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Já viaia, na costa brasileira, a e
quadrilha aérea argentina
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Uma parada de aviões e aviadores argentinos, dos que.
agora, estão voando escoltando o couraçado "Moreno".

què traz o presidente Justo ao Brasil

M. partida da esquadrilha
dc Buenos Aires

AVIÕES QUE VÃO A FLORIANÓPOLIS E RE-
GRESSAM A PELOTAS

Conseqüências do máo tempo
BUENOS AIRES, S (U. J-

A esquadrilha aérea "Sol de Maio"
sob o commaniio do coronel r/.n-
loaga, partiu á hora mareada. No
:icrodromo rio Palomar reuniíam-
se as autoridades da aviação ar-
gentina aíira de desejar boa via-
a^eni aos pilotos.

Os dez aeroplanos seguiram di-
icctamento para Pelotas. 0 pri-
meiro despacho rádio-telegraphico
expedido pelo coronel Zuloaga ás') horas dizia que tudo ia bem.

EM PELOTAS
THO liKANDK, .3 (U. P.) —

A esquadrilha aeréa argentina, sob

o commando da coronel Zuloaga,
chegou a Pelotas ás 14 horas.
ADIADO PATtA HOJE O PilOSE-

GUIMENTÓ DO RATD
KIO GRANDE, 3 (U. 1'..) —

Oito aviões argentinos que ti-
nham seguido viagem para Flo-
rianopolis. em proseguimento do
raid Tiuenos Aires-Rio de Janeiro,
regressaram a Pelotas ás 15,18 ho.
ras, em conseqüência do mão tom-
po reinante.

Òs referidos apparelhos conti-
, nuarão viagem amanhã cedo com
í destino a Florianópolis se as con.-

dições melhorarem.

A estadia do presidente
Justo no Brasil

_________ j j ] _„

Ü PROGRAMMA OFFICIAL DOS FESTEJOS
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O café em Nova York
Mesmo depois da legalização dò consumo da
cerveja, bebe-se mais café nos Estados Unidos

NOVA YORK, 3 (U.P.) — A Bolsa de Cale veri-
ficou que o consumo da rubiacea nos Estados Uni-
dos augmentou inexplicavelmente depois cla legaH-
aiaçaõ tio consumo du cerveja. Baseia essa affirinação
nos dados eslatisticos segundo os quaes as entregas
de cale no mez de setembro ultimo cleVaram-se a
1. .029.000 saccas contra 883.000 no mesmo mez dc
1932, emquanto as do ultimo trimestre montaram a
2.879.000 saccas em comparação com 2.527.000 em
igual periodo do anno anterior.

Já estão íixadas iis liomena-
gens que o Governo e o povo bra-
sileiro prestarão ao general Agus-
tln Justo. Pelo programma offi-
clalmente delineado, embora pen-
dente de approvação do chefe do
Governo brasileiro pode-se aferir
o brilhantismo que revestirá essas
manifestações de cordialidade es-
treitando os laços de amizade das
duas nações vlzirvlias.

Já estavam ficando distancia-
das na nossa memória as palavras
do presidente Saenz Pena: tudo
nos une, nada nos separa. A vi-
sita do novo chefe de Governo
argentino vem. todavia, reavivai-
as no nosso espirito.

E, assim, os dois povoa de aquém
Atlântico, que enrálzam as suas
tradições na mesma Ibéria dos
conquistadores, approximam-se,
cada vez mais, numa política de
cooperação bemíazeja. O governo
e o povo toasilelro, na compre-
hensão nítida. do que represen-
ta esse esforço em prol da allian-
ça dos dois paizes "leaders" da
Sul America vae dispensar ao pre-
sidente da Republica Argentina
a» mais sinceras .homenagens.
os quu viajam com o pre-

siííentk justo ¦
íáão ns seguintes as pessoas que

formam a comitiva do illustre vi-
sltanto:

O sr. ministro das Relações Es-
ateriores e Culto, dr. Carlos Saa-
vedra Lamas e senhora; o corn-
mandante cla Ia Divisão do Exer-
cito, general de Brigada Nicolas

C. Acentue: director geral do Mu-
fceri&l. contra almirante Segundo
R. Storni; aSecretivrio da presiden-
cia cla Nação Argentina, dr. Al-
berto F. Piguerca; chefe da Casa
Militar da presidência da Nação
Argentina, coronel José Maria Sa-
robe; commandante do eneoura-
çado "Moreno", capitão de mar e
guerra' Francisco Stewart; dire-
ctor geral da Aeronáutica do
Exercito, coronel Aiiaagel Maria Z'u-
loaga; commandante da Esquadrí-
lha de Exploradores, capitão de
mar e guerra Eleazar Videla; aju-
dantes de ordens do presidente da
Nação Argentina, capitão de tiftfe
gata Jnaft C RÒSfiSi-Tr^^^Hiajor'
Roque Lanús; secretario particular
do presidente da Nação Argentl-
na-, Io tenente Miguel Rojas; se-
cretario particular do ministro
das Relações Exteriores e Culto,
sr. Mariano Zuberbuhler.
O PBÒÒKÁMMA DOS FESTEJOS

Jâ está organizado o program-
ma das homenagens e festejos ao
presidente general Agustin Justo,
programma esse que ainda será
sujeito á sancção do sr. Getulio
Vargas:

Sabbado, 7 — 10 horas -- Che-
gada á praça Mauá — Recepção
official — Cortejo ao Guanabara.
Trajo: uniformo para os milita-
rea. Fraque e chapéo alto para
os civis. 12 horas — Visita de
retribuição do presidente da Na-

1

Lineamentos do Código
Brasileiro do Trabalho

¦~4

íll-"Não se deve confundir o trabalho que estamos rea-
rilizando..—:dedara:ao_BIARlO DE NOTICIAS o sr.

João Louzada — com o celebre código que tanto
deu que falar no tempo da Republica Velha"

0 Ia da Revolução a tt g 
'1mirantelejf

Foi commemorado com
um almoço cívico

BORDO DO "ALMIRANTE
JACEGUAY1. 3 (Do nosso en-
viado especial) — Os jorna-
listas que acompanham o che-
te do Governo Provisório, por
proposta do jornalista Matto-
so Maia, com memoraram o
terceiro anniversario da re-
volução de outubro. Foram
presentes a essa commemora-
ção o sr. Getulio Vargas e os [
ministros da Agricultura e da j
Viação. Falou nessa solemni- 1
dadé o jornalista parahybanó
Adherbal Piragibe,. que relem-
brou a jornada revolucionaria -.
cm termos incisivos..

Afim de convidar o chefe do
governo e os ministros que o
acompanham na viagem para
essa festa foi acclamada uma
commissao, composta dos jor-
nalistas Mattoso Maia, Adher-
bai Piragibe e Newton Pira-
gibe.

Ao meio-dia realizou-se um
almoço, com a presença dos
srs. Getulio Vargas, José Ame-
rioó, Juarez Tavora e general
Góes Monteiro.

A CHEGADA A RECIFE
RECIFE, 3 íDo enviado es

O paquete "Almirante Jaceguay", a cujo bordo o sr. Getulio Vargas tem leito a
excursão ao norte

.
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rapidamente se encheu cie po-
pulares e dos elementos oífl-
ciaes numa nova recepção ao
chefe do governo itmerante.

O interventor, sr. Lima Ca-
valcanti, acompanhado pelos
secretários de Estado, pelo ge-
neral Rabello, pelo arcebispo
e por outras autoridades, foi

pecial do DIARIO DE NOTI- ,ao encontro do presidente Ge-
CIAS) — O "Almirante Jace- túlio Vargas, a bordo do "Al-

mirante Jaceguay", apresen-
tando-lhe os seus cumprimen-guay", depois de desenvolver

uma optima viagem directa
de Belém, no Pará, chegou a
Recife ao anoitecer de hoje,
no meio do enthusiasmo da
cidade inteira, que estava des-
lumbrante de luzes, ao mes-
mo tempo que o dirigivel
"Zeppelin". num bello vôo. al-
cançava a "Veneza Brasilei-
ra". contornando o navio
presidencial e escoltando-o
até á entrada dos arrecifca.

Precisamente ás 17.50, o•Almirante Jaceguay" encos-
lava ao cáes de Recife, o qual

tos e os votos de boas-vindas.
O "Almirante Jaceguay" fi-

cará no porto de Recife o res-
to da noite, seguindo para o
Rio, com o resto da comitiva,
pela madrugada, por oceasião
do embarque do sr. Getulio
Vargas e dos ministros José
Américo c Juarez Tavora no
dirigivel.

O interventor Lima Cavai-
canti esteve a bordo, manten-
do com o sr. Getulio Vargas
longa palestra.

A approxímação entre os es-
tudantes lusos e brasileiros
3.000 crianças^queIe correspondem

continüadamente
O apoio do embaixador Guerra Duval

LISBOA, 3 (U. P.) — O
Ministério da Instrucção pu-
blicou uma nota affirmando
serem animadores os resulta-
dos da troca de correspondeu-
cir. entre estudantes portu-
guezes. da metrópole e das co-
lonias. e estudantes brasilei-
ros. por iniciativa do inspe-
ctor escolar Mira Saraiva, de
collaboração com a Sociedade
de Geographla.

Declarou o sr, Mira Saraiva,

em entrevista, haver já 3.000
crianças se correspondendo,
tendo palavras de louvor para
a qualidade das missivas re-
cebidas do Brasil. Accrescen-
tou que o embaixador Guerra
Duval dera seu applauso a se-
melhante processo de appro-
ximação entre as crianças
que tinham por língua matei-
na o mesmo idioma, separa-
das por Jarcro» treclv- d*
Oceano.

O sr. João Louzada, que
hontem ouvimos a respeito do
Código do Trabalho, é o secre-
tario da commissao elabora-
dora do mesmo. Auxiliar de
immediata confiança do mi-
nistro do Trabalho, de cujo
gabinete faz parte, o sr. Lou-
zada se destaca na referida
commissao sobretudo pela sua
operosidade e dedicação, que
que, aliás, acaba agora mes-
mo de dar provas com a pu-
blicaeão do livro "Legislação
Sociai-Trabalhista", no qual
estão enfeixadas todas as leis.
decreto e regulamentos pro-
mitigados pelo Governo Pro-
visorio.

E m b o r a se encontrasse
adoentado, mesmo assim o il-
lustre membro da commissao
do Código não se negou a fa-
iar-nos.
O QUE SERÁ' O CÓDIGO DO

TRABALHO
__ Inicialmente, lhe 

" 
devo

dizer — advertiu-nos o sr.
Louzada -- que não se deve
confundir o trabalho que es-
tamos realizando com o ceie-
bre código que tanto deu que
falar no tempo da Republica
Velha. Trata-se de uma obra
estudada com todo o carinho
por homens de reconhecida
competência technica, como os
professores Oliveira Vianna e
Joaquim Pimenta, e especia-
listas na matéria, como os srs.
Deodato Maia, Joaquim Leo-
nel de Rezende Alvim e Wal-

j dyr Niemeyer, para citar ape-
nas estes. Considerando o que
a respeito existe de mais mo-
derno na legislação social dos

j outros paizes e attendendo
aos- ensinamentos de nossa
própria experiência, a com-
missão de que tenho a honra
de fazer parte já elaborou um
plano geral do trabalho que
pretende levar a cabo, plano
esse que abrange a vida dos
trabalhadores em todos os
seus aspectos. Assim, as quês-
toes de salário, da jornada de
trabalho, do descanso sema-
nal e annual, da assistência
social, etc., serão focalizadas
em todos os seus pormenores,
obedecendo sempre a uma
unidade de orientação. Já a
mesma coisa não se poderá di-
zer do tão falado código da
Republica Velha, que se Iimi-
tava apenas a traçar algumas
normas geraes da condueta a
ser observada por operários e
patrões nas suas relações de
trabalho.
A LEI DE SYNDICALIZAÇÃO

O sr. João Louzada passou,
então, a falar-nos sobre os
primeiros trabalhos da com-
missão, principalmente no mie

Sr. João Louzada

Ainda os "conge-
lados" francezes
A proposta brasileira ac-

ceita pelo governo
francez

As condições esta- j
belecidas

Embaixador Souza Dantas j

se relaciona com a reforma da
Lei de Syndicalização.

— Como já existisse uma
outra commissao encarregada
de coordenar idéas e princi-
pios contidos em tres proje-
ctos de reforma da Lei de
Syndicalização e devendo
constar da primeira parte do
Código a organização das
classes,, dois membros dessa
commissao — os srs. Waldyr
Niemeyer e Clodoveu de Oll-
veira — foram incorporados á
nossa, que, por sua vez, pos-
sue membros da commissao de
syndicalização. A commissao
do Código resolveu, assim, em-
penhar-se, em primeiro logar,
na elaboração da nova lei dos
syndicatos. Devo, entretanto,
assignalar que não se trata de
uma nova lei propriamente,
mas de sua modificação de
accordp com o que a realidade
brasileira exija e a experien-
cia da execução do decreto
19.770 tenha demonstrado ser
impraticável. Na próxima sex-
ta-feira a commissao deverá
ouvir um relatório do sr. W.
Niemeyer a respeito das sug-
gestões apresentadas e assen-
tar definitivamente as quês-
toes a serem abordadas na re-
ferida reforma.

A LEI DE ACCIDENTES
Indagámos, então, do sr.

Louzada o que havia a com-
missão assentado sobre a
questão dos accidentes no tra-
balho.

— Como sabe — respondeu-
nos s. s. — a actual lei de ac-
cidentes é muito defeituosa e
até deshumana no que se re-
fere á insignificancia da quo-
ta fixada para pagamento dos
accidentados. Posso adeantar-
lhe que já temos em mão um
ante-projecto de lei de aceci-
dentes, que virá preencher to-
das as lacunas até agora ob-
servadas. Esse trabalho em
que tomaram parte os sr. Deo-

PARIS, 3 (U. P.) — As ne-
gociações franco brasileiras a
respeito dos créditos conge-
lados francezes apresentam
um aspecto favorável. A Fran-
ça acceitou. em principio, as
ultimas propostas do governo
üo Brasi*, que consistem no
pagamento das dividas entre
20.000 e 950.000 francos em
tres mezes, e na concessão de
créditos para a liquidação dos
compromissos até 20.000.000
de francos. Os créditos de
mais de 950.000 francos serão |
pagos em 72 prestações men-
saes. Naturalmente as discus-
sões giram agora em torno da
forma de pagamento. O Bra-
sil propoz a liquidação das di-
vidas por meio de notas pro-
missorias emittidas pelo Ban-
co do Brasil a favor de um
Banco francez com a garan-
tia do governo federal, mas a
França prefere realizar a ope-
ração por meio de um orga-
r.ismo especial, que segundo
consta á United Press seria
um fundo de compensação
bi-lateral. A essa proposta
oppõe-se firmemente o Bra-
si!. Essa è a principal diffi-
culdade sobre as negociações.
Deve-se acerescentar apenas
que a França manifesta agran-
de desejo de auxiliar o meca-
nismo cambial do Banco do
Brasil.
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e outras riotabilidàdes na ma-
-teria, será examinado assim
que esteja prompta a reforma
da lei de syndicalização, de-
vendo com esta ser uma das
partes integrantes do Código
do Trabalho. Approvados pela
commissao, esses trabalhos
irão sendo levados ao conhe-
cimento do governo, cada um
por sua vez, para que sejam
transformados em leis. Evi-
tar-se-á deste modo que os
interessados fiquem á espera
da promulgação final do Co-
digo para verem reguladas as
questões e conflictos do tra-
balho. Esse critério superior
de orientação — faço questãc
que frise em seu jornal — se
deve, sobretudo, ao espirito
de justiça do actual ministro
do Trabalho, que tudo vem
fazendo para que os traba
lhadores não percam a con-
fiança nas leis sociaes decre

0 INTERCÂMBIO
COMMERCIAL
FRANCO-BRA-

SILEIRO
PARIS. 3 (U. P.) - Os ex-

portadores francezes para o
Brasil, mostram-se sériamen-
te preoecupados neste mo-
mento com a questão das no-
tas consulares. Emquanto ' o
governo do Rio de Janeiro
exige que as notas sejam vi-
sadas e fiscalizadas de accor-
do com os preços correntes
pela Camara de Commercio
de Paris, essa organização de-
clara que o plano em questão
e absolutamente impraticável
devido á carência de dados
seguros a respeito dos preços
correntes, salvo para produ-
ctos pharmaceuticos. porque a
Camara de Commercio é a
única organização capaz de
certificar as notas de confor-
midade com os preços que fi-
guram nos livros dos exporta-
dores. Essa situação é consi-
derada como o factor mais
importante da situação deci-
di damente frouxa em que se
acham as relações commer-
ciaes franco-brasileiras.

dato Minia, Evaristo de Moraes tadas pelo Governo Provisório.
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ASSIGNATURAS
Braall e Portueal

Anno.... 65» | Trimestre.. 15»
Semeatre 80$ I Mez  »*
PalxcM atsrnatarloa dn ConvençAo

Postal Pan-Amerlcann
'Anno  80$ | Trimestre.. 36$
Semestre 45$ I Mez  10*
raízes BlBBatatios da Convenção

Postal Universal
Anno.... 1-10$ | Trimestre.. 40$
Semestre 75$ I Mez  10*

Madrid 3, C*J» &*«$ O primeiro ministro, sr. Aielandro Lerroux, apriun-
«,.«»*-, ^««-«b..-^ ***** cortes que vae apresentar o pedido de demissão
eoileotiva do ipal»inet^a^presWe Ç^PÍ^lÇ^^^J^^^S^^ãSSES

Os pedidos de assignaturas devem
oar endereçados a S. A. DIÁRIO
DB NOTICIAS — Bua Buenos
Aires, 154 — Klo ae Janeiro —

Ao assignaturas começam em
qualquer dia.

Telepfcone**: 4-4802 — 4-4803
4-4S04 (Rede de ligações

SUCCUXfcSAI- EM SAO PAULO —
Praça do Patriarcha 5 - 2o andar.

Teleohone: S-7079.

UBERABA
Aviso aos nossos

assignantes
Convidamos os nossos assi-

gnantes em Uberaba, Minas Ge-
raeS) __ a reformarem directa-
mente as suas assignaturas em
atrazo, afim de não lhes ser sus-
pensa a remessa do "Diário ,
visto nos acharmos sem noticias
tle nosso agente ali, sr. Octavio
de Oliveira.

te do Instituto de Cacáo da Ta-
hia proporciona outros esclare-
cimentos a respeito das vanta-
gens dáquella organização. Por
força da taxa creada foi possi-
vel obter uma regular massa d«s
financiamento, applicada em
condições .realmente proveitosas
à lavoura, para dotal-a de meios
de defesa imprescindíveis. As-
sim, assegurou-se, com a war-
rantagem a padronização da
mercadoria. Lançaram-se as ba-
ses dc uma organização techni-
co-agricola. Dotou-se a lavoura
com os elementos de transportes
de que tanto cila carecia.

Ha uma affirmativa sem du-
vida notável na entrevista que
eommentamos. E' a dc que num
triennio a região cacaoeíra con-
tara com um systema rodovia-
rio cuja kilometragem excederá
á que foi construída durante
quarenta annos. Fique registra-
da e reassignalada essa perspe-
ctiva.

0 MOMENTO INTERNACIONAL
Ul

As declarações do chanceller
argentino

IMPRENSA CA*
RIOCA

O 107° anniversario dol
"Jornal do Commercio";

DEFESA DO
CACÁO

O DIÁRIO DE NOTICIAS
teve o ensejo de publicar hon-
tem a entrevista que lhe con-
cedeu o sr. Ignacio Tosta Filho,
presidente do Instituto de Ca-
cão da Bahia, na qual se fixam
detalhes que suggerem a neces-
cidade de alguns commentarios.
A exposição que o entrevistado
nos fez, acerca do assumpto, re-
veste um merito incontestável,
qual seja o de procurar fixar
as criticas tortas á organização
daquelle apparelho. para eluci-
<Jál-as convenientemente..

Somos por principio favora-
veis a todas as medidas que vi-
iam acautclar a producção na-
íional. O Brasil precisa de se-
guir uma politica administrati-
Ca absorvida pela detesa dos in-
teresses econômicos. No final
cie contas, quando o governo
prptíura recursos com que cus-
tear serviços de alcance collecti-
vo o social, bastando mencionar
os qúe' se referem â instrucção
publica e ao saneamento, é nas
fontes de producção que vae
buscal-os seguramente.

De modo que toda a acção go-
vernamental, que vise esse fim,
constitue por assim dizer uma
attitude de defesa própria. Cor-
responde a um acto de insensa-
tez administrativa deixar os in-
teresses econômicos de lado, pa-
ra dar-lhes, no quadro das at-
tribuições do governo, uma po-
üição secundaria.

Partindo de semelhante ponto
de vista, somos francamente fa--
vovaveis ás organizações que se
apresentam com a finalidade do
Instituto de Cacáo da Bahia, e é
íacil de comprehender como cs-
sa opinião rc entronca na nossa
directriz geral.

Ainda ha pouco, creado o Dc-
partamènto Nacional do Cafc,

. pugnamos no sentido de quedai
providencia em nada viesse "è-
ctar a continuidade dos institu-
tos estaduaes. Não pensamos
de outra forma a propósito da
organização ainda mais recente
do instituto de álcool.

Allegou-se contra o apparelho
que boje está incumbido da de-
fesa do cacáo bahiano a incotr-' veniencia de assentar na creação
de uma taxa dc dois mil qui-
nhentos reis por sacca de cacao
•exportado. Ahi poderia haver
uma allegação procedente ape-
nas sob o aspecto da desprepor-
ção da taxa, porque, no tocante
a sua creação, nada ha que se
possa objectar.

O mecanismo geral dos pia-
nos de defesa da producção rc-
pousa nas bases de um financia-
mento efficiente. Como obtel-o?
Pela própria coHaboração finan-
ceira da producção interessada.
Não foge a essa norma a lavou-
ra cafeeira nas maiores unida-
des produetoras.

Encaremos a matéria dc um
ponto de vista inteiramente pra-
tico, á luz dos algarismos. Te-
mos aqui o ultimo boletim pu-
blicado pelo Departamento Na-
cional dc Estatisticas.

O que as cifras ahi reunidas
mostram é uma sensível melho-
ra obtida na exportação do ca-
fó. Essa exportação cresce sen-
si velmente. Signal evidente,
pois, de que não está sendo c:-**-
cutada uma politica de congela-
mento do produeto, politica des-
aconselhada c condemnada pelo
vicio das valorizações artifi-
(üaes.

Convém dcmonstral-o. Ha
dois annos, no periodo de sete
mezes que é o referido nas ulti-
mas estatística*-; officialmente
publicadas, o Brasil remetteu
para o estrangeiro 29.041 tone-
ladas de cacáo. Desde então, ns
saidas do produeto vêm au-
gmentando. Subiram om "'-¦,
até julho, á cifra dc 44.092 to-
neladas e culminam no total de
55.280 toneladas, nos primeiros
ECt« mezes do corrente anno.

Mar, a entrevista do pretiden-

ECONOMIA NACIONAL .

O 
governo federal concedeu o

auxilio de 15 contos de róis
á Exposição Rural que no dia 12
deverá inaugurar-se em Bagé, Rio
Grande do Sul.

A bordo do "Almirante Ja-
oeguny" íol organizada uma cx-
posição de matérias primas c
produetos manufacturados do
Pará e cujo mostrúario so destina
ao Ministério da Agricultura e á
Feira Internacional do Districto
Federal.

Até 15 de setembro ultimo,
haviam sido classificados 192.613
fardos, com 31.043.069.950 kilos
de algodão paulista da presente

Em 5 de novembro será
aberta em Uruguayanna uma ex-
posição feira agro-pecuarla, pro-
movida pela Spctedado Agricola e
Pastoril local.

Em Belém do Pará foi as-
signado entre o governo do Esta-
do e o capitalista Eduardo Guin-
le contracto do concessão do ter-
ras e de vários favores para po-
der installar usinas de beneficia-
mento de sementes oleaginosas e
fabrico de óleos vegetaes em
grande escala.

Acaba de regressar ao Rio o
engenheiro Tavares Leite, que,
commissionado pela Central do
Brasil, fora a Santa Catharina
estudar as jazidas do carvão.

De 21 a 23 deste mez, a So-
ciedado Agricola e Pastoril do
Herval, no Rio Grande do Sul,
inaugiirará ali a sua primeira ex-
poslção-feira.Conforme informação colhi-
da em fonte official. a Bahia
muito cm breve só exportnrá ca-
fés finos. Tem-estado muito mo-
vimentado o mercado bahiano de
cacau. Venderam-se ha pouco
30.000 saceos de cacart de typo
superior.

Os usineiros parahybanos
fundaram o Instituto do Assucar
e do Álcool da Parahyba.

ephemcridc comporta, os nos
sos presados colíégas do "Jor-
nal do Commercio", pelo 107.**
anniversario desse prestigio-
so órgão da imprensa brasi-
leira.

Só a sua existência cente-
naria, seria motivo dc júbilo,

Antes áe embarcar para esta capital, aconipanhanâo o j Não chegaremos tarde para
presiâente Justo, teve ensejo o chanceller Saaveára Lamas \ saudar, com a ef fusão que a
ãe fazer importantes âeclarações aos jornalistas portenhos,
nas quaes salientou o valor da politica de cooperação>'ameri-
cana ,que representa a vinâa, ao Rio, âo presiâente ãa nação
Argentina, "numa época como esta âe isolamento econômico
e guerras no continente". Na realidade, é preciso render jus-
Uça, como já fizemos ha dias, -ao illustre ministro das Re-
lações Exteriores ãa Argentina, pelo seu empenho em sair âa
politica ãe isolamento, em que ãeixára seu paiz o presiâente
Irigoyen c foi continuada no governo provisório do general
Uriburu, com a aggravante ãe terem então surgido varias di/-
ficulâaâes.

O governo âo presiâente Justo caracterizou-se logo pelo
largo espirito ãe concorâla e foi possível, âesãe logo, resolver,
âa maneira mais justa e equitativa, toãa a conciliação ãe in-
teresses, âe sorte à poãer a coHaboração argentino-brasileira
ser feita dentro ãe um nobre entendimento. E, a par ãisso,
as circumstancias politicas permittiram que, mais ãc uma
ves, a acção ãas ãuas chancellarias no continente convergis-
sem para os mesmos fins pacifistas, ãe sorte que o chanceller
Lamas possa âízer que a ultima tentativa ão A.B.C.P. pela
solução áo conflicto do Chaco valerá pelo menos para esta-
belecer a communiãaãe ãe vistas entre as quatro republicas
vizinhas ãos belligerantes.

O chanceller Saaveára Lamas tem encontraâo, para a sua
acção, a cooperação leal e sincera ão ministro Mello Franco,
como elle, empenhado nos mesmos propósitos de pacifismo,
mas não apenas como formulas ãe cortezla âiplomatica, mas
como realiãaãe efficiente e útil. E' preciso que os povos sin-
tam as vantagens âa boa vizinhança. E. para isso, os tra-
taãos e accorâos concertaâos pelas ãuas cliancellarias serão a
materialização âo iâealismo que presiâe a visita ão general
Justo ao Brasil.

Como se installou a primeira
Constituinte republicana

A histórica sessão de 15 de novembro de 1890
—in—-v-

HEITOR MONIZ

(Exclusividade no Districto Federal para o DIÁRIO DE
NOTICIAS)

Para
Todos

8. Uencdloto nflo ralen...
Uma cart» *ine vtnjn 28

li li noi !

A rceonij_tcn»a do camponc»
No tlm

portada no paiz dentro dc qual-
quer periodo como o menciona-
do; com ella dispendemos 115.175
contos; c Juntamente machinas e
accessorios. no valor de 130.OõR
contos, ferro c aço com 70.364
contas, c carvão com 40.443
contos.

ÍJ-BDI

CRISE POLÍTICA NO
PARANÁ' i

SOB 
a nova Republica, o Para-

ná tem estado inquieto. Sup-
punha-se quo uma longa e fe-
cunda paz o bafejaria com a no-
meação do sr. Manoel Ribas para
o cargo do interventor, visto não
se achar ligado á politica parti-
daria da sua terra e ha longos
annos viver em Santa Maria do
Rio Grande, entregue aos seus
negócios.

Mas, de uns tempos a esta par-
te, o ambiente político paranaen-
se alterou-se de modo a gerar
certas apprehensões.

O partido governista, que o sr.
Ribas tanto ajudara a constituir,
como fizeram quasi todos os seus
collegas interventores, acaba de
scindir-se, em conseqüência da
demissão do capitão Menna Bar-
reto Monclaro, secretario cio Inte-
rior c Justiça, que rompeu com o
Interventor.

Os deputados do partido eleitos
á Constituinte acompanharam o
capitão, que é o presidente da
commissão directora do P. S. D.,
sendo que dessa commissão dire-
ctora uma parte está com o pre-
sidente, outra com o interven-
tor.

Os directorios municipaes do
partido continuam "por emquan-
to" a apoiar o sr. Manoel Ribas,
mas a sua "definição definitiva"
está ainda dependente de cônsul-
ta, quo lhes íol feita.

O capitão Monclaro e os ou-
tros chefes dissidentes promovem
vigorosa campanha não só contra
a política official, mas, ainda
contra a própria permanência do
Interventor no cargo.

OS JUDEUS. ENTIDADE
NACIONAL
EUNTU-SE agora em Nova

ork um congresso Judaico
americano. Chegando aquella cl-
dade, foi o escriptor Emilio Lucl-
wig recebido pelo congresso c pe-
rante este fez um discurso.

Concitou as israelitas úo mun-
dp inteiro a. unir-se. afim de ser
a communlclndo hebraica reco-
nhecida como entldad-s nacional.
Mesmo que os judeus — aceres-
centou — não se estabe.eccôõem
na Palestina, não haveria motivo
para não serem reconhecidos co-
mo nação. E citou òs precíden-
tes dos polacos e tchecoslovacos
que, mesmo quando ainda não
dispunham de território, oram
considerados como entidades na-
cionaes.

A propósito: quantos são os ls-
raelitas espalhados pelo mundo e
como se distribuem? Ns, revista
italiana "Secúio XX", o sr. A.
Viço apreienta Interessantes es-
cláreelmantos. Deve. oscilla? on-
tre 15 e 17 milhões o algarismo
ciemographico mundial dos lie-
bralcas, constituindo mal/J ou
menos 0,7 °|° da população do
planeta.

A Europa retém a maior parte:
11 milhões. Quatro milhões e
meio estáo na» America; 300.000
na Asla: 500.000 na Africa;
25.000 ha Oceania. Muitos pou-
cos, como se ve, permanecem na
terra do origem.

Data de 1665 a primeira colônia
Judaica estabelecida èm Nova
York. Os judeus custaram
crescer em numero nas Estadas
Unidas. Ainda em 1910 eram
apenas 1.700.000. Mas são neste
momento mais de 3 milhões.

da força com que a opinião pu-blica o reclamar. A tarefa das or-
ganizações pacifistas está em fllssl-
par a inércia e o pessimismo pro-vccados peles vãos esforços da
Conferência, quo deixam acreditar
que a paz! encontra obstáculos ln-
transporá veis."

E nos próprios Estados Unidos,
ondo o movimento pacifista au-
gmenta de intensidade, diz-se quase deve levantar em peso a cpl-
nião publica a favor da paz mun-
dial, para que ella seja uma rea-
lidade. Quo se erga a opinião dc
todos os povos e a paz deixo do
ser uma utopia ou uma perma-
nente ameaça.

porque demonstraria uma
longa trajectorla de trabalho
e de apostolado. Mas. com o"Jornal do Commercio" não
se dá apenas isso.

Nascido ha cento e tantos
annos, atravessando o 1.° e o
2.° Império e a Republica, in-
tegrado na vida nacional,
acompanhando-Ihe as vibra-
ções e os ideaes. a evolução
material, politica e cultural,
defendendo todas as grandes
causas da nacionalidade, o
'•Jornal do Commercio" tor-
nou-se uma lidima expressão
do jornalismo brasileiro e um
patrimônio da nossa civiliza-
ção, cuja historia eile resume
na sua vida centenária.

Tudo isso justificava as ma-
ximas homenagens ao grande
órgão, que. tendo á sua frente
tantos jornalistas fuleuran-
tes. ainda agora tem a dirigir-
lhe os destinos o eminente
jornalista sr. Felix Pacheco,
oor intermédio dc ouem o
DIÁRIO DE NOTICIAS envia
as suas felicitações mais cov-
diaes ao "Jornal do Com-
mercio".

Ia-se commemorar o primeiro
anniversario da proclamação da
Republica. Passado o periodo
de choque, o paiz entrara em
uma phase de tranquillidade,
pelo menos relativa. E' verda- .. .
de que no seio do Governo Pro- tudo quanto o universo encerra,
visorio os Ministros náo se en-1 aprouve que eu fosse elevado a

guagem eloqüente e sincera,
causou uma impressão excel-
lente.
I "A Providencia, — foram as
suas primeiras palavras — que
regulou por leis e immutaveis

tendiam entre si, as crises se
suecediam, os incidentes pes

magistratura suprema de nossa
.-_,.,.,..„.,„,, _._,_„._  pátria na hora histórica de 15
soaes sc repetiam com frequen- , de novembro do anno passado e

Marechal Deo-1 conservar-me a existência mui-
cloro, depois de haver ameaça-1 to ameaçada, então, para, atra-
Ar. ..r.,:~r. „„,o<, A„ ,1 a, v ¦, r nlv^s H r> iim neriodo ÔUC Se me

pelas
do, varias vezes, de deixar o vés de um periodo ^ue se

IMPORTAÇÃO M.4IOR

E* 
innegavel que todo augmento

de importação corresponde, em
these, a uma situação de melho-
ria econômica. Revelando au-
gmento do poder acquisltivo nn-
cional, está claro que importação
maior representa possibilidade
maior no domínio da elaboração
e circulação das riquezas *?, pois,
no da expansão das actividades
produetoras.

Por isso, deve-se encarar como
um íacto auspicioso o augmento
da nossa Importação geral nos
primeiros seis mezes do anno em
curso. De facto, compramos no
estrangeiro 2.274.891 toneladas
de mercadorias, contra 1.708.809
toneladas em análogo período de
1932 c 1.884.374 toneladas em
1931.

No que respeita ao valor, gas-
tamos 995.493 contos ou 14.746.000
libras nos 6 primeiros mezf-B de
1933. contra 810.703 contos ou
10.957.000 libras no semestre lnl-
dal

VIDA ALEGRE

Ultimamente, 
a m 1 u d a m-se as

queixos contra a disseminação
de pensões galantes por diversos
bairros.

Sabe-se o quo isso representa.
O natural dc taes casas 6 serem
alegres c ruidosas, dando ensejo
tambem, freqüentemente, a con-
fllctos.

Produeto de uma especie de de-
t-erminlsmo das grandes agglome-
rações humanas, maximó daa com
feição cosmopolita, comprehende-
se a existência de taes cythcras
mais ou menos turbulentas e pe-
rigosas.

O que, porém, não é licito com-
prehender é a sua localização nos
bairros onde o numero de lares ó
preponderante, lares cujo recato,
cuja decência o cujo socego "hur-
lent de se trouver ensembie" com
as pensões cythercanas...

As ruas Benjamin Constant e
Cândido Mendes, por exemplo, que
ficam na Gloria e são tradicional-
mente familiares, acham-se agora
Invadidas por aquellas casas de
folia, algazarra e outras coisas que
não 6 preciso ser Catão para con-
siderar Inconvenientes em taes
sítios.

O chamado baixo meretrício foi
localizado longe. Por que não bus-
car um refugio menos indiscreto e
mence central para o meretrício
doirado?

REUNIÃO DO
CONSELHO CON-
SULTIVO DE TU-

RISMO
Reuniu-se hontem o Conse-

lho Consultivo do Districto
Federal, com a presença de
quasi todos os conselheiros.

Constou da ordem do dia
a discussão do relatório do sr.
Braulio Muller, opinando pela
unificação das classes de en-
genheiros ajudantes da Dire-
ctoria Geral de Engenharia
Municipal, sendo essa medida
approvada.

Tratou-se em seguida do
encaminhamento do pedido
de unificação das classes de
desenhistas, o que foi tambem
approvado.

O Conselho Consultivo re-
solveu ouvir o interventor ca-

£ rioca a propósito do requeri-' mento dos engenheiros chefes
da secção technica do Patri-
monio Municipal, assim como
a respeito do requerimento do
ajudante e conduetores te-
clínicos da mesma directoria,

OS ARTISTAS BRASILEIROS
NA FEIRA INTERNACIONAL

DE AMOSTRAS
A reunião do Jury, ama-

nhã, na Exposição
Os artistas brasileiros con-

tinuam organizando com en-
thusiasmo a exposição que
deve figurar na Feira Inter-
nacional de Amostras, inau-
gurada com tanto suecesso e
diariamente niuito frequen-
tada.

Vencida a idéa de um jury,
para selecçao dos trabalhos,
a commissão escolhida para
julgar reune-se amanhã, na
própria Feira.

Os artistas que quizerem
concorrer ao certamen pode-
rão enviar os seus trabalhos
ainda hoje á Sociedade Brasi*
leira de Bellas Artes, que o
organiza.

As companhias de seguros
estão lesando o fisco?

Por solicitação do ministro
da Fazenda, o titular da pas-
ta do Trabalho poz á dispo-
sição do Ministério da Fazen-
da o contador da Inspectoria
de Seguros Oscar Orosco,para,
sem prejuizo de sua,, funeções,
proceder á apuração das con-
tas do decréscimo verificado
nas rendas de imposto de sei-
lo, attribuido em grande parte
a fraudes praticadas pelas
companhias de seguros contra
fogo. O ministro do Trabalho
informou tambem que o refe-
rido funecionario está respon-
dendo a um processo admi-
nistrativo.

O referido serventuário íi-
cou servindo junto da Rece-
bedoria do Districto Federal,
a quem estão entregues as di-
ligenclas sobre o caso.

0 transito no Amazonas das
mercadorias destinadas

ao Peru eá Bolivia
O ministro da Fazenda, em vis-

ta do processo relativo á ajuda de
custa dos guardas da policia
aduaneira que acompanham áa
mercadorias em transito para o
exterior, no rio Amazonas e seus
affluontes, proferiu o seguinte
despacho :"Expeçam-so instrucções á De-
legacia Piscai, no sentido do pa-
recer da Directoria de Receita Pu-
blica."

O parecer alludido é o seguin-
te : "Quando o transito dos mer-
cadorlas destinadas á Bolivia ou
ao Peru' se realizar cm vapores
que façam a viagem directa, fió-
mente tocando om portos devi-
damente habilitados, pode ser
dispensada a guarda, observando-
se, entretanto, a circular n. 9,
de 2 de fevereiro de 1918. Quan-
do a viagem se fizer em vapo-
res que escalem em portos náo
habilitados, impõe-se a presença
dos guardas a bordo dos mesmos."

0 dr. Rubens Rosa, agra-
ciado pelo governo italiano

Pol condecorado pelo governo
da Itália, com a coroa da Itália,
o dr. Rubens Rosa, director do
gabinete do ministro da Fazenda.

A entrega da commonda foi
feita pelo conselheiro da embai-
xada Italiana, sr. Francisco Le-
grlo, sendo o acto assistido por
innumeros amigos do sr. Rubens
Rosa.

O GRANDE PROBLEMA

O 
problema da paz mundial não
pode fugir á cogitação de to-

dos os povos, que assim defendem
a própria integridade nacional e
asseguram uma época de perenno
trabalho e crescente riqueza.

Máo grado o esforço de paclfls-
tas ardorosos e de congressos mais
ou menos notáveis, as nações se
armam o a paz continua sendo

, , uma constante ameaça ao esforçodo 1932, donde o excesso do con8tructor dcs povoa> Bofl quacsmnls dc 3.800.000 libras daquelle! a guerra nada interessa.
período sobre o ultimo. | Ainda agora as organizações pa-Valo a pena saber-ao quaes o.s | c.-.stR8 dos Estados Unidos pre-mercadorias que mnlB avoluma-
ram aa nossas compras no prl-
meiro semestre do anno. Vém
na vanguarda o trigo em gr/io,
no total de 441.878.000 kllofl, ou.
sejft, a maior quantidade Jâ l/n-

param para c«te mez cerca de mil
reuniões publicas, nos quaes será
lida uma mensagem cm que o so-
nhor Cordcll Hull dlra quo o "exi-
to da Conferência do Deearmn-
mento dependo cm grande parte

Reunião dos delegados fis-
cães da Prefeitura

Presididos pelo sr. Rocha Lefio,
reunem-so hoje, ás 10 horas, na
secretaria geral do gablneto do
prefeito, oa delegados fiscaes da
Prefeitura.

A rua Acre conservará o seu
nome actual

Constando que a rua Acre Iria
mudar de nome, o deputado poraquello território sr. Cunha e
Vasconcellos dirigiu no interven-
tor federnl um memorial pedindo
para ecr o mesmo conservado,
tendo o sr. Pedro Ernosto decla-

0 presidente da Associa-
ção Commercial

De accôrdo com a delíb;ração
tomada em sessflo administrativa
realizada a 28 de setembro ultl-
mo, c em cumprimento do que
determinam os estatutos sociaes,
assumiu a presidência da Asso-
ciação Commercial do Rio de Ja-
neiro. o sr, Pedro Vivacqua, quo
exercerá o cargo até o fim do
mandato da actual directoria.

0 general Leite de Castro
distlnguido pelo governo

da Suécia

poder, quasi se atracara com
um dos seus próprios auxilia-
res de confiança. A ordem, en-
tretanto, reinava no paiz. Em
calma c com certa regularidade
se haviam procedido as eleições
para a Constituinte. Para essa

sc voltavam, então, todas as
attenções.

Do trabalho que fizessem os
eleitos de 15 de setembro de-
penderia a sorte do novo regi-
men. A Republica, declarada
de chofre, sem a participação
do povo c sem que o paiz es-
tivesse preparado para isso, fò-
ra recebida com a descrença de
uns e o desdém dc outros. Fa-
lava-se, mesmo, ainda, com
uma insistência que não cessa-
va, na possibilidade d? uma res*.
tàuràção monarchica, que viria
satisfazer o espirito conserva-
dor da nação. Os constituintes
iam ter sobre os hombros uma
tarefa difficil c arriscada. Sa-
beria a Assemblóa, naquelle
momento histórico da vida na-
cional, manter-se á altura do
mandato de que fora investida?
Corresponderia â confiança pu-
blica? Consolidaria o regimen?
Daria ao Brasil a Constituição
liberal c democrática eom que
os novos dirigentes acenavam
ao povo? A apuração do pleito
eslava terminada e os diplomas
expedidos. Faltava, apenas, a
convocação. Deodoro, ansioso
de passar á legalidade, escolheu
para a reunião da Constituinte
o dia 15 de novembro. Era essa,
no scu modo dc ver, a mais
bella maneira com que pode-

ria commemorar o aníiiversario
do movimento que, anno antes,
com a sua espada dc soldado,
fizera triumphal'.

* * .*£
Chegara o dia 15 de novem-

bro dc 1890. Estava tudo prom-
pto para a installação da As-
sembléa. A" 1 hora e meia da
tarde, Felicio dos Santos, se-
nador por Minas Geraes e pre-
sidente interino do Senado, elei-
to, por acclamaçào, na reunião
preparatória do dia 4, assumia
a presidência, declarava aberta
a sessão e convidava os mem-
bros do Congresso c contrahi-
rem "o formal compromisso de
bem cumprir os seus deveres".
Felicio dos Santos era grave e
solemne. Sua voz austera ad-
quiria, naquelle momento histo-
rico, uma tonalidade expressi-

va. Um "frisson" percorrera
assistência. Fez-se silencio. Fe-
lido dos Santos apanhou de
sobre a mesa um papel e foi o
primeiro ri prestar o juramento:"Prometto guardar a Consti-
tuição Federal que for adopta-
da, desempenhar fielmente e le-
galmente o cargo que me foi
confiado pela nação e sustentai
a união, a integridade c a in-
dependência da Republica".

Um a uni foram sendo cha-
mados os constituintes.

Assim prometto!
Assim prometto!

Lá estavam, entre os mem-
bros da Assembléa, Amaro Ca-
valcante, Floriano Peixoto, Jo-

sé Hyeino, Campos Salles, Ra-
miro Barcellos, Pinheiro Ma-
chado, Cesario Alvim. Wanden*
kolk, Saldanha Marinho, Lauro
Sodré, Serzedello Correia, Bar-
bosa Lima, Epitacio Pessoa,
João Barbalho, Fclisbello Frei-
re, J. J. Seabra, Custodio de Mello,
Aristides Milton, Alcindo Gua-
nabara, Lopes Trovão, Aristides
Lobo, Bernardino de Campos,
Francisco Glyccrio, Rodrigues
Alves, Alfredo Ellis, Guimarães
Natal, Lauro Muller, Julio dc
Castilhos, Borges de .Medeiros.
Demetrio Ribeiro. Ruy Barbosa
não pudera comparecer c Amaro
Cavalcante justificara a sua au-
sencia.

Quando terminou o compro-
misso, de novo toma Felicio dos
Santos a palavra. Estava na
ante-sala, disse elle, — as pa-
lavras pesadas, cahindo uma a
uma — o secretario do Chefe
do Governo Provisório, porta-
dor da Mensagem que o Maré-
chal Deodoro dirigia ao Con-
jresso Nacional. Para introdu-

afigurava longo demais,
tremendas responsabilidadesque
assumi, saudar-vos no anniver-
sario daquelle glorioso dia, en-
tregando-vos os dt-ctinos da
Nação".

Deodoro realçava, em segui-
da, o espirito liberal e democra-
tico do povo brasileiro; accen-
tuava que "não se mudam ins-
tituições para persistir em de-
feitos inveterados ou pera cau-
sar simples deslocações de ho-
mens"; punha a assembléa em
estado de prevenção com o pe-
rigo grave das innovações. Só
depois a mensagem dava contas
ao paiz, numa synthese brilhan-

1 te, dos actos praticados pela di-
ctadura. E terminava:"Quanto mais sóbrios e fir-
mes nos conservarmos como
vencedores, mais nos approxi-
maremos do ideal a que aspiram
os povos que buscam na liber-
dade o dominio da justiça e do
direito."Sejam estes os rumos da
pátria nova, únicos que nos po-
dem conduzir á altura dos des-
tinos que nos estão reservados
na America".

Quando terminou a leitura da
Mensagem c Felicio dos Santos
ia declarar encerrados os tra-
balhos, ouve-se uma voz que
pede a palavra. |

Quem seria? j
Tem a palavra o depu-

tado J. J. Seabra.
Uma figura joven, insinuan-

te, expansiva, — uma larga ex-
pressão de intelligencia e de
firmeza desenhadas na physio-
nomia, — levanta-se do seio da
bancada bahiana.

"Estamos, sr. presidente,
deante de um quadro realmente
majestoso e bello, de um espe-
ctaculo raro.se não excepcio-
nalmente visto, qual o de um
povo que se levanta inteiro para
salvar as alvoradas da -redem-

pção da pátria.
Sinto neste momento todos' os

frêmitos, todas as expansões,
todas as commoções que se
agitam na consciência nacional;
experimento todas as alegrias
de que deve estar apossada a
Nação inteira por ver hoje affir-
mado o principio grande e po-
deroso da soberania nacional,
principio unico, base de todos
os governos livres. Afigura-se-
me ver expandir neste recinto,
inebriado pelos doces e suaves
aromas da democracia, a alma
popular, neste recinto mesmo de
onde foram expellidos os des-
troços da monarchia e onde vae
começar a grande obra da cons-
trucção da Republica.

