforços da'
Academia, ú'lu<s.. dos mais levan-
t.adp.8 idoaes civieos a literários.'
Discut.idá a proposta, ria sessão
du 12- de junho do. mesino anní».
foi a eoyniissfi-o dè co"ntas pata
ostüdar os meios, de realiáal-a.'
.Não tçve seguirpent.?, por falta do
'recuísos. nccessario8 e i»òr ko eti-
tender que á estatua de Macha-
do <le Aseis, já votada, cabia'pre*
cedcmiia. i_0va, porém, o facto
que a Academia manifestou,, do
ha muito, quando'.monos, o de-

-sojo e a intenção do- glorificar o
8'lorioso eaiitor da. "Via Laetea"..

[ Com^ se vê, ha-M ar.nós o: ü-
lustre acadêmico srv'Afioiiso Cel-
so lembrava um busto de' Bilae
"para a aula elo sJsssõss?', biisto

:'flue,' apesar da-rica, a• Academia;
aao fea nem delle eegitoui ftiais.
.Ahi está a pro-pria Academia

Brasiíoita dando rásões .. a ^Aéa.
dèmia- Carioca; O- que esta 'lem-

brotf'' e. ia levar a effeito eoní 'ó'
esíorco cívico de toda, a cidade
que jrl-rifica Bilae, f_i om mo*
numbnto publico o não um "bus-
to para a pala do sessões".

O empregado da Light., Pau-
lillo Martins,, branco, de 26 an-
nos. solteiro, brasileiro, residon-
té tV rua Visconde de Itauna n.
2fll, foi colhido píiv-um bonde na

praça 15 de Novembro, ficando
levemente ferido.

Soeçorrido no. Posto Ceiitrai
de Assistência, rctlrou-se.. ;

Offieiaes chamados com

Estào sén4ò _.iíniàdc)8,
com urgência, ao Departa-
menlo do Pessoal da Guer-
rá, o coronel Alexandre
Fontoura e o capitão Ma-,
noel Almeidode Albuquer-
qúe: Cavalcanti, do 27" de
caçadores^

ui

Cascas para

O chefe do Governo Pro-
visório assignou na pasta
do Trabalho iim decreto
elevando a 60 % o limite
da importância dos em-
prestimos garantidos por
consignação era iollia de
pagamento, quando para
acefuisição do prédio para
residência própria e reàli-
zadps pelo Instituto de Pre-
videncia dos Funecionarios
Pubilcoa da União.

0 peor inimiEO dos livros
Na oceasião'' em que. em

Madrid; se-celebrou a Festa
do Livro, na Academia de. Pei-
Ias Artes S. Fernando reaii-
ãou-se, presidida pelo conde
de Ròmanories, uma ceremo-
faía a tiue assistiram todos os
membros das. djverâas. acade-
naias de Hespanha.' 

Ò conde.de Giméno pi-oíe-
riu um discurso apreciádissi-
mo, exaltando a gloria do 11-
vio, e no correr do qual citou
todas as .bibliothçcas destrui-
das em conseqüência de guer-
ras :ou dè revoluções. Afislm
sé perderam ôs 300 mil volu-
mes da blbliotheca. de Aléxan-
dria, os 200.000. volumes da de
Pergamo, os 100.000 volumes
da Blbliotheca Constantina,
as riquíssimas collecções gregas
e as de Cicero e Lucullo; os
200.000 volumes da Bibliothe-
ca.Árabe, de Cordpva. Das oi-
tenta tragédias de Eschylo, só
restam sete.