Hontem, sr. presidente, hon-
tem eram os grandes pesadelos
da noite da monarchia; suece-
deram-se os atropelos e a. in-
certeza da dictadura; afinal
surgem as alegrias e as espe-
ranças da aurora e da libercla-
de da Republica! Nem é para
admirar, porque já se disse ai-
gures que o dia precisa da noite
para formar a aurora, que é mais
bèlla que ambos".

Agora o orador se referia
pessoalmente a Deodoro e di-
zia:

-- "Desde que elle, sr. presi-
dente, durante esse periodo vdl-
ctadorial e anormal, não se dei-
xou assoberbar de paixões in-
confessaveis; desde que nSo se
deixou assoberbar de outros
sentimentos que não fossem
aquelles que dictaram o seu pa-
triotismo; desde que as gran-
des eminências não lhe produzi-
ram as naturaes vertigens; des-
de que não se deitou arrastar
por essas miragens que natural-
mente produzem as altas culmi-
nancias, vou fazer um requeri-
mento á mesa: requeiro que se
nomeie uma commissão compôs-
ta de senadores c deputados
para, em nome da Nação Brasi-
leira, cumprimentar o Chefe do
Governo Provisório".

A indicação approvada, Feli-
cio dos Santos nomeia os sena-
dores Amaro Cavalcante, Ely-
seu Martins, Almeida Barreto e

; Ramiro Barcellos e os depu-
tados Seabra, lacques Ourique.

QS jornaes contaram uma
historia ãolorosa. Ha

muitos annos residiam duas
mulheres, já iâosas, numa
casa de São Christovão,
pertencente á irmandade ée
S. Benedicto. Velhas e pau-
perrimas, acabaram não mais
poãenâo pagar o aluguel, e a
Irmandade (a irmandaâe, e
não S. Benedicto), manâou
âespejal-as. Os officiaes âe
justiça atiraram-lhes os tare-
cos para o quintal ãa mesma
casa e as infelizes, não tendo
para onde ir, transformaram
em residência... uni âescon-
juntaáo guaráa-roupa. Os
santos, que emprestam seus
nomes ás irmanáaâes, foram
geralmente no munáo moãe-
los âe cariãaãe, pieâaâe, ml-
sericorãia. E por isso chega-
ram a. santos. Mas as irman-
dades são compostas de ho-
mens, ' que, eviâentcmenie,
não aspiram á santiãaâe...
Se S. Beneâicto fosse ouviâo,
por certo não âeixarla sem
agazalho desgraçadas mulhe-
res...

QUE isto não sirva de esti-
mulo por aqui, hein? En-

tão, lá vae... Uma carta, cir-
calando no correio colonial
inglez, bateu certamente o
"record" do tartaruguismo. E'
o que acaba âe - revelar um
bisbilhoteiro jornal ãe Lon-
ares. Em 11 âe julho áe 1908,
a carta foi entregue ao cor-
reio ãe Victoria-Falls, Africa
do Sul, trazenâo o endereço
âe um ciâaâão britannico rc-
siáente em Worcester, na lu-
glaterra. Pois bem. A carta
só chegou ao seu âestino a.
28 âe agosto ultimo! Seu âès-
tinatario morreu em França,
logo no começo âa Grande
Guerra. Gastou, assim, 25 an-
nos e pico no trajecto da
Africa á Inglaterra. È o cor-
reio é inglez, hein? Cumpre
nâo esquecer. .w._...,....**.

£PHEMERIDES brasileiras
de hoje, 4 de àutiibro. —

Em 1501, Anãrè Gonçalves e
Américo Vespucio, cxploran-
âo pela primeira vez- a cosia
brasileira, do cabo dé. Si Ro-
que para o sul, reconhecem a
foz de um grande rio, a que
dão o nome áe S. Francisco.
— Em 1807, nascimento áe
Paulino José Soares ãe Souza,
depois Visconde ãe Uruguay:
nasceu cm Paris e falleceu no
Rio de Janeiro. — Em 1819.
pela primeira vez, um barco a
vapor navega no Brasil; per-
tencia ao tribuno marquez ãe
Barbacena, e a viagem foi fc\-
ta da cidaáe âa Bahia á villa
áa Cachoeira. — Em 1836. se-
gundo dia do combate âeFan-
fa, na guerra dos Farrapos,
sendo âerrott&âos estes é, en-
tre outros, preso seu chefe,, o
coronel Bento Gonçalves. —
1870, — fallece em Recife o
senaãor conâe ãa Boa Vista,
brigadeiro Francisco do Rego
Barros, notável militar e ad-
ministraáor. — Em 1879, fal-
lece no Rio ãe Janeiro o gran-
áe cabo ãe guerra marechal
manoel Luiz Osório, marquez
do Herval.

yAE ahi para dois annos.
um camponez da Sibéria

occidental recebeu a visita dc
um agente ão fisco soviético,
que o intimou a pagar o im-
posto ãevião e já atrazado.
Mas o camponez estava sem
nickel, em vista ác que o
agente começou a penhora.
Ora, no âecurso áesta, o fun-
acionário reparou que cm
cima ãe uma pobre mesa lia-
via um objecto que brilhava.
— "Mas isto é prata!" excia-
mou. — "Prata"? — disse *>
outro. — "Pois eu achei isso
ahi no meu campo". — O
agente âo fisco chamou im-
mediatamente um engenheiro
official, do serviço ãe minas,
o qual verificou que não se
tratava de prata, mas de pia-
tina. Cavando o seu campo,
o lavrador havia posto a âes-
coberto, e totalmente o igno-
rava, uma rica mina de pia-
tina,, que os mineiros sovieti-
cos trataram logo de expio-
rar para o governo. Quan te
ao camponez, teve a sua re-
compensa: o agente ão fisen
se apoderou âo seu "objecto
ãe prata", e "torrou-lhe" a
mobília em pagamento do
imposto...
•«--*• A -*¦•** A ,*• * * ^i fc^A_____J_^____a___ ¦*—*--*-^.-fr^- *

O general José Fernandes I.eltc
de Castro, ex-tltular da pasta da
Ouerra e actualmente na Europa,
em commlBs&o do governo, ncnba

terceiro c quarto secretários da
mesa.

A mensagem de Deodoro era
uma peça inteiriça. Pequena,rado que nfto «e dora outro nome | de ser agraciado pelo rei da Bue- ( uma peça inteiriça, rcqm-n.i

nquclla rua. 'ela, com a Orá-Cruü da Eftpadn. I incisiva, esct.pta em lima lin

zil-o no recinto ia designar os , Theophilo dos Santos, Serzedel
lo Correia e Custodio de Mello.

Depois, sempre com a voz
pausada e firme, Felicio dos
Santos convida os representan-
tes da Nação a sc reunirem no

dia 18 para a discussão do prjv
jecto de Regimento e a eleição
da Mesa definitiva da Coní*i -
tuinte. Eram 3 horas da tarde

Assim, a 15 dc novembro dc
1890. installou-se a primeira
Constituinte Republicana, a se-
gunda assembléa nacional con!**
tituinte que Pívc o Brasil e que
se reunia 67 annos depois d»
prinieira.:

"s"-s? - '
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tiomenadem á memória dos «18 doForfe»
A ceremonia de hontem

no Quartel General
No quartel-general realizo'.'-

se hontem, dia ¦ còmmeníorâtivo
do mais um anniversario do ini-
cio da, revolução de 1930, uma
¦expressiva hon- igérii á me-
moria dos 18 heróes da niemp-
ravel epopéa do Forte de Cop i-
cabana, inaugurando-se uma
placa de bronze allusiva aquelle
acontecimento civico.

A placa, de autoria do jov-u
esculptor José Rangel, é uma co •
pia cio alto relevo que figurará'ná base do monumento que vae
ser erigido aos bravos dc 5 út
julho de 1922.

.,Ao acto estiveram presentes
o ministro da Guerra, o general
Alanoci Rabello c toda a offici:--
lidade do quartel-general e o í-
Iras de diversos corpos da Ro-
giao.

O general Espirito Santo Ca:*-
doso iniciou a ceremonia d^sc-jr-
rando a placa commèmoratia.
coberta com a bandeira naci.-
nal, ouvindo-se nessa oceasião o
hymno nacional.

Em seguida foi dada a pala-
via ao major Ravmundo Pa;-
sos de Carvalho, que, num i-
b rante improviso, recordou ¦*¦
lanc-j heróico dos 18 do Forte rie
Copacabana, naquella manhã
épica. Assignalou o orador a
influencia desse acto no espiri-
to nacional, que desde essa épo-
ca começou a, sentir anseios de
reivindicações que mais tarda
se concretizaram em victoriov.i
realidade.

. Ápcs os applausos ao discur-
so do major Rajnnundo de Car-
valho, falou o dr. Garcia d*Av"«
la Pinto, advogado da Justiça
Militar, que recordou em phra-
fies vibrantes o sacrificio herói-
co dos 18 de Copacabana, tece.i-
do-lhes um hymno, como sym-
bolo do brio e da dignidade do
Exercito.

Cessados os applausos a ban-
da.de musica tocou a marcha
batida, encerrando assim a so-
lerrinidade da homenagem pres-
tada. aos 18 heróes do Forte de
Copacabana.

| O bronze no logar onde hontem foi inaugurado J
.pj^í.^í-m-:-;*: vw>wví%'í".*w ¦¦?¦••*•'•'¦ '¦*¦¦'•:____.
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Congresso Acadêmico de Medicina

HOMENAGEM AO EX-PRESI-
DENTE OLEGARIO MACIEL

A ceremonia de hontem
no Theatro Municipal

Dr. Olegario Maciel |

°'J&j&jCm*\mJ'*

W REGRESSO Á
BAHIA

Pelo "Sierra Nevada"
viaja hoje o dr. Nelson

C. Xavier«
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Hablb Stephano será rece-
bido hoje na União Liba-

neza, em Nictheroy
Será recebido hoje, ás 20 horas,

na sc'do da União Libaneza dc Ni-
ctheroy, á rua Visconde do Rio
Branco n. 409, o pliil.o*sopho Halib
Stephano, que actualmente se en-
contra nesta capital.

Nessa mesma noite será ernpos-
srudo, em sessão solc-mne, o presi-
dento do honra da Unia--) Libane-
za, sr. Luiz Achcar.

Decorreu em ambiente de
grande cordialidade e en-
thusiasmo o almoço inau-;

gural desse certamen
Compareceram grande

numero de estudantes e
vários professores da

Faculdade de Medicina
Com o comparecimento de pan-

tie numero de estudantes e diver-
sos professores da Faculdade de
Medicina do Rt0 de Janeiro, real'-
?.ou-se hontem, n0 restaurante da
Casa do Estudante do Brasil, o al-
moço inmigm >1 do Congresso Aca-
demlco de Medlciliá desta capi.-.i.

Em nomo da Sociedade Acàdc-*,
mica de Medicina e Cirurgia filo»,
expondo os fins d-, referido certa-
men, o aeademiso Luiz Torres Bar-
bosa, presidente em exercicio da
referida entidade. Ao terminar o
seu brilhante difcc*arso,_ cuja ele-
K.incia de exposição mais fes real-
çar a belleza das idéas que foca-
lizou, o orador propoz. entre as
acclamações de seus collep-sa, quo
fosse considerado presidente dc
honra do alludido Congresso, o
professor Feman-do tle Magalhães
ali presente.

Levantou-se a seguir o horneiio.*
geado, tendo agradecido em elo-
quente peça oratória a honrosa
inrestidiira com qne lhe haviam
agraciado naquelle momento os
acadêmicos de medicina.

Falaram ainda outros oradores,
reinando durante todo o ngape a
mais franca e enthusiastiea de-
monstração de cordialidade acade-
ni ica.

A primeira sessão do Congresso
que será presidida pelo professor
Miguel Couto, está marcada para
hoje, ás 8 1/í> horas, na sede da
Sociedade dc Mediicna e Cirurgia,
situada á Avenidi Mem de Sá, 137-

Um aspecto do almoço na Casa do Esludante, vendo-se á cabeceira os professores Miguel Couto
e Fernando Magalhães J
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Dr. Nelson C. Xavier |
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Depois de uma estadia de cer-
ca de dois mezes nesta eapital,
'•egressa hoje, á Bahia, o dr.
Nelson C. Xavier, superinten-
dente da Empresa Viação do S.
Francisco e prestigioso chefe
politico no sertão bahiano.

Tendo vindo &o Rio, para tra-
tar de interesses ligado- á reiV
rida empresa, conseguiu s. B.
com a valiosa cooperação do ca-
pitão Juracy Magalhães obter
a reforma do contracto existen-
te entre aquella empresa e o
Ministério da Viação, o que re-

p-*esentará além de outras im-
portantes vantagens, um au-

gmento de 400 contos annuaes
na sua receita. .

Além disso, o operoso admi-
¦rstrador da Viação do S.io
Francisco encaminhou negocia-
ções para a ácquisição de uma
nova unidade mercante para a
«ua frota, afim de melhor at-
tender a odesenvolvimento q-ie
vem imprimindo á referida em-

presa, tão importante propulsor
da vida econômica dc .'. fer*-
cissima região. .

O dr. Nelson C. Xavier, que
é tambem um dos membros pro-
eminentes da commissão exec.i-
tiva do P. S. D. bamano, e

presidente da Colligação Serta-
r.cja do S. Francisco, poderosa
agremiação politica, que reúne
oa 21 municípios bahia.os mar-

ginaes do grande rio, — vem
aasim, augmentar brilhante c

cfficnzmente a sua já larga to-

lha de serviços prestados al»-

O dr. Nelson Xavier viajará
nelo "Sierra Nevada", que sae
H«5e, áa 17 horas, rumo ao

Norte.

* A Legião 5 de Jullio, apro-
veitando o dia que relembra-
va o inicio da revolução victo-
riosa em 24 de outubro de
1930. realizou, hontem, á |
tarde, no Theatro Municipal,
uma expressiva homenagem á !
memória do saudoso ex-pre- j
sidente Olegario Maciel, mor-
to no exercicio das funeções
de chefe do governo de Mi-
nas, no qual prestou os mais
assignalados serviços á causa
revolucionaria e ao Brasil.

A solemnidade foi presidida
pelo sr. Washington Pires, mi-
nistro da Educação e Saude j
Publica, vendo-se presente
outros secretários de Estado
representantes officiaes, au
toridades civis e militares e
mimerosas familias.

Em nome do Estado de Mi-
nas falaram o escriptor Au-
gusto de Lima; em nome dos \
revolucionários, o interventor ^Ary Parreiras e o tenente ,
Francisco Messias $olim. to- ;
dos relembrando a obra reno- ;
vadora da revolução e a figú- j
ra excepcional de patriota e
estadista do sr. Olegario Ma-
ciei.

Durante a ceremonia, que
transcorreu brilliante, uma
banda do Regimento Naval
executou os hymnos nacional
e mineiro.

Camisas
"Pyfamas

e Cuecas

fl CAPITAL

CHEGA AMANHÃ AO RIO 01
CHEFE DO GOVERNO

BRASILEIRO
Manifestação operaria

ao sr. Getulio Vargas
Segundo còmmuriica-flÒ do

Fyndicato Condor, aportará
ao Rio, amanhã, ás primeiras
horas da manhã, de retorno
de sua viagem ao norte, o
chefe do governo brasileiro.

O sr. Getulio Vargas serã
alvo -de expressivas homena-
gens ao desembarcar no Cam-
po dos Affonsos da aeronave
allemã.

O Syndicato Condor fez dis-•, tribuir convites para o ingres-
I so no campo, afim de evitar
(que a agglomeração popular

prejudique a actuação do pos-
sante dirigivel.

As classes operárias, em
face da hora da chegada do
illustre viajante, não mais se
arregimentarão na praça
Mauá para recepcional-o, in-
do, porém, uma grande com-
missão de presidentes de syn-
d ica tos recebel-o no local do
seu desembarque, acompa-
nhando-o até ao Cattete, onde
será lida e entregue, ao sr.
Getulio Vargas, uma mensa-
gem.

POLIT A

0 general Daltro Filho che-
prá, hoje, ao Rio

Pelo segundo nocturno que
partiu hontem de São Paulo,
viajou para o Rio o general
Daltro Filho, commandante
da 2* região militar.

Os motivos da viagem do
ex-interventor interino do Es-
tado de S. Paulo são, ainda,
ignorados.

O general Datro Filho che •
gará hoje, ás 7.40 horas,- á es *
tacão Pedro II. •.

offerece aos seguintes
preços

baratissimos:
Camisas, c/col. pre-•gado, tecido Kayé

Camisas, <le
A m e r i c a,
pregnilo ..

y.cphlr
c/col.

Camisas; ile tricoline
Inslcza, lisas, c/'
col. pregado ....

Camisas, dc zephir
Ingleza, c/col. pre-
gado 

Camisas, de tricoline
italiana, c/col. pre-
gnilo 

9$500

13500

14S800

18$000

VAE FICAR ADDIDO AO DE
PARTAMENTO DE GUERRA
O,major Eurico Mariano He OÜ-

veira foi mandado ficar addido ao
Departamento da Guerra, por de-
sijrnação do ministro da Guerra,
-jeneral Espirito Santo Cardoso.

Melancolia.
Poi um cila triste o de hontem.

Amanheceu chovendo. E a tarda
pardacenta, quasi londrina, encheu
de tédio a cidade, que só reoupe-
rou a sua alegria ao cahir da noi-
te, á hora mágica de tedas as ci-
dades modernas, ao Irromper do
bailado das luzes. Dominou a me-
lancolia...

Decorreu assim, mòllemonte; en-
volta em tristeza, a data magna
da Revolução — o "3 rie Outu-
bro"... Dlr-se-la a Natureza a«-
sòciahdò-W A* Indifferença da po-
pulat-áo.
A paz desceu.

Já está constituída a Commissão
Directora do P. P». P. nas bases
acceltas pelas duas correntes. Delia
fazem parte "velhos" e "moços".
Em novembro, annuncia-se, será
convocado o congresso partidário.

Desceu, a.ssim, sobro as hostes
perrepistas a paz indispensável
para que São Paulo mantenha ln-
tacta a victoria alcançada em
maio...

A Commissão Executiva do P.
B. P., depois de firmado o accor-
do, ficou assim organizada: Altino
Arantes, Alberto ítwhadly, Oscar
Rodrigues Alves, Luiz Toledo Piza
Sobrinho e Francisco da Cunha
Junqueira.

I

As eleições no Éspl-
rito Santo.
Esta na memória do todoa fl

ruidoso caso das eleições no Es-
pirito Santo, que acabaram nendo
annulladae, como do direito, pelo
Superior Tribunal Eleitoral. Os
escândalos aberraram de tudo.
Trues e mals trues foram usados,
destacando-se. entre elles,' o das
sobrecartas transparentes, em pri-
meira máo denunciado pelo DIA-
BIO DE NOTICIAS.

No dia 8, haverá o novo pleito.
E a perspectiva n&o é lá multo

UMA ADVERTÊNCIA . . .
Pelo "Cruzeiro do Sul", chegou hontem a esta ca-

pitai o sr. Armando Salles de Oliveira, interventor le-
deral no Estado dc S. Paulo. Representando oj;ohe|e do
Governo Provisório, esteve, na "gare", o capitão Ubira-

jura. As outras altas autoridades não sc fizeram repre-
sentar. E quando o interventor chegou a porta da es-
tacão não viu, sequer, ás suas ordens, para conduiBil-o,
o clássico automóvel official, tanto assim que rumou dc
"taxi" para o Palace Hotel, em companhia dos srs. Hugo
Ramos e Jayme dc Vasconcellos, seus amigos pessoaes.
Convenhamos que foi deveras muito fria a recepção do
interventor... Este, aliás, já deve estar bem apercebido
dos espinhos do cargo. Hontem, foi a scisão do P. R. P *.

quasi oceasionando o desmoronamento da "Chapa Um-
ca" e, portanto, o fim da "união sagrada", que e o ponto
de apoio de s. ex. Dir-se-ia, em face da frieza da re-
cepção, que ao Rio chegava, com o seu prestigio abala-
do pela scisão, o "civil e paulista" a quem o sr. Oc-
tuüo Vargas confiou o governo de S. Paulo, depois dc
remover as pedras do caminho com o auxilio do general
Daltro... Na verdade, a supposição não seria absurda.
Na interventoria paulista, o sr. Armando Salles repre-
senta a victoria da "fórmula" "São Paulo Unido". Des-
feita a união, s. ex. deixaria de representar uma força
ponderável. E nós sabemos o horror que vota a dictadu-
ra aos que sc enfraquecem... Tudo ella esquece, ate
mesmo as mais brilhantes folhas de serviço á sua causa.
Dahi o bom senso dos politicos paulistas, accommodan-
do, á ultima hora, os perrepistas, para que o esphacela-
mento não inspirasse ao poder central outros rume-* em
relação a S. Paulo... Tal qual no episódio hibhco do
Dilúvio, uniram-se as feras ameaçadas pela água mon-
tante. A paixão facciosa não lhes perturbou de todo os
sentidos, que devem estar, agora, ainda mais aguçados,
cm vista da algidez da recepção dc hontem...

Lm
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rcaea. Ainda hontem, chegou-nos.
de Victoria. um telegramma, ap-
pellando, por intermédio desta fo-
lha. para que seja concedida 11 -
bordado eleitoral ao povo capi-
chaba, devido óe ameaçaa que pe-

Chegou hontem, a esta eapital, o
interventor federal em S. Paulo

ryjamas,
perca I
cilada

cm lino
c/gola fc-

ryjamas, em tricoll-
ne Ingleza, c/gola
sport 

P.vjanias, em zephir
alsaciano, c/gola
smoking 

Cueca*;, morim
pcrlor 

Ml-

Cuecas, luonsscline.

Cuecas, tobralco, co-
res lisas 

16$500

19$500

22$000
5$000
9$500

as

As alumnas do Instituto de
Educação vão visitar o Ob-

servatorio Astronômico
Acompanhado de turmas de 20

alumnos da quinta série da Esco-
la Secundaria do Instituto do Edu-
cação, o sr. Fernando Raja Gaba-
glia visitará, nos dias 6, 9 e 11
do corrente, o Observatório Na-
cional no morro de São Januário,
para fazerem observações e estu-
do referentes & cosmographia, do
que é professor e. s., ne*sse es-
tabelecimento de ensino.

A CAPITAL chama a
attenção dos cavalhei-
ros que vestem bem,
para as suas magnifi-
cas vitrines, onde se vê

ultimas novidades
em artigos para

homens

Vendas á vista ou A CREDITO para
pagamento em pequenas parcellas

mensaes ]

0 centenário do conselhei-i As nossas fronteiras no

Dr. Gabriel de Andrade
Mudou seu consultório de

molcütlaa do» olhos para o Lar-
Bo d» Carioca, 5 (Edifício Ca-
rioca) endf tem, annexa, a aua
clinica --«rtletiUr

ro Andrade Figueira
No próximo dia 5, commemo-

ra-se o centenário do conBelhií-
ro Andrade Fiqucira, tendo a
esse respeito, resolvido o conse-
lho director da Sociedade Jc
Geographia realizar, ás 16 ho-
ras, em sua sede, uma ícseíío
commemorativa daquellá data.
Falará nesua oceasião sobre a
individulidade do conselheiro
Andrade Figueira, o pr. dr.
Paulo José Pires Brandão.

sector Norte
O dr. Afranio de Mello Franco,

miniBtro das Relações Exteriores,
recebeu coiiimunieação do comman-
dante Braz do Aguiar, chefe da
Commisüão de Limites do Sector
Norte, informando-o dc que se-
íjuiu hontem, com a lurnia, da
Guyana para Santa Fc, na margem
do Tacutú. A turma do Maíiú cho-
i-ou, a"*..0 d» corrente, a Mnlnrti-
ca, próximo á martrejn do Muhã. O
estado sanitário da commisíào í
¦«•Him*.

*

0 chefe do governo ban-
deirante veiu tratar, ape-
nas, de assumptos de or-

dem administrativa
Chegou, hontem, pela manhã,

a esta capital, o dr. Armando
Salles, interventor federal em
São Paulo.

Na "gare" D. Pedro II acha-
vam-se alguns amigos, jornalis-
tas e outras pessoa a que ali
aguardavam a chegada do chefe
do governo paulista.

Desembarcando, o sr. Arman-
do Salles, após os innumeros
abraços e os votos de boas vin-
das que recebeu, encaminhou-se
para o capitão Ubirajari» Dias
Santos Lima, representante do
st. Getulio Vargas, entretendo-
se em animada palestra.

O interventor paulista tomar.-
do o automóvel de um amigo
dirigiu-se para o Palace Hotel,
onde ficou hospedado.

A' tardfl, o sr. Antunes Ma-
ciei, titular da pasta da Justi-
ça, visitou o sr. Armando Sal-
les, com elle se demorando cer-
ca de 1 hora em conferencia, da
qual nada transpirou, porém se-
gundo fomos informado*-, a mes-
ma versara sobre assumptos
que dizem respeito ao Estado
bandeirante. *

Mais tarde, o sr. Armando
Salles Filho, secretario de s
excia. falando aos jornalistas,
declarou que a viagem do inter-
ventor paulista prende-se excia-
sivamente a assumptos de or-
dem administrativa ligados ao
Ministério da Fazenda.

Ò sr. Armando Salles, interventor paulista ao desem-
barcar do "Cruzeiro do Sul"

Hfc:::v.^*y*WWy>.:*:v?!.: •L-^tt-j&g. __$

Transferido para 010° R.l.
Poi transferido pelo minitstro dn

Guerra o contudor Urbano Paulino
de Souza, da Directoria de Enge-
nharia paxá o 10° IU-glmonto de
Infantaria, por conveniência abso-
luta de servlç*.

USICA
COMO ACOMPANHAR COM SEGURANÇA O MOVIMF^TO

MUSICAL EM NOSSO PAIZ E NOS GRANDES
CENTROS MUNDIAES

O DIAPvIO DE NOTICIAS (1" edição) e o jornal brasi-

leiro que mantém a melhor, a mais ampla, a mais interessante
*eccão diária de musica, abrangendo todo o movimento musical

do Brasil e do estrangeiro. Escolhido que foi pela direcção do
Instituto Nacional de Musica para a divulgação de todo o no-

i ticiano relativo a esse grande estabelecimento otficial, e o
! DIÁRIO DE NOTICIAS indispensável não somente aos estu-

dantes como a todos quantos se interessam pelo movimento
musical em nosso paiz e nos grandes centros mundiaes.

MAGNÍFICO hotel
Estnbclcclmento dc primeira ordem, com omnibus o bondei

á porta. Unico no centro da cidade com grando parque « Jar-
dim. Exclubivamcnte familiar. Irrcprehcnslvcl serviço de rcatau-
rante. Aposentos eom oa sem refeições. Apartamentos conMan-
do de 2 quartos, sala de banhos e nma saleta com telephone. —
Preços módicos. Boa do Rlaehoelo 12i — RIO DB JANEIRO —
Endereço Tele*f. «MAGNÍFICO"

nm_jmj_vg_w___^_^__n________t3__fS3a^BnEBBnBSi.iit.Att ¦ wu »**-**:

«nm sobre os eleitores, tanl-o nrt
capital como no interior do Es-
tado.

Denuncia contra um major
e um segundo tenente

O major João Moraes de
Niemeyer e o 2.° tenente com-
missionado Francisco Simões
clc Brito, foram denunciados
pelo promotor do Conselho de
Justiça do Exercito de Leste.
por estarem, incursos nos ns.
4 e 5 do artigo 81 do Código j
Penal Militar, tendo sido a .
mesma denuncia recebida i
pelo respectivo auditor.

0 desfile hontem dos Fuzí-
íeiros Navaes pela cidade

Sob o commando do capitão^
de mar e guerra, Melciadea jPorfceWa Alves, desfilou, hort-" |tem, pela cidade, o Corpo tkí\
Fuzileiros Navaes.

O almirante Protogeneá
Guimarães, ministro da Mari-*
nha, assistiu ao regresso do
Corpo de Fuzileiros ao quár-
tel da Illia das Cobras, sendo
saudado em continência pela
tropa.

OS POLONEZES E 0 BRASIL
Na ultima remilüo da Sociedado

Polono-Braslleira "Koscluzko", o
encarregado de negócios da, polônia
dr. Wagner communicou que rece-
bei a aviso do Centro Alplnista da.
Polônia de que tim grupo de ex-
cursionlstas vem á America do Sul
para tentar a ascenção doa Andes,
na Argentina, e da Serra do Mar. j
no Paraná.

O presidente aífiraiou que a So* ;
ciedade os receberia com toda sa- i
tisfação, prestando-lhes o necessa-.
rio concurso.

Picou resolvida a participação da i
Sociedade naa commemorações pro« j
cotadas para a data do nasclmen- .

to de Ruy Barbosa. Uma dellas será jdedicar uma' parte do numero do I
novembro da revista "Brasil-Polo- 

jnia" á memória do grande apóstolo <
da liberdade das gentes. As outras i
participações serão fixadas na pro- 1
xima reunião.

O cônsul Leonardos pediu para ,
íazer parte da commissão como um. >
pretto de homenagem ao conselho!- !
ro, de quem íoi grande amigo e i
admirador.

Poi tambem levado ao conheci- ¦
mento do ÇonaeUio que a data dai >
independência do BrasU teve com*,
memorações especiaes este anno ero
Varsovia. Foram Irradiados dlcur-
sos do ministro do Brasil e do re-
presentaute do ministro do Exte-
rior da Polônia.

A Sociedade Brusllelro-PoloncEa,"Ruy Barbosa" oficrcccu um bun-
quetc, a que compareceram peruo-
nalldades do destaque. Oa mem-
bros do Rotary Olub offcrc-eerara
um ostandorte da Polônio uo R«-
tary Cltib do Rio
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O chanceller austríaco foi victima. de um attentado
FERIDO, COM DOIS TIROS, POR ÜM EX-SOLDADO

! I I | -

Felizmente, não é grave L
o seu estado !

Chanceller üollfuss

BERLIM, 3 (U.P.) — O jor-
nai "Lokal Anzeiger" noticia ,
que o primeiro ministro da
«Áustria sr. Dollfuss foi victi-
ma de um attentado, rece-
bendo um tiro no peito e ou-
tro no braço.

O seu estado, entretanto,
não inspira cuidados.

A'S 14.15 HORAS
BERLIM, 3 (U.P.) — Ur-

gente — A Agencia Telegra-
phcn Union recebeu um des-
pacho de seu correspondente
em Vienna dizendo que o at-
tentado contra o chanceller
Dollfuss oceorreu ás 14.15 ho-
ras em um dos corredores do
palácio do Parlamento, quan-
do o chefe do governo ia as-
sistir a uma reunião no Club
Socialista Christão.

COMO SE DEU O ATTEN-
TADO

VIENNA, 3 (U.P.) — Quan-
do o chanceller Dollfuss pas-
sava pelos corredores do Par-
lamento, entre diversas pes-
soas que o esperavam afim de
apresentar-lhe petições, um
ex -soldado approxim ou-se,
para entregar ao chefe do go-
verno um documento, que. foi
recebido pelo official da poli-
cia que acompanhava o si".
Dollfuss. Em seguida, o ag-
gressor retrocedeu dois ou
tres passo.s e, puxando de um
revólver, disparou dois tiros.

O criminoso apparentà ter
pouco mais' de 20 annos.

O chanceller foi conduzido
á estação de Prompto Soccor-
ro, onde recebeu os primeiros
curativos.
O INDIVÍDUO QUE ATTEN-

TOU CONTRA A VIDA
DO SR. DOLLFUSS

VIENNA, 8 (U.P.) — Foi
identificado o individuo que
tentou assassinar o chancel-
ler Dollfuss. Trata-se de um
exsoldado cie nome Rudolf
Vergil, recentemente expulso
do exercito devido á sua acti-
vidade politica. Acredita-se
que o criminoso pertença ao
partido "nazi".

. O sr. Dollfuss acabava de
sair da séde do Partido Sócia-
lista Christão, que realizara
uma sessão, afim de discutir
a dissolução tiosse grupo poli-
tico.

DECLARAÇÕES DO CRI-
MTNOSO

VIENNA, 3 (U.P.) — O in-
dividuo que íeriu o sr. Doll-
íuss, chefe do governo da
Áustria, falando perante as
autoridades, disse o seguinte:

— Não sou sympathizante
dos nacional-socialistas, nem
pertenço a qualquer grupo po-
litico. Motivos de ordem pes-
soai me levaram a commetter
o crime. Entre esses a atten-
ção publica que despertara a
incapacidade do r.rimeiro mi-
nií.tro Dollfuss pára zelar por
si mesmo e muito menos pelos
negocias do Estado.

O chefe do governo, sen-
tindo-se ferido, não perdeu o
seu sangue-frio característico,
ordenando aos seus auxiliares
que o conduzissem para o
hospital Eiselberg, onde já foi
recolhido e se encontra entre-
gue aos cuidados de sua fami-
lia e do seu medico assistente
dr; Denk.

Quando os enfermeiros do
hospital tiraram a camisa do
chefe do governo, a bala que
attingira a costella caiu.

O criminoso tem cerca de 25
annos e foi immediatamente
conduzido para a delegacia
policial.

A esposa do primeiro minis-
tro foi chamada incontinenti,
tendo-o acompanhado de au-
tomovei para receber os pri-
meiros curativos.
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actividade literária de Ronald de Carvalho
®-

BOLSA DE NOVA
YORK

O movimento de hontem

NOVA YORK, 3 (U. P.) —
A tarde decorreu inexpressiva
na bolsa, mantendo-se firmes
os titulos das empresas de ai-
cool e metallurgicas. No en-
cerramento verificou-se uma
alta de um a tres pontos,
continuando pouco animadas
as transacções. Venderam-se
930.000 acções e a libra ester-
lina foi cotada a 4 dol-lares e
78,62 centavos.

0 SEU NOVO LIVRO "TODA A AMERICA"
¦ in*

As calorosas felicitações da Acade-
mia Latina de Paris

PARIS, 3**(U. P.) — A Aca-
demia Latina em sua sessão
de hoje, approvou uma mo-
ção fcli-icando calorosamente
o conselheiro da embaixada
brasileira em Paris, dr. Ro-
nald de Carvalho, presidente
da secção de literatura bispa- !
no-amerinana, por seu livro,
intitulado "Toda a America". I
e adherindo aos elogios pu-
blicados na imprensa italia-
na. particularmente os do
presidente do Conselho de
ministros da Italia, sr. Mus-
solini, em artigo que appare-
ceu no jornal 'T_ Mondo",
sob o titulo "Carvalho, pionei-
ro. precursor e poeta". O jor-
nal "Ruota di Napoli" dedicou
uma pagina inteira á critica
da obra do dr. Ronald de
Carvalho.

O escriptor Ronald de
Carvalho

As especulações na
Bolsa de Nova York

A CONTINUAÇÃO DO INQUÉRITO

O auQmenío do
naialida&e na

F-rançâ
0 SYSTEIV1A"D0S~"C0DIG0S"
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Os patrões obrigados a garantir a manutenção
dos filhos dos empregados

Ti_iI__7oWGlíRr
BÜNG

Uma perda para o pugi-
lismo mundial

AS DIVIDAS DE
GUERRA

EM VISTA UMA TRÉGUA
MONETÁRIA

WASHINGTON, 3 (U.P.) -—
Sabe-se de fonte autorizada
que as negociações anglo-
americanas sobre as dividas
de guerra serão iniciadas nes -
ta capital depois de amanhã.

As conversações comprehen-
derão uma tentativa de ac-
cordo no sentido de estabele-
cer-se uma trégua monetária
em virtude da qual os Esta-
dos Unidos e a Inglaterra
manterão seus respectivos
meios circulantes ao mesmo
nivel nos mercados mundiaes,
mediante o intercâmbio de
ouro e o ajuste de entendi-
mentos commerciaes e finan-
ceiros.
\ CHEGADA A NOVA YORK

DA DELEGAÇÃO BRI-
TANNICA

NOVA YORK, 3 (U. P.) —
Chegou a esta cidade, a ca-
rninho de Washington, a mis-
são britannica chefiada pelo
embaixador Lindsay, que vem
(ratar da.s dividas dc .morra.

PARIS, 3 (U. P.) — Seguin-®
do o exemplo do presidente
Roosevelt com o plano con-
cretizado na N. R. A. ou Ad-
ministracão do Resurgimento
Nacional, a Franca acaba de
adoptar o systema dos "cocü-

gos". E' applicado por lei, a
partir de hoje, mas numa di-
recção inteiraiaente nova. E'
um código de familia e desti-
na-se a estimular a natali-
dade.

Segundo o código, votado
pelo Parlamento ha alguns
mezes, o empregador torna-se
parcialmente responsável pela
manutenção dos filhos de seus
empregados.

A classe operaria sempre
prod*.:-iu as maiores familias
e, assim sendo, o maior con-
tingente de homens para o
exercito.

A nação perdeu milhões de
homens mortos ou mutilados
e os "bebês da guerra" eram
poucos.

Ao mesmo tempo, a popula-
ção reduz-se em virtude da
diminuição das familias, par-
ticularmente entre os opera-
rios.

A Camara Franceza, con-
vencida do facto de que uma
competição de população in-
vade neste momento á Euro-
pa, instituiu um código que
estimulará a gente pobre a
possuir familias maiores.

A partir de hoje os patrões
serão forçados a pagar, em
uma escala creácente, para
auxiliar a manutenção dos fi-
lhos dos seus empregados.

Através dos noventa depar-
tamentos estão sendo instai-
lados gabinetes onde se porá
em movimento o mecanismo
do plano de augmento da na-
talidade.

Os patrões contribuirão pa-
ra essas organizações centraes
que, por sua vez, farão paga-
mentos mensaes aos chefes
das familias das classes tra-

i balhadoras.
O subsidio varia com as di-

mensões da familia.
Para o primeiro filho, um

trabalhador receberá cerca de
trinta francos mensaes e essa
somma augmentará a cada
criança que surja.

Prevê-se uma "safra" maior
de crianças no anno que vem,
o., que fortalecerá, certamente,
a população potencial do paiz.

v **¦¦/.

Os problemas econômicos em primeiro plano
—iii—

A ultimação de convênios bilateraes
in

Como está organizado o programma para o micio
—¦  dos trabalhos 

Sr. Gabriel
Presidente ão

Terra
Uruguay

Será arrolado um dos directores
da Light and Power do Brasil
WASHINGTON, 3 (U. P.) — A commissão do Se-

nado encarregada de effectuar investigações sobre as
actividades da Bolsa de Nova York, no tempo da febre
de especulações, retomou seus trabalhos, figurando des-
ta vez como primeiro depoeilte a prestar declarações, o
sr. Clarence Dillon, chefe da firma Dillon, Read & Com-
pany.

O sr. Pecora, que desempenha o papel de aceusador
na referida commissão. mostrou que Dillon, Read & Co.
participaram da direcção de trinta e nove empresas na-
cionaes e estrangeiras, entre estas ultimas a Light and
Power, do Brasil.
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M ciú. a de de Ha°
vana volta a nor-

f-oelidade
Ul

Aceusações ao embaixador americano

0 DOLLAR E
A LIBRA

Young Stribling
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DECLÍNIO EM NOVA YORK
NOVA YORK, 3 (U.P.) —

Em conseqüência das vendas
effectuadas de hontem. á noi-
te, para hoje, afrouxaram as
cotações de diversas acções.

A libra esterlina era vendi-
da a 4.79.25.

EM LONDRES
LONDRES, 3 (U.P.) _ O'

dollar era cotado esta manhã,
por oceasião do inicio dos tra-
balhos da Bolsa, a 4.79 e o

I franco a 78.5-8.
EM PARIS

PARIS, 3 (U.P.) — Por oc-
c«asião da abertura da Bolsa,
vigoravam as seguintes cota-
ções: dollar 18.41, libra 78.70.

PARTIDO TRA
BALHISTA IN-

GLEZ
A conferência de Has
ting — As discussões

3 (TJ.HASTING. Inglaterra, 3 (TJ. P.)
— Observam-se duas tendências
diametralmente oppostas entre oa-
delegados á Coníerencla do Parti*-
cio Trabalhista, que Iniciou, hon-
tem, seus trabalhos nesta cidade.
Alguns membros do "labour par-
ty" são favoráveis aos methodos
dictotoríaes, emquanto outros
defendem a autoridade parlamen-
tar.

Foram apresentadas á Confe-
rcnci:\ numerosas moções, advo-
gando a concessílo de plenos po-
deres ao governo trabalhista, no
caso do partido ganhar as proxl-
mas eleições, para a execução do
programma de reformas soclaes e
políticas que apresentará, ao elel-
torado.

© HAVANA, 3 (U. P.) — Na
manhã de hoje a situação pa-
rocia estar se normalizando.

As lojas commerciaes re-
abriram depois do violento ti-
roteio de hontem, tendo sido
a correspondência postal en-
tregue regularmente.

O matutino "Alma Mater",
num editorial inserto na pri-
meira pagina, aceusa o em-
baixador dos Estados Unidos
nesta capital, sr. Summer
Wells, de responsabilidade na
luta armada de hontem, alie-
gando que o referido diplo-
mata tinha sua antiga resi-
dencia no Hotel Nacional e foi
elle quem encorajou os offi-
clçies do exercito ali homisia-
dós a resistirem ao ataque das
forças governistas.

Na Liga das Nações
MACON, Geórgia, 3 (U. P.)

— Falleceu, hoje, ás 6 horas,
o conhecido pugilista peso pe-
sado W. L. Young Stribling,
em conseqüência dos ferimen-
tos que recebera em um acci-
dente de automóvel, oceorri-
do domingo passado.

O extineto contava vinte e
oito annos e tomou parte em
trezentas lutas.

®-

CHANGPING,
AMEAÇADA
DE SAQUE

A remessa de tropas fe-
deraes para a garan-

tia da cidade
PEIPING, 3 (U. P.) — As tro-

pas do governo seguiram a toda
pressa para Changplng, localidade
situada a vinte milhas ao norte
de Peipii-g, afim de evitar o sa-
que dessa cidade por um cont__i-
gente de 10.000 soldados, sob o
commando de Fang-chen-Wu, quetenclonam invadir Changplng. co-
mo parte dos festejos que sc rea-
lizarao amanhã, celebrando a"Lua da Colheita".

A ALLEMANHA E0 PRO-
BLEMA RACIAL DAS

MINORIAS

O CASAL MOL-
LISON NÃO DE-

COLLOU
O "Seafarer" estava
com excesso de carga

Mollison

HERRIOT, RECO-
LHIDO A UM HOS-

PITAL
Aggravou-se o seu esta-

do de saude
LYON. 3 (U. P.) — O cx-prl-meiro ministro da França, sr.

Eduardo Hevrlnt, teve aggravado
» «cu estado c__ saude, «endo tm-
mi.ttntnm.ntc recolhido a umnospú,»:. Sua temperatura actualó ric 38.6 gr.-."" centígrado»

Fallecimento de um confie-
eido lurfman argentino

BUENOS AIRES, 3 (U. P.) —
Falleceu o sr. Juan B. Etchc-
chourry. conhecido, fiportsman ar-
genti no, dono da famosa coudcla-
ria "El Tcrruno".

fl "ZEPPELIN" DESCEU EM
RECIFE

RECIFE. 3 (U. P.) — O di-
ripi /ei "Garf Zeppeiin" che-
i;ou a este norlo ás 17.15 ho-
ias. procedente de Friedrich-
.hafen.

0 tratamento dispensado
aos judeus allemães

GENEBRA, 3 (U. P.) — No
discurso que pronunciou na ses-
silo plenária da Assembléa da
Liga das Nações, o representan-
te cla Allemanha, sr. von Kel-
lar, disse qije era inadmissive!
que se pretenda ligar a questão
dos judeus, que é um problema
racial, com o das minorias, e
aceresecentou: "Os judev" da
Allemanha nem ao menos cons-
tituem uma minoria relativa-
mente* á lingua nacional e nunca
manifestaram o desejo de serem
tratados como uma minoria".

O senador Be:v?.s*ii<_r, delega-
do da França, considera que o
tratamento dado pela «A.llema-
nha aos judeus constitue uma
violação direita dos tratados so-
bre as minorias e a annullação
de certos problemas sobre o as-
..uinpto acecitos pela Liga das
Nações.

FALA VON KELLAR
GENEBRA, 3 (U. P.) — O

representante da Allemanha,
von Kcllar, falando hoje peran-
te a Assembléa da Liga das Na-
coei sobre o problema das mi-
norias na Europa, declarou que
a commissão politica da Socie-
dade dc Genebra, não pode con-
siderar como unia minoria a
communidade judaica da .' ".o-
manha que po..sa obter a pro-
tecção da Liga de aecordo com
oh tratados relativo.** ao trata-
mento que ns collor*! ividades
de dcleriniliada-* nacionalidade.,
residente., cm outros paizes, ile-
vem rcfeber.

A VISITA DO PRE
SIDENTE JUSTO
Os elogiosos commenta-
rios dos jornaes de San-

tiago e La Paz
"O LANÇAMENTO DAS BA-
SES DE UMA POLÍTICA
COMMERCIAL DE VASTO

ALCANCE
LA PAZ. 3 (U. P.) — Com-

mentando a viagem do presi-
dente da Republica Argenti-
na, general Agustin P. Justo,
o periódico "La Razon" põe em
relevo o alcance da iniciativa,
que. deixando de lado o terre-
no estrictamente protocollar,
constitue o complemento da
conferência de Mendoza. on-
de "o chanceller Saavedra La-
mas lançou as bases de uma
politica commereu! de va_to
alcance". O editora?, -termina
.Tbservarxçío r-"f "?<_ num im-
pulso da solidariedade conti-
nental. o caso da Chaco en-
trasse nas conversaci.33 pre-
sidenciaes. tal facto virá des-
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WASAGA BEACH, Ontario,
3 (U. P.) — Devido ao excesso
d.e carga, o aeroplano - Seafa-
rer" do casal Mollison não
conseguiu levantar vôo. ó ap-
parelho soffreu ligeiras ava-
rias. O capitão Mollison e sua
esposa, a famosa aviadora
Amy Johnson Mollison forain
forçados a adiar o projectado

.-_.'.._ 
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j vôo directo a Bagdad.em cada um ao. . ciligeran- & —.
res".

O QUE DIZ "LA NACION'
DE SANTIAGO

SANTIAGO, 3 (U. P.) —"La Nacion" e "El Mercúrio"
commentam em ediloriaes. a
partida do presidente da Re-
nublica Argentina, general
Agustin P. Jiulo. para o Rio
de Janeiro, af.irmandj que o
encontro com o presidente
Getulio Vargas c um aconte-
cimento de larga repercussão
continental, cm-, só pode sor
apreciado com sympflth.i por
todos os sul-ameri.anos.

Relembram as visitas pre-
sidenciaes de, Campos Salle1..
Jul In Roca c Errazur-z.
r.mdo oue o contado immi

SOB AS RUÍNAS
DE TAMPICO

Encontrados mais 18
cadáveres

TAMPICO, 3 (U. P.) — Foram
encontrados 18 cadáveres entre as
ruínas dos edifícios que ruiram
em conseqüência do ultimo íura-
cfto. em Cruz Grande, e 17 soler-
rados nos escombros em Corco-
vado. As duas localidades acham-
se multo perto dc Tamplco.

tiente entre os chefes dc Es-
tado do Brasil e da Argentina,

pe- resulte em cf.ica?. troca dire-
cta dc idéas.

MONTEVIDE'0, 3 (U. P.)
— O governo nomeou quatro
commissões consult i v a s , as
quaes se. encarregarão tíe es-
tudar os themas que devem ser
incluídos no programma da Se-
tima Conferência Pan-Amcr'._a-
na, que iniciará seus trabalhos
nesta capital no dia tres de de-
zembro próximo. O acto solem-
ne da inauguração realizar-se-á

- no palácio legislativo no recinto
I da Assembléa Geral.
\ As Commissões ficaram ins-

talladas e encetaram official-
mente a tarefa da dele. --ão
uruguaya. em cujo seio, segundo
informações obtidas por um rc-
daetor da Unitc:. Press, existe
opinião formada sobre a prepo-
derancia que terão os problemas
econômicos com relação aos ou-
tros pontos que oecuparão a at-
tenção dos representantes das
nações continentaes.

Nos circulos diplomáticos es-
trangeiros predomina tambem a
impressão de que a Conferência,
sem prejudicar o exame dos as-
suniptos politicos, estudará pre-
fcrcnteniente as questões indus-
triaes, commerciaes, tarifas, in-
tercambio mercnaitl e accôrdos
commerciaes entre as diversas
Republicas da America. Tal opi-
nião coincide com a recommen-
dação express*. da sub-eornmis-
são encarregada da elaboração
do programma da Conferência,
que, no parecer apresentado á
Commissão Geral, declarov*"A sub-eomn.i.ssão reconhece,
que os themas contidos nos ca-
pitulcs primeiro e quarto do
programma da Sétima Confe-
rencia Pan-Americana. coi •';-
tuem assumptos que exigem im-
imediata attenção, devido ás con-
dições do actual momento his-
torico. A sub-commissão não
nega porém, a importância que
offerec^pi os outros pontos do
programma".

O secretario geral e organi-
xador da Conferência, sr. Emi-
que Buero, em palestra com o
representante da United Press

, referiu-se á importância exce-' 
peional da Conferência, parti-

, cularmente depois do insuecesso
í da de Londres e declarou que1 um capitulo inteiro do proc—vi-

ma oecupa-se exclusivamente
das questões econômicas, entr.
as quaes figuram as que restri-
gem a liberdade do commercio
internacional, como quotas de
importação, impostos prohibiti-
vos e outros obstáculos alfande-
garios.

Essa secção comprehende áiig-
irestões tendentes a facilitar a
- onclusão de convênios commer-
.iaes collectivos e a possibilida-'!e de ser adoptr.do um «systema
monetário commum.

-' acrescentou o th*. Buero que
ah declarações formuladas pnr
l.ei-sonalidades americanas de
grande prestigio a favor da pri-
oridade que merecem os assum-

econômicos garantem ;..«-
tecipadamente a preferencia d.
Conferência de Montevidéo nn
mesmo sentido.

As informações procedentes
doa Estados Unidos rece1.*-' V.s
nesta capital revelam que unií
da.s grandes preocçupações dos
estadistas americanos consiste,
em contribuir efficientemeire,
para o resurgimento dos palaei
da America, com o ir.telligen.e
propósito de augmentar a ca-
pacidade acquisitiva desses pai-
zes. A melhoria da situação eco-
nomica das Republicas Latino-
Americai...s repercutiria fnvnra-
velmente nos Estados Unido.**,
cujos produ.t-***- ir.du triaes fe-
ria'** comprados em larga esca-
la pelas mesmas nações.

•*\credita-?c que não serio
concluídos tratados collectivo*.,
pois n opinião dos cstai-lstas
manifesta-se a favor dos co i-
venios bilateraes, nos quaes po-
dem ser nttendidas as exigen-
cias peculiares c ¦*. partes con-
tractantes.

O dr. Buero insistiu em suas
declarações anteriores sobre *
transcendente importância que
adquirem os problemas cc°-
r.omicos no momento actual, ex-
primindo sua opinião nos s=-
guintes termos:"Se a Conferência de Mont.-
vidéo conseguir a intelligente
collaboração entre todas as na-
ções americanas, obtendo-se por
esse meio grandes vantagens, ¦>
phenomeno infuirá na attitude
do? outros paizes, tornando tina-
sivel a reunião de nova CV_fc-
rencia Econômica Mundial so»
um ambiente mais animado-*-
Enfrentamos, pois, uma tenta':!-
va sincera visando o restabclc-
cimento econômico dos paizes.
americanos que justifica o opti-
mismo com que encaramos aa
futuras deliberações da Confâ-
rencia".

Affirmou o dr. Buero que or.
trabalhos dc organização d*
Conferência proseguem satisfi-
toriamente. As disposições ne-
cessarias são adoptadas com an-
tecipação e cuidado. A escolha
do pakcio legislativo permittirá
offerecer a cada uma das -' 'c-

gações estrangeiras e as diver-
sas co*._missões uma süa paru
suas reuniões dentro do mesmo
edificio, impedindo-sc a separa-
ção das diversas «secções qu**
crcai-ia difficuldades ao rapíder.
andamento dos trabalhos.

A sala de sessões da Cama*.**
dos Representantes foi prepar*-1,
da para as reuniões plenária*.. .
Os serviços de traducção fora*it
preparados por tal forma que
os delegados poderão dispor ini-
mediatamente dc todos os do-
cumentos em quatro lingu;.:. ..-
glez, francez, portuguez c hes-,
panhol. Afim de facilitar •/
funcçionámento inten.. da Co*¦*¦¦-
ferencia, previu-se a creaçãa.
dentro da mesma de oito Com-»
missões, uma para cada capitula
do programma. Cada Commis*
são disporá dc uma sala própria
para _.s deliberações. Simulta*
neamente funccio;..,rão apen-.*.
tres commissões afim de facili-
tar o labor das delegações coni-i
postas dc reduzido numero di
membros, os quaes necessarh*-*
mente deverão tomar parte noi-,
trabalhos das diversas commí<R
soes.

Afim de facilitar o trabalho,
dos jornalistas estrangeiros edi-
tar-.se-á o "Diário Official da*
Conferência", que appare' t_.,
nas primeiras horas da manhn,
contendo um resumo das ('elibe-
rações das commissões e a ver-
são tachygraphiea das sessões
plenárias tomada pelo pessoal-
da Camara dos Representante.,
além de todas as informações
que possam ser uteis aos dele-
gados c representantes da im*
prensa.

A sala destinada, aos jora*.-
listas estrangeiros .será appare-
lhadu com tudo quanto pos***
is. necessário para auxiliar a
tarefa dos mesmos, inclusive d>
versas cabínes tclephonicas. A«
companhias de cabos submari-
nos, o Telcgrapho e o Correi»
installarão secções especiac*.
dentro do Palacia Legislativo.

Poi creada uma Secretaria S3«<
pecial destinada cxclusivamcn'*.
a attender e fornecer inform»-
ções á imprensa estrangeira a
local.

O programma elaborado, .«•«
jeito ainda ás necessárias modi-
ficações, é o seguinte: 2 de de-
zembro, recepção offerecida p_-
lo ministro das Relações Exte-
riores em honra das delegações
estrangeiras.

3 — Sessão solemne de in-:-
tallação da Sétima Conferen;: \
Pan-Americana, ás 15 hora= -ia
sala das sessões do palácio h-,
gislativo, assistindo as autor*- \dades nacionaes, o corpo di;
matieo e diversas persona!id i-(
des especialmente convidadas. 0_
presidente Terra pronunciará «_.',
discurso de abertura.

Dia 4 — Reunião ás 11 hora_*i
dos presidentes das delegaçõí..1-^
afim dc adoptarem as disposi**!
ções relativas á organização &
funcionamento da Confere: v«^
_Vs 16 horas — Sessão de abe:-*
tura da Conferência sob a pi**_*»|
sidencia do ministro das Rcla**i
ções Exteriores do Uruguay. '«-1
dr. Name, na qualidade de pre-j
sidente interino da Confereiu-_j
declarará inaugurada as se.««j
soes. Jl

Dia 5 — O presidente da He**j
publica dr. Terra* offc-. <•.*_]
um banquete aos delegado? e.*<
trangeiros. Installação das com**]
missões.

Falleceu o visconde D'A!!&
BAR H.ARBOR, Estado d»

Maine. 3 (U. P.) — Falleceu
o visconde D'A!te. ministro d**;
Portugal, aposentado

fi 
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Edlficio da Assoclaç&o Commercial — Av. Affonso Penna

A chegada do professor
Pierre Janet

BELLO HORTZONTE. 3 (Paio
telephono) — Está nesta, capital
o professor Pierre Janet, mem-
bro do Instituto e do Colleglo de
França.

Representando o Instituto de
Franca, o professor Janet, vem
realizar um curso na Unlvcrslda-
de do Minas.

Ao chegar foi professor fran-
cea recebido pelo representante
tío Intorventor, direotor da Ka-
cuida de Direito, autoridades do
ensino e homens do letras. O
professor Janet "está hospedado
no Grando Hotel.

A poetisa Anna Amélia
vae repousar

BELLO HORIZONTE, .1 (Pelo
telephone) — Em companhia do
seu esposo/ sr. Marcos de Men-
donça, acha-se aqui a iilustre
poetisa Anna Amélia Queiroz
Carneiro de Mendonça, hospeda-
da no Grando Hotel.

A poetisa Anna Amélia seguira
daqui para a Usina Queiroz Ju-
nior, onde se demorará em ra-
pouso.

Em memória do presi-
dente Olegario Maciel

BELLO HORIZONTE, 3 (Pelo
telephone) — Commemorando o
a 30° dia de fallecimento do pre-
sidente Olegario Maciel, o gover.
no do Estado mandará celebrar
aolemnes exéquias em memorU
do iilustre extineto no dia 6 do
corrente, âs !> horas, na matriz de
S. Joso, sendo officianto arcebif-'-
po de Bello Horizonte, D. Anto-
r.io dos Santos Cabral.

Abertura de créditos
BELLO HORIZONTE, 3 (Pelo

telephone) — O sr. Gustavo Ca-
pane.nia, Interventor federal, in-
torino, expediu decreto abrindo
um credito de 500:000$ para
custear despesas extraordinárias,
a saber: com a Divisão Adminis-
trativa do Estado —120:000$; com
a. Revisão dos Serviços Munici-
paes — 200:000$; installação da
Secção da Ordem dos Advogados
— U0:000$ e com a construcção
de campos de aviação cm diver-
sas. localidades do interior do Es-
tado 150:000$000.

Sociedade de Medicina e Cirurgia Q 3 fe Outubro
A crise no Conselho

Consultivo
BELLO HORIZONTE, 3 (Pelo

telephono) — Em virtude da es-
colha do sr. Menellck de Carva-

1 lho para, em commissão, exercer
I o cargo de prefeito do município

do Juiz de Fora, quando era cs-
perado quo a escolha recaísse
num dos conselheiros, conforma
preceitua o Código dos Interven-
tores, o Conselho Consultivo da-
quello município acaba de re-
min ciar.

Por acto do hontem do sr. In-
terventor federal, Interino, Iol
concedida a exoneração solicita-
da pelos srs. drs. Francisco de
Paula Alves, Jos6 Raphael de
Souza Antunes e Augusto do Vil-
leia Pedras, dos cargos de mem-
bros do Conselho Consultivo de
Juiz do Fora, sendo nomeados,
para ns vagas vorifieadas, os srs.
Caaemiro Arilela Pilho, Alfredo
Ribeiro de Oliveira o Sady Car-
not de Miranda Lima.

Um assassinio na capital
RELLO HORIZONTE, 3 (pelo te-

lephone) — Hoje, ás 14 hora*.
Amado José de Araujo matou a
facadas sua amante Elvira de Lima,
sendo preso.

Amado pilhara em grave falta a
companheira, não tendo podido
evitar a fuga do seu rival. A mãe
de sua victima, de nome Maria
Antonia, procurou defender Elvira,
Investindo contra Amado, armada
de urn páo, ferindo-o bastante.

Um*desastre na estrada
Venda Nova

CONCLUSÕES SOBRE A QUESTÃO DOS PRE-
ÇOS DE MEDICAMENTOS

A conferência do dr. Aresky Amorim
—ni—

Uma nova applicação do "Goltinjector Seabra"

BELLO HORIZONTE, 3 (Pelo
tolephone) —Quando corria pela
estrada Venda Nova, tombou uma
" viuva-alegre". ficando grave-
mente ferido o "chauffeur".

Um investigador e soldados que
viajavam no vehiculo nada sof-
f reram.

Estudantes bahianos em
visita de cordialidade
BELLO HORIZONTE, 3 (Pelo

telephone) — Acha-se aqui uma
delegação de estudantes bahia-
nos, que veiu a Belio Horizonte
em visita do cordialidade ao?
colegas mineiros.

Os acadêmicos fizeram reforen-
cias elogiosas á administração do
capitão Juracy Magalhães.

A ESTADIA DO PRESIDENTE JUSTO NO BRASIL
| {Conclusão cia í> Pag.)

çao Argentina ao chefe do Gover-
no Provisório. Trajo: uniforme
para os militares. Fraque e cha-
péo alto para os civis. 13 horas
— Almoço na intimidade no Gua-
mabara. 17 horas — Apresentação
official da Embaixada Argentina e
cio Consulado Geral ao presiden-
to Justo. 17 horas — Recepção
ao Corpo Diplomático Estrangel-
ro no Guanabara. Trajo: unifor-
me. 20 horas — Banquete no Ita-
maraty. Trajo: uniforme para os
militares e diplomatas.

Domingo, 8 — 13 Iioras — Al-
moço na intimidado no Guana-
toara; 15 horas — Grande Prêmio
no Hippodromo Brasileiro. Tra-
Jo: passeio. 20 Iioras — Jantar na
intimidade no Guanabara; 21,30
Iioras —- Visita á Feira de Amos-
trás. Trajo: smoking.

Segunda-feira, 9 — 9 horas —
Parada militar no Campos dos Af-
íonsos: 12,30 horas — Almoço of-
ferecido pelo Exercito no Campo
dos Affonsos. Trajo: passeio; 16
horas — Apresentação da colônia
argentina no Guanabara; 17 ho-
ras — Recepção á imprensa no
Guanabara; 20 horas — Jantar na
Intimidade. 22,30 horas — Baile
no Club Naval. Trajo: uniforma
para os militares e casaoa para
os demais.

Terça-feira, 10 —¦ &s 9,30 ho-
ras J. visita á Eseola Argentina.
Trajo: passeio. 13 horas — Al-
moco na intimidade no Guana-
bara. 15.30 horas -~ Visita da
Universidade do Rio de Janeiro,
no Guanabara. Trajo: fraque e
chapéo alte. 16,30 horas — As-
signatura dos tratados no Ita-
maraty. Trajo: fraque e chapéo
alto. 17 horas — Matinée a bor-
do do "Moreno". 20 horas — Bar-
quete de retribuição do presiden-
te da Nação Argentina ao cheíe
do Governo Provisório, no Gua-
nabara. Trajo: uniforme para os
militares c diplomatas. Casaca
yara os demais.

Quarta-feira 11 — ás 9 horas
— Visita á Escola Militar. Trajo:

passeio. 14,30 horas — Visita de
despedida do presidente da Nação
Argentina ao chefe do Governo
Provisório no Cattete. Trajo: ira-

que e chapéo alto. 15.30 horas —

Passeio marítimo em visita á Ilha
de Brocoió. Trajo: passeio. 22 ho-
ras — Partida para São Paulo.
Trajo: passeio.

Quinta-feira, 12 — 10 horas —

Chegada & estação da Lua. Tra-

Jo: fraque c chapéo alto — Rece-
bido pelo interventor íederal, que
acompanhará o presidente Justo
ntó á sun residência — Cortejo
formado pela comitiva official. 11
horas — Visita do ministro Saa-
vedri Lamas, em nome do presi-
dente Justo, ao Interventor fe-
deral, acompanhado do embalxa-
dor da Nação Argentina e do sr.

Monia de Aragão. ministro pleni-
potenciarío, representante do go-
verno íederal. Trajo: fraque e
chapéo alto. 13 horas — Almoço
na Intimidade. 16,30 horas — Vi-
sita ao Instituto de Butantan.
Trajo: passeio. 21 horas — Ban-
quete e baile offerecidos pelo ln-
terventor federal. -Trajo: unifor-
me para os militares; casaca pa-
ra os civis.

Sexta-feira, 13 — $3,30 horaa
— Almoço intimo aofeiterventor
federal, offerecido pefo presiden-
te Justo. Trajo: paoaeio. 15 Uo-
rns — Partida para Santos cm
automóvel e embarque para Bue-
nos Aires. Todo o governo estará
no cáes de embarque para as des-
pedidas. Honras militares serão
prestadas no cAes pela Força Pu-
blica. No trajecto para Santos se-
rao visitadas as lnstallaçôos da
Light and Power no Alto da Ser-
ra. Trajo: passeio, de còr escura
(azul ou preto).

A PREFEITURA F, OS PERIOD1S-
TAS PORTENUOS

Pelo dr. Lourival Fontes, dire-
ctor da Secretaria do Gabinete do
interventor íol communicado á
A. B. I. que a Prefeitura, em
dia previamente marcado, propor-
oionará aos jornalistas portenhos
que visitam o Brasil, acompa-
nhando o general Justo um pas-
seio á Tijuca e um almoço no
Joã.

POMCIAMIINTO DA CIDADEO
NOS DTAS DE GKANDE MOVI-

MENTO

A Diréctoria Geral de Investi-
gações organizou policiamento es-
pecial para os dias de grandes mo-
vimentos na cidade, prlnclpalmen-
te durante a permanência, entre
nós. do general Justo, presidente
da Republica Argentina. Entre-
tanto, a partir de amanhã, já no-
vas escalas de investigadores serão
obedecidas, independentemente da
que foi organizada para o poli-
ciamento da Feira de Amostras.
Isto na parte que diz respeito á
D. G. I.. por isso que autorida-
dea da Policia Central e dos dis-
trictos terão incumbências espe-
ciaes.

Hontem o dr. César Garcez fez

publicar a seguinte determinação:
"Attendendo ao período extra-

ordinário de festas que a cidade

vae atravessar, de 5 a 12 do cor-

rente, determino que todos os ln-

vestigadores classificados nesta

Dlreotorla Geral, effectivos ou ad-

didos, com exercido em qualquer

departamento desta ou em dele-

gacias districtaes, compareçam no

dia 4 proximo í, «ecretaria afim

dc receberem instiucções espe-

ciaes. Fica suspensa a concessão

dc férias até final desse período."

CLINICA DE VIAS URINARIAS

Dr. Samuel Kanitz
Membro da Sociedade «VgggM? KS. &

cx-assistente dos Professores JJWg^Jgafifi,sepb, de Berlim, eHasnnger, Qgm^W* DoeQ_

Conaultorlo: 7 de Setembro 42, sobrado, das 13 âs
17 horaa. — Phone: 4-4493.

Esteve reunida hontem, em ses-G>
são ordinária, a Sociedade de Me-
dicina e Cirurgia, tendo sido cs-
tudada, mais uma vez, a questão
dos preços de medicamentos, le-
vantada ha tempos pelo dr. Cas-
tro Barreto.

Apesar de se achar presente o
dr. Leonel Gonzaga, presidente ef-
fectlvo, a reunião íol dirigida pelo
dr. Bonifácio da Costa, vice-pre-
sidente, pois o primeiro não po-
dia asslstil-a até o fim.

No expediente, íoi feita a lei-
t»ra da aeta da sessão anterior e
apresentados os títulos das pu-
bllcações scientificas recebidas du-
rante a ultima semana. Nessa oc-
caslão, tambem, íoram entregues
â diréctoria os dois seguintes tra-
balhos de candidatos aos premios
que a casa concede annualmente:
'•Mormotypo brasileiro", assignado
por "Will", concorrente ao Prêmio
de Medicina; "Dlathermo-coagula-

ção no tratamento das cervlcites",
assignado por "Alter-Ego", concor-
rente ao prêmio de Cirurgia.

E' dada então a palavra ao rc-
lator da commissão encarregada
de estudar a questão dos preços
dos medicamentos para apresentar
as conclusões a que a mesma che-
gara. O relatório, depois de his-
toriar as providencias tomadas pa-
ra esclarecer alguns pontos que
permaneciam obscuros e de apre-
sentar varias considerações sobre a
questão, chega á conclusão de que
se faz necessária:

1) A collaboração da Sociedade
de Medicina e Cirurgia na reor-
ganização das tarifas aduaneiras;

2) A proposição ao governo do
estabelecimento da entrada abso-
hitamente livre dc qualquer ônus,
para os medicamentos curativos e
prophylacticos dos cinco grandes
ílagellos, que são : a malária, a
syphilis, as verminoses, a tuber-
culose e a lepra ;

3) A "regio" dos principaes ele-
mentos de combate a esses flagel-
los com a distribuição exclusiva
por um apparelho ou uma repar-
tlç.ão creada para esse fim.

Terminada a leitura desse re-
latorio, vários dos presentes to-
mam a palavra para commental-o,
manifestando quasi todos os seus
applausos ao acefto das conclu-
sões, que vêm resolver a questão,
sem que a classe dos pharmaceu-
ticos seja ferida por uma proposta
como a que havia sido apresen-
tada ao inicio das discussões, de
incluierm medicamentos na ta-
bella cios gêneros de primeira re-
cessldado.

Na ordem do dia, é dada a pa-
lavra ao dr. Aresky Amorim, para
fazer sua annuneiada confernecia
sobre "Infecção focai dentaria —
Erysipela da face".

O orador apresenta os detalhes
de um caso que teve oceasião de
observar em uma religiosa do Re-
colhiniento das Orphãs e Desvali-
da3 de Santa Thereza. Descreve
o estado geral cia doente, que
apresentava profundas* perturba-
cões, a ponto de despertar sus-
peitas de que estivesse tuberculo-
sa. Verificou que a infecção ery-
sipelatosa tinha seu foco na raiz
de um dente obturado, havia cer-
ca de vinte anno.

O tratamento a que o dr. Ares- |
ky Amorim submetteu sua cliente, j
depois de verificar com exactidão j
as origens do mai, foi o cias in- :
jecções continuas endovenosas, |
gotta a golta, para o quo se ser- l
viu, com excellentes resultados, do j
apparelho idealizado pelo phar- |
maceutico Paulo Seabra, e que
tem a denominação de "Gottln-

jector Seabra".
Faz demoradas referencias á ef-

flcicncia deí'.c apparelho, graças
ao qual poude ver curado o pri-
meiro caso do erysipela da face,
doença quasi sempre fatal.

A communicação tío dr. Aresky
Amoiim é commentada pelos drs.
Leonel Gonzaga, Castro Barreto e
Pitanga Santos. Fala, tambem, o
pharmaceutico Paulo Seabra, pa-
ra agradecer as referencias elo-
glosas feitas ao apparelho de sua
Invenção pelo communlcante e
pelos commentarlstas e para pe-
dir ao ch. Aresky Amorlm, como
profundo conheesdor da orthope-
dia, que procure resolver a qaes-
tão da posição do doente durante
as injecções continuas, pois é esse
o unico detalhe que falta ao aper-
felçoamento do novo processo the-
rapeutlco. • ' -

O dr. Aresky Amorim explica
como já conseguiu resolver par-
cialmento essa difficuldade e pro-
mette continuar a se esforçar pa-
ra chegar ao resultado completo.

Nessa oceasião, o dr. Leonel
Gonzaga pede pormissüo para se
retirar, antes, porém, indica o
dr. Bonifácio Costa para' repre-
sentar a' Sociedade no jantar or-
ganizado pelo Syndicato Medico
Brasilolro e para pedir aos col-
legas que dêem todo o apoio á So-
ciedade Acadêmica de Medicina e
Cirurgia, digna, por todos os tl-
tulos dessa cooperação.

O ultimo orador ê o dr. Enii-
Uo de Oliveira, velho batalhador
pela instituicüo da euthanasia
para determinados caso? e pue
traz â consideração da casa, como
um reforço á these que teve ocea-
sião de defender no ultimo Con-
gresso Medico Syndicallsta. o
caso de 7:yphopagIa verificado
ultimamente no ESstado do Pará.
Pergunta se n&o ê esse um caeo
em que a euthanasla, Jâ adoptada
em muitos paizes vanguardelros
da civilização, nfto se Impõe como
uma medida altamente humanlta-
ria.

Faz mais alguma* considera-
eões sobrs o discutido ass'jrrfpto
para terminar lembrando que p
morte sem dõr para as pessoas
"Çottlnjector Seabra". poderia
ser applicado na execução de uma
attlngldas de males reconhecida-
monto Incuráveis ou ca<<os terá-
tologimoa como aqucIVo a q'is
se acaba d« referir.

CRISE MINISTE-
RIAL NA MS-

PANHA
O SR LERROUX DISPOSTO
A PEDIR A DEMISSÃO COL-

LECTIVA DO GABINETE

MADRID, 3 (U.P.) — O sr.
Alejandro Lerroux, presidente
do conselho, declarou que
existe virtualmente o estado
de crise ministerial em con-
seqüência da situação parla-
mentar.
A DISSOLUÇÃO DO PARLA-

MENTO
MADRID, 3 (Ú.P.) — Ur-

gente—-O sr. Lerrouz, presi-
dente do conselho, tenciona
dissolver o parlamento se ob-
tiver a necessária autorização
do sr. Alcalá Zamora, presi-
dente da Republica.
MOÇÃO DE DESCONFIANÇA

AO GABINETE LERROUX
MADRID, 3 (U.P.) — AS

Cortes approvaram por 189
contra 91 votos uma moção de
desconfiança contra o gahi-
nete chefiado pelo sr. Alejan-
dro Lerroux.

O primeiro ministro dirigiu-
se em seguida ao palácio do
governo afim de apresentar a
renuncia do gabinete.

ACCEITA A DEMISSÃO
MADRID, 3 (U.P.) — O pre-

sidente da Republica hespa-
nhola, sr. Niceto de Alcalá Za-
mora y Torre, acaba de ac-
ceitar a renuncia apresetnada
pelo gabinete sob a chefia do
sr. Alejandro Lerroux.

Cno^o^orado1!
na vizinha cidade

Commemorando o 3." anniver-

sario do inicio da Revolução ie
1930, realizaram-se, hontem, e n

Nictheroy, varias sokmnidadas
cívicas.

A's lõ horas o eonviandan''?
Luiz Era:, t Mury, da Torça Mi-

litar do Estado do llio, passou
cm revista os destacamentos

que formaram para o desfile
militar, composto de dois dest't

tamentos, sendo um constituido

de varias unidades da Força ML-
litar, do Estado e outro dos Co1.-

legios Salesiano, Brasil, Bitten-

court Silva, Escola do Trabalho,

Patronato de Menores Abando-

nados e Academia Fluminense
dc jmmercio, respectivamente,

commandados pelos srs. tenen-
te-coronel Augusto Ribeiro da
Silva, commandante do 1." Ba-
talhão e capitão Paulo Francis-
co Torres, actual director ge-
ral da Instrueção da mesma
Força.

O interventi

-*

i
.í

AUGMENTANDO AS
RENDAS DA IMPRENSA J

NACIONAL
A renda arrecadada este an-

no pela Thesouraria da lmpren-
sa Nacional, de Janeiro a 30 dc
setembro, foi de 868:994$100, e,
em igual periodo de 1932
782:3il?185, verificando-se no
corrente anno um augmento de
8C:G82$915.

Esses dados referem-se, uni-
camente, ás rendas em dinheiro
arrecadadas directamente pela
Thesouraria, não se achando
computadas as importâncias
apuradas pelas Delegacias Fis-
cães. Alfândegas e Mesas de
Rendas, e nem as resultantes do
serviço industrial do Estado,

por constituírem objecto de ou-
tros balanços.

Esses destacamentos forma-
ram na rua 5 de julho e Aveni-
da 7 de Setembro, desfilando
após, pela praia de Icarahy eni
continência ao interventor fede-
ral que assistiu a passagem das
tropas, de um palanque armado
na praça Jahu'.

Após o desfile as forças se
desaggregaram, tomando o r.i-
mo dos seus quartéis.

Pela manhã, um grupo de
amigos do capitão revoluciona-
rio Jorge Soares, organizou utiw
romaria ao tumulo desse joven,
no cemitério de Maruhy, ali d'-

positando uma coroa dc flore3
naturaes.

Idêntica homenagem foi pres-
tada ao major Carlos Lerac de
Sá, morto na explosão oceorrida
em 1930 em Porto Novo do
Cunha.

Ooyaz e suas possib
lidades econômicas

-®

A ESCOLA E 0 LAR

Boletim do Departa-
mento da Educação e
Iniciação do Trabalho

do Estado do Rio de
t

Janeiro

fmz/

OURO NO AMAPÁ*
O administrador das minas

de ouro do Amapá officiou ao
cônsul brasileiro em Cayenna,
pedindo a vinda de mineiros
da Guyana Franceza para ln-
centivar os serviços dos de-
positos auriferos ultimamente
descobertos no rio Murupy,
Alto Oyapock.

OPPDRTUniDRDES
Dr. Duarte Nunes I Dr. Gabriel de Andrade

VIAS URINARIAS Oculista. Consultório e clinica

Gonorrhéa *guaa complleaçoei particular. Largo da Carioca 5.

Hemorrhoidas • hydrocele (Edifício Carioca) do 1 as 5 ho-
- ~\Za n«m1t<1C

sem operação e sem dôr — Rna
S. Pedro 64 — Daa 8 ta 18 ba.

Dr. Peregrino Junior
Clinica medica — Doenças in-

ternas — Consultório: Ru» dos
Ourives 3 — 3.° andar — A's

segundas, quartas e sextas, das
13 ás 16 horas. — Tel. 2-0333
._ Residência: Tel. 7-4955.

Dr. PIRES SALGADO
(Livre Docente e Assistente de

Clinica fla Faculdade dc
Medicina)

Moléstias internas, pulmão,
Coração, etc. — Electrocardio-
graphia. — Rua dos Ourives 3 —
5.° andar. — Daa 3 ás 6 horas. —
Phone: 2-0436.

BLENORRAGIA
Doença9 dos rins, bexiga, prós-
tata, utero e ovarios. FRAQUE-
ZA GENITAL - ESTREITA-
MENTO DE URETRA. Trata-
mento rápido, moderno, sem dôr,
no homem e na mulher. Con-
suitas das 11 as 18. — Rua
Buenos Aires n* 77, 4° andar. —
Dr. ÁLVARO MOUTINHO.

CIRURGIA

Dr. Aristides Monteiro
í.ivre Docente da Faculdade de

Medicina — Assistente do Pro-
fessor Marinho na Faculdade d«
Medicina « no Hospital S. Fran-
cisco de Assis — OUVIDOS —
NARIZ — GARGANTA — Qni-
tanda 6 — De 8 % ás 6 horas —
Teleohones: Consultório 2-55B0
— Residência: 6-3709.

Or.Octavio Rodrigues Lima
(HOCENTB O A ONIVERS1DADK)

1'artos — üynecoioRio — Uon-
sultorlo: rua da Assembléa. 73

2.° and. — relephone: 2-3733
Diariamente de 4 as 6 boras
Residência: 6-2737.

Optimos quartos - Bo-
tafogo

Próximo á praia de banhos. —
Rua S. Clemente, 23. — Alu-
gam-se a solteiros, com todos os
requisitos de hygiene. — Pre-
ços módicos. — Trata-so no 1.°
andar.

Prof. AUGUSTO PAULINO
Dr. PAULINO FILHO

Dr. FERNANDO PAULINO
Sanatório S. Geraldo — Rua

Marquez de Abrantes 192 — As-
semblea 70 • ifi — Diariamente
das 3 as 5 — Telephone: 2—7187

Moléstias das Crianças
DR. W1TTKOOK

Especialista dos hospitaes da
Alldiianha. Tratamento moder-
lho digestivo (diarrhêa. vomi-
no das perturbações do appare-
tos), anemia, inapetencia. tn-
berculose e syphilis das crlan-
ças. Applicação de RAIOS UI»
TRA VIOLETA — Rua dos Ou-
rive« & — 6." andar — Phone:
2-0713 — Residência: Rua Ml-
nistro Viveiros de Castro, 123 —
Tel 7-3237.

^TarthíOõsês
(LABORATÓRIO)

Exames de urina, fezes, escar-
ro, sangue, liquido rachla.no. tu-
mores, hemocultura, soro-agglu-
tinaçâo. (Typho e Paratypho).
Contagem de leuoocytos (sup-
puraçao). Diagnostico bacterlo-
lógico da dlphterla. Reacç&es de
Wassermann e de Kahn. Dosa-
gem de urôa. glycose. chloretos.
cholesterlna e creatlnina no 6an-
gue. Constante de Ambard. Vac-
clnas autogenas. RUA DO RO-
SARIO 134. 1.° andar — Tele-
phone: 3—5506.

O grande e profundo psycholo-
go e educador, que foi Ovidio De-
eroly, cujo passamento ainda ha
pouco o mundo inteiro sentiu,
reclamava, eomo indispensável
ria obra de renovação pedagogl-
ea, a collaboração dos paes. Kssa
collaboração era por elle consi-
derada de uma efficacia pode-
rosa o elle mesmo a provocava o
estimava.

Razões tinha para isso o eml-
nente educador, que, sem preten-
der imprimir ao seu systema da
ensino um cunho de dogmatismo,
querla-o, entretanto, no julga-
mento de todos, sendo notável a
cordura com que recebia sugges
toes e criticas de pns

BfCectivamcnte, passados são
os tempos em que a escola, sem
á mais ligeira ligação com o lar,
vivia divorciada da familia, quan-
do não entretinha com olla con-
flietos de conseqüências por ve-
zes deploráveis. Era a escola
trancada para a • vida, e para
onda a criança ia constrangida,
porquo sabia que, ao lado de um
ensino meramente livrosco, sem
finalidade pratica nenhuma, a
aguardavam castigos physicos
«everos o humilhantes. Era a es-
cola tradicionalista, tão do gosto
tios devotos do conservantismo, a
escola para a qunl a personaii-
dade do educando foi sempre coi-
sa de somenos. Era a escola qus
não construía para a vida, por-
que desdo cedo annullava no ho-
mem o quo ollo tem de mais vtm-
peitarei — o sentimento dá Indi.
vidualidado — 6 que, pela admi-
histragao do um'aprendizado fa-
lho, sô sorvia para preparar re>
voltados.

Hoje, graças ao movimento d»
renovação pedagógica que s&
vom operando nos paizes mais
civilizados do mundo, outra 6 «
directriz quo se procura imprl-
mir ao ensino. A escola actua!,
agindo com um critério mais hu-
mano, mais scientifico e mais lo-
gico, rompo com os antigos pro-
cessos 6 deseja tornar-se um
prolongamento do lar. Para Isso
Insiste em pedir a cooperação
dos pnes, cooperação nâo apenas
traduzida em palavras ou em
phrases feitas para Impressionar,
mas em acção forte, em trabalha
toes o crlticas'de paes e mestres,
os momentos.

E' pela multiplicação dos cir-
culos de paes o professores, das
ligas de bondade o do tantas ou-
trás instituições concebidas com
a finalidade destas que poderá :\
escola renovada attingir o ldea;
quo collima através da educação
da criança.

Kscoln Profissional Auvelino
licnl — Iniciam-se amanhfl, as
aulas do ia anno da Escola Pro-
fissional Aurolino Leal, devendo
comparecer os professores do rc-
ferido ánno e todas as alumnas
inscrlptas.

Fala ao DIARIO DE NOTICIAS o engenheiro Paes
Barreto, incumbido de estudar o problema da na-
jg$ â vegação fluvial naquelle Estado
fy: III '

O engenheiro Paes Barreto, commissionadd pelo
governo de Goyaz para estudar o problema da navega-
cão nos rios Araguaya e Tocantins, encontra-se actual-
•nente nesta capilal e foi ouvido, pelo DIARIO DE NO-
TICIAS, sobre aspectos interessantes da vida goyana e
das possibilidades economi- ®~
cas do grande Estado me-
dilerraneo.

— Goyaz, o rico Estado central,
— declarou-nos o engenheiro Paes
Barreto, — jazia até o advento da
revolução em completo abandono e
esquecimento. Felizmente, porém,
as figuras que agora detêm os
postos de destaque na administra-
cão do Estado, chefiada pelo in-
terventor Pedro Ludovico Teixeira,

. estão enfrentando energicamente
mestres, j a tarefa de soerguer Ooyaz, que

seria hoje um dos Estados "loa-
deres" da Federação se o houves-
sem explorado convenientemente e
apparelhado coni os recursos que
a vários outros tôm sido dispensa-
dos. Goyaz precisa, sobretudo, ser
conhecido na sua verdadeira ex-
pressão econômica. Precisa ser co-
nhecido, porque, uma vez divul-
gadas as suas possibilidades, pro-
pagadas as suas riquezas, não íal-
tarão capitães para o desenvolvi-
mento das suas fontes prdtlu-
ctoras.

Uma das grandes riquezas goya-
nas é o ferro e o aço. Nas proxi-
mldades do Villa Bôa, hoje capital
do Estado, jà existiu fundição dc
ferro, produzindo com o mlnorlo
local todos os apetrechos de la-
voura. Tambem houve fundições
em varies outros pontos do Esta-
do, tendo sido exportado para o
esfcramgelro ferro e aço produzidos
em Goyaz.

Descrever as riquezas goyanas c
uma tarefa quo nâo cabe por cw-
to nos limites de uma simples en-
trevlsta. Em qualquer ramo qun
se encare a sua grandeza, ella se
mostra expressiva: na agricultura,
terras fertillsslmas estão pedindo
somente braços para cultlval-as. E
se ninguém att&nclê aoseuappellu,
não 6 por falta de mercados acqul-
sltivos, mas por carência quasi ab-
soluta de meios de transporte —
na pecuária, campos vastíssimos
cobertos de ricas pastagens, muitos
dos quaes, como nos valles do Ara-
guaya c Tocantins permanecem
verdes todo o anno, além de serem
ricos em sal, contribuindo assim
para a saude do gado ali criado e
proporcionando engorda fácil e
maior peso. Na mineração, Goyaz
apresenta campo vastíssimo, desdo
03 diamantes mais valiosos, o ouro.
os crystaes de todas as cores, as
pedras preciosas mais raras, ató os
mineraes industriaes, o ferro, o
amianto, o titanis, o grafite, o nl-
ckel o tantos outros, dormem no
seio do solo bemíazejo de Goyaz,
pedindo somente ao homem que
cs vá buscar p&ra transformal-os
em tun íactor do engrandecimento
do Brasil.

Goyaz é um Estado riquíssimo.
onde tudo dormia na Inércia de
um somno desolador, por falta de
boa vontade de seus governantes,
qu© pareciam avaramente querer

guardar tantas riquezas com receio
que ns viessem procurar.

Felizmente, hoje encontra-se á
testa do seu governo um admintn-
trador que não conimunga as mes-
mas idéas dos governos passados
o procura mostrar que Goyaí exis-
te, que Ooyaz é rico. que Goyaz
apresenta campo de acção remunr-
rador para todo o capital intelli-
gente, que o queira procurar, e o
que é mais, que todos os que pro-
curarem Goyaa com, idéas nobres
para o seu engraiidecimento serão
bem acecitos o amparados e garan-
tidos por leis sábias, estimulado-
ras doa esforços utels e das Inicia-
tivas proílcuas. O que urge c qu«
o Estado seja dotado de um syste-
ma de transportes $ue facilite o
prompto escoamento des seus pro-—
duetos, quer agrícolas, quer mine-
raes. Acrodito que o problema po-
deria ser facilmente resolvido com
uma rede de transportes mixta,
fluvial e rodoviária, ligando o Es-
tado aos vários mercados consumi-
dores internos, bem como aos do
estrangeiro, por intermédio dos
portos" de Santos. São Salvador,
Angra da? Reis e Belém. Aprovei-
tando minha permanência no Rio.
vou pleitear a organização dc uma
série dc viagens de turismo a
Goyaz, pela Exprinter, com o fim
de tornar canhecldos os nossos
grandes rios, de maravilhosa belle-
za. Vou empenhar-me com as mi-
nistros da Agricultura e do Traba-
lho no sentido do ser feita uma
visita a Goyaz por esses Illustres tl-
tulares e, bem assim, pedir todo o
interesse do general Espirito Santo
Cardoso, ministro da Guerra, afim
de quo a terra que lhe serviu de
berço receba do governo do pai?, os
melhoramentos a que faz jüs.
Creio que já falei demais. Por
hoje basta. E' preciso não aborre-
cer os seus leitores. Mas. assume
o compromisso de manter de ago-
ra em deanto em seu jornal, am-
parado por goyanas illustres que
•residem aqui no Rio, uma propa-
ganda constante o assídua a res-
peito dc tudo o que diga respeito
a Goyaz. já que o director do DIA-
RIO DE NOTICIAS, meu velho
amigo, o sr. Orlando R. Dantas,
para tanto me facultou generosa-
mente espaço nas columnas desso
brilhante matutino, o unlco jor-
nal carioca que se distribuo e ven-
do diária e regularmente na capl-
tal goyana. _^______
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AINDA 0 BANCO PELO-
TENSE

O governo do Rio Grande
do Sul solicitou ao de Minas
isenção de impostos, afim de
poder regularizar a transfe-
rencia de immoveis pertencen-
tes ao Banco Pelotense.

Exercite a sua memória.,.

Os annuncios da secção OPPORTUNIDADES são reprodu-
ziâos, sem augmento de preço na nossa edição âas lt horas. I

AS 5 PERGUNTAS DE HONTEM E

AS RESPECTIVAS RESPOSTAS

igog —Onde fica o isthmo de Perekop ? -—

Na Rússia, ligando a Crimêa ao conti-
nente,

1637 — ÇÍ'uandq sc fizeram no Brasil os pri-
meiros estudos dc Botânica e Zoologia ?

 Ao tempo do dominio Hollandez, com Maré-
grnv e Piso, quo em 1648 publicaram sua "His-

toria Naturalis Brasilae".

1638 — Qual o principio que seguiam os p*r-
tidarios da escola político-social dc

Saínt-Simon ? — O seguinte:! "A cada qual, se-
gundo sua capacidade; a cada capacidade, se-
gundo suas obras.".

1639 — Como sc chamava o Marquer dc Va-
lença ? — Estevão Ribeiro de Rezende.

1640 — Ondc nasceu «^apoleão Bonaparte ? —
Em Ajaccio, capital da ilha dc Córsega.

O leitor que quizer collaborar nesta secção
ooderá enviar ao secretario do DIARIO DB
NOTICIAS as suas perguntas, fazendo-as
acompanhar semprs das respectivas res.

postas...

LEITOR: — Responda mental-
mente ás perguntas abaixo, e depois
confronte suas respostas com aa nos-
sas, qne serão publicadas na edição de
amanhã.
1641 — De onde vem a phrase

"abre-te, Sésamo" ?

1642 — Qual a ilha brasileira que
já esteve oecupada pelos
inglezes?

1643 — Onde teve origem a ex-
pressão 

"ovo de Colom-
bo"?

1644 — Que nome tinha o Visconde
de Santa Thereza?

1645 — Qual a batalha que decidiu
da queda definitiva de Na-
poleão l?

sJÊ
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Excerptos
 Gcncrnl Aguatln Junto.

— Autonio Austrcgcsllo
MUSICA

BRASIL-ARGENTINA
Pelo general Agustin Justo

Presidente da Republica Argen-
tina, cm entrevista quo concedeu

ao embarcar pava o Rio

Desdí* inicio, mou governo col-
locou, «ntre oa objectivos capitães
que vae cumprindo com tenaci-
dade, sem se deixar deter por dif-
íiculdacles momentâneas, a con-
tinuacão da tarefa, felizmente ja
muito' adeantada, da approxima-
mio com o Brasil, baseada em sc-
rena o sincera unidade de princi-
pios, c num ílrme e claro espirito
conciliador c pacifista, de sorte a
ser utu cm qualquer emergência,
visando a obra da paz e numa
éra cie Harmonia e collaboração
entre os povos que integram a ia-
inilla latino-americana.""Trata-se ,de um ideal generall-
r-ado, mas que cumpre exaltar
quotidianamente sob todos os seus
aspectos realistas, procurando tra-
(luüil-o c encarna!-o em factos
positivou, cm actos de convenien-
am commum. usando de facilida-
deK que simplifiquem nossas rela-
côes de toda a ordem, valendo-se
de accordos de interesse mutuo,
c, sempre que fôr possível, de in-
teresse continental. Em virtude
ciisso mesmo, os tratados cpie vão
ser assignados no Bio de Janeiro,
manterão as portas abertas de par
um par, animados por fraternal
ospirito de mutuo apoio, colli-
mando amplo e bem entendido
sentimento de americanidade."

O MEDICO
Por Antônio Austregjssilo

Acadêmico, em conferência em
Porto Alegre

Um medico, ao contrario 'de
tudo isso, é o vigilante da huma-
tildado contra a dor, contra ornai.
Só ba na realidade, senhores, um
grande bom que é a saúde, e um
grande mal que é a enfermidade.

Senhores, a vida é longa o a
morte 6 breve. O medico está a
sopesar esse grande principio de
vlda, porque, é o vigilante, nas
noites polares ou dos dias cani-
culares de toda a humanidade, e
dc toda a civilização, E' ello quem
sopese a lâmpada da luz superior,
illuminadora das enfermidades
da alma, e afasta na alçada do
possivel as torturas do corpo. E'
elle, sois vós. somos nós, os nos-
sos antepassados, os nossos pre-
sentes, os nossas futuros collegas
que estão destinados a ver a dor
em todos os caminhas, a ver o mal
cm todos as tramites fataes da
existência humana!

Ora, a nossa vida í; realmente
feliz, porque ha na alma do me-
dico fundamento Inabalável que
6 a honestidade; raramente se
ç.omputa.m a na vida profissional
cios médicos erros graves de cara-
éteres. Educam-se na afscola da
dor, na experiência, no templo do
soffrlmento humano, na grande
lição do mal alheio, que se torna
seu próprio mal.

Os médicos são a guarda-avaun
cada ria vida : desde que se pre-
pura o ser no ventre materno, até
que apparece no mundo. Pois
bem; o medico torna-se o vigllan-
te permanente, seguro; não dei-
::h. de, vigiar a todos, porquo cada
homem que apparece é um filho,
um irmão, uma mãe, um parente
dr» clinico^

Contrabando a bordo do va-
por "Almirante Ale-

xandríno"
0 ajudante clc guárdà-móí dn

Alfândega, ki*. Alberto Ruiz,
em busca ciada no vapor nacio-
na) "Almirante Alexandrino",
nprehendeu 6.000 lâminas. Gille-
te, 6 camisetas de seda, 30 ki-
monos, 40 sabonetes e tres dti-
ms de vidros de perfume. Após
a apprehensão, foi lavrado o au-
to, sendo o***; objectos recolhidos
para o deposito da Guarda Mo-
ria".