Em tempos níehos; remotos,
Cromweíl destruiu abiblothe-
ca de Oxford; os exércitos de
Napoleãò a de Saragoça e qs
obuses -.llemãea á de Stras-
burgo. !;

^ Mas os livros têm, xnimig03
ainda mais terríveis:' os rát03

I e as traças 1 í

Uma Inauíuraçío naPoli-
clinica de Botafogo

' , Amariliã, scrót inaugura-
do, na Policlinica de Bota-
fogo, o pavilhão, necessário
nò èhsino , dtis clinicas *aii
instaliadas, Além d*3ssa'inauguração, haverá outra
importante h o men> -
gem pi-stada no iervlçóídè
cirurgia geral. Será o re-
trato do professor Giwset,
dè Paris; O dr. João:Ba-
ptista Caníò, chefe daqüel-
le serviço e diácipiílò <lo
professòr frahcé-,, dèsejjan-
do ter griàvádá. a lénibrân-
ça de seu antigo chefe, que
ó '-¦ 

um dos. inàiorés'," Cultos
da cirurgia,' frjanceza mo*
derna, instàllará ali o seu1
retrato. . ....'.'¦. ,;¦¦ ,;¦;,¦ ¦...,...

Sentiu-se mal e morreu na

Corn guia n. 78; do commis-
sarió Serpa, do. 21" districto, po-
liúial;- foi removido p'ara o Hos-
pitai Halinèmaniiiâno, oçádaver
de Elèoticic» de^ ;taí,..-.dé 

'55 an-
rios. presumíveis, 'residente'; á
estrada da'Qavea sjn, que na
referida estrada _di- victima de
um mal 'súbito, falleéehdo. ;, ,

Foi pilhado pof anto ia
ruadiS

;Ao atravessar.».rua,dé<tS/j^e-
dro, em frente ao. n. 3ÍB, foi co-
lliido por um automóvel, Ântò-
nio Almeida, de ,36 annos;. ca-
tiádo, portugueis,'"operário, resi-
dente a Avenida Passos n. 150.

Após os, curativos flue lhe fo-
ram feitos no Posto Central de
Assistência, retirou-sè. ,

CONVENÇÃO
SYNDICALISTA

CARIOCA
Reunir-se-ão mais de 5.
syndicatos para trata;

das^ eleições dc Maio
Por iniciativa da Fede-

ração do Trabalho e da Fe-
dèráçãó dos Maritiinos, se-
rá realizada hoje uma con-
venção dos syndicatos or-
ganizadòs nos termos áo.
decreto 19.770, afim de cj«c
o proletariado possa dèfi-
hir a súa attitude na prosi-
ma eleição de .3 de maio.

Crescendo cada vez nia:^
o numero de adhesões «
essa iniciativa, espera--:
que a reunião se revista de
um caracter ainda não ob-
tido! em reuniões desse ge-
hero. .

Gpnlando com ura nu-
meroso contingente de elei-' tores perfeitamente orga-
nizado dentro de suas cia: -
ses, o proletariado syhtüça-
í i z a d o prepára-sc para
Comparecer ás urnas, t'a-
sséndo valer a sua loivu
pela expressão de seu voto,
dentro da lei. AhirmHui
desse .principio se insialla-
rá a Convenção Syndicalis-
ta, sob os auspicios . da«
duas .entidades máximas
do proletariado carioca.

ESPIRITO VIDENTE
,_orn6uo diasnosíico o?ra¦"<*__-¦

qúor do.onca. Mande bu11:o pára
i-esiíoata, cáiaa postal. 1.Ç04. Ilio,
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MAO SE PRIVE PO CIGARRO
. SÔ PORQUE AMARELLA OS

Dentes

A piivígio itèt d«»eio» e,¦._$' êtf)oi níô »••_•
íeltoi convertem-ie «m torturas. Se t sêtUfèsio dèll«>
pr«]udiea o .eu b«m tster eu • sua saúde, o láerificio
vale. Mas se o unlee mollve pelo qual se priva do clsarre
é evitar que os seus dentes fiquem amarellos> nio sa-
critique a calma do seu trabalho apenas por isso.

O novo Creme Dental Gessy clareia e da brilho
aos dentes que a nicotina manchou, sem pre)udicar*lhes
o esmalte porque na sua formula nio se còrttôm súbs-
taneias esperas ou arenosas. Graças 4 sua formule anti-
ácida em que entra o Leite de Magncsia, evita a fet-
rhentácio dos residuos dos alimentes mesmo aquelles
que' a escova nio retira.