Hojo, o inspector, sr, José
Lffll, designará a commissão
que terá de funecionar no inque-
rito.
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Recital da cantora
Branca Caldeira de

Barros
E' finalmente hojo que se reali-

sn o recital da cantora brasileira
Branca Caldeira de Barroa. Di-
plomada pela "Union Professio-
nelo des Maltres du Chant Frau-
cais" e primeiro prêmio do Con-
servatorio do Musica do Paris,
Branca Caldeira 6 uma artista Já.
consagrada pelas mais cultas
platéas da Europa o pela critica
competente c justiceira do Volho
Mundo,

Por Iodos esses motivos 6 que
vem sendo esperado com ansiu-
dade o recital de hoje A noite, no
Municipal e que obedecerá ao se-
guinte programma:

Primeira parte — Lulli — Deux
morceaux de ThesÉe — D, P.; E.
Auber; a) Arioso de Medée —¦
Philippo Gauberf, b) Cliau de
Vénus — Bachmaninoff; A. Scar-
latti  Se Florindo 6 fedéle
(arietta); F. Schubert — I/At-
tente e La Truite — Marguerite
Canal; Saint Saens — lie Rossi-
írnol et la Rose (Parysatís) — A.
Darbilom.

Segunda parte — L/Eelat de
rlre do Manon Eescaut (Couplets'
de la Bóurbonnaise)—Chanchon
de Flute — Ma belle Enfant ne
Chante pas (Chanson GGorgicnne)
— Berceuse — Douceur du Soir —
Je ne veeux que des fleurs.

Terceira parte — Octavio Pinto
 Floco de Espuma; Dinorah de

Carvalho — Acalanto; Fructuoso
Vianna — Toada n. 3: Camarpo
Guarnieri — As flores amarelr.i.;
dos ipês.

O quarto concerto po-
pular da Sociedade

Symphonica
Mais um concerto popular vae

a Sociedade de Concertos Sym-
piionicos realizar no próximo
sabbado, ás 16 horas, no Theatro
Municipal.

Será o quarto ãa série deste
anno e, para regel-o, foi escolhi-
do o maestro Newton Padua que
além de ser o primeiro vlolono-
lista da orchestra, jã recebeu in-
números applausos do nosso pu-
blico como regente dessa mesma
orchestra e como autor de diver-
sas obras symphonicas, ali exe-
cutadas.

O programa para o dia 7 estú.
assim organizado:

Mozart—Symphonia em sol me-
nor — a) Allegro molto; b) An-
dante; c) Menuetto-Allegro; tí)
Finale — AVlegro assai.

A. Gluckinann — Ouverture.
Francisco Braga — Insmonta

— Poema symphonico.
Nowton Padua — Canção e

Dansa (violoncello — SOlo: IberC
Gomes Grosso).

H. "Villa-Eobos — Prelúdio da
•opera "Izah".

Em virtude da obrigação, com
a Prefeitura do Districto Federal,
de serem dados os concertos po-
pulares que ainda não foram rea-
lixados no theatro Municipal, quo
fechará em outubro, não haver
rnais datas disponíveis por cau-
sas varias, os assignantes, os
quaes ainda fazem jús a trea
concertos, ficam com o direito,
com a apresentaçiio doa seus car-
toes, de assistir aos tres concer-
tos populares quo ainda vão Eer
levados a effeito o cujos pro-
grammas serSo idênticos em va-
Ior aos dos extraordinário*?.

No Instituto Na-
cional de Musica

Realizar-se-á no dia 24 do cor-
I rente, no Instituto Nacional de

Musica, uma sessão solemne á*a
21 horas, no Salão Leopoldo Ml-
guez para entrega de diplomas
e medalhas a alumnos laureados
no anno escolar de 1931.

ifl representação musical ar-
g entina nos festejos do

presidente Justo

NO GRÊMIO FLO-
RIANO PEIXOTO

Julieta Telles de Menezes, a grande interprete
da musica portenha

Sra. Julieta Telles de
Menezes

I
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Os próximos concertos
H0jc — Recital da cantora

Branca Caldeira de Barros, no
Theatro Municipal, ás 21 ho-
ras.

Dia 5 de outubro — Recital
da pianista Isa Bevilacqua
no Instituto de Musica, ás 21
horas.

Dia 7 de outubro — Con-
certo da Associação Brasileira
do Musica, com o concurso da
pianista Nycia Roubaud, no In -
stituto de Musica, ás 21 horas.

— 4.° Concerto Popular da
Sociedade Symphonica, ás 16
horas, no Theatro Municipal.

f)la í) dc outubro — Cou-
certo da Associação tio Artis-
tas Brasileiros, solista o pia-
nista Egydio Castro e Silva, no
Instituto de Musica, ás 21 ho-
ras.

Dia 10 de outubro — Con-
certo da cantora chilena Er-
nestina Ramirez.

Dia 11 dc outubro — Con-
certo extraordinário da Or-
chestra PhUarmonica, sob a
direcção cio maestro Burle
Marx, no Theatro Municipal,
ás 21 horas.

Dia 12 dc outubro — Con-
certo da Associação dos Artis-
tas Brasileiros. Solista a pia-
nista Silvinha Marques, no
Instituto de Musica, ás 21 ho-
ras.

Dia 20 8c outubro — Con-
certo da Associação dos Artis-
tas Brasileiros. Solista o vio-
llhlstá Eclgardo Guerra, no In-
stituto de Musica, ãs 21 ho-
ras.

As homenagens pessoaes trans
mudam-se muitas vezes èm ho- j
menagens nacionaes.

E uma dellas é a que vem de
ser prestada á festejada cantora
patrícia Julieta Telles de Irene-
zes, pela representação musical
argentina, quo, enxergando na-
quella nossa artista predicados
canoròs dos mais valiosos, ela-

, geu-a a sua interprete durante á
*. isita do presidente Justo ao Bra-
sil, numa consideração o apreço
sobremodo honrosos para a ho-
nvenag&ada e para o nosso paiz,
representando ao mesmo tempo.
um indiee do conceito da nosv-a
capacidade musical na Argentina,
onde foi Julieta Telles do Mene-
zes cognomlnada do "Embaixa-
triz sonora e can ora do Brasil".

Damos abaixo o telegramma
houtem recebido pela illustre
cantora brasileira:"Julieta Telles de Menezes —
Instituto Nacional de Musica —
Rio — O maestro André, critico
do "La Nacion". chegará ao Rio.
fim do mez, em representação dt-
reetor Bellas Artes, com musicai
de canto.

Solicitará seu concurso para
audições visita presidento Argen-
tina — Saádam-na — Mastrozono,
critico "Ea Razon"; Lopez Bu-
chardo, director Conservatório
Musica. Toianan, critico da "La
Prensa"; Elizalde, director d«
Bellas Artes."

Homenagem ao novo di-
reetor da Fazenda

Municipal
O Grêmio Floriano Peixoto,

com o objectivo de prestar homo.
iiagem ao seu primeiro socreta-
rio sr. Jeronymo de Sá Pinto Ser-
queira, rocem-nomeado director
gorai da Fazenda Municipal,
transformou sua ultima .sessão
ordinária da administração em
sessão solemne, effoctuada com
a presença não só do sócios da-
quella associação, como tambem
de representantes do outrns so-
ciedades, do amigos e admirado-
res do homenageado.

Usaram da palavra oa srs.
drs. Bricio Filho, Mòiicyr do
Andrade Carqueja c sr. Almerico
do Albuquerque, que discorreram
sobre a vida de Jeronymo Cer-
queira, louvando a sua nomeação
para aquello importante cargo.

Vim phrases repassadas de rc-
conhecimento o homenageado
agradeceu as manifestações rece-
bldás desde o momento da posse,
fazendo sentir que seriam um
incentivo parn o cumprimento de
aeus deveres.

Os Cossacos homenageados no Chile. Apparecem na 
^f"fa 

"Jft, 
%£%$>tiago, o ministro da Marinha e o general commandante da 1 divisão ao exerci
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O recital Tina Vitta
A nossa patrícia senhorita Tl-

na Vitta vae realizar, muito
breve, em Nictheroy, o sou recitai
do canto. O programma está
sendo organizado com capricho »
por certo agradará, pois, estão
incluídas musicas inéditas de
autores brasileiros, alóm, do um
conjuneto magnifico de autores
de outros paizes.

O maestro Giannettí completa-
rá essa noite de arte, acompa-
nhando a sua discípula ao piano.

Vae baptisar?
• ENXOVAL 6?9!
A NOBREZA. Uruguayana, 95,

c Cattete. 212, durante este mez
resolveu fazer grandes descontos
em todos os enxovaes de bapti-
zados, em commemoração ao mez
da Penha !

Enxovaes uara baptiüados, de
6Ç900 a 120SÕ00 !

Enxovaes para noivas, com 14
peças, desde 79ÇO00.

Indulto aos serventuários
faltosos

O dr. Gastão Guimarães, dire-
ctor da Assistência Publica, bai-
xou, hontem, a seguinte portaria :"Em commemoração da data de
3 de outubro, que assignala a
passagem do 3o anniversario da
revolução, ficam cancelladas dos
respectivos promptuarlos todas as
penalidades impostas por esta dl-
rectoria, no corrente exercício, a
quaesquer serventuários, conside-
rando-se inexistentes para quaes-
quer effeitos, exclusive o de rc-
cebimento, o que vos communico
para os devidos fins de secretario.
— (A.) Dr. Gastão Guimarães,
2 de outubro de 1933. N. 2.189."

I =
^tV1;; y W WyWW y't'«r' t ^ ¦»• -yr ¦r--****—-y—r-yy rr •»¦¦»¦ ¦¦»"¦?¦ t-"¦*" tt r* »-wyy^

I J
'.fc_A...«^»,.<h~*»rA...a * —.*.+ *. _ 4í>.aa/ -Ç,.1;..^: ,'*l..,"t, Ü ."¦ t. S. J" "t'""*' :?.m'~.,„'*!.,^.-f'. ,'*' "*•¦

Livraria Alves

Casa Maternal Mello
— Mattos —

Asylo flc crianças abandonadas
— Recebo donativos. —

RUA FARO N. 80

Livros ---lie-
glaes e aca-

demlcos. Rua do Ouvidor n. 166.

Reunião do Syndicato Me-
dico de Nictheroy

Haverá, hoje, ás 20 horas r
meia, na séde da Sociedade dc
Medicina e Cirurgia de Nicth»-
roy, á rua Conceição numero 03,
na vizinha capital, uma reunião,
para tratar da inclusão de re-
presentantes seus no Conselho
Deliberativo do Syndicato M. -
dico Brasileiro.

0 comitê está assignado p5-
los drs. Mario Pardal,' Aura-
liano Barcellos, Murillo d '.
Veiga, Luiz Palrnier e Alkindar
Soares.
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AVISO

Associação Brasileira
de Musica

Kealizá-se no próximo sabba-
do, ás 21 horas, no salão Leopol-
do Miguez, do Instituto Nacional
de Musica, o concerto da Asso-
ciagão Brasileira de Musica com
u concurso da pianista Nycia
Koubaud.

Opportunamente publicaremos
o programma:

— Reaiizá-se hojo, ás 17 hora*
no Salão Essonfelder (Studio Ni-'
colas — rua Alcindo Guanabara,
5, 2o andar), a conferência do. il-
lustre musocologo patrício sr.
Mario de Andrada, sobre "Musica
do Feitiçaria no Brasil". Duran-
te a palestra o sr. Adaeto Filho,
cantará os seguintes trechos de
musica, acompanhado peio se-
nhor Mario Azevedo:

Vlllá-Lobos — "Canitf<"! lune"
(feitigaria ameríndia); Camargo
Guarnieri — "Sai Aruê fcanto
inspirado na feitlçaria afro-bra-
fileira); Lorenzo Fernandez —
"Macumba" (canto inspirado na
feltiçaria carioca); Buciano Gal-
let — "Xangô" (canto directo de
macumba, Rio do Janeiro): Villa-
Boboa — "Estrella õ Bua Nova."
fcanto directo de macumba, Rio
de Janeiro); Camargo Guarnieri.
— "Mofi-la-Dofé (canto directo
do candomblé, Bahia); Fructuoso
Vianna — "Rainha Encantada"
(canto director de catimbó, Per.
nambuco).

A. entrada é fanca. Não ha con-
vltes especiaes.

Excellente propaganda
O "Touring Club do Brasil"

tem, em publicação, um prós-
pecto de propaganda do Rio,
das suas bellezas naturaes e
do seu conforto de cidaãe
moderna que, decerto, levará
ao estrangeiro a noção preci-
sa âa nossa terra, uma espe-
cie âe retrato com mil face-

| ias. Nos domínios da propa-
ganda pouco temos feito que

\se assemelhe a esse folheto,
i escripto para estrangeiros, e
! de molde a despertar a curió-
í sidade dos turistas para os
I múltiplos ambientes brasilei-

ros. As informações, que esse
I libreto porta, são ãas mais ex-: pressivas possíveis, senão que

houve um carinho especial na
! escolha ãos trechos âa cidade
j « serem apresentados em ni-
I tidas photographias. No as-

V Congresso Nacio-
nal de Estradas
de rodagem

Attendendo ao convite que lhes
foi dirigido, já nomearam seus
representantes no V Congresso
Nacional de Estradas de Roda-
.em. a reunir-se, nesta capital.
de .16 a 2*1 de novembro deste an-
no:

Ministério da Marinha — Ca-
pitães-tonentes üenithililc Ma-
gno do Carvalho, Henrique Fie-
nÍ3S e Sylvio Heek; Ministério
da Guerra — Coronel Meira do
Vasconcellos, capitães Saboya
Bandeira de Mello e Giliá Floriu;
Ministério do Trabalho — Dr.
Dermeval Sá Bossa, Antônio Ca-
valcanti Albuquerque tio Gusmão
e ãr. Henrique Diotrick; Minis-
terio da Fazenda — Drs. Aristi-
des Ferreira de Figueiredo, Josfi
Joaquim Monteiro Mendes e João
JosC Geanerino: Ministério da
Juátiga — Dr. Lourenço de Sá

Slimpto esse folheto marcara e Albuquerque; Ministério da
a sua época pela inteíligencia
e perfeição com que foi feito.

H. M.

A PERFUMARIA KANITZ avisa á sua distineta
clientela que, não po-

dendo mais distribuir as pequenas amostras grátis, como
fazia durante 25 annos, resolveu fornecer durante 30 dias,
a partir de 11 de setembro, dum novo produeto que vae lan-

£'çar, que é o Sabonete Leite de Benjoim, a cada freguez
$ úm só sabonete desta marca pela metade do seu preço,

isto c, ao. cm ver,

\ DE
14$000

SABONETE
LEITE

DE

BENJOIM

POR
2$000

Sabonete maravilhoso para amaciar e aformosear a
pelle.

Sabonete Leite de Benjoim: Tonifica e rejuvenesce a
cutis, extingue as imperfeições da pelle, como sejam: pan-
nos, manchas do rosto, sardas, espinhas, cravos, rugas,
queimaduras do sol.

DE 11 DE SETEMBRO A 11 DE OUTUBRO í

PERFUMARIA KANITZ !
127 — RUA 7 DE SETEMBRO — 129 i
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D problema do manpnez
Entre os miiie*aes fornecidos pe-

los cereaes, está o manganez, re-
conhecido hoje como indispensável
ao crescimento e á formação do
sangue. Use os cereaes na alimen-
tação, particularmente das crian-
ças. IPÊS.

Dr. José de Albuquerque
Doenças Sexuaes dn Homem

Diagnostico causai e trataMCnto di

IMPOTÊNCIA EM MOÇO
H. 7 Setembro. 207—De 1 4» * ht»

Drs. João José de Moraes
F. A. Rosa e Silva

Netto
Ubirajara da Motta

Guimarães
ADVOGADOS

RDA DO CARMO 65 — 4." and.
Sala 4 — Te*. 4-6033 — (Das

14 ás 17 boras.)

Excursão turística a
São Paulo

Goínmembranào a lnauguraçjit.
* olífici. i da sua secgão paulista, o
! Touring Club do Brasil levara, a
I of feito, na próxima semana, inte-
I réssántô excursão a B. Paulo,

havendo, jít, entro os seus asso-
ciados, vivo entliusiasnío por es-

] sa Iniciativa.| O programma. cia-
j borado pelo Departamento de
! Turismo, sob a orientayão de seu

.'•uperintendenle, sr. P. B. rte
Cercjiioira T/ima. comprehendo
Ires typos do excursão, á. esco-
iha dos Interessados. A partida
seríi no domingo, dia 8, íi noite,
om vagões de luxo da Vi. F.
Central do Érasil. Em São Pau-
lo a hospedagem ser.1 feita no
Hotel Terminus, chegando ali os
turistas na segunda-feira* pela
íüanhã. Nesse dia seríi feita uma
visita à, Feira dí! Amostras da-
quella capital. O dia de torça-
feira serã livre. Na quarta-feira
haverá passeio au Orohydeat-lo e
visita ãs officinas da General
Motors. 5* feira haverá, uma ex-
cursão ã Sorocaba, visita ás of-
ficinaa da Sorocabana, ás fabrl-
cas Sta. Rosalia, fazenda (le la-
ranjas o "packing houso".

No dia lt,.sabbado, haverá a
.'•olemuo*. lnaiiguraçBó da séde do
Touring Club em fc*. Paulo, dan-
do-se. á noite, o regresso ao P.io.
Na excursão typo B, haverá üm
passeio de automóvel a Guarujá
e chá, no Parque Balneário, fa-
rnoso contro elegante de Santos.
A excursão do Typo C 6 reser-
vada aos sócios que quizerem
seguir em seus automóveis ntG
S. Paulo, havendo, nesse caso,
grande desconto no pre<;o da cx-
cursão. o qual 6. entretanto, ex-
treniarnente módico.

As inscrlpçõee serão encerra-
das ao melo dia do 5 do mez vin-
douro. Na sede do Touring Club
(estação de passageiros da Pra-
ca Maná), serào fornecidas aoa
sócios e interessados toda? a*s in-
formaçBcs o detalhes.

Educação — Dis. Alberto Pires
Amarante, Jlario Augusto Te!-
xeira do Freitas e Jorgo Ribeiro
Leuzlrigèr; Estado do AlagOas —
Dr. Povlna Cavalcanti: Ainazo-
nas — Dr. Adalberto Pedreira:
Prefeitura do Districto Fedoral —
Capitão Paulo Krugger da. Cunha

I Cruz: capitão Delso da Fonseca o
cir. Hermano Durão: Estado de
Minas Geraes —.-^'s- Ios. Soa-
res do Mattos, Odilon Dias Fe-
reira e João Ivubitscheck: Per-
nambuco — Dr. Lourenço do Sá;
Commissão de lustradas de Boda-
gem Federaes — Drs. Mario de
Faria Loraos, Lauro de Andrada

I p Francisco Xavier Pacheco'* Ai-
fandega do Itio . do, Janeiro —
Drs. Hildebrando Newton Bar-
ceilos, Paulo Martins o Oscar
Bormnnn .

Em São Paulo
AS COMPANHIAS AOTirAiMEX-
TÊ TIIAB.VLHAXDO NA CAPI-

TAL
No BOa Vista iniciou a sua

temporada a companhia de come-
dias do actor Procopio, com a
peça do Eurico Silva, "Penso
Alto", que deixar hoje o cartaz.

Por motivo de não estar prom-
pta a montagem da comedia in-
gleza "O trem fantasma", subirá
amanhã á scena no Boa Vista, um
original francez de Mouzey.Eon
Jean, traduzido com o nome do
"Se eu fosse rei"...

No Casino Antarctica conti-
núa a temporada de operetas
pelo elenco italiano "Wetss-Vigno-
li, que breve estreará no nosso
Carlos Gomes.

Hontem ropresontou-se ali"Acqua Cheto" e hoje teremos"Boccacio".
A "troupe" Dulciua-Durães,

que se passou do BOa Vista para
o Colyseu, deixa hoje esto thea-
tro para ir dar uma série de ea-
pectaculos no Colombo, do Bra/.í,
ondo estreará com a comedia de
OduvaVdo Vianna, "Amor"...

Hoje representa "As solteiro-
nas dos chapéos verdes", ein fei-
ta artisticii. de Editli Moraes.

No Rialto a companhia
Adelina Fernandes, representou
hontem "A Severa", cantando a
protagonista fados novos, no acto
variado ao fim do espectaculo.

Essa companhia anda pere >r-
rendo ou theatros o cinemas d<>.
São Paulo, representando a peça
de Julio Dantas.

No Stadium Brasil
A ESTRÍiA. T>OS COSSACOS DO
KtJBAN b mo dom xa feira

UK AMOSTRAS
Artistas guerreiros — assim

são os cossacos do Ivuban e do
Dom. Artistas pelo quo elles
proporcionam do emoção suave,
de ternura musical nas suas can-
ções infinitamente doces, dc mo-
vimento colorido nos seus oaila-
dos, de claro e expontapso nas
suas orchestras de baiaiaíkas, I-la
um encanto individual nas musi-
cas caticasianas, que guardam nm
sabor de nostalgia e do ingenu:-
dade "fresca". O que espanta
nellas é que, nascendo do uma
alma rude, reservam fontes de
meiguice e de bondade. Quem
hão conheço os cossacos, tica .coro
a impressão de quo elles só po-
dem produzir cânticos guerreiros,
impregnados de selvageria; can-
ticos quo reconstituem combates
sangrentos o amores do poesia
cruel. Ahi está o engano. Non-
huma sensibilidade tão límpida
o requintada como u desses ho-
mens estranhos, que vivem num
contacto tão intimo com a nate-
reza. O seu espirito o um verda-
deiro thesouro de doçura e reft-
riatneritd. Ahi está o cossaco ar-
lista.

Falta o homem guerreiro.
Mesmo no ardor do combate, em
fuce do perigos mil, de especta-
culos bárbaros, os cossacos re-
servam a sua alta noção esthe-

flauta; 15 — E ha muita gente
por ahi quo sabe; Iti — Aracaty;
17 — Alguém me ama; 18 — Ba-
rulho no chatoau; 19 — Que bow
que estava; 20 — Janella, Jara-
raça; 21 — Multas conjugaas; 3'i
— Caboco dos ôlo grande; 23 —
"P. R. K. D."; 2*t — Recorda-
ção; 25 — Greta de fundão (toda
a companhia).
S.lO «1 MAIS PRECISO ELOGIAR

"A CASA BRANCA"!...
O elogio d"'A Casa Branca" é

o elogio facíl que anda em tod-is
as bôecas, porque todo mundo na
cidade não faz outra coiáfe senão
tecer hymnos á sua sumptuosida-
de grandiosa e á sua granda bel-
leza e emoção e aos seus arti.s;as
que vivem os seus papeis com
"performance" notável. Porque
quem assiste "A Casa Branca",
uma vez tem vontade de vel-a de jnovo, pois a sua musica Insolra- |
da emociona e as suas canções j
deliciosas encantam. Dahi ser
desnocessaria. fazer o elogio da
opereta do maestro • F..*lre Ju- !
nior. i
A NOVA PECA DE GENESIO j

ARRUDA NO PAUIS
Revestiu-se de brilho a estréa

do "Beijos para todas", chancha-
da que subiu ao palco do cine-
theatro Paris hontem á tarde, e
em quo Genesio Arruda o sua
companhia tèm ensejos para pro-
var ao publico os altos conhe-
cimentos artísticos do que dis-
põem, Marques Fernandes o au-
tor da coanedia, temperou de hu-
mor todas as ecenas, offereeen.do
assim ao espectador momentos
dgràdabilisslmos.
A COMPANHIA ITALIANA DE
OPERETAS WEISS-VIGNOLI,

ESTRÉA NO DIA t2
O gênero opereta foi sempre do

agrado da nossa platéa. Deixa-
ram recordações as temporada*
dos elencos ítalo Bertinl, Caram-
ba o Champlinska.

Dessas recordações surge o
anseio do nosso publico pela nova
Companhia Italiana de Or>eretas"Weiss-Vignoll.

Olga Vignolll é considerada
artista notável da opereta ita-
Üana. Reuno todas as condições
para se impor definitivamente ao
auditório mais exigente. Joven,
formosa, insinuante, sympathica,
artista cantora como é nooe^sa-
rio que seja quem -interpreta
aquellas figuras vivas de genaro

tão [mpresslvo, Oiga Vignoli,
agradou muitíssimo em Jiuenoe
Aires e tem satisfeito a platéa
exigente de São Paulo, do indi vem
agora com o seu elenco, para es-
trear na noito do quinta-feira, J 2
do corrente, no Carlos Gomes.

Além de outros artistas, a unm
panhia possue um actor comiee,
o galan Renato Tigriàrii °endo ao
mesmo tempo um comedlants tí-
nlssimo.

O repertório do elenco trai ?;
operetas mais applaudidas e ai-
gumas absolutamente inéditas
para o Rio, como a v>yA de es*-
tréa, quo se intitula: "lilérletti di
Venezla", original de Caries Lom.
bardo e Virgílio Ranzato. Nessa
opereta, cujo titulo, traduzido «
"Rendas do Veneza", apparecerá
a companhia complota. *
«•TUDO PELO ItHASlL", BREVE,

JÍO JOAO CAETANO
Ao quet se affirma. múltiplo*

serão os motivos de exito. Entr*
«dies avulta a musica, muito nc."-
sa, trabalhada a partitura -i'.*
principio ao fim pelo maestro .T.
Cabral que compoz a maioria doí
mimeros e compilou outroa dan-
do, porém, unidade ã obra

Além do som, a luz e a cOr vã»
contribuir para o successo ds
"Tudo polo Brasil'.", a revista ár,
N. Tangerini o Euiz Leitão, Ca-
dete, trabalha com .Talr di An-
drade, na procura de effeitos r.r-
vos e conta para isso com l!nd*>-
stmos scenarios obra dus npsros
artistas do renome.

A revista está, sendo «nsaiad»
por João de Deus, uin competente
no assumpto, e vao ser defendida,
por um team do que são cabeças
ítala Ferreira, Manoelino Teixet-
ra, Affonso Stuart, Euiza Fonsç-
ca, J. Figueiredo, Nair Alve? n
outros.
PTOLIN, O FAMOSO PALHAÇO
NO RTO, NA FEIRA DAS AMOS-

TB AS
Maia alguns dias e o publica

carioca terá a sua curiosidade sa-
Usfeita, quo 0 saber o dia da ei-
créa do grande Circo Piolin r,a
Esplanada do Cnstelio.

A Empresa, Eu!:-*: GalvSo frit*
terminando ns combinações pra-

i eisas na Prefeitura e ein breve/s
| diaa teremos a certeza da data en**
j que veremos no picadeiro, pola 3*
i vez. este palhaço famoso que *
! Piolin, e o elonco que* o aeu circo
1 apresentará ao Rio.

CIGARROS

ELMO
TYPO AMERICANO

Carteira 800 réis

CIA. SOUZA CRUZ

Uma reunião na Academia
le Letras da Faculdade

de Direito
Realiza-se amanhã, 5, ás lü 1!2

horas, na Faculdade dc Direito,
mais lima reunião da Academia
de Letras desta Faculdade.

E" imprescindível o compareci-
.nento de todos os acadêmicos ap-
provados no concurso que insti-
tuiu esta Academia, para o es-
tudo dos Estatutoe e inauguração
official da mesma.

De regresso a Londres,
passou o "Andalucia Star"
Passageiros desembar-

cados no Rio
Vindo do Buenos Aires e es-

calas, transpoz a barra pela ma-
nhã de hontem, o transatlântico
inglez "Andalucia Star". ¥

Depois da visita regularmen-
tar das autoridades portuárias,
atracou junto ao armazém d-3
bagagem.

Trouxe o "Andada Star" pa-tiea. São homens que lutam com i - 
cgta capUa! og seguintes pas-elegância, fazendo da batalha* um sageiros:
Adolfo Cayetam Rodrigues

Hertz e senhora, José de Figuei-
redo Lobo, Arnold W-olf, Julio
Brandão Netto e senhora, He-
ctor German Ruiz Dias, Cassio
Muniz de Souza e familia, José-
fina Garcia de BÒintel, Izab'*!
Francis de Boutel Chevalliey,
Rodolfo Picard, José André Mi-
guel Cardone e senhora, Wil-
liam Edmundo Harriman Hai-
nes, Hans Gerhard Abeling,
João Sampaio Guimarães, Jean
Verbrost e Isaich Raffolovich.

O "Andalucia Star" zarpou á
tarde, para Londres.

espectaculo precioso pelo colo-
rido das arrancadas e a discipU-
na das acções. Ostentam uma in-
trepidez que Invade as raias da
loucura. Não encaram a morto
com esse desespero tão commum
nos outros homens. A morte para
eVlos 6 uma senhora, nem teia,
r.orn bonita, qué apparece um dia.
Tanta 'faz que hoje seja o dia...

Veremos os cossacos sob 3o!s
aspectos curiosos. Elle yãm p«>o"Belvedere" e aqui estrearão, no
estádio Brasil, no recinto da Fei-
ra do Amostras, sabbado, 7, ãs 21
horas, dia quo marcará o inicio
de uma "soason" de espectaculos
novos.

BASTIDORES

O TEMPO
Boletim diário da Dire-
ctoria de Meteorologia
Previsões para hoje atè ás l?

horas :
Districto Federal ,c Nictheroy •-•

Tempo : entre instável c amea-
cador com chuvas; trovoada*
possíveis. Temperatura : ligeiro
declínio. Ventos : predominarão
os do quaclrante sul, com rajadas
possivelmente fortes.

Estado do Rio dc Janeiro —
Tempo : em geral ameaçador,
com chuvas c trovoadas. Tcmpe-
ratura : ligeiro declínio.

AVISOS ~*
DECLARAÇÕES

.•.rti.wn.x seu* o
pmiuEiRAS nv.

DADAS AS
V COIÊTA"

Depois do segundo centenário dc
"Promessa", que se commemora,
hojo, com um programmn, espe-
elal( serão dadas amanhã, na
Casa do Caboclo, em "matinée" o
à, noito, as primeiras representa-
ç-Oes da pega rogionalaA Coiêta",
da autoria de De Chocolat, dlv'.-
dida em 20 quadros ©contando 16
números de musica, de vários
compositüriíS do» gênero.

Tomam parte no ospeotaculo. a
''trinca" regional Jararaca, Bati-
nlu- e Mattos, as actrizes Ucrcy
Gonçalves, Esther de Souza, Dur-
valina Duarte, Antonleta Mattos,
Augusto Calheiros, João Fernan-
des e o "Conjuneto Aracaty". jA nova pega da autoria de De
Chocolat está dividida nos se-
guintes quadros: 1 — Coro Ara-
caty, janella; 2 — A Matanqa.
duetto; 3 — Comfnentario, beijos;
4 — Canção brasileiro; 5 — Jara-
raea, Ratinho; 6 — Avozinha; 7
— Tu não dlssesto que não que-
ria elle; 8 — Parodia; 9 — Mal-
vado; 10 — Macumba Moderna;
11 — Flriqnltinho; 13 — Pela
tranquillidade do sen amor; 18 —
Flor do Matto; H — Viuva t

0 Exercito e a matéria pri-
ma nacional

O ministro da Guerra designou
o Io tenente Jefferson Tavares
Paes para substituir o capitão
Edmundo do Macedo Soares, na
commissão para o estudo do apro-
veitamento da matéria prima na-
cional, sem prejuízo das funeções
que actualmente exerce.

DI Ç P A Ç — Compram
l O h \J O discos Viciictor

on Parlophon, dos segnin-
tes nnmcros :

112 —
891 —

141 A. P. ~~
584 —
728 —

Mia da Conceição, 10'1. sol».

L

PALACETE HOTEL
Alof am-se optimos aposen-
tos sem pensão a preços
reduzidos. Diária para ca-
sal, a partir de 8$000: para
solteiro, desde 4$000. Bas-
tante conforto, agua cor-
rente, telephone, etc.

Rua Riachuelo n. 214

A PEDIDOS
ATTENÇÃO! MOVEIS

Bons e baratos, só na
Casa Marques & Reis
Dormitórios cstjio apartamento¦130* a IiõOüSOOO; outros estalo-

tle SOU.? a -100S; salas dc jantar
estylo apartamento de -100Çi a
1:0008*1; guarda-vestidos modernos
de 65$ a 200$; toilettes dc 40$ *
120$; crlstaleiras, de 75$ a 180$.
camiseiros 120$ a 180$; guarda-
comidas 255000 a 40$000; guarda-
louças, 35$ a 55$; nicsas elásticas*
40$ a 115$; camas de loque, ca-
sal. 65$ a f)0$; outras camas 8$ »
50$; sapateiras 27$ a 335. c ;ran
de quantidade «le movei**) avulso»,
colchoaria, grande quantidade dr
colchões para todos os preços, l"-
pecaria, tapetes, passadelras *
congoieum; trocam-sc moveis an-
tigos por modernos.

RÜA ESTACIO UK SA, 58
Teleplione; 2-U125.
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6 cipanltit contra o.
A Policia de Tóxicos e
MystificaçÕes effectuou
uma diligencia na Phar-

macia Cruzeiro
A apprefrensão de
drogas e a prisão
em flagrante do

inf ractor da lei
Afim da impedir que as pharma-

eius possuam no seu stock, toxi-
uos e entorpecentes, que não* este-
jam consignados no livro conipe-
tente, a poliçitj, representada pela
Secção de Tóxicos e MystificaçÕes*.'
da I* Delegacia Auxiliar, vem fa-
zendo uma série de diligencias nos-
ses estabelecimentos.

Nesse sentido, a Pharmacia Cru-
zeiro, sita á rua Benedicto Hy.ppo-
lito n. 192, de propriedade do sr.
José Pinto Botelho, soffreu, hon-
tem, pela manhã, uma diligencia
pelos investigadores do alludido
serviço. Ahi os policiaes npprchen-
deram em um cofre e não constan-
do do livro respectivo, as seguin-
les drogas:

200 centímetros cúbicos de lau-
dano sydenham; um vidro conten-
do quatro grammas de chlorydra-
to de diacetilmorphina (heroina);
tres grammas de dionina; tres
comprimidos de dionina; tres com-
p rim idos de pantopon; cinco grs.
de ópio em -pó;; 12 ampolas de he-
roina; 12 ampolas de chlorydrato
de çocaina; 4 grammas de asthylr
morphina.

O sr. José Pinto Botelho, por
ter inflingido a lei, foi conduzido
d Policia Central e ahi autoado
em flagrante pelo chefo do ser-
vitfo.
O PROPRIETÁRIO DA PHARMA-

CIA CRUZEIRO FAZ DECLA-
RAÇÕES AO "DIARIO DE

NOTICIAS"
Hontem, á noite, recebemos a vi-

-ita do Br. José Pinto Botelho,
pharmaceutico e proprietário da
Pharmacia Cruzeiro, que veiu de-
clarar-nos que as drogas appre-
hendidas pela policia fazem par**
do stock antigo do seu estabeleci-
mento, desde quando o adquiriu,
não sendo, portanto, verdade que
eile as escondesse no cofre timo
fito de despistar a policia e ven-
del-as aos viciados.

— Não negoci,,-) em enVvrpes.-V-.
tos. nffirvnou-nos o ar. José Pinto
Botelho. E' isso mesmo eu o vou
provar por intermédio de meu
advogado.

ÜM FALSO DENTISTA PRESO
EM FLAGRANTE

O Serviço de Entorpecentes «
-MystificaçÕes ainda liontem reali-
zou outra prova contra um falso
dentista. Conseguiu prender em
flagrante o indivíduo de nome João
Pereira da Costa que, na ma Cot-
valho do Souza n. 298, em Madu-
reira, r.Uendia a uma cliente, iliu-
dida pela perícia -e conhecimentos

. technicos do falso dentista.
Essa cliente chama-se Jandyra

do Carvalho e, eom o false dentis-
ta, foi levada para a Policia Cen-
trai.

João Pereira da Costa foi aivtoa-
rir, em flagrante.

PRESOS A PEDIDO
DA JUSTIÇA

Pela Secção de Capturas di
Direetoria Geral -de Investiga-
rões, foram presos, a pedido da
justiça, os seguintes individuos;

Manoel de Carvalho Costa,
condemnado pela 4.** Vara Cri-
minai a um anno e dois mezes
de prisão cellular, com" incurso
no artigo 338; Geraldo Manoel
dos Santos, condemnado pela 7."
Pretória Criminal, como incur-o
no artigo 330, paragrapho 3.";
João Rosa e Silva, condemnado
.Tela 4." Vara Criminal a dois
knnos de prisão, '•orno incurso
no artigo 356, combinado com o
srtigo 357; Oscar Matheus, con-
demnado pela 5.* Pretória Cn-
minai; como incurso no artiga
•530, paragrapho l.tt, e Manoel
•¦Vives Cruzeiro, condemnado pe-
ia mesma prétoria, como incur-
_o no artigo 306, todos da Cq_i-
íoüdação das Leis Penaes.

Com officio do dr. César Ga--
:ez, foram essas pessoas rece-
ihidas á Casa de Detenção. 

<

FERIU-SE A BALA,
CASUALMENTE, EM

NICTHEROY
O "chauffeur" Julio Alves,

branco, de 31 annos de idade,
casado, morador'á rua Marechal
Deodoro, sem numero, em Ni-
ctheroy, quando examinava uma

pistola, a arma disparou acc:-
ientalmente, indo o projec-J
ittingil-o na palma da mao es-

querda. ,
Julio foi medicado no rroni-

ptd Soecorro, retirando-se após.

O AUTO-TRANSPOR-
TE FOI DE ENCON-
TRO AO BONDE NU-

MERO 622
Dirigindo o auto-transporte de

tua propriedade, n. 1.434, o mo-
torista Sady Ipecd Lopurd, na Tua
24 do Maio, esquina da de Far*-
r-u.iy. foi de encontro a0 bonde
n. Ü22. Unha "Piedade", dirigido
pelo motorneiro regulamento nu-
mero ií.838..

Em conseqüência do encontro,
-.aiu ferida na cabeça, Geny Lo-
pard. de 25 annos de idade, ru-
maiea, residente á rua General
Oaldwcll n. 65, esposa daqnello
desastrosa motorista c quo via-
java a seu lado no auto-tranu-
porte. „

O motorista foi preso cm tia-
írante pelo fiscal do Trafego nu-
nero 73-1 c autuado na delegacia
Io 19' districto. pelo commissario
.nrlos do Oliveira, emquanto sua
-posa cr» «neeorrida pcU A*»'*-

tencia do Mcycr.

* - ' .,"' :. : .
A Pharmacia Cruzeiro, onde foi feita a diligencia policiai \
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0 fechamento

UM DESASTRE
DE AVIAÇÃO

NAVAL EM PE-
TROPOLIS

Os ferimentos do te-
nente Kfuri

O BRAVO AVIADOR E' A SC-
GUNDA VEZ QUE CAE NA

CIDADE SERRANA

Em sua edição matutina de
hontem, o DIARIO DE NOTI-
CIAS foi o unieo jornal que no-
ticiou o lamentável desastre oc-
corrido na serra do "Aieobaça",
em Petropolis, eom um appare-
lho "Rairev 55" da nossa ivLid-
ção naval, pilotado pelo capitão
Álvaro Araujo e pelo tenente
Kfuri, tendo este official, ft'.'-
frido forte contusão na região
epathica, com pequena hemor-
rbagia interna, escoriações e
contusões no rosto e cabeça,
além de fractura de uma das
costellas.

O capitão Álvaro, de Araujo e
o dr. Raphael Crysostomo le
Oliveira, este passageiro do
avião, soffreram ligeiros feri-
mentos apenas.

Ós feridos conforme dissemos
foram internados no Hospital de
Santa Thereza, onde ficaram
sob os cuidados médicos do dr.*
Haroldo Leitão da Cunha.

E' a segunda vez que o tenen-
te Kfuri cáe em Petropolis. Em
1926, num avião pilotado pelo
tenente Netto dos Reis, caiu elle
no bairro de Mosella, nada sof-
frendo, porém. Dessa feita, o
apparelho atropelou um horte-
lão, que era surdo, não ouviu o
barulno do motor na queda do
avião e não teve tempo de fugir
do local em que trabalhava e
onde caiu o apparelho.

Com *o desastre de agora, é,
porém, o sétimo de que é victi-
ma o aviador alludido.

PERVERSIDADE
DE UM

MALANDRO
Aggrediu a pão um in-

feliz ceguinho .
A vagabundagem do morro do

Salgueiro íoi, e continua a ser pe-
rigosa.

Por mais que a policia- se es-
force, afim de extirpal-a, não o
consegue, entretanto.

Ainda liontem, á noite, a va-

ga blindagem deu mais uma prova
de sua perversidade.

Encontrava-se sentado á porta
de sua tosca residência, João Pi-
gueiredo dos Santos, conhecido
naquelle morro pela desgraça de
ser cego completamente,

O Infeliz acabava de chegar de
sua "vla-crucis", !<íto é. da cida-
de, onde estendera, o dia todo, a
mão íi caridade publica.

Nessa oceasião, por ali passou o
conhecido malandro .Emillo de tal,
vulgo "Mijão", que. implicando
com o desgraçado ceguinho, ag-

grediu-o impiedesamente a pão,
delxando-lhe o corpo faminto bas-
tnnte contundido.

Após a pratica do monstruoso
crime, o desalmado individuo eva-
diu-se, sendo preso, porém, horas
depois pela policia do 17° distri-
cto, que o trancai.ou no xadrez.

A infeliz victima foi soecorrida

pela Assistência.

Como o sr. Bellini Faria
pensa soiucional-o

O fechamento da ruiv Figueira
cie Mello, permittido à Leopoldina
Rallway, ha annos, continua a
levantar roctamaçõsí. tanto ello
prejudica a toda população do
São' Christovão, que por nll tinha
uma daa suas poucas entradas. E
ainda provoca commentarios dos
jornaes e reclalamações do povo
prejudicado, porque, erguido e»
mure, quem foi beneficiado com
elle, achou que o publico não ti-
uh a direito de reclamar.

As opiniões que se cruzam so-
bre o muro levantado, quando era
ministro dc, Viaç&ò o sr. Francisco
Sá, divergem no verem a melhoi
solução para o caso. Uns querem
a reabertura cia passagem, c ou-
tros, mais condescendentes, um
melo de ligação que facilite »
passagem de pedestres e vehiculos
sobre as plataformas da estação
Mauã.

Entre este,? estã. o sr. Belhn-t
Faria, inventor patrício, que acaba
de traçrvr o projecto dc uma poiitt
de ligação da rua" Figueira de
Mello, solucionando assim o pro-
blema que o fechamento daquella
via publica creou para os morado-
rea de São Christovão."Tal 

projecto será tomado em
consideração pelo governo ou pela
Leopoldina Railway í

I

da rua Figueira de Mello
O projecto do viadueto a ser construído sobre as linhas da Leopoldina 1
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Desastros
traquinada

í í! 

Um collegial caiu da ar-
vore, fracturando

TENTOU MORRER'$%$;¦ INGERINDO LYSOL
O sapateiro Luiz Cardoso, por-

tuguez, dè 45 annoe de ddade, sol-
teiro residente á rua do Costa nu-
mero 64, -sobrado, porque a vida
não lhe,, corria^lá muito bèm, tea-
fcou matar-s., ingerindo lysól.

A victima • foi soecorrida pela
Assistência e após os curativos ie-
tirou-se para a respectiva resi-
dencia.

Atacado de pro
funda newiras-

l&enia

o craneo
O menor Manoel, de 12 annos

de kl... ., filho do sr. Ambrosio
Fernandes, residente á rua Se-
nador Euzebio numero 544, so-
bre ' é alumno da Escola Be-
nedicto Ottoni.

Hontem, pola manhã, ci;.."; il«
costume, o meiTino deixou a re-
sidencia paterna o dirigiu-se pa-
ra o Collegrio.

Como o ponto fosse faculta-
tivo,. o menor, não havendo au-
las, entregou-se a, traqúinadas,¦'-
cor- outros colleguinhas, no pa-
teo da Escola.

Lembrou-se o garoto dc tre-
par numa arvore aii existente,
mas mal segura em um dos gal-
los, o menino caiu e bateu com a
cabeça no solo.

Em conseqüência da queda,
que foi desastrosa, o infeliz col-
legial soffreu fractura da base.
do craneo.

Soecorrido pela As.sistencia,
foi o pobre menino removido
para o Posto Central, onde foi
submettido a exame pelos raios
X, e, em seguida, internado no
Hosp:*.".*.! de " npto Soecorro.

O infeliz menino Manoel,
quando completou 5

annos de idade

Si H
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A FEIRA DE AMOS-
TRASEOSEUPa

LICIAMENTO
O segundo delegado auxiliar,

dr. Miranda Netto, attendendo
ao intenso movimento que tem
tido a Feira Internacional de
Amostras e no intuito de fazer
um policiamento efficiente, so-

j licitou ao inspector geral de Pe-
licia, capitão Riograndino Kruel
as necessárias providencias no
sentido de serem destacados,
diariumente. 50 guardas-civis,
para o grande certamen

O segundo delegado auxiliar
assignou ainda portaria, cies.-
gnando as autoridades policiaes
Solon Ribeiro, Savio Maggioli,
Sabino Monteiro Lemos, Jayme
Corrêa e Eurico Monteiro Le-
mos. para constituírem sob a
chefia dò delegado Jayme Pra-
ça, o //Quadro effectivo" que
1 uperintenderá permanentemen-
te os serviços internos de põü-
ciamento no recinto da Feira
Internacional de Amostras.

Sob a chefia do antigo inspe-
ctor Raul Ribeiro, o director ge-
ral de Investigações, dr. César
Garcez, destacou 

"varias turmas
dc investigadores, as quaes

I
1
i

O suicida

Francisco Borges ãe Azevedo
mm-» i¦ ¦______¦ ¦ i________11 — ii —n _¦ i—' ' ¦¦--¦—

exercerão a mais rigorosa fis-
calização contra os "batedores

de carteiras".
O sr. Olavo Verani, insperetar

da Guarda Civil, designou o fís-
eal Felippe, os segundos fiscaes
Milanez e Campello, para che-
fiarem as turmas dos guardas
civis.

AGGREDIDA A PÁO
E A PEDRA PELO

AMANTE
A joven Nilln Maria <ia Conceí-

ção, de 21 annos de idade, caisa-
da, moradora á estação Rocha So-
brinho, Estado do Rio. hontem, á
noite, após uma scena dc ciúme
com o seu amante Antonio do tal,
foi -por este brutalmente aggrcdi-
da a pào e ,a pedra, recebendo
graves ferimentos no frontal é cm
outras partes do corpo.

Soecorrida pela Assistência do
Meyer, a victima foi internatda
em estado grave no Hospital de'Prempto Soecorro.

COM A INTENÇÃO DE
MORRER...

DESFECHOU UM TIRO NO PA-
RIETAL ESQUERDO

Por desgostos íntimos, hontem,
á noite, em sua residência, á tra-
vessa Paula Mattos n. 129, tentou
suicidar-se, desfechando um tiro
de revólver nó parietnl esquerdo,
o operário Manoel da Silva Lemos,
de 42 annos de Made, casado e de
nacionalidade portugueza.

Soecorrido pela Assistência, o
tresloucado homem, após os cura-
tivos, foi internado em estado gra-
ve no Hospital de Prompto Soe-
corro."

AGGREDIDO A FOICE
NO INTERIOR FLU-

MINENSE
Procedente da estação da

Mauá, do municipio de Moge,

Estado do Rio, deu entrada,
hontem, no Serviço de -Prompto

Soecorro. de Nictheroy, o traba-
lhador rural .Cláudio Manoel

Ferreira, preto, com 
g^»»

de idade, solteiro, ali ™f lc"£

c onde fora aggredido a foice,

recebendo ferimento inciso com

fractura do frontal.
PepoiB de operado pelo <ir.

Pardal, Ferreira íieou interna»

do no Prompto Soecorro.

Aggredido a pão na rua
General Pedra |

O empregado no commercio j
Francisco Araujo Pereira,;
branco, com 47 annos de ida-
de, morador á rua Dora n.46.
hontem, á tarde, encontran-
do-se com o individuo Anto-
nio de tal, seu antigo d*esaf-
fecto, foi por este aggredido
a páo.

A victima, que soffreu feri-
mento na região frontal, foi
soecorrida pela Assistência, e,
após os curativos, retirou-se.

O aggressor evadiu--se.
A policia do 14 districto re-

gistrou o facto.

Colhido por um auto
A victima foi soecorrida

pela Assistência

Em demanda de sua res:-
dencia, á rua Fernandina, 72.

1 transitava hontem, á tarde,
pela rua Senador Dantas, o
operário Manoel Lessa, brasi-
leiro, branco, com 24 annos
de idade, quando, ao chegar
á esquina da rua Evaristo da
Veiga, um automóvel, que por
ai itrafegava em excessiva ve-
locidade, o colheu, produziu-
do~lh|e escoriações e con tu-
soes generalizadas. 

• ,
A victima foi soecorrida

pela Assistência e o motorista,
abcelerando ainda mais a
marcha do vehiculo, desappa-
XCC6U

A policia do 5o districto sou-
be do facto, registrando.o.

AGGREDIDO A PÁO
EM S. GONÇALO

No logar chamado Engenho ]
Pequeno, pertencente ao mum-
cipio fluminense de São Gonça-
lo, o menor Manoel, com 12 an-
nc de idade, ali residente, filho
de João Marinho, foi aggredido
a pau por outro menor, recebe:i-
do ferimento c escoriações na
cabeça.

Manoel foi ao posto de Prom-
pto Soecorro de Nictheroy, onde
_ maJir.mTBTn convenientemente.

INTITULAVA-SE
"FISCAL DO IMPÔS-

TO DE CONSUMO"
UM REFINADO LADRÃO
PRESO PELA POLICIA DO G.'

DISTRICTO

Ha dias appareceu na Joalh<*-
ria da rua do Cattete nume ri.
C>0, de propriedade do negociau-
te sr. João Corrêa da Silva, u.i
cavalheiro bem trajado e de nia-
'.¦eiras distinetas.

Declinando o nome dí Alei*'- -.
Carneiro da Cunha e dizendo
ser fiscal do imposto de consu-
mo, solicitou elle os livros da
casa.

Sem desc.nfiar úo "illustre"
visitante o negociante passou-
lhe ás mãos os respectivos -vo-
lumes.

Após um demorado exame,
tendo feito annotações varias nos
mesmos, o "Dr. Alcides", como
passou logo a ser, tratado pe.J
negociante, retirou-se, tendo an-
tes, porém, feito encommenda
de um par de allianças de ouro,
pois declarara elle que ficara
noivo com uma joven filha dc
üm alto paredro da situação
actual.

Hontem. mal terminara de
abrir a Joalheria, o negociante
viu entrar no estabelecimento o
"Dr. Alcides", que ali foi, em
busca da encommenda.

Feita a entrega das reíeridao
allianças, como não mostrasí*»*o
"fiscal do imposto de consumo"
signal de pretender pagar a en-
co.mmenda, o negociante cha-
mou o soldado numero 101 da
3.1 Companhia do 4." Batalhão
da Policia Militar, o qual effe-
ct.au a prisão do estranho fre-
guez.

Conduzido á presença do com-
missario Napoli, de serviço ua
delegacia do 6." districto poli-
ciai, essa autoridade identificou
o preso como sendo o conhecido
e refinado larapio Arnaldo Luiz,
branco, casado, de 34 annos,
brasileiro e que diz residir u
rua do Ouvidor, 68, segundo an-
âv. ,

Essa autoridade policial de-
terminou que o larapio fosse
autuado em flagrante.

Mulheres de todas
as nações como
testemunhas:, Amém iltídí

Sol e cores, chaleire .IfíSminâr*» A
los toros —'a los toros! Ná or^na
cor de ouro/uma pequena.somtera
negra, perigosa — o touro» Cç>n-
suelo freme com a multidão.. O» to*:
reador é doido — é divinamente*
doido — viu este passo? Consueloa
está exaltada—mas-Consuelo é
tão bonita, tão moça, e tem mais
graça quando está exaltada. Filha
da velha Hespanha fidalga. De-:
testa novidades -~ está presa -á*
tradições. O* único uso modérnoi
que Consuelo adopta é o uso do
Odol. E usando Odol, Consuelo
bem sabe que — perfeitos, claros e
brilhantes — hão de ser sempre os
seus. dentes para embellezar seu
sorriso. E ella conhece um homem
qué na arena arrisca a. vida-para
ganhar um sorriso delia.W,

I 0 suicidio de am bomki-
ro hydranfico, em Villa

Isabel
Ârs primeiras horas da tarde

de hontem, os habitantes da rua
Conselheiro Octaviano foram
surprehendidoa com a noticia de
um oçcorrido lamentável no nu-
mero 18 da referida rua. 13' que
o bombeiro hydraulico Francis-
co Borges de Azevedo, de 55 an-
nos de idade e que ha bastante
tempo vinha sendo victima d«
profunda neurasthenia, poz ter-
mo á vida enforcando-se. A nos-
sa reportagem tendo estado no
local, soube que, hontem, pouco
depois do almoço, o infortunado
sr. havia pedido á sua mulher,
d. Lanriana Cortes Leal, para
que fosse á pharmacia buscar
um remédio, nada deixando
"transparecer a cerca da idéa
triste que estava alimentando
no* cérebro.

Poucos momentos após a sai-
da de d. Láuriaina, chegava _
casa de Borges nm seu velho
amigo e compadre, o sr. Abi-
gaü de OEveira, afim de fazer-
lhe wma visita eomo de costa-
me.

Não foi pequeno o choque to-
mado pelo sr. Abigail ao depa-
•rar eom ó corpo do seu desven-
turado amigo que jazia pendeu-
do da bandeira do tecto de seu

íqaarto de dormir. Deante da
dolorosa seena que acabava de
presenciar, o sr. Abigail procu-
ron conrmnniear-se com as au-
toridades do 16.* districto a
quem relatou o oçcorrido. > »
kcal compareceu o commissav*o

.¦César Vieira que, após consta-
vtar o suicidio, fea remover o

eorpo do infeliz bombeiro par»
o necrotério do Instituto Medico
Legal. O suicida não deixou de-
clarações a respeito do sew
gesto.

NÃO SE TRATAVA
DE INCÊNDIO

HOUVE, APENAS, EXPLOSÃO
NTJM POGAREIRO

A*s 21 ihoias de hontem, ao i>oa-
to dos bombek-s de Villa Isabel,
foram solicitados soecorros para
o a. 706, casa 27, da rua Barão
de Mesquita.

Não &e fi-Eena-J-d esperar ©3 bra-
voa soldados do fogo que, ao che-
gaxem ali. mada tiveram a íaaer,
pois não se tratava de um inecn-
dio. Segundo fomos informados
verificou-.se naquella residência a
explosão de um fogareiro a gaz e
isto concorreu para <ju° a familia
nii residente, assuntada, solicitas-
se os soccowos dos bombeiros. O
commissario Cosar, de dia á dele-
gacia do 16° districto, eomparecan
ao loeal.

Façam os seus seguros na
Companhia de Seguros
Marítimos e Terrestres

LLOYD SUL-AMERICANO
AVENIDA RIO BRANCO 20-2'

Telephone: 4-5350

.'¦j.'Lm¦m

O dentifricio que embelleza o sorriso, de cinco continentes.

CHOQUE DE VEHI-
CULOS NO CÃES

DO PORTO
DUAS PESSOAS FERIDAS

Hontem, á noite, oceorreu. „_
Avenida Rodrigues Alves, em fren-
te ao armazém 12, um desastre de
vehiculos.

Em conseqüência do choque, qu_
foi polento, sahiram feridos Al-
varo Rtrriz, de 21 annos de idade,
solteiro, operário, morador á E»-
trada do Itararé a. 1S2. com fe-
rimento no frontal o mão direita,
e José Pereira Reia, motorista, do
29 annos do idade, caçado, tosí-
dento á ruft Major Rego n. 154,
com contusões e escoriações.

As victimas foram soccorridai
pela Assistência o a policia do 11?
düstricto tomou conhecimento 41)
furto.



___a_£___HB__HI__i_H_B_)___ü___.

PAGINA OITO'.— SEGUNDA SECÇÀO DIÁRIO DE NOTICIAS

m

itgjt4J" M M M1 i MJfciJ| i,...............^^|^jjj!J^,jIptfTVl«.»llllll>llllltllltlllM«l|-|11*l»«-if»«»*i*.*fpT|

ffffffi »' i-lfr.«ifffW »"¦ I iTii hiiii nvii iih u 11 ¦ i ¦ »11» m i «11 ¦ i iTrinrTfntMiirrn rf"ãViTritii"»ii"riiil»iiiiiiiii'»TfVT»riiiiiii>iiiiiiiiiitiiV

"COCKTAIL DE EMOÇÕES...
JENNY PIMENTEL DE BORBA.

Santa Therezinha de Jesus
c da Sagrada Face é a santa
mais bonita do céo, na opinião'des homens,' na admiração
dos anjos...

Lembro-me, ainda, a pri-
i-:eira vez que vi a sua ima-
aem.

Foi em Campinas.
Rezava, impressionada com

a belleza humana expressa
nos traços da santinha âo
Carmelo'que o modelador con-
servara.

Próximo, um menino disse à
sua mãe.-"Santa Therezinha é tão
bonita que até parece gente".

Foi a única vez que ouvi tal
conceito. E' muito commum
mães. faceiras, dizerem ãc
suas filhas : "—- é tão bonita!
Parece uma santinha.

Não esqueci a santinha áe
Lisieux.

Li "Histoire â'une Ame", es-
cripta por ella mesma.

Fui devota de Therezinha

na época em que as mulheres
do mundo inteiro enviuvaram
cum a morte áe Valentino.

Não sei se áevião á influen-
cia áa belleza, fiz colleeções
dc estampas âe Santa There-
zinha do Menino Jesus, nèe
Maria Francisca Thereza.

Nunca tolerei santos, feios.
Quando deparava uma ima-
gem (aleijada pelo esculptor)
duvidava áas virtudes do san-
to ou Santa.

Nesse tempo, já ãisse. pas-
sava largos momentos ajoe-
Ikaâa. A alma âe pé. Ainãa
nâo comprehenãia o signifi-
caáo üo "sursum. corâa".

Hoje, raramente me ajoe-
lho. Para quê ?

Os gregos catholicos na ho-
ra âa elevação âa hóstia fi-
cam âe pé. ao contrario âos
demais crentes.

E a alma ?
Quanão podemos affirmar

que a alma tambem se ajoe-
lhou. compungida, aos pés ãe
Deus ?

Anniversario»
Sra negina Manso — Trans-

correu hontem a data natalicia
da sra. "Regina Manso, dlgma
espo.su clu dr. Raul Manso, che-
fe do secçS.0, aposentado, da
Central do Brasil.

O casal teve, pur isso, oppor-
tunidade de, na sua aprazível vl-
vínda, na Tijuca. receber pos-
soas do suas relações, que 1'ne
íoram apresentar cumprimentos.

Aos convidados foi offerecida
urna mesa de doces e vinhos f:-
nos,

Faz em .-uinos hoje:
Senhorita — _"»ulisa Peixoto,

íi"-ha do tenente Oscar Peixoto.
Senhora — Ancelina Alves

Rodrigues, esposa do sr. Sérgio
Francisco Rodrigues, funeciona-
rio municipal.

Senhores — Dr, Clovis Bevi-
lacqua, dr. Rodrigues Alves Fi-
lho, dr. .lulião Ribeiro do Castro
« o sr. Honorio Netto Machado.
Cardoso Fontes, professor e Ed-
fjard Romero.

Transcorro, amanhã, o 2*
anniversario natalicio da rceni-
im Maria José, filha do sr. .Tose
Martins, funecionario da Liight.

Passou, hontem, o anniver-
sario natalicio do dr. Marianno
iie Medeiros, advogado nos au-
ditorlos desta capital.

Ve:: annos hontem a nor-
malista Carmen Pereira, filha
do sr. J. Mesquita Pereira, fun-
c.çisnarlo publico.

Pass annos amanhã, o sr, Ig-
nncio Perrlraz, funccionarlo da
City Improvoments.

Transcorre hoje a data na-
talicla das meninas Maria do
Rosário e Lygia Francisca, am-
bas filhinhas do sr. Pedro Pau-
Jo da Rocha, nos;;o collega de
imprensa.

Passa, nmanhã a data. nata-"tiola do dr. Oliveira Franco.
.Senhoras — Antônio Leite Pi-

montei, Álvaro de Carvalho e ba-
roneza de Gouveinha.

General Leittc de Cas Ir» —'Passa boje o anniversario do
general Leite de Castro, uma das
figuras de maior destaque no
selo da sua classe.

O illustre militar, que se acha
tia Europa em commissão do go-
verno, terá opportunidade do re-
ceber dos seus innumeros ami-
gos as mal3 signiflcativai pro-
.vas do consideração.— Commemora hoje a sua data
natalicia o dr. Antônio Paulo
Soares do Pinho, conhecido ad-
vogado nos auditórios de NIcthe-
roy.

Silva Pinto e da sra, Benedlcta
da Silva Pinto.

Serão testemunhas: os srs. An-
tonio Perdlno e Olivio dos San-
tos e as senhoras Mercedes Per-
dino e Lina Costa.

PRESENTE ÚTIL
Um lindo appare-

lho inglez para jan-
tar, com 60 peças,
por 185$, só na co-
nhecida CASA MU-
NIZ, Ouvidor 69.

lheiros quo os podem, indlfíercn-
temente, conduzir.

A inscripção encerrar-se-á ás 18
horas, da véspera, na Secretaria
do Automóvel Club do Brasil.

Par-sc-á a classificação da sc-
guinte forma:

1° — Elegância dos passageiros,
sportiva ou não, máximo 30 pon-
toa.

2" — Conforto interior do car-
ro, máximo 20 pontos.

3» — Cantinas, accessorios, ta-
bòleiro de bordo, malas, engenho-
Bidades, etc, máximo 20 pontos.

4° — Acabamento externo, as-
pecto exterior, máximo 30 pon-
los.

Os concorrentes victoriosos re-
ceberfto medalhas clc ouro e va-
liosos premios do arte, offerècidos
pelo Automóvel Club do BrasU e
pelas firmas Melster & Cia., Agfa.
Borghoff, Schmidt & CIr.. Krau-
se & Cia. e Exposição Allemã.

Seria interessante que os can-
ciidatos remettessem, desde já. à
Secretaria do Automóvel Club do
Brasil, á rua do Passeio n. 90,
sua'adhesão e a descripção dó sett
carro, numero, fabricante e dc-
mais detalhes.

Os sócios do Automóvel Club
do Brasil poderão assistir ao des-
file, das terraços do Copacabana
Palace Hotel, que estarão prepa-
rados, festivamente, para recebei-
oa, mediante a apresentação de
sua carteira de Identidade e qui-
tação.

A Commissão Esportiva do
Automóvel CHib do Brasil resol-
veu limitar o numero de inseri-
pções a 1.00.

Baptista, dlreotor dos serviços
meatcos daqucllo estabelcclr.ien-
to hospitalar.

Enterros
Falleceu, nesta capital, o dr,

Octavio Severo Gaetão, chefe de
disciplina do Internato do Colle-
glo Pedro II.

Seu enterramento realizou-se
hontem no Cemitério do S. Fran-
cisco Xavier, com grando acom-
pnnhnmento.

Fizernm-sc ouvir, por oceasião
do caixão mortuario descer ao tu-
mulo. os srs. dr. Euclydes Roxo,
director daquelle estabelecimento
de ensino, e os Jovens Carlos Hen-
rique da Rocha Lima c Américo
Brasilico de Souza.

Superior Tribunal
Eleitoral

FOI JULGADO HONraOPROCESSO RELATIVO
AO PLEITO EM MINAS GERAES

Na próxima sessão entrarão em jul-
gamento as eleição de São Paulo

Fallecimento se

Conferências

Festas

Casamentos
Será effectuado, amanhã, á rua

José Vicente n. 13, ("Grajahú), o
«asamento do sr. José Ottolo-
grano, do commercio da nossa
praça, com a senhorita Adelina
Mattos do Oliveira. Serão padrl-
nhos o dr. Alberto Coutinho e a
senhorita Ernestina Ottolograno. e
cia noiva, sua exma. progenitora,
d. Margarida Mattos de Oliveira
ç o antigo oíficial da Secretaria
da Corte do Appellação, sr. Joa-
quim Elysio Moreira.

— Realiza-se hoje na 3a Preto-
ria Civel, às 16 horas, o enlace
matrimonial, da senhorita Erme-
linda da Costa, filha da viuva
Antonia Costa, com o sr Neonl-
lo Tinto, filho do sr. Norbcrto da

Vijuen Teniit* Cluli — Home-
nageando <a embaixada tenhista
portugueza, o Tijuca Tennis Club
abrirá, no próximo sabbado, os
seus magníficos salões, realizari-
do, das 23 ás 3,30 noras da ma-
nhã, um lindo bailo a rigor. To-
carão duas jazz-bands e o traje
será casaca ou smoclting. O in-
gresso far-se-á na forma dos cs-
tatutos; Não haverá convites.

Club S. ChrlHtovSo — Domin-
go, o Club do S. Christovão re-
abrirá os seus salões, offereceu-
do á sociedade carioca a sua 1*
festa deste mez. A reunião co-
meçará ás 20 horas, tocando pa-
ra as dansas a "American Jazz",

Ainerlcii V. C. — Realiza-se
próximo dia 8, no luxuoso ^alfio
do America Football Club, das
17 ás 22 horas, em beneficio da"Casa do Caridade Discípulos de
Samuel". Ingresso pessoal: 6Í0O0.

Cartões d. venda: rua Setd cie
Setembro n. !D3 e na portaria do
Club.

Botafogo _**. Club — O salão de
festas do Botafogo F. O, reúne
todas as quartas-feiras a melhor
sociedade do Rio, para assistir as
sessões de cinema que o clnb of-
íerece aos sócios e suas familias.
Hoje realiza-se mais uma cxhl-
blção de magnífico programma da
Metro Goldwyn, começando a
sessão, como de costume, ás 21
horas.

Grande Parada de Elegância
Automobilística na Av. Atlântica
— O Automóvel Club do Brasil
vae offerecer, no próximo dia 7
do corrente, sabbado. ao povo des-
ta capital, uma das mais bellas
festas da Temporada Official de
Turismo — a Grande Parada clc
Elegância Automobilística, em que
tomarão parte elementos de maior
relevo da nossa sociedade.

Além dos automóveis partícula-
res, o publico terá opportunidade
de admirar os últimos modelos dc
lindos carros, que serão exhibidos
pelos representantes cias respecti-
vas fabricas.

O desfile terá inicio, precisa-
mente. As 16 horas, na Avenida
Atlântica, pela Commissão do Ju-
ry, que estará cm bello coreto em
frente ao Copacabana Palace Ho-
tel.

O regulamento desse concurso
de alta elegância è o seguinte:

Oa carros para serem classifica-
dos deverão apresentar-se, no ml-
nimo, com duas pessoas, podendo
ser senhoras, senhoritas ou cava-

O escriptor Mario de Andrade
realiza amanhã, ás 17 horas, na
sala da Pro-Arte, uma conferência
sobre A dona ausente (communl-
cação sobre "folk-lore" marítimo.

— No sabbado, dia 7, ás 16 ho-
ras, .será realizada uma conferen-
cia da série organizada para o
corrente anno pela Sociedade de
Geographia do Rio de Janeiro, em
sua séde a Avenida Marechal Fio-
nano n. 212 sobrado.

O conferencista é o clr. Agenor
Augusto de Miranda que dirá da
these: "A Zona do Jalapão. Um
ponto singular na Geographia
Nacional. A pedra da Baliza é
um monumento notável rios Ge-
raes do Jalapão". A entrada ê
franca.

Falleceu na residência ao seu
ííenro, general Alexandre Leal,
d. Mariarina da Silva Portella',
viuva do sr. Antônio Portella,
fundador da Casa Colombo. A
yeneranüa senhora, ciue falleòeu
cercada de todos os seus filhos,
era natural do Ceará e deixa no-
ve filhos: Clito Portella, d. Cita
l.cal, esposa do general Àlexan-
dro Leal: Jorge de A. Portella.
d. Raymunda GuillOll Rib.iro.
esposa do dr. L. O. OullVon Rl-
beiro; d'. Guiomar I. do Souia.
esposa do sr. Carlos Inglês de
Souza: dr. Luiz de A. Portella,
Colombo do A. Portella, dr. Os-
car de A. Portella e Mario de A.
Portella, tendo fallecido uma fl-
lha, esposa do dr. Araújo Penna.
Deixa vin to netos e quatro bí?-
netos. Era irmã de dd. Maria .*)'.
Frota Coelho e Simpliropia Mc-
deiros.
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Tenente Joaquim Garro —
Transcorrendo hoje o terceiro

anniversario da morte do tenente
Joaquim Garro, quando fazendo
parte da policia mineira, atacou
o quartel do 12° regimento, sua
familia manda celebrar missa
commemorativa na Cathedral. A
ceremonia religiosa terá inicio ás
9 horas.

— No altar-mór da Igreja de
N. S. de Lourdes, será rezada,
missa de 7o dia, amanhã, ás 8
horas, por alma de Arthur Fon-
seca.

BASE C1EHT1F1CA

PREÇO MÍNIMO

lAB.RAUltf.TE-RIO

A excursão da Associa-
ção Universitária a

São Paulo

Viajantes

Ú R Rrte de Embelezar
DE

BEM-JOIM
Preparado maravilhoso para
amaciar, assetinar e aformo-

sear a pelle
f FITF \W RFN IftlM Tontl-ic» <* rejuvenesce a cutis,LMIL VL DLlVVim fixantlo 0 pó de arroj ^^
gue as imperfeições da pelle, como sejam: pannos, man-
chás do rosto, sardas, espinhas, cravos, rugas, queima-duras do sol.

f FITF DF RFN MIM PreP»rado com o BenjoimLUlSu VL DUl-JUim dB SIam o finamente perfu-
mado, é indicado pelas summidadcs médicas mundiaes.
A' VENDA EM TODAS AS PER«*1JMAUIAS, POAR-
MACIAS, DROGARIAS, DE TODOS OS ESTADOS

DO BRASIL E NA

PERFUMARIA KAMTZ
RUA 7 DE SETEMBRO 127 e 129

Cliegou da Europa, depois Oe
um longo curso de aperfeiçoa-
mento sobre moléstias das vias
respiratórias na cViniea do pro?.
Sorgent, em Paris, o clr. Carlos
Abilio dos Heis.

jm Com destino a Bello Hori-
zonte, embarcou o sr. Rachld A.
Ruston, director de "La União
Libancza". que so edita em Bue-
nos Ayres, e secretario do emlnen-
te philosopho dr. Habid Estefano.

O distineto viajante vae á ca-
pitai do grande estado, a convite
de diversos Intellectuaes, os quaes
vem demonstrando o mais vivo
empenho para que o Illustre ora-
dor dr. Habid Estefano, realise,
na quella cidade, uma serie de
conferências.

— Segue hoje para a Bahia,
pelo "Sierra Nevada", o deputado
Pacheco de Oliveira

Realizar-se-á a 9 do corrente, se-
gunda-íeira, a partida das univer-
si tarios cariocas ciue irão a São
Paulo cm viagem de estudos e con-
Craternização.

Na ultima sessão realizada na As-
sociação Universitária da Faculda-
de de Direito, o acadêmico Justino
de Araújo Villela fez um relatório
dos entendimentos havidos para
a excursão, salientando o exito dos
mesmo e a acolhida que teve por
oceasião de sua recente visita ã
Paulicéa.

O programma da excursão ficou
assim organizado:

Partida, dia 0 do Outubro; clia
10, visita aos centros acadêmicos,
ás altas autoridades c ao túmulo
dos acadêmicos paulistas mortos
durante o movimento conistltuclo-
nalista; dias 11 e 12, visitas a San-
tos, Juquery, Cayelras e obras da
serra; dia 13, visita ao Museu do
Ypiranga e á Colônia de Ferias em
São Vicente; dia 15, regresso.

Para esta excursão estão inseri-
ptos 26 acadêmicos, sob a chefia
do universitária Justino de Araújo
Villela, presidento da Associação
Universitária, além de representan-
tes da Imprensa.

Acompanhará os acadêmicos o
professor Fernando Raja Gabaglla.

Afim de julgar o processo re-
iativo ils eleições em Minas, es-
tovo liontem reunido o Superior
Tribunal Eleitoral.

Kmbora não constas.se da acta
geral quantos eleitores compare-
.•eram ás referidas eleições, vori-
ficou-se, entretanto, qüe foram
apurados 2-14.687 votos o quo
funòolonàram 1.0S4 secções, ha-
vendo sido annulladas 180. Os
motivos da anmtllaeão dessas 130
secejões foram os seguintes: eu-
eerramento da votaqBo antes da
hora legal (a maior part»?). ex-
cesso de sobreoartas, apuração ile
cédulas não authenticadas, vio-
lação de urnas, cédulas inapui".-
veis e coaecão em diversas ae-
ccjõos.

Pelo T. Ií. de Minas, foram
diplomados :H candidatos rto
Partido Progressista e 6 candi-
datos do Partido Republicano M-i
neiro.

Da proclamação dos eleitos, as-
sim feita, recorreram ,o dr. Pe-
dro Santa Rosa, os candidatos
avulsos Nestor Hasséria' "Elplilgâ-
nio tle Salles, almirante Arthur
Thompson, Waldemiro "Machado c
os candidatos do P. R. M., srs.
Ovidio de Andrade c Hugo Pur-
quim Werneck.

Feito o relatório, pelo minis-
tro Carvalho Mourão, foi óonee-
dida a palavra ao sr. Ephigonlo
do Salles, para defender o seu
direito de candidato avulso e o do
almirante Arthur Thqmpsori,
tambem candidato em idênticas
condlçOes.

A DEPESA UOS CANDIDATOS
AVULSOS

O sr. Ephlgenlo do Salles no-
meçou impugnando o criferio
adoptado pelo Tribunal Regional
do Minas na determinação dos
candidatos eleitos em segundo
turno, ou seja, o da maioria re-
lativà entre .todos os candidatos,
inscriptos ou não sob legenda,
que não foram eleitos em primei-
ro turno. Desse modo, batendo-
se pela representação proporcio-
nal, pleiteou a expedição, tartt-
bem, de diplomas aos candidatos
avulsos, que levaram à» urnas
10.333 votos, não obstante nen-
hum dos candidatos haver attin-
gido o quoclento eleitoral.

Em seguida, o candidato avul-
so Nestor Màsena, com forte ar-
gumentaQãò, fer. ver que está
sendo burlado o disposto no ar-
tiso 58 do Código Eleitoral, quan-
to ú representação proporcional.
Citando dados, Informa que o
Partido Progressista teve, 158.177
votos e fez 31 deputados; o P.
R. M. levou ás urnas 43.959 eo-
dulas sob a sua legenda e faz C
deputados. Os candidatos avul-
sos, com 40.333 votos não tive-
ram nenhum diplomado, como sa-
lientou o seu antecessor, sr. EnhI-
ííonio de Salles.
faIjA q i*.:i*i-1'..si_.\ta"\tic no

v. ii. ru.
O recurso interposto pelo P.

R. M. foi defendido pelo senhor
Daniel de Carvalho. O cx-secre-
tario do Interior do Estado de
Minas o ex-deputado federal, quo
õ um dos diplomados á Constitu-
Inte, declarou de começo que o
P. R. M. so reserva o direito de
apreciar as eleições quando exis-
tirem garantias constitucionaes.
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Podia, entretanto, affirmar des-
do já que as eleições em Minas
se realizaram com a Imprerísa
cerceada cm sua liberdade e os
chefes de séu partido exilados.
Mesmo assim o P. R. M. cottsc-
guira ver diplomados seis de seus
candidatos, máo grado todas às
difficuidades ciue lhe foram
creadas pelo partido situacionis-
ta. A seguir, o sr. Daniel da
Carvalho sustentou os fundamen-
tos do recurso do sou partido,
para demonstrar ao S. T. E. quo,
pela representação proporcionei
cabiam ao P. 13. 29 deputados
o 8 ao P. R. M.

Tratava-se apenas de uma que-
stão de calculo, cuja falta o ora-
dor esperava ser reparada pelo
Tribunal.

O PllOCLHAIJOIl CBH.VI, NAO
tVUlZ KALAIl

Quando o sr, Daniel de Carva-
lho acabou de falar, o ministro
presidente indagou do desombar-
gador Ronato Tavares, procura-
dor geral, se queria usar da pa-
lavra, desistindo, porém, s. s.
desse direito assegurado pelo re-
gimento, visto nada mais ter a
aooreseentar do quo declarara em
scu parecer, appenso aos autos.
\ SEGUNDA PAIITE DA SIíSSAO

Na segunda parte da sessão, o
S. T. E. passou a julgar os re-
cursos interpostos.

Vencida a preliminar da annul-
lação do pleito em todo o Estado,
passou o ministro Carvalho Mou-
rão a proferir o seu voto, o qml
consistiu na manutenção do todos
os itens de seu longo e minucioso
parecer, á exeepção apenas do re-
sultado da -** secç.ão, do Conquis-
ta, cuja decisão anterior o relator
achou justo, reconsiderar para
lhe reconhecer a validade.

A DECISÃO DO TRIBUNAI-
Submettido a votos o parecar

do relator, foi ello approvado
unanimemente, sendo as seguin-
tes as suas concluseõs:

No Centro Israelita I. L.
Perez, em Bello Hori-

ii-- zonte
UMA CONFERÊNCIA DO TRO-
FESSOR ALBERTO DEODATO
SOBRE LITERATURA BRASI-

LEIRA
¦-bello Horizonte, i (Peio i

telephone) — O Centro, Israelita I
I. L. Per-tz tem uma finalidade

trabalhar pela Inte- I

Bagem -para outras terras, on*J«
possam obter direito ao trabalhe
o exercer -ftoíissões liberaes.

O relatório recommenda que ne-
nhum paiz deve ter o direito de ex-
pulsar fugitivos de seu território
emquanto os mesmos não tiverem
permissão ele passar a outro pais»

Ai-nda este mez tem dc reunir-
se uma conferência especial para
dar uma solução definitiva á ques-
tão do um estatuto legal para t«-
des os foragidos.

sympathlca  ^
graçào da raça semlta no melo . LONDRES. — No grande salão
soàial brasileiro. Com esse escopo | d(3 Albert Hall, realizou-se um
tem convidado vários Intellectuaes Concorrido comicio, cm prol doi
desta oapltal para íalar aos seus hudcus fugitivos da Allemanha que'associados sobre assumptos brasi- . ge er,_ontram na Inglaterra.

T — Annullando as votações
nas seguintes secções quo o T.
R. apurou: única de Córrego dos
Machados, única do rio Paranahy-
ba, unlca dc S. Josô das Pero-
bas, 2a secção de Camanducaia, 1»
do Manhuassú, S» do Curvello, ü*
dc Mirahy e 2* clc Sylvestre For-
raz, tendo sido modificado o pare-
cer, na parte referente a 2a se-
cção da cidade do Conquis.a;

ÍI — quo deve renovar-se a
eleição na 2" secção de Mirahy e
2» de Sylvestre Ferraz;

III — mandando apurar a vo-
tação na secção de Ponha do
Capim dos Aymor6s, que o T. R.
annullou;

TV — negar provimento aos
recursos interpostos pelos ca*!-
didatos avulsos e do P. R. M.,
mantendo-se, assim, a d«ciião tío
T. R. quanto ao modo por que
fez a classificação dos eleitos.

A EI.EIÇAO DE S. PAULO
O presidente do S. T. E., mi-

nistro Hermenegildo de Barros,
attendendo a um pedido do se-
nhor Affonso Penna Junior, re-
lator do processo referente ás
eleições em São Paulo, designou
a próxima sessão de sexta-feira
para o julgamento do mesmo.

lei ros.
i Sabbado realizou-se no audito-

rio do Centro n amvunclada con-
ferencia do p.-ofessor Alberto Deo-
dato sobre 

* 
literatura brasileira.

A mesa ílcou constituída pelos
srs. Isaias Golguer, presidente,
pelo secretario do grêmio; o mais
o dr. Mario Mattos, professor Al-
berto Deodato, e o representante
do DIÁRIO DE NOTICIAS.

O presidente abre a sessão, faz
apresentação do conferencista e
do dr. Mario Mattos, membro da
Acadomla Mineira d© Letras, e
passa a este a presidência da ses-
são.

O sr. Mario Mattos toma, cn-
tão, a palavra, agradecendo e
exaltando as finalidades do Cen-
tro Israelita. A seguir, faa o elo-
glo literário de Alberto Deodato,
citando obras desse escriptor, que
reputa estudas fieis sobre o ho-
mem brasileiro, tanto assim que
um de seus trabalhos foi laureado
pela Academia Braslera de Letras.

Sob uma salva de palmas, asso-
ma & tribuna o professor Alberto
Deodato. Depois dos agradectmen-
tos, começa dizendo não existir
no BrasU logar para lutas de raça
c que o solo do Novo Mundo e,
principalmente, o do BrasU, com
as suas riquezas latentes, pertence
a todos. A Pátria ê uma con-
cepeão estreita e não deveria ter
fronteiras. O mundo pertence ã
Humanidade.

Entrando propriamente no as-
sumpto de sua conferência, mos-
tra não existir uma literatura ty-
pleamente brasileira; "a nossa
cultura é mixta e em formação
como o nosso povo", e tem acom-
panhado bem de perto as varia-
ções das outras literaturas, prin-
cipalmente as latinas. O próprio
lndianlsmo dc Alencar nada mais
6 que o genero literário de Saint
Pierre, transportado para o Bra-
sil.

Numa bibliotheca de estrangei-
ros no Brasil — diz o conferen-
clsta — devem ser encontradas as
obras de estudo do nosso meio e
da nossa gente, nos seus diver-
.sos estádios da civilização. E* a
vida brasileira que o estrangeiro
aqnl domiciliado deve conhecer, a
vlda daquelle povo do Inferno
Verde, que é a Amazônia, do ser-
tanejo do árido Nordeste, dos pa-
catos cídadãos-do Centro e dos
valentes boiadeiros dos pampas.
Mostra as relações do melo com
o Homem e faz a citação das
obras que melhor estudam essas

Tomou parte na reunião o ceie-
bre professor Albert Einstein, qui
dissertou sobre o thema "Sciencia
e Civilização".

Balaram muitas personalidades
notáveis, jpailameritares, professo-
res e celebridades, entre as quacn
o sr. Austin Chamberlain.

Ao comicio compareceu grand*»
massa de publico, achando-se t»
Albert Hall littcralmente cheio.

Enfermos

KfcaSOTfSIfBI

Está em franca convalescença
o dr. Paulo Ramos, sub-dlroctor
do Tliesouro Nacional, qus ha
dias enfermara.

Tem recebido grande numero
de amigos, que lhe têm leva»3o os
seus cumprimentos.

— Foi submettido a lisreira
intervenção cirúrgica na Casa de
Haudo Dr_, Pedro Ernesto o dis-
tincto clinico dr. Odilon Duarl»j

0 presidente do Panamá se-
guiu para os Estados

Unidos
CRISTOBAL, Panamá, 3 (U. P.)

— O presidente da Republica, dr.
Harmodlo Árias, embarcou com
destino aos Estados Unidos, afim
de discutir com o presidente
Roosevelt, diversos problemas que
Interessam ao Panamá e a União
Americana.

Uma commemoração em Itaperuna,
Estado jtoRio

Uma carta do sr. Porptiírio Henriques
Escreve-nos o sr. Porphlrlo | aspecto que tanto o rccommen-

LONDEES. — Acha-se nesta cl-
dade o sr. Otto Benncn, represen-
tante do Ministério da Propagan-
da da Allemanha. Sabo-sc que Ben-
nen trouxe vultosa somma par»
applicar na propaganda do nazi»*
mo na Inglaterra.

0 representante allemão estabe-
leceu o seu èscriptorio na zona do
Hyde Park.

LONDRES. — Na confcrcncU
realizada em Merano (Itália), pelo
comitê pró-soecorro» dos israelitas
allemães, participaram os srs. dr.
Ch. Wcizman, dr. Arthur Kupin.
clr. Senator, dr. Moses Rosenblith
e B. Locker. ..

Picou resolvida a fundação ar
dois "bureaux" centraes, um em
Londres, sob a direcção do dr
Weizman e outro- na Palestina, eo>
a direcção do dr. Arthur Kupm.

Foram convidadas a collaborai
com o comitê varias celebridades
do mundo israelita.

BERLIM. — Nunca, que hajn
lembrança, se festejou o Anno No-
vo com tanto brilho e devoção co-
mo este anno.

Todas as synagogas estavam ro-
plctas de fieis, notando-se a pre-
sóri.çá em massa da juventude, qu*
habitualmente não costumava aí-
fluir ás casas de orações.

Entre os presentes havia gran-
do numero de judeus convertidos
ao christianisnío o qne ulümamen-
te regressaram á fé de seus pães
ante as perseguições de que são
victimas os israelitas.

Pela primeira vez em Berlim s«
fecharam, duranto a festa do Novo
Anno Judaico, um tão grande nu-
mero de casa3 commerciaes israe-
litas.

O jorn.il que serve dc órgão &
União Central dos Cidadãos Alie-
mães do religião isracliUi, trar. s
opinião do conhecidas personalija-
des israelitas sobre a aet.ual situa-

relações. Aconselha Ruy Barbos«, ção. Entre elles. -o rabbino clc Dus

PyophaginA
(Vacina-pomada em bisnagas)

Tratamento das infecções pyogcnicas localizadas
(fu run culos, abeessos, antrazes, eezemas, feridas pu-
rulcntas, etc.).

APÔS QUALQUER ACCIDENTE — arranhaduras,
córte dc n-ivalha, canivete, etc., ferimentos com espi-
nhos de flores, taxas, pregos, farpas, etc, csfolamcntos
da pelle, etc., evite a infecção conseqüente com

PYOPHAGINA
Pomada sem reacção local, dc applicação fácil c agra-
davel ate ás crianças, que em geral rcpellcm todos os

desinfectantes líquidos.

Produeto do Laboratório Clinico Silva Araújo
A' VENDA EM QUALQUER rrt.\RMACIA OU DROGARIA

Henriques, antigo politico flumi-
nense:"Tendo "O Estado", de Nicthe-
roy, noticiado que Itaperuna vao
commemorar com grandes festas
a data da sua creação, cm novem*
bro próximo, venho, como filho e
ex-representante daquelle rico
município na Assembléa Legisla-
tiva Fluminense o autor da sua
historia — "A Terra da Promis-
são" — quo ainda este anno es<
pero levar ao prelo, pedir-vos
ügazalho, nas columnas do vosso
apreciado matutino, para os com-
mentarios a seguir, sobre esse in-
teressante assumpto.

A noticia dessa commemoração.
agora confirmada pelo órgão flu-
minense, já me havia chegado va-
gamento aos ouvidos, causando-
me verdadeira surpresa, pórquf.n-
to, a creação de Itaperuna não
se verificou em novembro, nem
ha nesse mez, o que affirmo com
pleno conhecimento de catisa, ne-
íihuma data notável, para ser
commemorada pelo município, co-
mo passo a demon»-.trar.

O mtmletplo foi creado pelo
Decreto 2.921, de 24 de dezem-
bro dc 1887, com a dcnbmlnação
do São José do Avahy, no antigo
arraial dc Porto Alegre e Instai-
lado no dia 4 de Julho de 1889,
com grandes festas e elevado a
categoria de comarca, por acta
de U de dezembro clc 1880, sendo
Installada a 11 de janeiro do
1800.

Verlflca-se portanto, pelo exa-
me das datas acima menclnadas,
que ncnlmma dellns recãc no mez
de novembro, quando pretendem
festejar a creaç'.o do município
de Itaperuna, como affirma "O
Estacio", acerescentando que, so-
rão por c&sa oceasião lançadas a»
pedras fundamentaes de edifícios
para Porum. Correios c Telegra-
phos. etc. — o cjue Jã foi objc-
cto clc minhas preoecupações
quando deputado, tendo npresen-
tiulo a consideração da Assembléa
Fluminense os respectivos proje-
ctos. que foram registrados com
o voto do dlreotor d' "O Estado"
quo agora, acha — "que h»
mnito deveria ter o município,

• i *¦¦!-• a sua condição de Ytiriiulo

da"
Consta, porém, da historia de

Natividade, a creação da "Villa dc
Itaperuna", na sedo daquelle dis*
tricto. pelo Decreto 2310, de 24 de
Novembro de 1835, villa «ssa qiio
não chegou a ser Installada, poi
lnjuncções da política de então,
que a transferiu para o arraial de"Porto Alegre", pelo Decreto 2821.
de 29 de Dezembro de 1887, com
a denominação de São José de
Avahy o mala tarde comarca da
Itaperuna.

Aquello acto como se vê, im-
portou num esbulho aoa direitos
do florescente districto do Nati-
vidade, que durante longos annos
lutou pela reconquista das suas
prerogatlvas usurpadas.

Não sei • portanto, se e essa a
data que pretendem commemo-
rar, porquanto, representando
ella um acontecimento qne £.0
interessa a vlda Intima do dis-
tricto do Natividade, a sua com-
memoração feita pelo município,
não se Justifica, porquo importa
em festejar a derrota de um
grande povo. a cuja collabooração
muito deve a grandeza de Ita-
peruna.

Tendo o meu nome ligado a
tudo quanto Interessa ao piro-
gresso d'aquelle glorioso rincão
fluminense, lamento, não poder
dar a minha solidariedade, ao cx-
ccllento programma das grandea
festas projectadas para novembro
por conslderal-as acintosas ao
povo do Natividade, quo assistiu
naquello dia á morte das euaa
mais segradas aspirações de au-
tonomia.

quo tem um estudo sympathico
aos Israelitas — aquelle da de-
fesa do malslnado Dreyfus. Acon-
selha, ainda, como livro primeiro
a figurar numa bibliotheca, o
maravilhoso estudo de Euclydes
da Cunha — "Os Sertões".

Finda a conferência, o profes-
sor Alberto Deodato, que faz o
elogio da raça judaica, descreve-
lhe os soffrimentos, e termina ci-
tando Humberto do Campos : "Se
Hitler nasceu ha quarenta e pou-
cos annos, Moysés nasceu ha qua-
renta séculos."

Vida social
VIAJAXTIUS

Chegaram da capital paulista:
o dr. Isaias Raffalovich, grã-rab-
bino dos Israelitas no Brasil, ten-
do s. ex. offlciado nas festas re-
ligiosas deste anno e encaminhado
para rápida solução vários assum-
ptos de interesso da communl-
dade local e do paiz; e o concei-
tuado jornalista israelita Aron
Bergman. director do "Iddlche
Pressc". que proferiu em S. Pau-
lo varias conferências.

Movimento associativo
O Grêmio dos Estudantes Is-

raelitas offere/;, no domingo vín-
douro, aos seus associados e de-
mais convidados, um promissor
pic-nic. O encontro será na séde,
Ã rua Senador Eusebio n. 44, so-
brado, e ás 0 112 horas, partirá a
barca.

NOTICIAS
GENKBRA. — Causou boa im-

pressão, nos circulos officiaes, o"memorandum" em que so pede ao
conselho da Liga das Nações para
se oecupar com a situação dos ju-
deus perseguidos, o qual teria si-
do apresentado pela Hollanda.

A razão é que a Hollanda é um
paiz neutro e além disso insuspei-
to de partidarismo politico, pois ria
Grando Guerra a nação hollande-
za soube manter a maia rigorosa
imparcialidade.

Sabe-se, aliás, que a Hollanda sc
Interessa pelo caso, não só por um
sentimento de humanidade para
com os perseguidos, como tambem
porque os judeus que ae acham re-
fugindos em seu território, sem
estatuto legal e sem meios para
viver, constituem um problema que
pedo solução.

GENEBRA. — Como sc ifcbe, o
, Bureau Nansen, da Liga das Na-

Em 1939, sim, e que o muni- i ções, organizou o chamado passa-cipio em peso deve festejar o scu I p()rte Nansen pnra uso dos russos
melo século de existência, para o i perseguidos pel» communismo c
que está, excellente o programmi*. I quo so encontravam no estrangei- «presentado" pelo mln.stro 

'doTv
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scldorf, dr. Et.elbacher, di"A tragédia do momento actunl
consiste em quo estamos no peri-
go dc- mais uma vez perder a pa-
tria que desde ha tanto tempo ti-
nhamos conquistado".

0 conhecido publicista israelita
allemão, dr. L/co Bcck, escreve:"Precisamos sem cessar come-
çar dc novo a nossa luta em defe-
sa de nosaos direitos e nisso se
acha a força dos israelitas"

BERLIM. — A principal caraetc-
ristica das festas do Anno Novo
judaico foi a espontaneidade das
contribaições cm f.ivor da Palcs-
tina, a cargo da "Kercm Haye-
sod".

Apesar da situação dc ruina em
que se acham as fortunas e o
commercio israelita, centenas dc
judeus deram as suas contribui-
ções espontaneamente, sem quaniiigucm lhes sollicitasst-, inelusi-
ve muitas pessoas que não tinham
o costume de contribuir para fins
sionistas.

NUREMBERG. — O governo mn-
nicipal prohibiu as casas do pe-nhores municipaes de conceder
empréstimos sob penhores a ju-dous. Igualmente prohibe aos *u~
deus que adquiram mercadorias
em leilões municipaes.

BÜCAKE.STE — A versão (le queAdolf Hitler e-.de origem Judaicarenova-sc c torna-se actual com o
facto de ter-se achado no comitê-
rio desta capital um túmulo cont
uma lapide cm que se lc, cm lc-
tras hebraicas, a seguinte inseri-
pção:

"Adolf Hitler, fallecido em 1K91"
O rabbinado, dando uma busca

ao registro, verificou que o fullc-
cido viera da Áustria para liuca-
reste ha uns cincoenta anno*
atrás e que trabalham, como por-tetro, num hotel judeu, nesta cl-
dade.

O enterro foi feito á custa da
ccmmunldnrle Israelita local.

Acredita-se que esse Adolf HI-
tler era o avO do actuai chefe na-
zistii.

GENEBRA — Os srs. dr. L.
Motzkin, I. Grlmbolm e Jackob-
«ohn vieram para a sessão da a«-
sembléa do conselho da Liga da*
Nações.

Esses delegados representam o*
Interesses do 6lcnU*.mo © dos Ju-deus allemães na Liga das Naçòe.<».

No ourso da, ;vlagem estiveram
os delegados cm conferência com
o rabbino dr.. Weizman. em Parle
sobro a situação doe Judeus.GENEBRA — O memorandujr*

dc agora e a bôa vontade dos seus ro impossibilitados dc viajar porautores, que podem desde Ji mes
mo sem qualquer motivo ou fes-
tança, promover a nlmejada cor,.-.-
trucção do edifício para o Fórum,
Correios o Telegrapho», além de
multo» outros melhoramentos n
quo aq-.ielle bom povo e aquel-
la generosa terra técm lncontes-
tuvol direito. — Porphlrlo Henri-
a 11 Ma

falta de documentos que lhes per-
mittissem a entrada cin qui-#»iucr
paiz. Graçtis u esses passaportes
muitos milhares do russos pode-
ram emigrar pnra varioa paizes.