Depois de um dia em que muito tenha fumado,
verificari, com praxer, quio agradável i sentir § frescura
que o novo Creme Dental Gessy deixa na sua bocea
eo escovar os dentes. f

Use o Creme Dental Gessy pele minha ao levantar-
te, ao meio dia, depois, do almoço, e t noite aodeitar-se.
Nio teme e amarellado dos seus dentes, porque o rievo
Creme Dental Gessy o eliminará.

* 
CREME DENTALeESSY

Conselho Consultivo do
; Estadodo Bic

Sob a presidência dò pro-
fessor Miguel Coütò, deve-
rá reunir-se, no dia 31 dó
eòrreníe/as 2 horas da tar-
de, no edificiq da Âssém-
bléa Legislativa, o Conse-
lho Consultivo ,'do Estado
do Riò de Janeiro. ¦

AD IHfMORTJlUTATEM
O historiador Rocha

Pombo será recebido na
Academia pelo sr.

Affonso Taunay
Eleito••;para, _u-àéd«r,-.a' Sil-

va Ramos na Acàdeniiiá Bra-
slieira, se ainda' nãò,',ô_tá. an-
núuciado o;.día : da rtecepgão
do eminente historiador 'Ro.*
cha. Pombo, 34 se sabe quemo saudará e_- nome da nota-
vei;¦companhia......'..: '¦•'::• ...

Por éécolha ;da dífeotória,
foi designado o st* Affonso
_,Eséraghoüe, Taünày, tam-
bem ^acatado historiador e
director do -Museu';' Paulista. ,

ACADEMIAS E ESCOLAS
INTERNATO DO COLLÈ.

GM) PEDRO II;
A directoria desse con-

cei tü a do estabelecimen-
to previnè aos alumnos
matriculados: nas diversas
séries que as aulas do ln-
teirn_ió,dè ai_ahha .émde*
ante, estarão funecionandò
com toda regularidade.

JDS BONS LIVROS
O KEI CAVALLÉIRO --

Veitu Culni«»n — Cio- E»íi*
tora Nacionul. — Sãu Pnak».
19SS.

. A vida da d. Pedro i;tor.i?'>íd»
astudf*da ba-sT.as vezes.- A m°i_i*-
ra em qúo ue onquád^ -' ±'ia''J'._
do impera<loir é ([us uâf> ter/; niü-
dado _uito..'D. I'edro I appii.ye-iíi-nos.-OB;t
oi; homem - estrõina o : frasear: >-,
coTtjinetérido dessitinoa « viyend >
ás recuas de genw de r.iJíi_M cs.
peciá, sem pat-Ottemp.-', o &=:¦•
llnüà;',- '.'.', .•'-.¦¦'..'

0--. brilhante csívipcoi.' Pc_-.>
Calm«n, - que-m os ¦'isamnjJtw c'..".
histori- nacional attraiím,' eo. •--
vèa coisa-d diiferehtea do d.\ Pu-
üro. Se.m . fugir; á • verdutle'•¦hiâci -

• viça,, àntâs, aéguiiido-a .córu jivv.
bidBds absoluta,, ".iüí-nos u::ü*
"^arriitiv.*" d«- uti- vida breve *
b'.aar?a com Oá contraries, o d'-':' -
tnh--,- a cshiédia, a -jrageditt:¦¦¦ e *
epopéa. .