Em scu relatório annual, a ser
aprcscntndo «sto anno, o Bureau
Nansen cogita de outorgar ou seus
paxhiiportcs nos judeus fugitivos,
•fim dc que obtenham livra pas-

terior dn Hollanda. no sentido dc
que a Liga das Nações tome co-
nhecimento da üttuação dou Ju-
cieus perseguida., obteve o apo:*;
dos representantes da França, d*
Inglaterra e da Tchecortlovaqui».
Dc*sa maneira, approve ou nào o
reprcw*ntant-e da Allemanha, o a*-
aumpto terá de ser cllígutldo pe'**
quinta commiss&o da Lis»i da*
Nações.

*
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A seducção da Arte
Dois caricaturistas es-
tréantes numa exposição

R. Moussatchc c Tobias

DIARIO DE NOTICIAS SEGUNDA SECÇÃO - - PAGINA NOVE ^

1
Os srs. U Moussatchc c Tobias, tendo ao centro o

redactor do DIAIUO DE NOTICIAS

0 caso ilo blogi Brasileiro
Como ecoou no Club 3 de Outubro a attitude do

ministro da Fazenda
a me n to integrai á bocea. do co-O Club 3 cie Outubro, em sua

ultima reunião, tratou largamente
do caso do Lloyd Brasileiro, ma-
nifestando-se sobre o mesmo va-
rios oradores.

Damos, a seguir, alguns ttechos
do discurso pronunciado pelo sr.
Ploriano Ribeiro de Queiroz, o
qual úá uma impressão de como
repercutiram no seio daquella
agremiação revolucionaria as de-
clarações ultimamente feitas pelo
sr. Oswaldo Aranha, sobre a
grande empresa de navegação:

"Não venho produzir trabalho
'original, nem investir-me em me-
ritos alheios: citarei somente
íactos de conhecimento publico,
procurando concatenal-os deante
de vós, dc lórma a habllltar-vos
a lançardes o grito tle alerta a
que esta corporação tem o dever
tit n5o se esquivar, sempre que
estejam em jogo os altos interes-
ses da nacionalidade, para que
possa o club manter-se na condi-
cáo dc ultimo refugio do idealls-
•mo patriótico c justificar a sua
existência aos olhos do-= nossos
concidadãos

P _
fre, de direitos de importação,
quando sendo o Lloyd Brasileiro,
de facto, patrimônio nacional, esse
pagamento significaria somente
uma movimentação de fundos da
União Federal para a União Pe-
deral, de modo que a. exigência
feita só poderia resultar na inter-
rupção do trafego da empresa
que não dispunha de numerário
para a satisfação da formalidade
burocrática cujo cumprimento lhe
era imposto, deliberando e agin-
do por essa fôrma, e por esses
meios, vem o Ministério da Fa-
zenda provocando ostensivamente,
por acção ou por omissão, a rui-
na cla maior empresa de navega-
ção nacional até culminar na de-
claração feita pelo seu titular ã
imprensa, abertamente, ruidosa-
mente, como convinha ao fim vi-
sado, no sentido do que a solução
que mais cabia ao caso do Lloyd
Brasileiro era abrir-lhe o governo
simplesmente a fallencia.

Pois não seria razoavelmente de
e.sperar-se que a simples enuncia-

, ção da possivel fallencia da cm-
presa, partindo, como partiu, de

vão fazer uma exposição de
caricaturas. A noticia assim
parece tratar-se de artistas
feitos. Mas; não. Trata-se de
dois artistas novíssimos, que
agora iniciam seus passos na
árÇe popular e difficil da ca-
ricatura. na natural ambição
de serem amanhã assim co-
mo Raul, Calixto, J. Car-
los...

R. Moussatchc e Tobias,
que longe estão ainda dos
vinte annos, começaram tam- I
bem destas columnas, publi- )
cando trabalhos que dentro
da escola cubista, como To-
bias, ou sem escolas, como
Moussatché, revelam habili-
dade e espirito. E porque co-
meçàrám aqui, quizeram an-
tes'da exposição fazer uma
visita ao DIARIO DE NOTI-
CIAS.

A amostra das dois jovens
caricaturistas será inaugura-
da no dia 16 do corrente, no
Studio Nicolas. R. Moussat-
ché apresentará caricaturas '
entre outras, dc Procopio,
Trotzky. Mussolini, Pilsudsky
e Hitler. Tobias, o cubista,
nos mostrará ítalo Balbo,
Coelho Netto, Juarez Tavora.
Hindenburgo e Herbert Mo-
ses.

Será uma exposição curió-
sa. revelando duas sensibili-
dades e dois espíritos diffe-
rentes e acima de tudo dua.?-
juventudes que nestes tem-
pos materiaes se volvem para
as regiões bemfazejas da arte.
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BLENORRHGill
Tratamento moderno, gárantindò-sé a cura radical
eni 30 dias. podendo o cliente fazer o exame cm

Laboratório de sua escolha.

DR. FREDERICO HOPPE J0K
Kua dp Rosário 129-4° andar. — Das 10 ás 18 horas

Percorrendo o mundo em
bicycleía

0 sr. Isidoro Mellado, raidman hespanhol. declarou
ao DIARIO DE NOTICIAS que o football é o sport

mais vulgarizado do mundo!

Desde 1922 que percorre o globo em
propaganda do cyclismo, em compa-

nhia de sua esposa

EM BENEFICIO
DO RETIRO DA

U. T. L. J.
WALDEMAR MORAES CRU-
ZARA' LUVAS COM MURIL-
LO DE CARVALHO AMA-
NHÃ, DIA 5 — CARVOEIRO
VAE PASSAR A 1'ROFISSJO-

NAL

Movimento Turfista
A GRANDE REUNIÃO DE DOMINGO

Nao é certa a presença de Mossorò

Tavares Crespo, o vete-
rano profissional

portuguez

Picou hontem organizado o pro-
gramma para a reunião de domin-
go próximo em homenagem, ao
presidente da Republica Argentl-
na. Optlmameiite organizadas to-
das as carreiras devem despertar
interesse do publico turíista

Zlnga 52 klles, Zab 54, Royal Star
52. Zelaya 52, Yctln 54. Autoria 52.
Bailadeira 52, Rio Branco 54 e
Olada 52,

2a carreira — Premio "Mickey"
— 1.400 metros — 3:000$ — Lam-
preia 51 kilos, Bolívar 56, Legenda

A avalanche que se vem despe- , fonte official. se bem que inido
nharido do alto. contra a. nossa
maior empresa de navegação, traz
evidentemente em seu bojo pro-
positos que é preciso constatar
para neutralizar. De outra fórm»
não se comprehenderla esse en-
carniçamento incansável em dra-
trull-a. negandò-lhe os mnis ele-
mentares' meios da subsistência,
mesmo os que nüo demandam
desembolso de' dinheiro. Para
exemplificar o à5Sei'fco, reporto-me
de .Inicio á pübllchçEò feita nos
jornaes desta Capital, em 21 do
corrente, do memorial pela Ca-
mara de Commertió e Industria
ao sr. ministro da Viação. Dess?
documento vê-se que ao Lloyd
Brasileiro ten» sido systematica,-
niente recusado o pagamento das
subvenções devidas, assim como
das contas de qu;- <:- elle credor
contra o governo : ^"n-sB-lhe
negado ultimamente
isenção tíe' direito para o carvão
essencial á' fnoviirieritaçúo de sua
frota, mesmo quando essa negati-
va Importasse cm paralysação do
trafego mâritimó, como suecedeu
ha dias nb caso fio vapor "Pe-
dro I", cuja saida teve de ser
adiada por não dispor o Lloyd de
lundos para o pagamento de dl-
reitos do carvão que no momento
eítavn sendo recebido e haver o
ministro da 

'Fazenda, 
pelo seu

órgão competente. embargado a
descarga do metenlo carvão, após
haver recusado a isíeneilo de im-
¦postos referida.

F&tr o orador outras considera-
ções c prosegue :

"Na parte Relativa fts fivturas
apresentadas pelo Lloyd ao go-
verno'pelos serviços prestados du-
rante o movimento tíe 1920, o
montante dessas facturas, confor-
me declaração official do sr. mi-
nistro da Viação, no relatório
apresentado ao sr. chefe do Go-1
verno Provisório, foi simplesmente
creditado pelo Ministério da Fa-
•--.enda- ao Lloyd "Brasileiro, tambem
em resarcimento de dividas que
*,e allegava existirem. E, em con-
íequencla desse "passe" contabi-
listlco, nâo recebeu o Moyd Bra-
sileiro a Importância que the era
deiida, em virtude do que, se-
sundo -affirma o relatório do sr.
ministro da Viação, outro prejul-
yo de mais de cinco mil contos
lhe resultou, correspondente a
juros de um credito anteriormen-
ts aberto á empresa no Banco
do Brasil, a cuja liquidação se
destinava parte do pagamento de-
Tido pelo governo.

E mesmo que se deseje tolerar
esse procedo summarlsslmo de
cobrança instituído especialmente
contra 

* 
o Lloyd Brasileiro, Imit-

tlndo-se o Ministério da Fazenda,
ex-officio, n» posse de quantias
legitimamente pertencentes áquel-
Ia empresa, serão acaso verídicas
as allegações de que, em o fazen-
ti*, pagava-se aquelle ministério
dc débitos anteriores ?"

Não ha nenhuma razão para que
se responda pela affirmativa e
quem o assevera é o próprio Ml-
nisterio da. Fazenda ao designar,
em agosto deste anno, uma corn-
missão para apurar as contas do
T"hesouro Nacional com o Lloyd
Brasileiro, "verificando", conforme
expressão textual "o saldo quo
existir a favor de um ou do ou-
tro". Não ha fugir da conclusão
que. apropriando-se "a priori" de
elevadas importâncias destinadas á
empresa de navegação e mandan-

;•-) verificar, após essa apropriação,
w> a empresa era ou não devedora
-o Thesouro Nacional, verificação
essa que ainda nâo íol concluida
.'.e a data do hoje, ao mesmo pas-

.--•> quo não ignorava, como nln-
piem ignora, que a referida em-
presa te debatia na mnis angus-
liasa das situações econômicas;
deixando de adoptar providencias

• ri.ics como a dc exibir por_ ln-
r-nedio da Commissao do Com-

•¦-...i no Governo Federal, que lhe
, ibordlnado, que- milhares de

¦¦.'.c;A<ii,ti dc mercadoria* pw fila
-iquirldae para Importação eejam

'¦nMpottaàaà por ™*<* ,r.acl°:
. ><•«; exlifindo. i?or outro lado. o

nea por estarem cs negócios da
mesma empresa subordinados ad-
ministratlvamente a outro Minis-
terio que não o da Fazenda, não
seria de esperar-se que aquella
simples declaração houvesse de fa-
cto acarretado o pânico entre os
clientes, . emburcadores e fornece-
dores do Lloyd Brasileiro, è a con-
sequente desorganização e dlssolu-
cão dessa empresa?"

Fez, ainda, o sr. Ribeiro Que'.-
roz uma série de considerações,
concluindo o seu discurso do se-
guinte modo:

"E que suecederia ao Brasil,
consequentemente á ruína da sua
exportação? A colonização de fa-
cto, como complemento da colo-
nizacão econômica e commercial
já de ha multo vigentes no paiz.

Senhores, não é crivei que fe-
aliemos os olhos ao crime que se

mesmo I projecta contra á pátria. Não que-
remos justificar a affirmação de
que é o Brasil "um deserto de ho-
mens e de idéas". Não é um de-
se«rto de homens o paiz que con-
quistou com os seus homens tres
vezes na sua historia, em pouco
mais de cem annos, em 1822, 1889
e 1930 o direito de exigir liber-
dade do seu povo e patriotismo
dos seus governantes. E aos que
nos julguem pobres de idéas ou
mendigos t'.e compreensão, é pre-
ciso que respondamos:

"Bem comprehendemos o alcan-
ce dos vossos actos, a intenção do
vosso procedimento. Do fundo de
nossa humildade permitta Deus
que tenhamos bastante clareza de
raciocínio para distinguir o bem
do mal. o sincero do interesseiro.
o patriota do opportunista. Nü/0
somos luminares, somos modestos,
mas verdadeiramente, brasileiros,
apena.s.' E 

'pòr' assim distinguir-
mos è que nao permittiremos, não
queremos permittir ^ a realização
dos' vossos' desígnios."

CONFERÊNCIAS PUBLICAS
SOBRE HBMIOPATHIA

Brasi-A Liga Homeopathlca
leira inaugurou hontem a se-

gunda série das conferências pu-
blicas sobre homeopathia.

Uma numerosa e selecta assis-
tencia, composta de senhora.-,
senhoritas e cavalheiros, medi-
cos, engenheiros, advogados, of-
fieiacs do Exercito e da Armada,
estudantes de medicina e outro"!,
uma assistência, emfim. dc intei-
lectuaes, entre os qiiáès podemos
destacar como seus máximos re-

presentantes o sábio dr. Cardoso
Fontes e o professor João Mari-
nho, enchia o amplo e artística-
mente ornamentado salão.

Na justificada ausência do rir.

João Vollmer. presidente da Li-
^a, abriu a sessão o vice-pres.-'ciente 

dr. Antônio Salema.
Depois da leitura do rclato.r.o

dos serviços prestados pela Liga
neste seu primeiro anno de e*5s-

; tencia e discurso do presidente,
referindo-se ao primeiro ann,-
versario da nova instituição ho-
nieopathica, hontem transcorrido,
foi dada a palavra ao dr. Cassio
de nazende, clinico en. Guaratin-

guetá.
O dr Cassio de Rezende, man-

teve a tasáistencla em S-pliglosa
attenção, ouvindo com prazer a

dissertação de sua these: "Dn in-
civillzadora dá Home.o-
i evolução da Medicina

decorrente." de uma

CULTOS E
CRENÇAS

CATHOLICISMO
COMMli.UORArOKS

Com memora ndo a passagem do
anniversario natalicio do illustre
sacerdote monsenhor dr. Francis-
co de Mello e Souza, secretario de
sua eminência sr. cardeal aree-
bispo, da Administração da Or-
dem Terceira, dos Mínimos do São
Francisco dc Paula, de quo o an-
nlversarlante ê pró-commissario,
faz celebrar hoje, ás 11 horas, na
sua igTeja, uma. missa festiva em
acção de ¦ graças, finda a qual
prestará respeitosa homenagem
aquelle prelado.

ROMARIA A Tlll.il 17/OI'OI.IS
Conforme tem sido amplamente

noticiado no dia 15 do corrente, os '
parochianos do Meyer realizarão
uma romaria á cidado de Therezo-
polis, que a julgar pele numero
avultado de ingressos até aqui ad-
quiridos, alcançará ruidoso sue-
cesso.

Está definitivamente assentado
que, o ponto de reunião para os
romeiros será na estação Barão
de Mauá, onde ás 6 horas e 45
minutos, aguardarão o trem que
cs conduzirá á linda cidade fltt-
minense.

1MMACLLA1H) CORAÇÃO DE
MARIA

Amanhã será celebrada missa ás
9 horas, nesta igreja, em louvor
ao Immacuiado Coração de Ma-
ria.
IGREJA DE NOSSA SENHORA DA

CONCEIÇÃO 13 DORES
Realiza-se hoje, ás 8 horas, mis-

sa com cânticos seguida da ben-
ção solemne do S. S. Sacramento
em acção de graças a S. José.

IGREJA DE S. SEBASTIÃO
Festa de S. Francisco fle Assis

Reali?.a-se hoje a festa do Será-
phico Patriarcha S. Francisco.

ESPIRITISMO
SRSSOEs DK 110.113

]•'. São Benedicto, á? -0 '•io-

ras;'Centro 13. Jesus-Maria-Josê,
ÜO horas: Asj'lo E. João Evange-
lista, ás 20 horas; Federação 13.
Brasileira, ás 19,:i0 horas; Tenda
E. dos Trabalhadores da Seara,
ás 20 horas: Centro 13. Amar a
Deus, ôs 20 horas; Grupo E. Ga-
briel, ás 20 horas; Centro E. Luz
Caridade c Amor. às 30 horaâ;
Abrigo Seara dos Pobres, ás 20,30
horasá A. de B. Evangélicos Dis-
cipulos de Jesus, ás 20 horas:
Centro E. José do Abrem, As 20
horas; Centro E. Ellas, ás 20 ho-
ras; G. E. de P. Luz e Amor, ãs
20 horas, e Centro E. Deus, Luz
e Caridade, ás 20 hora" .

ríoje, ás 17.30, na séde da So-
ciedade Theosophica no Brasi!. á.
rua. 13 de Maio, 33, 4" and., a ?ra.
Piper do Lacerda Borges, fará
unia palestra sobre: "A. evolução
oceulta da humanidade". Entrada
franca.

O hespanhol ama a aventura,
os eniprehendlmentos arrojados,
que desafiam a pertinácia e a
coragem dos homens. Náo lhe
falta o optlmismo indispensável
para encarar com um sorriso nos
lábios as mais desanimadoras em-
preltadas.

O sr. Isidoro Mellado é um le- j
gitím» hespanhol. Desde longos
annos que se dedica á pratica cie
cyclismo, sport que o seduziu nos
primeiros annos de sua juventu-
do e que constitue, uma das ra-
zôes do grande 

"raid" que vem
realizando ha cinco annos, cm
companhia de sua esposa, d. The-
reza de M. Mellado.

Tniciou a sua extraordinária
prova em 28 de novembro de 1922,
saindo de Badajóz, Jlespanha. de
onde se dirigiu á Fiança, seguin-
do, depois, para a Suissa, Allemã-
nha, Austrália, Yugo-Slavia, Bu-
maula, Bulgária, Turquia, Arábia,
Pérsia, Afghanistão, Belechistan,
índia, Birmânia, Malaca, Sião,

dos sports não se acharem pro-
fundamente enraizados na alma
popular. E' que os indianos boy-
cottam tudo que é brittanico.

Nas Phllippinas, os sports na-
tivos preferidos são a briga de
gallos ou a corrida de btrffnlos.
O football se encontra já muito
vulgarizado. Aliás, por observação
própria, o sr. Isidoro affirma oue
na Turquia, nos Balkans. México
e numerosos outros paizes. o do-
minto do football 6 Incontestável.
E' o sport que avassala, que ar-
rebota multidões. Na Pérsia. Siâo
e paizes limltrophcs, o excursio-
nismo é o sport que tem mais
preferencia.

Disse-nos ainda o sr. Isidoro
í Mellado, que, antes dc- iniciar esse

rald, exercia a profissão de typo-
grapho, tendo mesmo trabalhado
em jornaes hesparihòes. Pretende
visitar as nossos clubs sportivos,
assim como as entidades dlrigôh-
tes dos sports em nossa capital.
Depois, embarcara com destino a

I
O programma hontem organiza- 40, Diagonal 49, Plastra 50, Gigo-

leito 49 c Jemopotyr 53.
3". carreira — Premio "Canção"

O cyclista hespanhol sr. Isidoro Mellado, quando con-
versava com o nosso redactor

¦¦ J!

Cambodge, Conchinchina, An-
liam, Tonkln, China, Ilhas Philip-
pinas, Formosa, Japão, México,
Guatemala, San Salvador, Hon-
duras, Nicarágua, Costa Rica,. Pa-
namá, Colômbia, Venezuela, Pc-
ru'. Equador, Chile. Argentina,
Uruguay, e, agora, o Brasil, no
qual fen sua entrada em Jaguar
rão, Rio Grande do Sul.

O sr. Isidoro não visitou a Bo-
livia nem o Paraguay, em virtude
do estacio de guerra existente <#i-
tre esses dois paiazes.

O sympathico cyclista hespanhol
tem tima finalidade multo no-,
bre. Não faz o raid objectivando
lucros pessoaes. No começo, era
auxiliado por um club de eua
pátria, voluntariamente, e de
quando em quando pela fabrica
de bicycletas Peugeot, pois que
o seu rald foi iniciado numa ma-

África ch> Sul, tenclonando en-
cerrar o grande e longo raid na
Hespanha, em 1934.

Como lhe perguntássemos se
não havia soffrldo nenhum con-
tratempo em toda a viagem que
vem realizando ha cinco annos,
o sr. Isidoro nos declarou que
somente na índia foi accommet-
tido de febre palustrc.

Antes de se retirar de nossa
redacção, o valente raidman nos
disso 

"desejar 
fazer prelecções so-

bre o cycMsrno, nos clubs cariocas.
Mostrou-nos tres grossos álbuns,
que authenticam a sua passagem
pelos pauses referidos e noe pediu
que registrássemos tambem a sua
visita a esta redacção, o que fi-
zem os.

Morreu Stribling
Tckgramma dos Estados 

"Uni-

W amanhã dia 5, que os
amantes da nobre arte, vão ter
opportunidade dc assistir, uma
lula sensacional. Nessa noite,
Waldemar Moraes cruzará lü-
vas com Murillo de Carvalho, o
"King Kong". Amboí estão se

preparando com o maior cuida-
flo para um importante com-
bate.

A luta sensacional dessa re-
união, que è em beneficio do Re-
tiro da U. T. L. J., será entre
Al Perez, o "Touro Hespanhol",
e Antônio Carvoeiro, o ''Lobo

Trasmontano", que passará a.s-
sim a profissional.

Villaça Guedes, manager de
f'al'voeiro está preparando - o
com todo cuidado, afim de que

s$eu pupillo taça uma boa es-
I irea.

Da.lo o valor dos boxeurs que
vão tomar parte nessa noitada
pugilistica, tudo íaz crer, que
será coroada de exito.

O programma para o festival
da U. T. L. ,T. é.o seguinte:

Luta livre — Tavares Crespo
:c Augusto Cesar — 5 rounds.

Capoeiragem — Coronel e
Miguel — 5 rounds.

Box — Primeira luta — Pe-
sos gallos — Pery Netto x Ma-
rio Freitas — 6 rounds de tres
minutos, luvas de 4 onças.

Semi-final — Pesos médios —
Carvoeiro x Al Perez.

Final — Pesos médios —
Waldemar Moraes (Homem
]lor:\.eha) x Murillo de Carva-
lho (King Kong Carioca) — 8
rounds de tres minutos, luvas de
i onças.

Armando Moraes, um peso
médio portuguez recém-chegado
dc São Paulo, fará uma exhibi-
ção com Waldemar Januário.

A reunião pugilistica de
sabbado ultimo, no
Theatro Republica

DESCONSIDERAÇÃO A' RE-
PRESENTANTES DA IM-

PRENSA

do é o seguinte:
Ia carreira — Premio "La Plata"

—. 1.600 metros — 4:000,? — Zaa
Traz 54 kilos, Zaméa 52, Zumbaia
52, Bádana 52, Conresion. 52, Ro-
xanita 52, Canção 52, Micuim 54
e Zero 54.

2a carreira — Premio "Paraná"
1. .000 metros —- 4 ;000s — Bo-

nete Azul 56 kilos, Zorrastron 50,
Saratcga 51, New Star 50, Kid 51, j
Kodak 54, Vicentina, 53 e King I
Kong 51.

3a carreira — Premio "Cordoba" !
1.500 metros — 4:000$ — Pho-

bo 52 kilos, Verdttn 52, Xiah 56, |
j Pata ti 51. Anarígel 51, Dux 52,

Queirolo 52, Penaloza 53, MÍlla-
man 53, Palospavos 48, Joy 53,
Mani 56 e Matinée 50.

4a carreira — Premio "Rosário"
1.400 metres — 5:000S •— Eli

Polaco 51 kilos, Sosiego 56, Tri- I
xie 48, Cabòchard 52, Jecyron 52. j
Matupiri 50, Plathero 51, Ygerne
52 o Yayá 50,

5a- carreira — Premio "Buenos
Aires" — 1.600 metros — 6:000$

El Gouala 53 kilos, Xavier 56,
Pifa 56, Sun Salvador 52, Bon
Ami 48, Tritonia 48 c Hall Mark
52 kilos.

6;l carreira — Grande Premio
"Presidente Justo'' — 1,800 metros

25:000$ — Panam 46 kilos. Be-
pido 49, Rex 44, Grand Marnier
51, Tomyrim 50. Kosmos 58, Yeo- i
man 52, Zaga 51, Xenon 55 c Se- I
rinhaem 49.

7a carreira —- Grande Premio ¦
"Republica Argentina" — 2.400 j
metros —- 100:000$ — Clever Boy
50 kilos, Caton 50, Belfort 54, Hat-
lali 54, Caicó 50, Mossoró 53, La-
kín 50, Cannel 55, Kelaui 52, Lu-
minar 54, Bel Ideal 53, Violator
55, Myrthée 5.1. Bosphore 52, Xa-
vier 45 e Young 47.

8» carreira — Grande Premio
"Criação Argentina" — 2.200 me-
tros — 25:000.$ — Despilchado 52
kilos, Hoquendo 50, Conjurado 55,
Ritual 50, Double Steel 56, Tarso
47, Trompito 46, Ultraje 47. Rou-
lien 44, Soneto 58, Max 5'i e Sue-

1.600 metros — :i:00OS —¦ Mar- -
fim 53 kllos, Minho 53, Xarope 53,
Audaz 54, Lenda 19, Gandhi 54 e
Mineiro 54.

4a carreira — Premio "Lu Sop-
lárJa» — 1,,'jOO metros —¦ 3:000lí

 Tarzan 50 kilos. Broadway 52,
Yapon 49, Mina 48. Vampiro 43,
Alterosa 50, Gavião 54, Alteza 50.
Yanumdá 49. Basil 53. Berenice
56 e Karina 53.

5a carreira — Premio "Valcuce"
1.600 metros — 3:0005 — Pc-

teny 53 kilos, Trahldor 52. Yeuso
54, Lambary 56, Ubã 56. Transva-
liana 50, Ribatêjo 56, Xamate 48.
Yak 50. Dão Pedritd 48 e Alpina
48 kilos.

6a carreira — Premio "Servidor
1.600 metros --- 3:500S  Sivj

Sepé 50 kilos. Java 49. Toblba 52.
Kruppo 50, Dollar 54, Pata 54,
Granadelrd 50. Delva 54. Silenora
54, Macá 48. Visette 49 e Cuaub •
temoc 56.

7a carreira - - Premio "Sueno

Largo" — 1.500 metros — 3:500<5
— Lord Breck 52 kilos. Double
Zero 53. Palmares 56. Milagrosa
51, La Malaguena 52, Todavia (ex
Severa) 56. Kleops 54. Sattcy Sal-
ly 50 c Solteirinha 48." 

Premio,1: do betting: "La Sonki-
na» ..... "Vnlcnco" o "Servidor".

NÃO E' CERTA A PRESENÇA DB
MOSSOllO'

A nova entristeceu a massa tur,
fista quando hontem circulou naa
dependências do Jockey Club.

Mossoró, o excellente cavallo
I nacional, a gloria inconfundível
I da criação brasileira, uo que dizer,

não será apresentado no "grande

premio Republica Argentina", pc
ter apresentado uma lesão que c
impossibilita de correr na grand;
prova.

E' pena. quo não possamos re»
ver o excellente nacional, consi-
derado o "beguin" da cidade.

Mesmo assim ainda não está da
todo perdida a esperança. Caso
melhore o "boi" rra dclentter ív

no Largo 56.
Premi os do Betting: Grandes P^^o.indigM a

Prêmios "Presidente Justo". "Re- | AKGKME' IRA PARA b

publica Argentina" e "Criação Ar- I i>.--.,- .-,-.,'.-¦ ?¦¦"'¦
gentina".

A REUNIÃO DE SABBADO
Para. a reunião de sabbado, fi- i

cou hontem organizado o seguin- I '-, '..-.u-i-.i^-.i

••iHSSS*.- 
Premio "Lépido" i Sp&m. Vf^da a^ua Dclv»

 s•nnnsrvnn — co compositor Paulo Hosa.

iwtu,
São Paulo c

| cavallo Ãrgenté,* que está aos cui' 
dados de Ê. Ribeiro,

DELVA FOI VENDIDA
j. Azeredo, pro-

prietario dc Cabòchard c Canção,

i.000 metros — 5:000§000 do compositor

H I P P I S M 0
SARANDI"CAPITÃO

A PROVA
MULLER"

VENCEU
FELINTO

O concurso hippico realizado,
hontem, no hippodromò do Ita-
maratv, em beneficio das insti-
tui cões hippicas do Estado do
Matto Grosso, attrahiu ao antigo
campo de corridas do Derby Club,
uma assistência numerosa e se-
lecta.

O pareô mais importante uo
dia, denominado "Capitão Felinto
Muller", teve como vencedor o
cavallo Sarandi, montado pelo Io
tenente João Franco Pontes, cuja

performance foi digna de elogios.
O representante da Escola Ml- ,,,,»,

litar obteve, além do primeiro o nente Muniz Aragão

secundo Iogares na prova, acima,
colloeação na prova

100; dupla (.iS3)i

As semanaes da Associa-
ção Commercial

A directoria da Associação Com-
mercial do Rio de Janeiro resol-
veu que as suas sessões semanaes
continuem a ser realizadas ás
quartas-feiras, abrlndo-se, porem,
os trabalhos, ás 16 horns. ao
invés de 1+ l'2 horas, como ató
aqui íol observado.

ferida fabrica nfto mais se inte- | failecimento de Young Stribhng
ressoa pelo raidman. depois que
este teve a sua bicycleta Peu-
geot roubada. Deante disto, o sr.
Isidoro proseguiu na sua marcha
& custa própria, fazendo prele-
cções sobre o cyclismo, etc.

O seu fim principal 6 diffundir
o gostíb pelo sport da bicycleta
em todo o mundo. Vem reunln-
do dados para' a elaboração de
um livro de memórias, do

fluencia
pathia na
,. vahtagen
lc! do cura."

rom muita habilidade e pro-
onheoimento da Historia

o dr. Cassio do Re-

zendo discorreu
te
vr-is <|"^
.•ia, colhendo pr
plltUSOf.

Iüi theso do dr. i.asM'i
nr-nd», cvldfnda-se uma
cupaçftoi chamar a atteneflo do»

IntMleetiiae?' pnrn o fstudo

doutrinas hBnemannlanas,

f,ín,lo co
da Medicina,

flo discorreu ime
fazendo résaltar faetos nota-

erm>o»gnrnm a nssirten-
o!on£ü'lo;' ap-

¦iü Ba-
preo :-

de ciue possam critlcal-as com se-
Bürancja'. Klle não tem a preoc-
çupaQÜo de proselytismo. Desejt,
apenas, n"''' não critiquem a Tio-
nieopathia sem previamente eo-
nhecel-n. Julga niesmo tnie nüo
ha razão desta separação na me-
dicina de homoopathst o allopa-
tima, sendo de oplnifLO que ns
duas medicinas devem «er ensl-
nadas comptilsioriamente.

As ultimas palavras do ora-
i dor foram cobertas por extensos

1 applausos.
ntelligentemen- ! Na próxima segunda-feira no

mesmo local a rua Frol Caneca,
n. 94. séde do Instituto Hahne-
mnmilano. oeup.irá a tribuna o
rir. TheophiVo Kolasco de Almei-
tia, quç (liHsçrlnrá t<ohr^ o lheniíi
'•Alteração profunda do quadro
do Mendelejeff, Valor do poten-
ciai doaas eleemntos na Homeopa-
thia".

qual
constarão todas as impressões co-
lhldas nas terras que visitou, em
contacto com os povos de usos c
costumes mais dispares.

Sobre o sport, disse-nos ter ob-
servadò em alguns paizes o so-
guinte : no Japão, um desenvol-
vimento extraordinário de nata-
ção o de athletismo. Existem pis-
clnns por toda parte e pistas dc
athletismo até para uso popu-
lar. Desde a idade escolar, isto 6.
aos 16 annos, mais ou menos, o j
japouez começa a sua educação
sportiva c militar. Na índia, o!
povo se interessa mais pilo ho- \
ckey. tennls c athletismo, apesar •

o famoso pugilista da Geórgia,
victima, ha dias, dc lamentável
accidente dc automóvel.

Stfibling- era uma figura de
destaque mundial, possuindo um
"record" de mais de 300 comba-
fces, muitos dos quaes ganhos
por knock-out. Depois do seu
inesperado fracasso deante de
Max Schmelling. então detentor
do campeonato do mundo, Stri-
blin.(í desappareceu da publici-
dade, retornando, ha dias, em
conseqüência dc duas pelejas
que venceu magnificamente.

Com a sua morte, perde o pu-
gilismo universal uma de suas
figuras mais expressivas c um
dos boxadores mais completos
da actualidade.

llMS
df.m

Concurso mutuo de
foot-ball

"LOJAS FEDERAES", Avenida
Illo Branco. 117

Con cessionários : OSCAU * C.
(Autorizado prln Prefeitura do

Districto Federal).
Km-ani suas apostos

Doinlnco
par,i

VASCO X CORINTHIANS
FLUMINENSE X SANTOS

PAULO X BOMSUCCESSO
VPIRANOA X AMEKICA

IIIBIMTAE-VOS

A caspa mais rebelde é
extineta em 48 horas

COM

FAVOGENIO
Medicamento c loção de esqui-
filto perfume Impede a queda
do cabello e debclla as eeze-
mas, tinha, t^borrhóa, etc., cm
pouco tempo. Dcstróu os pa-
ru.Mta-s da cabeça c da barba
rapidamente. Perfumaria
A' GARRAFA GRANDE Rua

Uruguavuna cn.

Ha individuos que, por não
haverem tomado chá em peque-
no, já mais deviam ser postos
em Iogares onde precisam es-
tar em contacto directo com ou-
trás pessoas. Está neste caso o
de nm empregado do "match-

maker" Bernardo Wull. Sabba-
do, não podendo o nosso reda-
ctor sportivo assistir, por mo-
tivo de saude, á reunião de box
annunciada, no Theatro Repu-
blica, attribuiu essa incumben-
cia ao nosso companheiro Man-
sur Mattar, que, estando á por-
ta aguardando a chegada de um
amigo, foi grosseiran....te abor-
dado por um sujeitinho quo
exercia as "altas" funeções de
porteiro, o qual, sem o menor
respeito, o desconsiderou.

Não lhe valeu externar a sua
qualidade de jornalista. O tal
individuo persistiu na grosseria
e só não foi castigado porque
varias pessoas impediram r,u<; o
nosso companheiro lhe desse o
correclivo necessário.

0 curioso é que alguns em-

presarios de box o alguns pugi-
listas vivem a utilizar-se gra-
tuitãmente da imprensa para a

pro'n'n'8fàrida do suas reuniões e
não sabem, na maior parte das
vezes, corresponder á gentileza
dos jornaes.

O sr. Bernardo Wull pode vir
á nossa redacção basear os in-
gressos que nos entregou para a
reunião de sabbado ultimo. Não
os utilizamos, porque, deante.
do vexame imposto, o nosso rr-
present ante se retirou immedia-
lamente.

Os nossos redactores não de-
v. n favores a pugilistas, em-

presas ou "muüh-mnkers" tia-
qui ou de qualquer outra parte,
razão pela qua! não sc Eujeitam
a grosserias como a mencio-
nada.

a segunda"Turf Mattogrossense".
As corridas rasas e as prova»

de obstáculos, tiveram os seguin-
tes ganhadores :

1« parco — "Dr. h. de P. Ma-
chado" — 1.000 metros — 1:0005
e ioos — Venceram : em Io, Es-
tio, tenente Ricardo Bezerra, do
Club Hippico: em 2°, Colorado,
capitão Oobavio Guerln, da Escola
do Cavallaria: em 3", aallipoll.
capitão Djalma Fonseca, cla Ia
regifio militar.

Correram mais: Jack, 1-tatiHya,
Duvidoso' e Gaiato.

Não correram : Guarany e To- |
blano. .„„

Rateios : 40S700; dupla ^3).
42S500.

Tempo : 73" 2|5.
Movimento de apostas: 1:478*.
2" parco — "Jockey Club Bra-

sileiro" — 1.000 metros — 2:000$
e 100S — Venceram : em 1°, Cerro
Largo, sr. Carlos Alencar, do Club
Hippico; em 2o, Gampá, capitão
Djalma Fonseca, cla Ia região ml-
litar; em 3°, Maracanã, sr. Aloy-
sio B. Rodrigues, cio Club Hip-
pico.

Correram mais : May Flower,
Dragão c Joapcry.

Nâo correram : Spahi. Blquette i
e Corinca.

Rateios: 35$100; dupla 121).;
13-lSíiOO.

Tempo : V* ' 2J5.
Movimento do apostas : -1:402?. j
3o parco — Prova "Turf Matto-

grossense" — Percurso cm tempo
— 800 metros — 10 obstáculos-
Venceram : em Io, Cameleão, te-
nente Djalma Silveira, da Escola
de Cavallaria, em 100"; em 2»,
Cara Cara, sr. Carlos Cavalcanti,
do Club Hippico, em 137't em
3o, Gúayacuru', tenente TbeOplillo
Ferraz, da Escola de Cavallaria,
cm 140".

Foram desclassificados : Gclsl-
nha, Socego c Gato.

Nio correram mais : Cossaco e
Chopin.

Rateios: 70Ç-100; dupla (33),msooo.
Movimento de apostas: 4:2569.
4o parco — Venceram : em 1°,

Fbro. tenente Franco Font-.s. d»
Escola Militar, irin 116"1:!3; ein
a', Jararacussu', tenente Renato
Paquet, da Escola de Cavallaria;
em 3°, Alegrete, f.r. Borgct de Al-
meida, do Club Hippico, em 138'
e 1|5.

Correram mais : Rival, Mmua-
no, Marouiy/, DWrtnsnr.n « Xodó

Rateios :'1W70°-
Movimento de apostas: 6:124*.
Classificação geral da prova :

em Io, Camele&o; om 2o, Eoro;
em 3°, Jararacuasu'; ern 4o, Caw,
Cara: em 5o, Alegrete; em 6\
Gúayacuru'; em 7o, Marqueis; em.
8o. Minuano : em 9'1, D'Artagnan;
cm 10°. Rival.

õ" pareô -- Prova- "Capitão Fe-
flnto Muller" — Percurso em tem-
po — 1-000 metros -— 5:000?.
1:500S. 1:000$, 400S e 250$ •—

Venceram : om Io, Sarandi, tenen-
te Franco Pontes, da Escola Mill-
tar, em 14" 315: em 2°, Rteg, to-

da .Escwia
MÍUtãr,"om 132" 2J5; om 3°. Apa.
tenento Eloy Menezes, da Escoltv
Militar, em 134" 4|5.

Correram mais : Bismuth, Pira-
Jft, Big Boy. Dóa. Tupy e Fantaa»
ma. Não correu; Hindu',

Rateios :'4OÇ30O; dupla (14).
00*000.

Movimento de apostas : 8:H.'.0*
6o pareô — Venceram : em 1*

Alas. tenento Franco Pontes, ds
Escola Militar, era 121" 215', c»
2° My Boy, sr. Borges dc Almei-
da, cm 130" 3]S; em 'i°. Macaco,
tenento Joáo B, da Costa, da Es-
cola de Cavallaria, em 149" 2(5

Correram mais: Wallestom,
Colt, Tlagre, Pyrrho, Catl c Anda-
rahy.

Não correu Contessa.
Rate-los: 4.7Ç500; dupla (111,

180Í200.
Movimento do apostas: 10:480$,
Classificação geral da prova:

em 1°, Sarandi: em 2». AJtp:; eu.
3\ My Boy; em 4o. Rtsg; cm 5"
Apa; em 6o, Pirajá; em 7o. Bis-
muth; em 8o, Maca-co: em 0°, Big
Boy, e em 10°, Pyrrho,

Movimento geral" das apostais ;
33:4405000.

Betting liquido: 5:176*000.

PARA ASSIGNAR
REVISTAS E
JORNAES

PROCURE

AV. RIO BRANCO, 137 . RIO
R. 3 d* Dszambro, 48 - S. Paula

"BANDEIRA DOS DEZOITO'
Em commemoração ú date

de 3 dc outubro, a Bandeira
dos Dezoito inaugurou, em
sua s6de,numa reunião inl-i-
ma de aeus associados, um
quadro com as figuras herói-
ca.s dos 18 do Porte.

Falaram, nessa oceasião, o
presidente cm exercício dr
Felix Bocayuva e o dr. França
Leite .

Em seguida, foi descerradõ
o quadro, que estava coberto

leom a bandeira nacional, sob
j uma prolongada salva cie nal-
I mas dos presentea,

*«*«*m*
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MOVIMENTO DE VAPORES
UNHAS TRANSOCEANICAS

DA EUROPA PARA A AMERICA DO SUL

¦niiARTA-FElRA. 4 DE OUTUBROPgJS^

Ü
PORTOS

1'KOCEDENCIA

IUO Oli JANI31KO

"NAVIOS

DESTINO

PORTOS
Hi.

Gênova 
Bordeaux ....
Trieste 
Bremen 
Antuérpia ...
Southampton
Londres 
Hamburgo ...
Gênova 
Havre 
Liverpool ....
Amsterdam...
Lfüdrcs 
Hamburgo ...
Hamburgo ...
Londres 
Southampton
Marseille ...
Havre 
Bremen 
Amsterdam .
Liverpool ...
Gênova 
Londres 
Londres 
Gênova 
Gênova 
Southampton
Amsterdam .
Trieste 
Hamburgo . .
Havre 
Londres ....
Londres 
Southampton.
Brpmernnvon.
Glasgow ....
Amsterdam .
Gênova 

D
10
10
U
14
lti
113
16
19
21

2(i

28
ÍSO
SO
.11

D
12

¦ ¦••¦•••Campana
Massilia
Oceania 
Madrid 
Joseph Charlotte.
Asturias 
Almeda Stnr
Monto Olivia....
Duilio 
Lipari 
Dolnnibro 
Zeelandia
High Patriot
Gen. Árticas
Cap Arcona
Balzac 
Almanzora 
Mendoza 
Formose 
Sierra Salvaria..
Zeelandia 
llolbein 
Princ. Giovana...
Ávila Star
Hig. Monarch.. ..
Ct. Biàncamano.
florida . 
Alcântara 
Orania 
Noptunia
Cen. S. Martin.. .
Bello Isle
Hif-h Chieftain...
Andalucia Star..
Arianza 
Sierra Nevada. ..
Lirinell 
Flnijdvin *
Belvedere 

5
5
5
7
n
8
9

10
10
12
18
ló'
16
10

6 O
;;6
ir.

28
28
B0
30
81

6
9
0

12
.13
20
20

Aires...
Aires .
Aires .
Aires...

Santos ...
B. Aires..
B. Aires..
B. Aires..
B. Airos .
B, Aires.,
Rio G. do
B. Aires...
B. Aires..
B. Aires..
B. Aires..
B, Aires..
B. Aires..
15. Aires..
B. Aires..
B. Aires.
B. Aires..
B. Aires..
B. Aires..
B. Aires..
B. Aires..
B. Aires..
B, Aires..
B. Aires..
B. Aires..
B. Aires..
B. Aires. .
B. Aires.
B. Aires.
B. Aires..
B. Aires..
B. Aires..
B. Aires.
B. Aires.
B. Aires.

Sul

3-29150
4-6207
3-5S40
4-C121
3-4827
4-0000
4-7800
4-1582
8-SS-10
4-6207
;;-'Sí'0
2-ÍI0Õ0
4-S000
4-1682
4-1582
8-4830
4-8000
3-2930
4-6207
4-6121
2-9000
3-4830
3-5840
4-7200
4-SOOO
3-5810
3-2930
4-S000
2-9900
3-5840
4-1582

, 4-6207
4-8000
4-7200
4-8000
4-0121
3-1830
2-9900
3-5810

MERCADO CAMBIAL)
Não funecionou hontem, conforme aniunu-indo, o

biul. Damos u seguir ns cotações de 2 do

D8S187

mercado cam
corrente. . __,._„,,
LIBRA 00 d., *t 39/256, 57$798LIBRA, 

^0«F;LAK f2$000 _ ESCUDO, $565
RIO, 2. — O mercado cambial abriu na mç

sição da véspera, isto 6, libra a
12$00Òi tornando-se porém mnis
ra, que foi a 58Ç071 a libra,

~'¦' 
Na praça o cambio particular regulou 71?

libra e 15$ nara o dollar.
A's 10 horas, o Banco do Brasil affixou a seguinte

tabeliã:

á vista, 4

-ma pOr
D7S798 c o dollar u
frouxo na rcabertu-

ficando o dollar innltc-

para u

Libra, a 90 <l.
Libra, ú vista
Libra. cabo. .
Franco . . .
Marco. . . .
Franco suisso
Escudo . . .

Tara as sua
prava:

. 57Ç798

. 58Ç181

$730
•1,8155
3Ç635

, 
"JD65

coberturas

Lira
Peseta 
Franco beljra . .
Dollar
•Poso arg., papel.
Montevidéo . . .
Mil rer..-* ouro ¦ •

Banco do Brai

$980
1Ç565
2Ç615

12*8000
¦18015
7Ç300
t',855 I

il com-

A 90 DIAS lis

Libra.
Dollar.
Franco
Lira .
Marco.

Libra.
A's ll

A' VISTA

56$880
11*30*10 '

$700
$930

•iíflSO

40
Í705
$9 10
8210

Dollar.
Franco
Lira .
Moiíb  '-

CABOCUAMMAS
Libra  578*180
Dollar  118790

5280
horas, p*or oceasião da reabertura; o Ban-

S/Paris
S/Lisboa
S/Berlim
S/Amsterdam
S/Benic
S/Bruxellas  • • •

EM NOVA
NOVA YOItK,'2.

FECHAMENTO
Telegraphica:

S/Londres, ipor libra
¦S/Paris, por franco
S/Gonovn, por lira
S/Madrid, por peseta
S/Amstordam, por florim.. ..
S/Bcrne, por franco
S/Bruxcllas, por franco
S/Berlim, por marco

NOVA YOTIK, 3.
ABEltTUBA

Telcgraphicu:
S/ Londres, por libra
S/Paris, por franco • .-
S/Genòvn, por lira

I S/Mndmd, por peseta
! S/Amsterdam, por florim.. ..

S/-Bòrno, ipor franco
S/Bruxellas, por franco
S/Berlim, por marco

EM BUENOS

102.00
12.90
7.62

15.85
22.05

Y O Ií K

78.70
102.75
12.95
7.65

15.90
22. I0

Hoje Anterior
4.78.12 4.76.25
0.08.00 0.00.00
8.17.00 S.08.50

12.98 12.82
C.2.,65 61.88
30.10 29.74
31.06 21.37
37.08 36.00

co do Brasil affixou as seguintes cotações:
A 90 DIAS

Londres .... 58$071
A' VISTA

Londres .... 58S45S
Paris $.740
Franco suisso. 3$640
Bruxellas. . . 2!f615

Hespanha. . . . 18505
PABA COBERTURAS

Lond-cs, 90 d. . 578110
Londres, á v.. . 578550
Londres, cabo.
Franco, 90 d. .
Franco, ã vista

Hoje
1.70.50
6.10.00
8.19.00

13.00
62.85
30.20
21.71
37.15

AIREÍS

Anterior
•1.78.12
6.08.00
8.17.00

12.98
62.65
30.10
21.66
37.08

Continental
Banco dos Varejistas. .
America Fabril
Brasil Industrial . , .
Alliança ........
Corcovado 
ManuTactora
Nova America
Esperança .......
Progresso Industrial , .
Petropolitana ...'..
•lardim Botânico, (int.).
Taubatô Industrial . . ,
São Jeronymo
Docas dc Santos, nom. ,
Docas clc Santos, port. ,
São Lourenço
Jardim Botânico, nom..
Merendo
Brahma

DEBENTURES
Confiança
Progresso Industrial .
Docas da Bahia. . . .
Docas dc Santos . . .
Fluminense F. C. . . .
Bellas Artes
Nova America. . . .
Manufactora
Companhia Brahma .
Doteis Palace . . . ,
Mercado

200$000
390$000
1ÜO$000

170$000
200$000
85$000
80?Ü00

140$000

123$000

115$000

190?000
¦ 385*3000

42?000
S0Ç0O0

80Í000

122$500
235?000
245ÍJ0OO
200?000

41õ$000

100$000
165*000
4ü$000
101$000
71S000

BUENOS AIRES, 3,
ABERTURA

Taxa tolegraphica: Ho}»
S/TjOndres, por 8 ouro, t/v., 4*1 13/10
S/Londres, por ? turo, t/c 45 lt

M ONTEVIDÉO

190$000
1:080$000

por
EM

MONTEVIDÉO,

Camara Syndical dos Corretores
CURSO OFFICIAL DO CAMBIO EM 2

DA AMERICA DO SUL PARA A EUROPA

! PROCEDÊNCIA IUO DB JANEIRO

•ORTOS NAVIOS

DESTINO

POKTOS
1

B. Ai rer....
B. Aires...
B. Aires .
B. Aires...
B. Aires....
B, Aires...
B. Aires...
B. Aires....
B. Aiers...
B. A ire;..
B. Aires..
Rio .......
Montevidéu
Santos . .. ,
B. Ailrcs..
B. Aires...
B. Aires...
B . Aires. . ,
B, Aires .
Montevidéo
B, Aires...
B. Aires...
B. Aires...
I!. Aires..
15. Aires..
Montevidéo
R, Aires .
T!. Aires..
B. Aires..
B. Aires..
B. Aires..
B. Aires.
B. Aires..
B. Aires..
T>. Aires
B. Aires..

í B. Aires.
B. Aires.

1 B. Aires. ,
I B, Ai'-es.

B. Aires.

4
•1
ü
6
8

10
10
11
11

•1 1.
1 I

16
17
18
19
20
21

21
24
25
20
27

31
31.
31

5
i
7
8

U
11

14
15
20
21

27

Sierra Nevada,.. 4

Nasmyth  *'
Alsina .... 6

Belvedere  0
Arianza  8
Hig. Prlncess.... 10
Fiandria  10
Lasscll  11
Gen. Osório  11
Kerguelen  11
Massilia  14
Ruy Barbosa  15
¦Upwey Grange... 16
Joseph Carlottc 17
Oceania  18
Monto Rosa  19
Campana  ^0
Duilio 21
Asturias  22
El Uruguayo  28
HíeIi Brigade.... 24
Almeda Star  '.',

Princin, Maria. .. 25
Madrid  26
Princ. Giovanna. 27
Marqueza  29
Zeelandia  31
Monto Olivia  •". 1
Lipari  31
Almanzora ...... 5
Mendoza  1
High Patriot . 7
General Artigas.. B
Cap Arcona  11
C. Biàncamano... 11
Ávila Star  14
Sierra Salvada.... 15
Florida  '20

High Monarch— 21
Noptunia  22
Prince Giovanna. 27

Bremerhaven.
Londres
Marseille ....
Gênova 
Southampton.
Londres 
Amsterdam .
Liverpool . ...
Hamburgo...
Havre 
Bordeaux .. .
Hamburgo . . .
Londres
Antuérpia .. .
Trieste 
Hamburgo .. ¦
Marseille . . ..
Gênova 
Southampton;
Liverpool ... .
Londres 
Londres 
Gênova 
Bremerhaven.
G cn o v a 
Londres 

I Amsterdam. .
Ilambu-jo . •
Havre 
Southamp lon.
Marseille ...
Londres ....
Hamburgo ..
Hamburgo ..
Gênova 
Londres ....
Bremerhaven
Geivova ....'Londres .. ..
Trieste 
Genova 

4-6121
3-2930
3-2930
3-5840
4-8000
4-8000
2-9900
3-4830
4-1582
¦1-6207
4-6207
4-2098
4-5261
3-1827
3-5840
4-1582
2-2920
3-5810
4-8000
(-5201
4-8000
4-7200
3-5840
4-0121
3-5810
4-5201
2-9900

. 4-1582

. 4-0207
4-8000

. 3-2980
. 4-S000
. 4-1582

4-1582
. 3-5540

. 1-7200
. 4-6121
. 3-2930
, 4-8000
. 3-5840

. 3-5S40

Londres, 90
4 9/64, .

Londres, a
4 7/6*1. .

Paris. . .
Allemanha
Itália. . .
Portugal .
Bélgica, o u
Hespanha.

PARIS,

dias.

vista,
57?902

5SÍ103
8735

48155
,8985
S587

2Í015
18565

Suissa 386 10
Tcheco Slovaquia $540
Nova Vork, á v. 128000
Montevidéo . . í?300
B. Aires, papel 48645
Hollanda, florim. 78558
Japão, ven.... 3*580

MERC. DE MOEDAS

ABERTURA
Taxa telegraphica: Hoje

S/Londres, por S ouro, t/v.. 37.00
S/Londrcs, por $ ouro, t/c 37 %

Anterior
44 %
45 7/32

Anterior
30 -'ü
37 vs

Lira. papel .
Escudo, papel

EM PARI S

FECHAMENTO

S 
'Londres, á vista, por libra . . .

S/Italia, ã vista, por 100 liras . .
S/Nova York, á vista, por dollar . .

EM LONDRES

Hoje
78.57

131.12
16.42

18180
$6<i0

Ant.
7.8.67

BOLSA DE TÍTULOS
Não funecionou hontem a Bolsa dc Títulos, acom-

panhando as suas congêneres e os estabelecimentos
bancários. Damos a seguir as ultimas offertns um 2:

160$000
40$000

j908000

2075000

180?000
1:055$0Ò0

198?000
210?000

STOCK EXCHANGE DE LONDRES
LONDRES, 3.

TÍTULOS BRASILEIROS
Fechamento-Com pradores

FEDERAES Hoje Anterior
Funding, S 87. 5. 87.10. 0
Novo Funding, 1914 . . . 72.10. 72.10. 0

Conversão, 1910, 4 •%. . .
Empréstimo de 1913, 5 yo.
Funding, 1931, 5 %. . . •

ESTADUAES
Districto Federal, 5 %. .
Rio de Janeiro, 1927, 7 %
Bahia, 1928, 5 
Pará, 5 

TÍTULOS DIVERSOS

Anglo South Amer. Banir,
Ltd., série "B", integ. .

Bank of London & South
America, Ltd  •

Brazilian Traction, Lignt
& Power Co., Ltd., 3 . .

Brazilian Warrnnt Ag. &
Financo Co., Ltd. £. . •

Cables & Wireloss, Ltd.,

("B" Shares) .....
Royal Mail Steam Paclint

Co., Ltd
Imperial Chemical Indus-

trios, Ltd • •
Lcop. Kail. C. Lt., 6 '/£ 7o

term., deb., 1933 ....
Lloyd's Bank, Ltd., ("A"
Shares •

Rio de Janeiro City Imp.
Co., Ltd

Rio Flour Mills & Grana-
ries, Ltd •

S. Paulo Railway Co., Ltd..
Western Teleg. Co., Ltd.,

4 c/0, Deb. Stock

TÍTULOS ESTRANGEIROS

Emp. 
'de 

Guerra Britani-
co, 3 Vi %, 1927-47 . . 101.

Consolidadas, 2 Vi %. . . 74.

23.10. 23.10* •

34. 0. 34. 0. O

59.10. 59.10. 0

35. 0. 35. 0. •

27. 0. 27. 0. •

12. 0. 12. 0. 0

6.10. 6.10. •

0. 7. Í O. 1- *

B. 0. I 6. 0. «

14.12 14.50

0. 2. O. 2. •

13. 0. 13- 5. •

5. 0. 5. 0. »

f. 9. I. B. 7

90. 0. 90. 0. «

2.13.10 !*i 2.13.Ifl

1. O. 1. 0. 0

1.19. 1.18. 9
99. 0. 99. 0- 0

?*'

%

99. 0. 0

0
6

99. 0. 0

101. 5.
74. 2.

*
6

BOLSA DE TÍTULOS DE S. PAULO
MOVIMENTO DO DIA 2 DO CORRENTE

134.
16.

LONDRES.
rELEGRÀMMA FINANCIAL

i Taxa dc desconto:

| Banco da Inglaterra
Banco da Franca
Banco da Itália ..
Banco da Hespanha

' Banco da Allemanha
Em Londres, 3 mezes .....
Em Nova Vork, 3 inezes, t/v..
Em Nova York, 3 mezes, t/c.
Londres, s/Bruxellas, á v.. i' .
Gênova, s/Londres, ú v*., i' . .
.Madrid, r/Londres, á v., £ . .
Gcnova, s/Paris, á v., 100 frs..
Lisboa s/Londres, t/v., nor £.
Lisboa s/Londres, t/c, por i'.

Foch.

li '
4 <

11,' 1G
;:â '
li '

2'!. 05
58.50
36.70
7 1.48
99.00
98.75

Ant.
li f
•j i'.. '

V- '
6 

" 
'
'

11 /.! 6
% '
Vi '

22.10
58.75
36.90
74.40
99.00
98.75

A' vistll. n/lib
S Nova Vork. .
S/Genova • ¦ ..
S/Madrid ....
S/Paris..».. ..
S/Lisboa .. ..
S/Berlim . . . .
S/Amsterdam..
S/Bernc
S/Bruxellas . .

A' vista, p/lib
S/Nova York. .
S/Genova . . . .
S/Madrid .. ..

ABERTURA
Hoje

1.79.00
53.62
30.S7
7S.65
102.00
12.91
 

7.63

15.88
22.05

FECHAMENTO (15.28)
Hoje

4.79.50
58.63
36.70

fech. ant 1
4.80.00

58.70
36.87j
7,8.70

102.75
3 2.95
7.65

15.90
22.10

Fech. ant.
4.80.00

58.70
36.87

Uniformisadas, de 1:0008000 .
Div. Emissões, 1:0008, nom.. .
Div. Emissões, 1:000?, port.. .
Empréstimo de 1903, port. . .
Obrig, do Thesouro, 1921 . . .
Obrig. do Thesouro, 1930 . . .
Obrig. Ferroviárias, 3.tt em.. .
Ap. Municipaes, 1906, port.. .
Ap. Municipaes, 1914, port.. .
Ap. Municipaes, 1917, port.. .
Ap. Municipaes, 1920, port. . .
Ap. Municipaes, 1931, port. . .
Ap. Municipaes; D. 1.535 . . .
Ap. Municipaes, D. 3.264 . . .
Ap. Municipaes, 6 %, D. 1.023.
Ap. Municipaes, D. 1.933, . . .
Ap. Municipaes, D. 1.948 . . .
Ap. Municipaes, D. 1.999 . . .
Ap. Municipaes, D. 2.093 . . .
Ap. Municipaes. D. 2.097 . . .
Ap Municipaes, D. 2.339 . . .
Ap. Municipaes, 7 '.', D. 1.622.
Bello Horizonte, 7 -7o. 1:000$.
Petropolis
Pref. Alegrete, 12 %, (port.),
Pref. S. Leopoldo, 8 % ... .
Pref. Gravntahy, 8 % ... .
Rio Grande, 500?, 8 % ... .
Rio Grande. 1:000?, 8 c/c. . ¦

| Espirito Santo. 1:000$, 6 % .

| Minas Geraes, 1:000?, ant. . .
| M. Geraes, 1:000$, port., 5 ',.

M. Geraes. 1:000$, nom., 5 %.
! M. Geraes, 1:000& port, 7 c,ír.

Obrig. Minas Geraes. 9 '/. . .
Rio dc Janeiro, 100?, 8 '7o . . ¦
Rir, de Jau.. 500?, 8 %. port. .
Rio Janeiro, 8%. 1:000?. 2.316

BANCOS E COMPANHIAS
Banco do Brasil.
Banco do Commercio
Banco Regional
Banco Mercantil
Banco Boavista. . 
Banco Funccionarios Públicos.
Argos  . . .
Banco Econômico. ......
Banco Portuguez, port
Previdente

870Ç000
8058000
867?000
SSO.Y-000

:000?000

1598000

.160$000
1S4Ç500
1S2?000
173Ç000

191$000

1SO$000
1788000

420?000

865?000
S62Ç000
8068000
860$00Ò
998?000

1:010?000
1:035$000
157S500
154?500
157*000
1585000
184S0O0
180?000
172S000
I45Ç000
189?000i
175.8000 i
173Í000
1SSÇ0O0

177Ç500

785?000

iVooo$ooo
1:000$000
1:000$00U

1:000?000
(550$000

710?000 7O5ÇOO0

903Ç000 9'00$000
056?000 1:053$000
101.851)0 100ÇOOO

4ÜO?000
9508000

394?000 392Ç000
120?000
95?000

4SO?000 

48?000 ——
;610?000 2:5905000

35$000
73Í000 708000

O merendo de títulos publica"? e
particulares funcclonou em condi-
çòe.s petteo Interessantes. Os nc-
gocios Kcmmnram apenas 
366:510(8000. dos tiuae.s 101:54G$000
foram realizadas no pregão da
abertura e 264:964S, no pregão do
fechamento.

O maior volume de negócios foi
alcançado em titulos públicos, que
obtiveram transaecões no total do
343:6848000. Os titulos partícula-
re.s não conseguiram maior Inter-
ejf.se, limitando-se seus operadores
a transacgôes no valor de 22:826$.

NEGÓCIOS REALIZADOS
ABERTURA

Fii lidos lltbllcos
50. 15. 18, 1 Obrigações Estudo

"1921". port., 780S; 40 Obrigações
do Estado "1922", port. 775SO00.

Títulos particulares ]
60. 15, 2, 1 Aeções Companhia I

Mogyana. GOS: 2 Aeções Banco dc j
S. Paulo, 173S000.

FECHAMENTO
100 Obrigações Estacio "1922".

I port.. 775S; 26 Obrigações J3stado

j 
"1921". port.. 780S; 20:0005. Obri-

I gações do Estacio "Café", 560$:

| 150 letras Câmaras Capital "1926".

99$: 100 Letras 'Csm&ra Capital
! "1913". 87$: 60 letras Camara Ca-

pitai 
"1909". 85S; IO. 10 Apólices

Municipaes "1931". 9508; 7 Apoll-
ces Federaes. unif.. nom.. 870S;
10:0005, 30:000S Bônus do Tlie-
somo. 4 "B". 99S250; 26:400$ Bo-
nus do'Thesouro s|ò 4 "C". 97B8:
1:200S Bônus do Thssoúro s;c, 8
"C", 93SO00.

Titulos piiiticulares
33 Aeções Companhia Pau-
nom., 237$; 70 Debentures
O Estado". 85S000.

ULTIMAS OEFEUTAS
FUNDOS PÚBLICOS

Estaduaes — Obrig. "1921", por-
tador, 7 °!°, juros em 1|1-1|7, vend
—• comp.. 775$; Obrig. "1921",

nom., 7 "1°, 111-117, 7905: 770$:
785S; 7758; Apólices 3a a 6a e 6a

'1922". port.. 7 °i°. 1|1-1|7.

17,
lista,
SA.

e 13a a 15*"*. —; 680$; Obrig. do
Estado "Café", 5G0S; 557$; Bônus
cio Thesouro 12 "B" 10:00OS, —;
96$: Bônus do Thesouro 1 "C" —
10:000*5. 96S; —: Bônus do The-
souro 2 "C". 10:000$, 95$; —.

Municipaes — Capital (Viadu-
cto) 6 °i° l|5-l|il, •—; 68$; Capi-
tal "1913" 7 üi° 2|l-2;7, —: 853;
Capital "1913" 7 V. 1|4-1|10. —;
88$; Capital "1925", 8 °|° 1!3-1!9,
—; 9GS; Capital "192G". 8 °|°, 1*5-
1|9, 100$; 97; Apólices "1929". —:
—•; Apólices "1931". 955$; 940$:
Araras Ia e 2«, —; 90$; S. J. da
Boa Vista, —; 90$; Amparo, 8 °|°.
1I3-1|9, —; -~; Agudcs, 50O$; 400$;
Botucatu, 8 °|°, 3|9-30|10, —; 94$:
Limeira, —; 94$; Piracicaba. 9 °|°,
10-3-10-11, —; 915S; R. Preto, 8
°|°, 1|1-1|7, —; 96S000.

PARTICULARES
Aeções de Bancos — Brasil. —;

380$; Commercio e Industria, 282$;
278$; Commercial. integr.. 278-S;
270$; S. Paulo, 173$; 170S: Estado
de São Paulo, 1805; —; ítalo Bra-
sileiro, —; 18$; Commercial. 60 %,
200$: —: Cate, 50 %, —; 50$;
Caíé. integr., —; IOOS. -

Aeções ile Companhias — Pau-
lista, nom.. 238$: 236,?; Mogyana
E. de Ferro. 62$; 58$: Paulista,
port., caut., 240$; 2383; Paulista,
port.. dei'.. 244S; —; Antarctica
Paulista, —; 210$; Itaquerê, —;
10:0005000.

Debentures — Antarctica Pau-
lista, ex-juras, —; 195S; C. E. R.
Claro, Ia e 2a, —; 96$: C. E. R.
Claro, 3a —; 98$: Melh oram ent.as

j de S. Paulo. —; —; S. A. "O Es-
tado", —: 85$000.

ALGODÃO
O m-ercíkdo esteve hontem para-

lysado nesta praça, assim como em

S. Paulo, não se registrando nego-
cios.

Damos abaixo as cotações « «
movimento om 2.

COTAÇÕES

(Por 10 kilos, Rio "terms")

Preços para entrega em outubros'
Seridó . . T. 3 41?000 T. 4 40?00&
Sertão . . T. 3 38?000 T. 5 36?O0f>
Ceará. . . T. 3 36$000 T. 5 35?00e<
Mattas . . T. 3 35?000 T. 5 33,?00»

Posto em S. Paulo, por 15 kilos,

para entrega em outubro:
Paulista . T. 3 4õ?500 T. 5 42?50fl

COTAÇÕES DA JUNTA DOS
CORRETORES

(Entregas immediatas)

Seridó . . T. 3 38?000 T. 4 S7?0O*v
Sertões. . T. 3 36?000 T. 5 33?000
Ceará . . T. 3 35?000 T. 5 33?000
Mattas. V T. 3 34?000 T. 5 32?00>~i
Paulista . T. 3 34Ç500 T. 5 32?000

MOVIMENTO DO DIA

Stock em 30.
Entradas:

Natal . . .
João Pessoa
Santos . . .
Pernambtreo

Cotai

Fardos
6.51!»

775
375

50
13 l.SLT

7.762
,, 559

CASA LIBERAL!
LIBERAL BERLENEB Si O.

Empresta dinheiro sobre Jotas i
machina*) do costnra, movem,;
planos e qualquer mercadoria

BOA idir/j DE CAMÕES, 60 
'

Telephone: 2-8261

Saidas.

Stock em ,, 7

MOVIMENTO DE 1 A 30

Entradas: Fardos
Rio G. do Norte. „ 4,092
João Pessoa. . . .« 4.227
Maranhão .„.. *i
Santos, .* b. m :.* . m
Ceará „. rt >; •»*. m w

20»

1.091
1.042

55

Total
Saidas . .
1-

10.510
9.492

i)A AMERICA DO SUL PARA OS ESTADOS
UNIDOS E JAPÃO

t PROCEDÊNCIA

PORTOS

3, Aires ...... &
B. Aires  12
B. Aires...  19
tí. Aires  22
D. Aires  26
B. Aires  2

jB. Aires  2
B. Aires  9

|R. Aires  11

RIO DE JANEIRO

NAVIOS g*->

Northern Prince.
W. World
Eastern Prince...
E. J. Marú
Southern Cross..
Leighton
Western Prince..
Pan America
África Maru'

a
12
19
23
26

I DESTINO -S - ag
I TORTOS 2*3

ft*
4-5261New York....

New York.... 3-2000
SewYork... 4-5261
Ame. e Japão. 4-7200
New York... 3-2000
New Yorlc... 3-4S30
New York.... 4-5261
New York.... 3-2000
Afr. e Jatpão. 4-7200

CORREIOS
Esta repartição expedirá malas

hoie, pelos seguintes paquetes:
COM. ALCIDIO — Para Santos,

Paranaguá, Florianópolis, R. Gran-
dc, Pelotas e Porto Alegre, roce-
bendo impressos até ás 6 horas,
cartas para. o interior e cum porte
duplo, até ás 7. •

SIERRA NEVADA — Para Ba-
hia, Madeira, Lisboa, Vigo* e Bre-
men, recebendo impressos até ás 8
horas, cartas para o interior até
ás 8 Vi, com porte duplo e para o
exterior, ató ás íl.

DOS ESTADOS UNIDOS E JAPÃO PARA A
AMERICA DO SUL

PROCEDÊNCIA RTO DE JANE1HO j DESTINO FT
—— — — a a

• PORTOS NAVIOS PORTOS jj]jj
am

New York 6
New York 13
África o Japão,. 3.1
New York 27
New York . 20
New York 10
New York 2 1
África fa Japão*. 2,-í

Eastern Prince... 6
Southern Cross. 13
Montevidéo Mara 31
Pan America  27
Western Prince. 20
American Legion. 10
\V. World  21

La Plata Marú... 28

B. Aires .
B. Aires,.,

Aires.,
Aires,.
Aires .

Aires...
Aires..
Aires..

4-5261
3-2000
4-7200
3-2000
4-5261
3-2000
3-2000
4-7200

CAISS BO PORTO
VAPORES ESPERADOS E A SAIR

HOJE

SIERRA NEVADA —• Esperado
dc Buenos Aires o escalas ao meio
dia, sairá ás 18 horas do armazem
n. 18, para Bremenhaven c escalas.

ARÀRAQUARA — Está no por-
to e sairá ás 15 horas, do arma-
zem 11, para Santos.

ARARY — Sairá á tarde para P.
Alegre, c escalas,

CUBATÃO — Sairá ás 18 horas,
do armazem E, para Porto Alegro
e escalas.

COM. ALCIDIO — Sairá ás 10
horas, do armazem E, para Porto
Alegro c escalas.

PRÓXIMAS SAIDAS.E CHEGADAS

PARANÁ ._ Está nc. porto
poi

sai-
da indispensável demora.

SIERRA BRANCA — Esperado
boje, 4 do corrente, sairá no dia 7,
para S. Joáo da Barra.

TUTOYA —. Do S. Francisco o
escalas hoje, 4 do corrente.

BAEPENDY — De Manáos e cs-
calas hoje. 4 do corrente.

BOCAINA — De Porto Alegre c
oscalas hoje, 4 do corrente.

IIOLSTEIN -- De Hamburgo e
Bremon hoje, 4 do corrente.

SANTARÉM — Dc Belém c es-

6

Conclue na 11a pagina

calas amanhã, 5 do corrente.
COM. CAPELLA - Dc Porto Ale-

gro 6 oscalas amanhã, 5 do cor-
rente.

PARA — De Santos amanhã, 5
do corrente, ás 7 horas.

AYURUOCA — De Santos, a 6 de
outubro.

MURTINHO — Do Laguna e es-
calas, u 6 de outubro.

Do norte,

CORREIO AÉREO

CHEGADAS DO NOKTE SAHIDAS PARA O NORTE

Companhlasl Dias I Hora» Compnnhias! Dia9 I Horas

Zeppelin...| 5 out. | 6 horas Scppeliii.. .| 5 out. | 6.30 hs.
Condor ...| Quintas I 15 horas Condor ... Quintas I a horas
Panair....1 Quartas 115,45" Panair  Sabbados 6 "
Aeropostale! Sabbado3 I 8 Aeropostale Domingos | 10 •*

CHEGADAS DO SUL SAHIDAS PARA O SUL

Cnmpanhiasl Dias I Horas Companliiaal Dias | Horas
Condor ...i Terças f «horas

Condor ... ! Quartas | 16 horas Aeropostale' Sáhbaiúis ! 8 "

Panair .... j Sabbados j 15 " Panair | Quintü' I 6 *•

Condor ... I Sextas 110,30" Condor I Sextas l 10 "
Aeropostale! Domingos | 10 »

SERBA AZUL — Ksperado a

ile outubro do Sul.
THEREZA — De Trieste o esca

las, cerca de 7 de outubro.
COM. ÇASTILHOS

a. 7 do outubro. ,
ITAIMBÉ  De Belém e escalas

a 8 de outubro.
WEST NILOS — -De S. Fran-

cisco a 9 de outubro.
ARATIMBÓ — De Porto Alegre

e escalas, a 10 do corrente.
SERGIPE — De Recife c esca-

las, a 10 do corrente.
NAGARA — Dc Liverpool e es-

calas, a 10 do corrente.
COM. RIPPER — Dc Bclem e es-

calas, a 12 de outubro.
BORK VIU — Do sul, cerca do

13 do corrente,
SERGIPE — Dc Recife e escalas

a 13 de outubro.
CUYABÁ — De Hamburgo c es-

calas, a 14 de outubro.

A D ALTA — Da Europa or;rca de

14 do corrente.
WEST IRA — Do sal, a Id do

outubro. _ .
PORTUGAL — Do norte, a la dc

outubro.

NAPIER STAR —• Da Europa, a

15 do corrente.
AFFONSO PENNA - Dc Manáos

c escalai;, a íl do corrente.
ORIENT — Dos portos do sul, a

21 do corrente. ,,

RAUL SOARES
go e escalas, a 30

— De Hambur-
de outubro.

LAURA C. — De Trieste e esca-
las, cerca de 6 de novembro.

NAVEGAÇÃO AÉREA
GRAF ZEPELLIN - Esperado i3«

Friedrichshafen, via Barcelona o
Pernambuco amanhã, 5 do eorre-n-
te.

VAPORES ATRACADOS
Arfl-is,

ALTOE , , >* »*4w wu m-M m -.1 1
CELESTE. . . . . ,» «• ¦*;.¦*'¦** --i 2
SERRA NEGRA . v M w m m.w «
SERRA GRANDE „- ... ., .* .. ..- 0

K MARGUERITE 7
ALMIRANTE ALEXANDRINO S
IVETE. 0
PARANÁ 10
LINNELL (pateo). v -.* , * . H>
ARARANGUÁ . . „ w ... w >• i l
CAXAMBÚ (pateo)., M w « ,y 11
CURITYBA (patco)u) M *¦*.« * 1::
SIERRA NEVADA M „• m w »'» 18
CUBATÃO . . ,!M m :* M m M :.- F-
COM. ALCIDIO. . . . . . . El

I

LINHAS COSTEIRAS
Sahidas para o Norte Sahidas para o Sul

NAVIOS j _¦: DESTINO ^ I NAVIOS | DESTINO ^

; Victoria..-.. 5 Pará  3-3506 Arary 4|P. Alecrc 3-3566

jMffc;-': Araranguái 5,Cabedello 3-3566 Aràraquara 4 Santos .. 3-3556
; S. Negra.. 5 Recife... 4-2016 Cubatão .. 4 P. Alegre 4-260S
f Tutoya.... 5,Aniarraç. 4-2698 C. Alcidio. 41P. Alegro 4-2698
,i; Itaquera... 5'.Penedo,. 3-1900 Butiá 6 P. Alegro 3-0167
f Pará 6 Belém... 4-269S S. Grande. 5 P. Alegre 4-2016

,;<, Bocaina 7 Recife... 4-269S Itapé 5 P. Alegro 3-1900
*7 Montanhcz. 1 Campos.. 3-0167 Baependy.. 6 B. Aires. 4-2698

:'V D. Caxias. 8 Manáos.. 4-2698 S. Branca.. 7jS.J. *Bar. 4-2016
ri Tãnuary...' 10 Macau... 2-7630 Miranda .. 7 Laguna .. 4-2698

Odette '10 Caravcl). 3-4663 C. Castilho. 7 P. Alegre 3-3566
Itaberá ... 10 ÍCabcdello 3-1900 Itapuhy ... S P. Alegro .".-1900
Murtinho;-. 10 Penedo.. 4-2398 ltaituba.... S Antonina .3-1900
lUtquico ..11 Pará 3-1000 O. Hoepcke. 9 Laguna... 3-3443
ChJV l2|Recife... 3-0107 Pirahy 10 Iguape... 2-7630
Arr.timbó,. 121 Cabedello 3-3.766 Herval 11 P. Alegre 3-0167
<'.;..:,. 12 S. Math.. 3-46C3 Campinas.. 12 P. Alegre 3-35-36

I It&pucn,.-.'. 12 Recife... 3-3666 Itaimbé lü P. Alegra 3-1900
I SMitm-úm.. i:, Belém... 4r2698 Sergipe 12 P. Alegre 4-2698

\. .Ir.fí-guay 13-I3elém... 4-2693 It.-if-RUcé.... 15 P. Alegre 31900
U .'. *;ni u.*.... 1! Recife. 4-2633 Anna LOILagunn,. 3-8443
fi Una 15Antonina. l-26'.':s

LL.OYD NACIONAL. Avenida Rio Branco n. 20.
1.» andar — Tels. 3-3566

c 4-5351

Carga (incl. lriflammavcls no
costado) p<-Io Arm. 5 <lo Cíies
do 1'orto - Tel. 4-4192 e 4-4173.

LINHA RÁPIDA DE PASSAGEIROS

SUL

ARÀRAQUARA

Sahirá hoje, quarta-feira,
4 dc Outubro, ás 15 horas,
para :

SANTOS

NORTE

ARARANGUÁ

Sahirá amanhã, quinta-
feira, 5 de Outubro, ás 10 ho-
ras, pa.ra : *:

CARGUEIROS

Próxima sahida: "Campl-

nas", ern 12 dc Outubro (não

recebe passageiros),

VICTORIA

BAHIA

MACEIS'

RECIFE

CABEDELLO

Scxta-Icira

Domingo

S-ígurida-ícira

Terça-feira ¦

SUL |

ARARY
Sahirá hoje, dia 4 de Ou-

tubro, para :

Rio Grande,

Pelotas c

Torto Alegre

Cte.
Sahirá

bro para

CASTILHO
no dia 7 dc Outu-

Santos,
Quarta-feira I g, Francisco.

NORTE

VICTORIA
Sahirá no dia 6 de Outu,-

bro para :
Victoria,

Bahia,
Maceió,

Recife,
Cabedello,

Aracaty,
Fortaleza,

Maranhã"
z Fará

MUNSON S. S. UNE
Os nnicos paquetes de luxo
NORTE-AMERICANOS cm
trafego entre o Brasil e

Nova York.

Western World
Ripem-lo «I» Illo da TTnta

n 12 dc outubro, nnirá no
mesmo dln

pnra
TniXlU.in, TlEItMTJDA B

NOVA YOKK

Southern Cross
Ksperndo n. t.'I «l«i ontnhro dn
Nova York, NtiirA no mesnto

din parn
SANTOS — MONTEVIDÉO

lã BUENOS AIRES

VIAGEM TRIANGULAR
RIO—EUROPA

NOVA YORK—RIO

A/í-*nlr« Eerae* pnrn o Braxll]
The federal Expresa Companr

— Av. Rio Branco 87
¦TeL 8-2000

MALA REAL INGLEZA
PARA A EUROPA

"Arianza" . . 8 Ontiflsro
"H. Princess" 10 Outubro

PARA O RIO »A PRATA
"Asturias" . . 8 Outubro
"H. Patriot". 16 Outubvo
Fará mais Informações sobre

PASSAGENS E ITRETES
THE ROYAL MAIL STEAM

PACKET CO.
51 — av. RIO BRANCO — 58

Telephone: 4-8000

CIA- CARB0N1FERA
RIO GRANDENSE j

PRÓXIMAS SAHIDAS sis sgS i
NORTE: «f5|3

CHUY — 12 Ont. S o rt £ TS ?.

SUL: ^"'••5 8 1

IBUTIA 

— 5 Out S S 
'2 « *f

t: 
" 9*

HERVAL— 11 Out 9 ° t£"-'

AV. RIO BRANCO 108

r

Próxima
bó", em 12

l*.\hf- M.I.SS
A\pni(lii Riu
Kvprlntcr —
S. A. V. I. -

Branco,
Av. Illo

Av. Hin

20 — I,i>.ju
III ;imu, *i7 -
llriiucn. "I —

.sahida : "Aratim ¦,'

de Outubro. |
Paranagui

c Antonina

ITAIPUCA
Sahirá no dia 12 de Outu-

bro para :
Ilhéos,

Bahia,
Aracaju,

Maceió
c Rccifi

3-3.13:*
¦l-**7H.-|
;!-nt*ii

rCorretores: AFFONSO SM.VA, R. dos Mercado-
CARGAS c FRF.TES4 re*. 12. tels. I-IK00 f 1-3083. — 1.11/ PORTU-

\ (i.\l„ R. \. Inliíuim.i. :1H-I.". leis. 3-3'!'iH e ÍI-ISO?.

vm&mmmt*wm>m «gm

Cia. "SERRi\SM
i

^rlt^i7n^^^a\\WmTiar'^ ^"MTtff'Wllt^Í'tWWli^

De Navegação e Commercio
Rua Primeiro dc Março 133
3" andar — Phone: 4-3709

VAPORES MODERNOS:

SERRA AZUL SERRA BRANCA
SERRA GRANDE SERRA NEGRA

Transportes rápidos dc carga para os portos do Sul
PARA SAHIDAS, VIDE TABELLA DE NAVEGAÇÃO

:.?•.', "*. t*7 
~jh 4..*** M * * -¦'¦'> '¦ -," ¦-.'**•-'•¦• ' -' ¦ ' - J ' - i iiiwiTi-*iri***cÉ*>iJ#tiltjpi
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Concl-usão da 19.a Facr. j

ALGODÃO 
'

EM PERNAMBUCO
RECIFE, 3.

Preço por 15 ka.
Hoje F.ant.

Firmo Firme
41$000 40?000

Mercado
1.* sorte, comp.. .

ENTRADAS

Desde hontem . .
De 1.° de set. p. .

-fliPURTAÇAO

Santos
Existência em sac-

cas de 80 ks.. .

Saccas do 80 ks.
500 600

S.700 8.200

Fardos de 180 fcs.
100

8.100 7.800

O A
DIARIO DE NOTICIAS Rio, 4 de Outubro de 1933

Foram abatidas do consumo de
hontem, 200 saccas do 80 kilos.

EM LIVERPOOL
LIVERPOOli, 3.

Hoje
Estav.

5.67
5.67
5.47

F.ant
Estav.

5.73
5.73
5.53

5.3S
5.42
5.45
5.43

Mercado .....
¦Pernambuco Fair .
Maceió Fair . . .
Am. Fully Midi. .

Amer. Futures:
Entrega em jan. . 5.36

" em março 5.40
" em maio. 5.43
" em julho. 5.46

Disponível brasileiro - Baixa de
6 pontos.

Disponivel americano - Baixa de
6 ipontos.

Termo americano, — Baixa de 2
pontos.

FECHAMENTO
Hoje

Amer. Futures:
Entrega em jan. . 5.37

" cm março 5.41
" em maio. 5.44
" cm julho. 5.47

O mercado melhorou depois da
abertura, devido aos requerimen-
tos do commercio.

Baixa de 1 ponto, desde o fecha-
mento anterior.

EM NOVA YORK
NOVA YORK, 3.

ABERTUR.-
Hojo F.ant.

Amer. Futures:
Entrega em jan. . 9.88 8.-IM

em março 10.07 10.10
em maio. 10.23 10,27
em julho. 10.39 10.41

Commercio de caracter normal,
devido aos altistas estarem reali-
zando. , ,, ,_

Baixa de 2 a 4 pontos, desde o
fechamento anterior

F.ant,

5.38
5.42
5.45
5.48

Não funecionou hontein o Cen-
tro do Commercio do Café.

Annunciatse - para breve a re-
abertura do mercado a termo, que
ha tompo tem estado paralysado.

Damos a seguir o movimento -de

2 do corrente e a estatistica de
sabbado, dia 30.

O mercado continuou hontem cal-
mo, assim fechando, com reduzido
movimento.

Foram registradas até ás 11 ho-
ras, vendas num total dc 629 sac-
cas.

A pauta semanal de 2 a 8 do
corrente, ó de $930; o imposto de
Minas, de 3$000 o o do Estado do
Rio, 5$000 por 1$ ouro.

O typo 7 foi cotado o anno pas-
sado a 12$700.

COTAÇÕES
Typo  9$S00
Typo  9$600 .
Typo  9*10.0
Typo  95200
Tupo  9$000
Typo  8*800

MOVIMENTO DO DIA 30
Saccas

Stoek em 29  471.3?7
Entradas:

Pela Leopoldina
(de Minas). . .

Pela Marítima . .
Reguladores . . .
Armazém do Dep.

Nac. do Café . .

COMMISSÃO DE PREÇO EM 2
Pinto & Cia.
S. A. Luiz Correia.
Noves Villela & Cia.

FECHAMENTO DO CAFÉ'
Mercado — Hoje, feriado; ante-

rior, calmo.
Typo 4. disponível, nor 10 ks. —

Hoje, feriado; anterior, 12$100.
Embarques — Hoje, feriado; an-

terior, 19.175 saccas.
Entradas atè ás 14 horns — Ho-

je, ferindo; anterior, 42.692 saccas.
Existência de hontem por embar-

car, feriado; antirior, 1,565,000
saccas.

Não houve saidas.

MARINHA MER-
CANTE

8.798
7.630
1.183

1,212 18.825

O anno passado não houvs mo-
vimento de café.

EM VICTORIA
VICTORIA, 3. _ Mercado a ter-

mo, sem reunião.
ESTATÍSTICA

EM LONDRES
LONDRES, 3.

FECHAMENTO
Hojo

Entrega em 0ut. -. 4/10 4/10
». em dez. . 4/10 .4 4/11
" cm março 5/1 % 5/1
" cm maio. 5/3 .i 5/3

EM NOVA YORK
NOVA YORK, 2.

FECHAMENTO
Hoje

Entrega em dez. . 1.44
" em março Í.49
" em maio. 1.53
" om julho . 1-59

Mercado estável.
Baixa de 1 ponto, desde o fe-

chamento anterior.
NOVA YORK, 3.

ABERTURA
Hoje

Entrega em dez. . 1.44
" em março 1.49
" em maio. 1.58
" em julho. 1.58

Mercado estável.
Baixa parcial de 1 ponto

o fechamento anterior.

SYNDICATOS E
ASSOCIAÇÕES

S.1C'--!**• 8.370
91.631)

Total ....
Saidas:

America dp Norte
Europa. ...
África ....
Ásia .....
Cabotagem. .
Consumo local

dia 30 . . .

490.21,0

9.910
20.641

..15.265
188
160

500 46.664

Total .•
Café entregue como boni-

ficação de 10 %. . . .

Stoek em 30
Idem, auno passado . .
Entradas geraes em 30
Desde 1 do julho . . .
Saidas geraes em 30. .
Desde 1 de jnlho . . .

443.540

807

444.353
353:073
355.9G2
9G0.434
320.903
964.932

Saidas
Em stoek

Não houve entradas,

NO HAVRE
HAVRE, 3.

FECHAMENTO
Hoje

Entrega em dez. . 110 .2" em março 128 %
" em maio. 128 ._
* em julho. 128 Vi

Vendas do dia . . 4.000
Mercado Calmo

Alta de .i e baixa de % francos,
desdo o fechamento anterior.

EM LONDRES
LONDRES, 3.

Hoje
Typo 4:

Sup. Santos prom-
pto p/embarque. 38/6
Typo 7:

Rio, prompto para
embarque . . . 33/

EM HAMBURGO
HAMBURPO, 3. — Não

cotações neste mercado.
EM NOVA YORK

(Contractos do Rio)
NOVA YORK, 3.

ABERTURA

F. ant.

F.ant
i. 45
1 .50
1.54
1.60

F.ant.
1.44
1.49
1.53
1.59

desde

P*. ant.
110 ...
129 !•_
129 Vi
129
4.000

Estav.

Ant.

Foram registradas vendas num
total dc 629 saccas.

38/6

33/

houve

BOLSA*DE NOVA YORK
(COTAÇÕES FORNECIDAS PELA «UNITED PRESS»)

NOVA YORK, 3. — (Fechamento da Bolsa)

Ailied Chemical & Dye . .
Alli- Chálniers, rníg. . . .
American Can
American Car & Foundry.
American Foreign Power .
American Gas Electric • •
American Locomotive ... "..-_
American Metal ..... l9.*75
American Power & Light .
Amer. Radiator & St. Sen.
Amer. Smelting Refining .
American Sup. Power. . .
American Tel. and Tel. . .
American Tobacco "B" . .
American Water Works. .
American Woolei.. ....
Ana.onda Copper
Andes Copper •
Armòurs of Delaware, pret.
Aimours Illinois "A". . .
Armou rs Illinois "B". . .
Associated Gas & Electric
Atchinson Topeka Sta. Fé.
Atlantic Refining
Atlas Corporation ....
Auburn Motors
Baldwin Locomolivc . . .

334 JMontgomery Ward
15.87 Nash Motors
88
26.50
9.12

22.25

8
13.37
45.25
3.12

117.75
84.75
20.37
10.87
15.50

n/c.
66.50
3.75
2.62
7/8

National Biscuit
National Cash Rcgister. .
National Dairy Products .
National Lead Co
National Power and Light
New York Central . . . -
Niagara Hudson Power. .
Niagara Warrants "A". .
Nitrate Corp. of Chile. .
Noranda Mines
North American Co
Otis Elevator
Pacific Gas Electric . , .
Packard Motors . . . . .
Paramount Publix . . . .
Patino Mines.
Pennsylvania Railroad . ,
Philips Petroleum . . . .
Public Service of N. J. .
Radio Corporation . . . .

02.62 i Radio Proferred "B" . .
2Q,2õ (Rcniington Rand ....
11 87 LSears Roebuck
45' iSimmons Company
12.37
15
32.37
n/c.

13.87
13.75
66.87
19.25
30

6

Bendix Aviation .....
Bcthlehem Steel .....
Brazilian Traction ....
Burroughs Adding Machino
Canadian Pacific
Case Trcshing Machine. .
Caterpillar Tractor. . . .
Cerro de Pasco. . . ._. •
Chicago Milwakee St. Paul f
Chrysler Motors  41.76
Citics Service ....¦• -••-'
Columbia Gas Electric .
Commonwcalth Edison .
Cnmmonwealth Southern
Consol. Gas of New York
Con.solidated Oil ....
Continental Can ....
Corn Products
Creole Petroleum. . . .
Curtiss Wright Airplane:
Dominion Stores

14.50
44
2.25

40
13.25
64
85.50
10.12
2.02

19
Douglas Aircraft  18
Driip* Incorporated ....
Du Pont dc Nemours. . .
Eüstnian Kodak
Electric Bond and Share .
Electric Power and Ligrt.
Electric Storagc Battery .
Enginccrs Public Service .
First National Stores. . .
Ford Motors of Canada. .
Pox Film (Ne-w Issue) . .
General Asphalt
General Electric
General Foods
General Motors
Gillette Safety Razor. . .
Glidden Corporation . . .
Gold Dust
Goodrich B. ¦
Goodyear Rubber. . . .
Grariby Copper
Great Norther» Railroad
Great Western Sugar. .
Ifowey Gold •
Hudson Bay Mining . .
Hudson Motors. . . ..-•
Hupp Motors Co
Ingersóll Rnnd  °.
Intern. Business Machine. 1-"
International Ccment. . .
International Harvester. .
International Nickel. . . .
International Tel. and TcU
Kennccott Copper
Kmgcr Grocery
T.nmbert Co. ...«•••
T.fhman Corporation . . .
I "lin and Fink •
Mack Trucks Incorporated.
Miami Copper
Mining Corp. of Canada .
Missourl Kansas Texas, p
Missoufi Pnciflc
M -isunto Chsmicol. . . •

n/e.
74.12
76
17.12
6.12

42.25
5.25

50.75
11.62
15.37
17
19.12
35.37
28.37
12.87
15
20.37
13.37
34.25

9.75
18.87
38.25

n/c.
10.12
11.12

4
o

n/c.
30.25
19.87
12.50
21. SU
22.25
80.25
66
18.50
30

n/c.

19.50
n/c.

63

Socony Vaccum Corp.. , .
Southern Pacific
Standard Brands
Standard Gas Electric . .
Standard Oil oi Indiana .
Standard Oil of Califórnia
Standard Oil of N. Jersey
Stone Webster. .....
Stu-debaker Corp
Swift International. . . .
Texas Corporation . . . .
Texas Gulph Sulphut*. . .
Texas Pacific Land Trust.
Transamerica Corporation.
Tricontinental
Lnion Carbide
Union Pacific Railroad . .
United Aircraft ......
United Gorp
United Gas Imcprovcmcnt .
United Gas "New". . . .
United States Leather . .
United States Realty Imp.
United States Rubber . .
United States Smelting . .
United States Steel. . . .
Util. Power and Light, pr.
Utilities Power and Light
Warner Brothers Pictures.
Warren Bross
Wesson Oil and Snowdrift
Western Union Telegraph.
Westinghousc Electric . .
Woolworth

BANCOS

18.87
19.25
48.62
16.50
14.37

li/c:
10.50
36.12

R.50
5/8
1/4

35.25
17.75
14
20.75
3.75
1 .37

19.37
28.25
15.75
35.62
7.37

16.37
7.37

39
20.75
11.25
22
23.87
10.62
30
39. S7
39.12

8
4.75

24.12
26.12
35.75

8
5.87
5.37

40.87
107
S0.12

6.12
lü
2.87

8
lt*
90.50
45.12
12.75

1.12
7
7.87
n/c.

52.62
34.50
37.75

Entrega em dez. 5.96
" em março 6.05
" cm maio. 6.13
" em julho. 6.20

Mercado ..... Apath.
Inalterado desde

anterior.
FECHAMENTO

Hoie
Entrega em dez. 5.90" em março 6.03

" em maio. 6.11
" em julho. 6.18

Vendas do dia . 5.000
Mercado Calmo

TRIGO
MERCADO DE FARINHA DE

TIUUO DA CAPITAL FEDERAL
l»or sacco

Moinho da Luz:
Semolina  415000
Luz  39Ç000
Tres Coroas  38$000
Brilhante  37$000

Moinho Fluminense:
Semolina  41$0CO
Especial 39?000
Bôa Sorte  38$000
Diamantina  37*000
S. Leopoldo  37$000

Moinho Inglez:
Semolina  4l$000
Buda  39Ç000
Soberana  38Ç000
Nacional  37$00(l

PREÇOS DO FARELLO DE TRIGO
Por 35 kilos

Moinho da Luz:
Farello . . . 4$Õ00 a
Farellinho. . f.$000 a
Kemoido . . 7S500 a
Triguilho . . 9SOO0 a

5$000
5Ç500
8$000
9S500

Moinho Fluminense:

5.96
6.05
6.13
6.20

Estav.
o fechamento

Farello . . 4.Ç500 5$000
Farellinho. Bf.0'00 5?500
Remetido . 7S500 8*5000
Triguilho . 9?000 9?õ00

Moinho Ingle;.:
Farello . . -1S500 5$000
Farellinho. 5Ç0OO 5$ã00
Romoido . 7$500 SrfOOO
Triguilho . 9$000 9Ç500
Aveia, 40 ks. 16$..00

F. ant.
5.96
6.05
6,13
6.20

20.000
Estav.

Baixa de 2 a 6 pontos, desde o
fechamento anterior.