E éon^ iaso Pedi;ò 
'Galiívoji iíV*

ça-um trabalho :á;dm!.r>i\'el, c>
grande vslor cpmo .dosumentaçrn,:mostrandó-r.oa .ura -i'ei mogo, g;*
tiarosOj irupulslvo,; a.j5ái'xonfid'-;,
um, rai-palsdnio, ;úvh',( "liei Cara'-
leiro", çoni- ,'se tthiiiiia o soa ío::
íivossisãiiiip livro.• :.'•.,

É po>. tosio o voTuíiiô dfr Piá.*
Calmon ha;' paginàg vürdadefi'--
áiênte notávei?. ílxa.iílo emoçõ- %
o' p.aiaagana. • -ivOç-se em tr*-s
partas: p lininem. Nt»m»»rad« il»
Brasil - Etcocl*a e • I**»l>-if.lce >

. Gortaiiionte ningaom deisará _
lèrio. beílp livro q-jo.ú o "l_i Ci •
vallèiro",; do festejado autor d»

PRODUCTO DA CIA. GESSY S. A.

DC MANHA 'li> AO MEIO DIA %

sônaalii-'.
B PfcüMAS

A NOiTC

Nictheroy causando inveja
; áoRtó

A VIZ_tó:Cl_-___ VAE TER
AG-UÁEM ABU-rj?_ÍIOIA;
Está marcada para, o dia 2

tíejábril próximo tutüró a ih-
auguraçâo da nova linha âd-
duetora, que aui?m«ntaTâr'íd«
onze milhões de litros o áctuálvolume de àgíüa que abastece
os reservatórios, distribuído-
res do pr&aioiso' liquld. ívosbabltántss' dè Nictheroy. ' ~

O acto inaufrural. que cons-titue um .notável: acontece-mento, capaz de por si aó con-sa«r_r, uma .administração.revestir-se-á de solemnldade
e será assistido pelo Interven*tor federal, commandante _ryParreiras; dr. Gustavo ^yrada Silva, prefeito de Nicthe-roy; capitão Pcllo Ramalho,-icretario de Obras Publicas;auxlliaves <; altas autorid&t_dáo soverno. jornr.!_í:^ a pes-noas trracia^.

"Insurreição, das
BRONS5BS
A»y Pbt£». — RennBoc" •;-í
leitora. — Rio. 1933.

' No-ni- conhésído uo nosso m*'*
literário, onde..8e diBtlasuo __•>
autor ;de peças tlieati-a -, rpmati'
e-v riovella^, chrortieasj¦ e'_-, "
sr. ! Ary"'. Pavâò , publica agorv
«•ijròrifces- ç,.PlumW".

• E?"uia, alaritado volumo de ni-"-i<
á« d.U -*?ti-' pàgina_ livívimciu,
úas;, dizendo, do.' nudismo, • •_¦!_-
tiiismo, liviroá,* políticos, hom_''S £*

,;-trás,-, divorcio', amor, ieuthana-'•
e; úma^'porção 'do aàsnmpto.í 'qua
inspiraram paginas uheis*; de •:.•
bração, de .sinceridade.

•Trabalho jraphicó -ia 'iJçiiaaíen-

ça Editora, ò "Bronze o Éla.-.-.as"
ó um es«ellente' livro.

pequeno' manual 113
historia do brasil -
Leeul_iia de Loyola.

Ó sr. Leonidas de íiOyolw *
um reputado «sèriptor páráiiau»*
ae,. autor d« '.vàr.loa trab_'.v>i
npreciavela, entra 03' quaes u:.'.:»
contradiz á eslsteinia do •-'_
Jeca'Tatu' co-.iio typo represou,
tatlvo do sertanejo brí-siletío

Ajrora aurffo mais uma «•du;"-*
do seu "Pequeno Manual do Hi.-
toria do Brasil", quo Ioda a •:.".-
tle*' nacional elogiou inereciii.»*
mente.

Evidentemente, o IííT'5 do '".
Leonidas dc I_;-la é um üvri»
didautlco.que ac lê com irnmensí»
agrado, praças ú faeU c"spo?ÍÇi*iw
doíi factoa o ú imparciaUdada d'•»
julpamentos.

Nello muito aproni?r;i a ia*
funcio; emo eflm a n'-' pubjis"-
vão muito cunho;; a llteruturi»
brn_ ilòiía i
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