EM I5UENOS AIRES
BUENOS AIRES, 2.

FECHAMENTO
Hoje F. ant.

ASSUCAR
esteveO mercado de assucar

hontom paralysado.
A bolsa continua Daralysada.
Damos abaixo as cotações e

movimento em 2:
COTAÇÕES

Branco crystai. . 49SU00 a 50..000
Crystai amarello. 42Ç000 a 48$000
Mascavo .... 33?000 a 35?000
Mascavinho . . n/c. n/c.
3.° iactn ... n'/.e. n/c.

MOVIMENTO DO DIA 2
Saccas

Stoek em 30. ..  33.392
Entradas:

Campos  21.621

Totnl  «5.013
Saidas  22.559

Stoek em  32.454
Entradas geraes  21.621
Saidas geraes  22.559

MOVIMENTO DE 1 A 30
Entradas Saccas

Camrpos 159.411
Pernambuco. . . 9.570
Maceió  3.260
Sergipe  2.707
João Pessoa . , . 4.000
Sta. Catharina . 1.558
Minas 1.869

Total 182.37»
Saidas 164.557

Por 100 kilos:
Entrega cm out. ." em nov. ." em dez. .
Merendo
Disponivel, ty p >

Barletta para o
Brasil

EM CHICAGO
CHICAGO, 2.

FECHAMENTO
Hoje

Entrega em dez. . 89.37
" em maio . 93.50

o. Jfiò
5.38
5.40

A. est.

5.65

SYNDICATO DOS ENFERMEIROS
MARÍTIMOS

Tem Jíl esto Syndicato elaborado
um ante-projectò áílm do orga-
nlzar os serviços dc eub-ofílclaes
enfermeiros de Marinha Mercante,
e tambem para definir a situação
da classe, que sc acha sem direi-
tos e sem garantias, em completo
abandono por parte da Defesa
Sanitária Marítima, onde os mes-
mos sáo designados erri commis-
são para bordo dos navios mer-
cantes.

Ha 11 annos que esta reparti-
ção não cogita de melhorar esta
classe, onde os nossos companhel-
ros soffrem as peiores humilha-
ções por parte dos directores e um
funccionario que servo Interina-
mento naquella repartição.

Nossos companheiros são des-
embarcados dos navios Injusta-
mente, afim de serem embarca-
dos os protegidos. A maioria dos
enfermeiros e enfermeiras, se quer
demorar mais algum tempo nos
navios, tem que presentear os
chefes, ou o dito funccionario;
afim do nâo serem desembarca-
dos.

Este Syndicato, procurando rei-
vlndicnr os direitas de seus as-
sociados na citada repartição, lhe
são negados estes direitos. Por-
tanto, ô justo piticurarmos nos
poderes competentes a definição
desta ciasse, por Intermédio de
uma lei. No dia 20 do meu pro-
ximo passado, foi entreg-ue ao
exmo. sr. ministrei do Trabalho,
o ant.-projecto para ser encaml-
nhado ao exmo. sr. chefe do Go-
verno Provisório, onde esperamos
o amparo dc uma lei, organlzan-
do-nos c definindo a si nação
desta classe trabalhadora, que
vem servindo ha 16 annos, na
Marinha Mercante.

Solicitamos no dito ante-pro-
jecto melhorias, conforto, direitos
de sub-officiaes, garantias, me-
lh orlas de vencimentos e um cur-
so technico dc enfermeiros anne-
xados á Escola de Marinha Mer-
cante e restabelecendo os embar-
ques dos enfermeiros necessários
nos navios das diversas compa-
í-hias de navegação e a fusão de
nossa categoria com outras exis-
tentes a bordo. — (A.) J. A.
Cruz, presidente.

SYNDICATO DOS MACHINISTAS
Assembléa geral extraordinária

(Segundo, convocação)
De ordem do companheiro pre-

sidente, peço o comparecimento
de todos os socios em pleno gozo
cios seus direitos sociaes á reunião
de assembléa geral extraordinária,
a realizar-se hoje, ás 18 horas.

Assumpto : Interesses da classe,
composição do conselho director e
bem geral. — Amphiloquio de
Araújo, Io secretario.

CENTRO DOS OPERÁRIOS DA
LIGHT

(Assembléa geral)
De ordem do companholro pre-

sidente, convoco o mínimo de 100
associados quites para uma- as-
sembléa geral extraordinária,
amanhã, 6 do corrente, ás 20 ho- j
ras, com a. seguinte ordem do
dia:

1) Leitura da acta da assem-
bléa anterior e do expediente; 2)
Abertura do envolucro que con-
tèm o clichê para impressão doa
sellos do mensalidades, sendo ne-
cessaria a presença de maioria dos
directores da passada gestão; 31
Appollo em favor do um associa-
do gravemente enfermo; 4) Pro-
posta sopre coupons para annexar
ós mensalidades, em favor do
abrigo "João Gonçalves Guerra";
5) Proposta sobre a creação de
um quadro especial de associa-
dos; 6) Proposta sobre a creação
de uma commissão Interna de
conciliação; 7) Proposta para a
acquisição de um predio para a
sedo social; 8) Assumptos ge-
raes, especialmente esclarecimen-
tos sobre o aecordo feito com a
Companhia. — (A.) Edison G.
Dias. Io secretario.

O sentido das feiras
internacionaes

111
Leipzig e o novo espirito nacional

Syndicato dos Professores
Conforme fora annunciado,

realizou-se domingo- a assem-
bléa do Syndicato dos Professo-
res para examinar o acto do
Conselho Director, expulsando
tres associados como indignos
de permanecerem no referido
Syndicato.

Eclatada a questão pelo pro-
fessor Cornelio Fernandes, n
assembléa, depois de discutil-.,
em seus pormenores, resolveu
approvar por unanimidade a ex-
nulsão dos srs. Amelio Dias de
Moraes, Jorge Werneck c Ar-
mando de Castro.

Foi discutido ainda a questão
do ante-projecto regulamentai!-
do o trabalho dos professores,
res o .vendo-se que o Conselho
Director tomará as medidas ne-
cessarias paTa o andamento e
approvação pelo Ministério do
Trabalho da referida regula-
mentação.

SALDOS DE PENHORES

C. SANSEVERIN0
(Su.ccssores de Guimarães &

Sanseverino)

5.40
5.40

A. est.

,G5

F. :mt.
89.75
93.87

CHA' ROMANO
Laxativo brando, uti! nas

prisões de ventre. Pôde ser
usado diariamente sem ne-
nhum inconveniente.

Vende-se em todas as
pharmacias e drogarias. De-
positos: Ruas de S. Pedro,
38 e São José, 75.

CAUTELAS PERDIDAS
Perdeu-se a cautela n. 54.121

da Casa de Penhores A SALVA-
DORA LIMITADA — Rua Pedio
I. 33.

Perdeu-se as cautelas numeros
200.038, 204.683 e 207.268 da
Casa de Penhores dc C. -lOItKI-
RA Ss C. — Rua Luiz dc Ca-
mões, 42.

Leilões de
Penhores

CASA CAMPELLO
ERNESTO CAMPELLO

05 — Avenida Passos — 33
LEILÃO EM « DE OUTUBRO

DE 1933
Catalogo neste Jornal no dia

do leilão.

EM 10 DE OUTUBRO DE 1933

Casa Waldemar
Waldemar Irmão & C.

51 — PRAÇA TIRADENTES — 51

26 R. LUIZ DE CAMÕES - 26

convida os srs. mutuários a
receberem os saldos das cau-
telas abaixo mencionadas,
•vendidas em leilão no dia 25
de Setembro de 1933 :

EM PERNAMBUCO
RECIFE, 3. .

Preço por 15 ks.
Hoje Ant.

Mercado Calmo Par«_.

192
51.75

149
115.50

23 12
24
14

Banlf of Montreal ....
Bankers Trust . a . .,. •
Canadian B. of Comnierce
Central Hannover Trust .
Chase National Bank . . .
First Nat. Bank of Boston
Gen. Bankinp; of New York
Guaranty Trust of N. York 2/0
Nat. City Bank of N. York ¦'¦

Royal Bank of Canada . .

TÍTULOS

Citics Service, 5 %. . - •
Brasil Federal, 8 %; 1941.

Brutos seccos . .
ENTRADAS

Desde hontem . .
De l.** de set. p. .

EXPORTAÇÃO
Rio de Janeiro . .
Santos .......
Sul do Brasil. . .
Norte do Brasil .
Existência em sac-

cas de 60 ks. . .

BÍ800 n/c.

Saccas de GO ks.
29.500 13.300

174.000 144.500

 1.000
 14.000
 '3.000

Perdeu-se a cautela ri-, 399.034
da Casa de Penhores de C. SAN-
SEVERINO — Rua Lulü de Ca-
mões, 26.

CASA DIAS _ MOYSÉS
AO MEIO DIA

Em 9 Ue Outubro de 1933

A' Rua Imperatriz Leopoldina
n.° 14, fará leilão dos penhores
vencidos de MERCADORIAS.

EM 11 DE OUTUBRO DE 1933

Francisco de Aguiar & G.
Rua Luiz (le Camões, 30

O Catalogo será publicado nes-
te jornal no dia do leilão.

CASA SILVA"
M. Ii. DA SILVA OLIVEIRA

LEILÃO DE PENHORES

381.003
390.376
389.880
389.435
387.675
399.456
3P" "_5
389.512
388.195
400.267
390.175
389."78
389.243
403.707
390.295

CAUTELAS
389.245
385.901
390.429
390.027 .
389.486
388.243
400.012
390.128
389.598
388.729
400.555
390.180
389.761
389.292
404.046

389.879
389.447
387.621
399.217
390.049
389.493
388.318
400.098
390.143
389.631
388.776
400.522
390.270
389.734
404.047

Leipzig 6 cognominada a vo-
lha e histórica cidade dc grando
cultura, centro do uma grando
actividade commerclal o econonif-
ca. Ahi so realiza a sua grando
teira, a respeito da qual nos dão
uma Impressão interessante as
observações quo acabam do ser
feitas porDoug Bringley, "speal.-
er" da American Radio, em
discurso destinado princlpalmen-
te aos listados Unidos.

Bringley declara ter visitado
Leipzig de novo para convencer-
so do exito quo marca a fciia
grandiosa feira. Quem deixa a
estagão ferroviária de Leipzig*,
quo tem o renomo de ser uma
das maiores o mais velhas do
mundo, hoje, encontra uma cida.
de por completo differente. To-
da a área urbana está repleta de
uma multidão extraordinária quo
accorro a esso cèrtamen verda-
deiramento internaeion.il. A cl-
dade é festiva, commercial, eom
um novo espirito do vitalidade,
do confiança p. de suecesso.

A sua transformação foi com-
pleta. Centenas o milhares do
visitantes, exhibidores e compra-
dores, vCm de todas as partes do
mundo a Loipzis o ficam impres-
sionados com o espirito quo mar-
ca a nova Allemanha. Doug
Bringley salienta que encontrou
um novo paiz no mappa da Eu-
ropa. Âquelles quo tiveram a
opportunidade do acompanhar a
marcha desse processo constru-
ctivo do novo paiz germânico,
comprehendem que do todas aa
transformações históricas, a da
nova AlVemanha, sob a leade-
rança do Hitler, foi a mais com-
pleta, a mais homogênea e mo-
mentosa. Esse espirito do reno-
vação do um povo fel-o renascer
como nação.

Sente-so essa verdado por toda,
parte, na Rhenania, na Baviera
no norte, no lêsto da Prússia o
aqui em Leipzig. A massa abso-
luta da população testemunha o
recrudescimento do commercio
nacional o internacional. Foi
esso novo espirito de confiança
que ora anima o laborioso e in»
dustrioso povo germânico qu»
animou e marcou o suecesso da
feira do Leipzig. E' o exito qua
define o novo typo germânico
que ora palpita por toda parte.

Milhares do visitantes vieram
assistir ao cèrtamen e tiveram
a opportunidade do conhecer o
novo typo heróico, inabalável e
nullo que estíi, plasmando o fu-
turo nacional dentro do um espi»
rito quo não conhece obstáculos.
Domina a impressão de saude, a
de melhores condições de vida a
do espirito de cortezia de qua
sae refundida a naciona.idada
considerada como a de maior ca.
pacidade intellectual no plane-
ta.

Doug Bringley, depois do sa.
lientar que a Feira de Leipzig
constituo uma amostra da nova
Allemanha, acerescenta ter fala-
do eom um considerável numero
de concorrentes á Feira e todos a
encaram da forma a mais favo»
ravel. A propaganda feita peloa
organizadores da Feira produziu
excellentes resultados no mundo
inteiro: 313 firmas, provenientes
de IS paizes, participaram do cer.
tamen. Os estrangeiros foram
magnificamente recebidos. A Fei-
ra devo o seu próprio suecesso ã
grando adhesão internacional qua
conseguiu attrair. pois quo olla fl

o logar em que se realiza o ln-
tercamblo do mercadorias do van
nos paizes. Avulta a represen-
lação do cütnmcrclo da Inslater»
ra, da «Suécia, da Italia', da Tcho-
coslovaquia, da Áustria e da Rua-
sia. Alguns concorrentes flzft-
ram os seus próprios "s-tanat"
110 campo dos exhibidorcs. Ou«»
tros o fizeram em grupos.

Uma clrcuiiistancia que muit»
concorre, no testemunho de. Dou»
Bringley, para o commercio in-
lernaclonal quo ali se effectua, é
0. do caracler universal das mor-
cadorias o dos produetos oífera»
cidos na Feira. Diffícilineiito s»
poderia Imaginar um artigo d»
natureza mundial quo não seja
encontrado ali sob a forma d*
amostra. Entro outras coisas
avultam roupas, materiaes par»
a industria têxtil, artigos dc ali-
mentação. Não ú conhecido, no
mundo, outro cèrtamen com igual
variedade de tudo quanto dos-
perta o gosto do povo allemão.
!?.' surprehendonto dizer-se qu»
Leipzig, duas vezes por anno,
assiste a unia exposição quo não
encontra pixrallclo noutras con-*
genores no mundo, nem mesmo
na Feira do Chicago, deste arm».!

Especlalmento curiosa <., nes *i
te anno, a secção do otriclos •
profissões, mostrando-os atráyfia
a tradição dos séculos. Um cor*
tejo de cerca de cem carros, ra«
presentando symbollcamento to-<
das as espécies do "metiers", pa«
rallela a uma demonstração ou
parada do UO mil artífices, vindos
de todas as partes do paiz, con-<
Btituem ambos a nota mais decl-*
Bivamento interessante. Aquelle*
que nunca viram Leipzig em tom-
po do cèrtamen, e a conhecem eo-*
mo uma cidado excollerito pelai
suas sciencias, literatura o mu*
eica, passaram uma quadra do-
liciosa estes dias. Não ha lo-
pares vagos nem nos cafés, nei.i
nos restaurantes. Do parte o as-
pecto commercial, a cidado ro-
lembra um dos carnavaes da Ri-
viera. A grando praça de Au-
B'usto, que circumda a universi-
dade, o famoso café Felsche, da
um lado, o Museu e a galeria da
pinturas, do outro; a Oporá e a
edificio dos Correios, tudo dâ ao
local um aspecto do novidaü»
eurprehendente.

A Feira do Leipzig é, pelo te».
témunho dos meus próprios olhos
diz Doug Bringley, e pôde ser
considerada como a chave d*
um melhor entendimento econo*.
mico, como tambem prova o exi*
to da nova política do governo.
1311a constitu© o melhor Indico d»
uovo espirito quo está modelan»
do o paiz. O sentimento de paz,
do contentamento, de alegria no
trabalho, domina em geral. Co-
mo ha dois milhões a menos <hr-*
homens desempregados, desd»
que Hitler assumiu o poder, r*;«
na um sadio optimismo publico,
A confiança so esta restabele-
cendo por toda parte, não só in«
terna mas externamente Ess*
confiança anima o surto do com-
mercio internacional.

A Feira de Leipzig coni-titu»
um monumento vivo da uri.ãti
econômica da Allemanha, passa-
da por uma. revolução que pro-
cura beneficiar todas as cla.-
ses, sem distineção do qtialquef
natureza. Ella mostra que o pai»
quer vivor em paz Interna o ex>
tornamente, para cooperar con»
aa oatras nações.

Perdeu-se a cautela n. 128.984
cla série "B" da secção cie penho-
res desta Companhia. — CIA. B.
ÁUREA BRASILEIRA — Matriz:
Rua 7 de Setembro, 233.

Perdeu-çe. a cautela n. 120.962
da Casa. de Penhores "CASA SIL-
VA" —^Travessa do Rosário, 20.

i:_i
30 -

13 DE OUTUBRO DB 1933
- Travessa do Rosário — 33

131.200 121.200

Perdeu-se as cautelas numeros
1.000 i 327.303 e 332.256 da Casa de Pe-

nhores de ERNESTO CAMPELLO
— .Vvenlda Passos, 35.

2-i
156

Forani abatidas do consumo do
mez passado, 19.500 saccas de 60
kilos.

Perdeu-se as cautelas cie nume-
ros 215.351 e 233.495 da CAIXA
ECONÔMICA —- Rio, 2—10—933.

CASA LIBERAL
LIBERAL BERLINER & CIA.

58 — Rua Luiz de Camões — 60

Leilão de penhores em 12 de
Outubro de 1933.

Catalogo neste Jornal no diu do
leilão.

EM 10 DE OUTUBRO DE 1933

VIANNA. IRMAO & CIA
RUA PEDRO I. ns. 28 c 30

(Antiga Espirito Santo)

CENTRO COMMERCIAL DE CEREAES
TABEU-A DE PREÇOS DA SEMANA CORRENTE

Minimo Máximo

lEmp. Reln.» dc Italia, 7 <fio

mmmmmmmmmmmim* •

Francisco de Aguiar & C,
renliore» *"bn Jolas

e n.erc«*-orlB9
.«—BOA LUIZ DB CAMAE»--S-

30.37
30
97.87

4,«'Empr~dã Liberdade dos
Estados Unidos. . . . .103 1,16

Empr Federal Brasileiro,
C ÍU %, 1926-1957 . . -

Empr Federal Brasileiro,
6 ii %, 1927-1957 . .

Rio Grande, tí %, 1968. •
Rio Grande, 8 %, 1046 .
Mnnicipalid. de São Paulo,

8 %, 1952
Sfio Paulo- 7 % ml' ' '

São Paulo, 8 %Xm- ¦ ¦

Sfio Paulo, 6 >•_ %, 19o7 .
Sâo Pnulo, 1958. .....
Bonns de Minis Gerae.,

0 1Í. % 1959
Bom-H dc Minas Gerae*,

fi ir, f iflr.8
E f] c. I-ra.ii, 7 •%, 195'..

CAMBIO

Libra «íttrlina . . . •
. r_n_o francês . . . •
Llr» Hsllan» . . ¦ • •
Juro», de* «•mprKfUmojt

i viiU fCiill Meney)

26.50

27.50
24

n/c.

n/c.
61.62
22.25
17.50

n'c,

27.62

27.75
•-Ü

4.78 %
B.O*
8.15

Si

Arroz agulha amarcllão, 60xks.. 70?000
Arroz agulha esp., brilhado, 60 ks. 68Ç000
Arroz agulha de 1.', brilh., 60 ks. 58ÇO0O
Arroz agulha especial, 60 ks.. . 63?000
Arroz agulha de l.\ 60 ks 5S$000
Ar.^agulha de 2.", 60 ks 48M0O
Arroz'agulha de 3.", 60 ks 40ÇO0O
Arroz Japonez especial, 60 ks. . 47JO00
Arroz japonez, de 1.', 60 ks.fi. . 44|000
Arroz japonez, de 2.*, 60 ks. . . 42f00Ü

Arroz japonez, dc 3.*\ 60 ks. . . 38Ç00O
Sanga,360P kile_ ......... . WgJ
Alfafa. nacional ou estrang., kilo. $540
Amendoim om casca, 25 kilos. . 15$000
Alhos nacionaes. cento 2|00CI
Alhos estrangeiros, cento .... e*0°o
Aloistc nacional., kilo IW»
Alpiste estrangeiro, kilo lílu-J
Araruta, kilo 1?'.0U
Bacalliáo e.peclol. 58 kilos. . , 150. 100
Bacalháo superior. 58 kllos. . . iH^mm
Bacalháo oicamodo. 5P kllos . . 1001000
Banha d*. P*>rto Alegre, caixa. . 87J00U
Banha de Líjruna, caixa S7$ono
Banha <lc lujuhy, caixa 80J000
Batata* do interior, kilo *..*¦**•)
Batatas do sul, kilo. . IMi*
Batatal c-tn-nn-elras, culxa. . . 8MOO0
CfboUn nac. Rio Crande. caixa 49?n00
.'rboliit. pHulittas. kilo ltO.O

72Ç000
72Ç000
6..Ç0Ú0
C6Ç000
62ÇO0O
55?000
•I4Ç000
4SSO00
•15$000
43Ç000
40f000
24$000

$580
16$000

Minimo Máximo

SK dfmandio-ca- eV.. 50 ks.. l|o°00 «goS
Farinha fina, 50 kilos ...... "«000 6|000
Farinha entre-fina, 50 kiloa . . 12|50ü 13J00.0
Farinha Rrossa. 50 kilos ..... 10*000 lOfBOO
Feijão preto, especial, 60 ks, . . 27Ç000 32Ç000
Feijáo preto bom, 60* kilos. . . 23?000 «MOO
Feijão branco, gr. e meúdo, 00 ks.. 50Ç0OO 03ÇOUO
Feijão enxofre. 60 kilos — Nominal —

Feijão manteiga novo, 60 kilos . 32$000 37$000
Feijão mulatlnho, novo. 60 kilos
Feijão fradinho nacional. 60 ks.
Grão de bico, kilo
Linguas defumadas, uma. . . .
Lombo porco, salg, mineiro, kilo

Francisco de Aguiar & C.
RUA LUIZ DE CAMÕES, 36

convidam os srs. mutuários,
portadores das cautelas de nu-
meros abaixo, a virem receber
os respectivos saldos :

CAUTELAS
504.649 504.799 505.242
507.393 507.444 508.623
508.993 509.398 509.462
509.465 509.563 5QQ-™
509.592 509.695 509*710
509.721 509.743 509.794
509.810 509.839 509.848
509.882 509.883 509.913
509.956 510.008 510.019
510.060 510.066 510.081
510.103 510.151 510.185
510.296 510.430 510.450
510.469 510.473 

510.502

510.528 510.604 510.658
510.661 510.718 510.724
510.761 510.762 510.784
510.798 510.845 510.934
510.948 511.019 511.049
511.148 511.156 511.183
511.204 511.260 511.266
511.389 511.414 511.451
511.484 511.529 511.551
511.584 511.589 511.591
511.612 511.626 511.633
511.646 511.674 511.757
511.760 511.777 511.872
511.874 511.903 511.986
512.082 512.107 512.144

512.157
* Rio de Janeiro, 4 de Outu-
bro de 1933.

APOSENTOS MOBILIADOS
APARTAMENTOS "BELLO HORIZONTE"

130 a 134 — KUA RIACHÜELO — 130 a 134
Alugam-se por preços excepcionaes: Solteiros, 150$; casal,

200$; casal com banheiro, 250$. Agua corrente cm todos os apo-
sentos, estando Incluídos nos preços luz, telephone. limpesa, ser-
viço e café pela manha. ExceUentes Installações.

Telephones: 2-9850 — 2-9859.

RESTAURANTE MELLO HORIZONTE _- R. Riachüelo. 134. Ç
5 Fornece nm "menu", variado ao preço fb_o de 3$000 por refeição. ?

RefelçOes "a la carte" pelos menores preços. j
TRATAMENTO EXCELLENTE £

2$õ00 Lombo porco, salgado, do sul, kilo
Horva-mattc. kilo
Manteiga do interior, kilo ....
Milho Cattete Vermelho, 60 ks. . .
Milho Cattete nnmrcllo, 60 ks. . .
Milho Cattete mesclado, 60 ks. . .
Polvilho do «ul. kilo
Tapioca. kilo •
Toucinho mineiro, kilo

8880001 Toucinho paulista, kilo
102$000' Toucinho tíe fumelro. kilo . . . «

]SO<iO! Xarque, mantas purai. nue, kilo

5$500
11.100
1Ç500
1$*1U0

16D$000
I4US0UU
1058000
100$000

cano
;.nfooo
D«*ooo

1*200

28?00O
42$00O

2$600
1$700
1$900
1?600
$400

4? 100
14$500
13$000
11*500

$150
$500

1*300
1$100
!$600
2f00O
1$700
íieoo

CASA LIBERAL
58 - Rua Luiz de Camões - 60

Xarque, patos e mantas, min., kilo
Xarque, pabce e mantas, *ul. kilo.
Fubá rnlm-fo. 20 kilon 0*0W
Fubá e-.tra.flno. 60 Vllos 178000

308000
44$000

2$700
2*000
21000
1Ç700
$600

5Ç200
15*000
13*500
12*000

...-.oo
*«00

1*.-)00
1*600
i çí,oo
2*100
1*900
1*300

11*000
101000

Convidamos os srs. mutua-
rios a virem receber os saldos
do leilão em 14 de setembro
de 1933, das seguintes caute-
las abaixo :
353.491 355.513 355.528
355.538 355.610 355.661
355.811 355.934 355.957
355.972 355.987 356.011
350.0G8 356.099 356.185
356.206 356.246 356.296
356.320 356.328 356.339
356.347 356.420 356.442
350.528 356.548 356.592
356.648 356.772 356.900
356.974 356.990 356.997
357.017 357.177 357.409-
357.456 357.516 357.5401

357.700

Uma revista de literatura
nacional

Sob a dir-acção do eücriptor e
acadêmico Affonso Costa, ap-
pareceu hontem o magnífico
mensario "Revista Nacional".

Propoe-se o novo periódico
promover o intercâmbio litera-
rio «a cultural no Brasil, para o
conhecimento reciproco de to-
dos os brasileiros capazes de
pensar e de escrever, e o seu
primeiro numero, deste mez,
agora recebido, de excellente
feição material, é segura affir-
mativa da execução desse alto
programma.

Nelle collaboram já escripto-
res de vários Estados, com tra-
balhos de merecimento, além da
matéria redacional, distribuída
por secções, incluindo-se as ba-
ses paTa a organização de uma
antologio dc poetas brasileiros
actuaes e um interessante in-
querito a respeito do movimento
intellectual nos Estados.

"Revista Nacional", é, pois,
uma publicação preciosa, que
todos devem conhecer. 

Os presidentes e delegados
de juntas de alistamento
A l" Circumscripção rie Tlecru-

tamento enviou _t imprensa a se-
guinto nota:

"São convocados para uma rc-
união, no dia 5 do corrente meu,
ás 16 horaa, no grablneto desta
ehetla, todos os presidentes e de-
legados daa Juntas de Allslamen-
to Militar, afim do„ so combinür
medidas relativas :i, próxima
apresentação dos sorteados.**

ALMOCE ou JANTE
NO RESTAUBANT \

CAMPESTRE
é terá sempre tuna sadia

alimentação
PETTSQ ÜEIRAS 

'

PORTUGUEZAS

37 OURIVES 37
(Entre B. Alies • Alfândega)

i

1

EXAMES DE SANGUE
URINA, ESCARRO, ETC. LABORATÓRIO

ANALYSES CLINICAS
DR. EMMANUEL PEDROSA

RÜA 7 DE SETEMBRO 141-2.° — PHONE:

DE

2 - 5315

58 RUA DA CARIOCA, 58
A ALFAIATARIA RENASCENÇA continua a
dar um costume dc casemirá pura lã, ¦>!¦
m-v-li-i-i., no n* "i da moda, por ICnÇíM-l
TeT. 2-4093, junto ao Cinema Meai luuoUUlJ

- .» . _j,. ,..
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A A, B. I. e a concórdia
americana

PELA CINELAND1A...
ft FIL.M «VUK FOUÇA TtISOS ES
I.AtilUMAS 15 VAM DIREITO AO

CORAC.ííl!
"A vida tlc Jimmy Uolan, eu,n

OonRlnSi V..oretia, Allnt) illac
.Wnlion i> Gliy Kibre

"A vida de Jimmy Dolah" (The
life oí! Jimmy Dolah),' 6 um ro-
rnanoé feito para provocar risos
e lagrimas, para levar o publico
a regiões inéditas da emoção e do
romance. A vida de. um homem
ciuo soube enfrentar temíveis ad-
versados, lutando teimosamente
pela conquista do um titulo hon-
'¦uso qua emfim tornou sen...
para o poder irremediavelmente,
logo apus, porque "leve do mor-
rer"... de morrer, sim, para sa;-
var a. própria vida! K procuran-
do ser outro homem, bem d:-
verso daquelle que era um idolo
das multidões, conheceu uma mfl-
lher meigra o dedicada e por ella
tudo sacrificou arriscando mesmo
perder a liberdade e a vida na
cadeira electrica, para quo o
sorriso nfio desapparecesse dos
lábios delia! "A vida de Jimmy
Dolan". uma jóia da. produecão
Warner First National1, está corn
nua preniiére* marcada para o
proximo dia 12 do corrente. ao
Gloria,
anSGftEDOS ftUJB EtiI.AS KS-
Ü03ÍUBM,.. B HVK A GESTO

ADIVINHA!
A TJnitcd Artists poderia an-

¦lunclar "Segredos'', qne amanhã,
vae estrear no Gloria — a Casa
io Caniondonso Mickey — como
sendo um film dedicado ás mu-
Vieres quo escondem, no coração,

um segredo du amor. E, fazen-
do-o, teria a. certeza que o cellu-
lolde onde y&mos ter, do volta,
Mary Pickford —¦ a namorada do
mando — seria, virtualmente,
dedicado a iodas, mas mesmo a
todas as mulheres... Qual, dei-
las, não esconde, no escrinio do
coração, um episódio, um ma-
mento feliz, uma lebrança amar-
fra, dc horas que passaram o. que
níío devem ser recordadas? Be e"<-
las pudessem contar todo? os
seus segredos... Nâo os davas-
'üsndo aos nossos olhos profanos,
no emtanto. ainda assim a gen-
ie os adivinha. Experimente-você,
leitor: fixe o seu olhar, com fir-
meaa, na expressão da primeira
mulher que surgir deanto de si,
quando terminar a leitura destas
linhas. Concentre-se. Devasse»
lhe o cérebro, a alma, o coração.
U diga-nos, depois, se porventu-
ra esse "alguém" não esconde,
mesmo procurando esquecer, um
capitulo — feliz ou desditoso —
do seu passado, mesmo que este
passado seja decente, de hontem,
dc ainda ha pouco?

•I. F-J IV ã O RESPONDE"!
Por toda a parte o dístico ber-

anto; "I. P-1J, não responde"!
São cartazes de letras muito
grandes, de um vermelho berran-
te; São outros cartazes com tres
figuras, e mais tum "ilha flu-
ctuante". Tofln o mundo já sabe
que se trata de um film, e que

Mary Pickford, que (em a
sua consagração no Rio, a
partir de amanhã, no Gio-
ria, estrellando "Segre-
dos...", a grande pelli-
cuia que Borzage dirigiu

¦. .:,v.v.^'í','.-.^-.'-^.--^«'^r->..><>:^>:. .¦ ¦ ?&^mK(|^ww<

nesse film ha nma "ilha fluem-
ante".

Todo o mundo já sabe, mesmo,
que se trata de urn film gran-
dioso da Ufa, que o Programma
Art, vae apresentar na próxima
segunda-feira no Odeon.-Não er-
ramos sé dissermos que todo o
mundo sabe tambem que so tra-
ta de um film que Erlch Pomnaer
dirigiu e cuja versão em francos
que- vajnos vêr, tem por protago-
nistas Charles Boyer, Jean Mn-
rat ç Danelle Parola.
COMO SB FEZ VM. GRANDE

ARTISTA I.AT1WO-AMBRICA»
NO; CARLOS GARDEL

Dcse delicioso cantor, Carlos
Gardel, qne » PathG-Palacio ago-
ra nos torna a apresentar em
"Espera-me, Coração!", pode-se
dizer, paraphraseando a phras«
de Bolívar que fie o TJrnguay lhe
dou a vida a Argentina lhe den b
gloria.

Muito joven. quasi um menina,
dirigiu-se ello a Buenos Aires,
onde a sua voz quente e> embala-
dora, essa mesma voz que aporá
vae encantar o nosso publico, o
tornou, a alma das -sociedades de
amadores que cultivavam a can-
ção typica argentina.

Hoje, vencedor no pn.leo, no ra-
dio, no disco, Carlos Gardel 6 um
nome que se fez conhecido em to-
do «¦ mundo pelo podor da sua
arto e pela mestria com quo a
exerce.

"Espera-me, Coração!" apre-
sr.nta-o »o typo de um rapai;
mundano que as circumstancias
arrastam a ganhar a vida nos
clubs e cabarets elegantes da ci-
pita» vizinha, cantando os tafi-
gos, as "rancheras", os "estilos"
nacionaes.
A.S MUSICAS Q.XTB ENVOLVEM
A BELLEZA K O ROMANCE DF.
"•A. AURORA DE DUAS VIDAS"

Ha um sem-número do musi-

eus vibrantes — umas apaixona-
das, outras mareiaea, do rythmos
inflammados — envolvendo a
belleza o o romance de "A Auro-
ra de Duas Vidas", o conto sert-
simental quo Kay Francis o Nilu
Asthor, juntamente co niFhlltipé
Holmes o Walter Iluston, tntor-
pretaram para a Motro-Goldwyo-
Mayer, o que o Palacio-Theatro
estreará segunda-feira próxima.

Na "musical score" do film ha
"czardas", "lieda", marchas, vai-
sas — um "score" magnifico que
Axt organizou com partituras ae
lirahma, 1/iszt, Johann Strauss,
Gelgcr, Haydn, Schubert, Beotno-
ven e Iveler Bela.

Tmagine-se uma melodia ..le
Uirahms e IJszt, grypharido h bel-
lozn de um idyllio em "elo^i-
ups". mostrando Nny Francis to-
dn paixão por Nils Aslher...
INCENDIANDO O OORAOAO DA

GENTE....
Vúlgarlza-sè, na cidado ilca

"fans", a expressão "Está che-
çando a hora da fogueira". Por-
que Lupc Velez vem ahi. A par-
tir de segunda que vem, cila 6?-
tara no Broaãway, a fazer maln-
quices do arco da velha no fi/m
"A Verdade Semi-Nua", da RKO-
Radio. O titulo sugestivo ti tn
pouco alarmante, do cellUiOide,
refere-se i própria I-.upo Velez
que, para o cumulo dos nossos
males, apparece em " toillettofi"
synthetieas e, poi.';, no esplende:-
de, sua esculptura morena e as-
sustadora.

Em "A Verdade Seml-h.ua,",
coube ao senio dynamiea de T^ee
Tracy. Elle 6 o próprio agente
de publicidade de bailarina e, ac-
eommettldo do uma quasi aeyrôse,
revoluciona cêos e terras, para
fazel-a celebre o mllüonaria.
NAO HA QUEM TENHA O DI-
RFITTO DE SE INTROMETT-ER

EM MINHA VIDA!
O fllm qu o Alhambra reserva

para a cidade, a partir de segun-
da-feira próxima, 6 desses que fi-
nam por muito tempo forcando
um commentario e creando deba-
tes... E' o espelho da vida de
uma mulher quo não conheceu
amparo nenhum em sua. vida!
Muito moça ainda so viu deante
do inundo, só e contando apenas
com seus próprios recursos, sna
própria eoratrem!

Mas a felicidade verdadeira, a
Independência quo almejava, na-
da disso obteve... Seus esforços,
mal orientados, sua coragem dis-
perdiçada em tentativas erradas
em busca da Liberdade, conduzi-
ram a infeliz a umagloria humi-
lhante. . .pois na atisia de s6 per-
tehcer a si própria, ella foi uma
mulher do mundo!

Ura officio do embai-
xador do Chile

Foi dirigido ao Presidente da As-
sociação 'Brasileira 

do Imprensa o
seguinte officio: — "Quero expres-
sar-lho nicus agradecimentos pela
forma tão cordial o amistosa por-
que contribuiu a A. B. I. que V.
Exa. tão dignamente preside pararender ao Chile homenagens no
cila 18 de Setembro, sua grande
data nacional. Ao mesmo tempo
tomo da liberdade de rogar-lhe que
se digne transmíttlr estes agrade-
cimentes á imprensa do Brasil em
geral que se associou aquellas com-
nionioraçoes. Taes provas dé cor-
dlalldade servirão para unir a tm-
prensa cie ambas os nossos paizes
e estreitar ainda mais os laces de

I Atiçando a fogueira
j O azeite doco c o de dendo, a
, banha o o toucinho devem ser
f usados com parcimônia, porque
1 fornecem demasiado calor no or-

guulsmo, o quo ó inconveniente
no clima quente. Daa gorduras, it
melhor e a manteiga, sobretudo
pelas vitaminas quo contem. IPÊS

1:000.?Dormitório de Luxo
Sala dc jantar de

luxo ....... 1
85 — li. Senador líuzcbio
CASA ARNALDO
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Programmas para hoje
KADIO SOCIEDADE MA1Í-

Seara Recreativa

200$
— 87

amizade que sempre
através da historia entre as duas
pátrias. Aproveito o ensejo para
apresentar a V. Exa. meus protes-
tos de distineta consideração, (a.)
Marcial Martinez.

Theatroi
! ecreio

HOJE —:o:— A's 8 e .10 horas —:o:— HOJE
A linda Opereta-fantasla em 2 actos e 18

—):o:(— quadros. —):o:(—"A CASA BRANCA"
Opereta que focaliza, através linda fantasia,
os costumes cariocas. .Musicas lindíssimos —
recrie admirável — Canções bonitas e muita

—(:::)— graça ! —(:::)—

SABBADO
iÊiisí

— A's 4 Iioras
_;„:_ MOCIDADE.

MATINÉE DA

i lUMRIWV

INDICADOR dos BAIOS
| Prefira os estabelectmen-'{ tos que servem a sua clien-
!f tela com mais presteza e

maior solicitude.

Segredos que todas as mulheres guardam no
<t>raçao
que só o

I IJma. illusão desfeita..., üm marido
continua a ser em a-nparencia. , .

l^^mlmmiwt ¦JaT J$**m> ******
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BRAZ DE PINNA
ARMAZÉM GUAPORÉ*. de Joãa

(íoraes Barreiro. Rua Guaporé,
271. Tel. 8-9432.

ENGENHO NOVO
CINE-TliGATUO EDISON, de Ar.

naldo & Cia. Kua General Bel-
logard 12. Tei. 9-4449.

HUMAYTÁ'
PHARMACIA CA.PELLETTJ. ».

Cai>elletti & Filhos. Rua Hu-
maytá. 119. Tel. 6-1048.

PRAÇA DA BANDEIRA
NOVO AÇOUGUB BRASIL. En-

tregas » domicilia. Av. Lanr*
Muller. 98. Tel. 8-2003.

PRAIA VERMELHA
ARMAZÉM VILLELA, de 3. P.

Resende. Avenida Pa3teur, 214.
Tel. 6-0X12.

TIJUCA
PHARMACIA B DROG. GRANA

DO (Filial). Rua C. de Bomfi»
800 e 300-A. T. S-3830. 8-3225.

CURSO
DE

CULINÁRIA
Completo para Donas de Casa
Constando de 10 aulas, uma por semana,
ás quintas-feiras — de 9 x/z ás 11 % horas,
começando no dia 5 de Outubro de 1933

Inscripção: — 25$000, adiantadamente

PROGRAMMA
SALGADOS DOCES

I

Miraton
Feixe assado
Pasteis fritos
Rccambole de camarão
Empadinhas de gallinha
Creme de mioiho verde
Carne recheiada
Greme de xuxús
Pasteis assados
Creme de couve-flor

8olo 4 cores
Bolo tropical
Bom bocado
Bolo cerveja «
Bolinhos em forma
Massa folhada
Compota dinamarqueza
Podim aima-viva
Fatias pumpernichel
Macarrão de amêndoas

S. A. du GAZ
SECÇÃO DE ECONOMIA DOMESTIGJ
Agencia da Praça da Bandeira

RUA TEIXEIRA SOARES, 38 - 1/
Telephone 8-2127

HINK VEIGA
Dus G.30 á.s 8,45 horua — Tres

avihis do gymnn-atica com músloa
Das 15 ús 16 e das 18 ús 20""

| Iioras — DIecos escolhidas.
Das 20,:i() áa 23 lioros —- Pro- i

; gramma do studio, com as artis-
j tas Jorgo Fernandes, Madelu' de

Assis, Arnaldo Pesouma, Manoel
j Monteiro e seus guitarristas, Pa-

«rmammum* , trlcio Teixeira, Antonlo Moreira
existiram \ da Silva, Orchestra de Dansas dc

I Napoleâo Tavares, Orchestra de
; Salão de P. R. A. 9'e a Orches-

tra Regional.

i KADIO SOCIEDADE 1)0 IW»
OE JANEIRO

I 8.3Ü horas — Hora certa. Jor-
i nal da manha. Notícias e com-

mentarios. Ephemerides brasilei-
ras do barão do Rio Branco.

12 horas — Hora certa. Jornal
do meio dia. Supplemento nwsl-

| cal.
17 horas — Transmissão da

! Academia de I^etras.
18 horas — Quarto do hora in-

fantil', Previsão do tempo. Dis-
j ces variados.

19 horas — Hora certa. Jornal
I da noite. Supplemento musical.
1 19.30 horas — Romance.

20 horas — Programma Andró
•Gil.

| 2i,15 horas — Palestra literária.
i 21,15 horas — Transmissão do
! programma Radio-Screnata.

RADIO EDUCADORA DO
BRASIL

Das 14 ás 15, das 18 ás 18,45,
cias 18,45 ãs 19 e das 19,45 as at
horas — Discos variados, Jornal
das TSscolas, previsão do tempo e
supplemento noticioso.

Das 21. horas em deante —
Transmissão do studio.

RADIO GUANABARA
Das 12 ás 13, das 20 ás 21 e

das 21 ás 23 horas — Discos, pre-
vlsSo do tempo e canto.

RADIO CLUB DO BRASIL
Das 10 ás 11 horas — Radio-

Jornal.
Das 13 as 14 e das 16 ás 17

horas — Discos.
Das 19 ás 20 horas — Program-

mo. de musicas ligeiras. Trans-
| missão de uma opereta ingleza.

Das 20 ás 20,10 horns — Sessão
cinematographica.

| Das 20,30 ás 20.45, das 20,45 ás
21 c des 21 ás 22 horas — Pro-

I gramma variado.
Dos 22 horas c«i deante —

Transmissão do theatro Oaslno,
da opereta Canção Argentina, pela
Companhia Argentina de Especta-
culos Typicos.

O suecesso de sabbado
ultimo, alcançado pelo íeliíjardo
"Ao Mundo Loterico", ruu do Ou-
vidor. 139, terá sem duvida a sua
"reprise" hoje, pois nada obsta
que ali sejam vendidos nòvamen-
te os 200:000$000 por 40$, décimos
4Ç. cabendo 100:0008 ao 2o pre-
mio ,plano igual Aqtielle que Sata-
bodo ultimo deu 200:000$ ao fe-
liz possuidor do bilhete Inteiro
n. 11.033 vendido e já pago ali
no balcão do interior da loja do
"Ao Mundo Loterico", onde se
acha exposto. Sabbado proximo,
500 Contas por 80?, fracções 4$ e
mais o grandioso prêmio de Mil
contes em commemoração à des-
coberta da America, inteiros a
180S e fracções 9$, ali na rua do
Ouvidor, 139. Habilitae-vos.

Está sendo ansiosamente aguardado o passeio ma

ritimo dos ferroviários da 4" Divisão da Central do

5 i Brasil — Os bailes annunciados — Outras notas
FHATKRMUAOi;: 

' H 7.ITA XT.\
A N«a novn illreftoriii

Bm assòmbloa geral ordinária,
realizada na ultima sexta-feira,
rol eleita a «ova diréctoria Ha
apreciada sociedado recreativa
da rua dos Andradas, nue fieou
assim constituída: presidente,
.Toao Rodrigues dos Santos: vi.^e-

presidente, C4aurinü A. Corrêa;
I» secretario. Mario Muto; 2o se-
cretario, Francisco Favrand: 1«
thesourelrp, Álvaro R. Ramos:
:;» tliesoureiro, Augusto P. Fer-
tuna: 1° procurador. Antônio
Bento Corrêa; ^° procurador,
Álvaro Amaral; bibliothecario.
Waldemar Cardoso; director spor-
íivo, Antônio Freitas; 1» director
fiscal, Manoel Pinheiro, e 2o dl-
rector fiscal. Victor Varsanu.

Conselho fiscal — José Mo-
reira, Oswaldo Porto, .Tos.": Pich-
'.er, Elias BarzUlas e José Graç.a
Sasanha.

PASSEIO MAItlTUIO
A bordo do "Mocnnprnê". «o 1»'«-
ximo dominpfo, promovido prin*
ferroviários dn 4o Divisão da K.

F. Central do Brasil

lima exposição de photo-
graphias picturaes

Na Associação dos Artistas Bra-
slleiros (Palace-Hotel) Inaugura-se
no próximo dia. 9 do corrente, ás
16 horas, a exposição de pho-
tographlas picturaes do sr. F.
Guerra. Duval conhecido amador.

A exposição ficara aberta até o
dia 20 do corrente.

itais um passeio marítimo se-
rá, realizado a bordo do vapor
"Jtocánguê", desta vez por :n:-
ctatlva dos ferroviários da. Cen-
trai do Brasil (4* Divisão.

lOssa excursão marítima, rjuí
soffreu uma transferencia dsvi-
do a vim imprevisto, vem desper-
tando Interesse e grando tem si-
do a acquisição de convites por
todos aquelles que pretendem
passar um domingo alegre, fora
da barra e ao so-rh de magnífica
musica.

Os membros da commissão or-
ganizadora têm trabalhado com
carinho para que nada falte a re-
ferida festa.

O embarque e.-itá marcado para
afi 8,30 horas na praça Servulo
Dourado, devendo seguir a bor-
do do "Mocanguc" duas 3xcel-
lentes "jazus", que imputsions-
rão os pares durante todo o Je-
correr da excursão.

A comnilssüo previne que o sr.
Antônio Costa so acha do posro
dos convites, ã disposição doa ln-
toressados, íi. Avenida Amaro Ca-
valcanti n. 093, no Engenho de
Dentro, todas as noites, das 20
íis 22 horas.

DESTEMIDOS O A CA.VE.UJfA
í> baile de «nbbado, orgmiiKnilo

peln ala "Vê. sc pfide"
Recentemente fundada no selo

deste querido club, a ala "Vè se
pódc" fará realizar, no amplo sa-
lão da Avenida Amaro Cavalean-
ti, no Engenho do Dentro, o seu
baile inaugural.

Os seus componentes vêm-se
empregando com denodo e en-
thuslasmo para que a íesta que
se annuncia obtenha um sucoes-
so ruidoso.

Dia a dia, augmenta a ansleüa- j
do dos dansarlnos suburbano*
pela chegada do tãc festiva data;
entre os associados e damas dn
club reina intenso enthusiasmo
em torno do bailo inaugural da
novel ala, que tem como madri-
nha a figura encantadora da
gentil e prendada senhorita Guio-
mar Baptista.

Activam-so os preparativos
para a realização dessa festa e
os rapazes componentes da ala.
"Vê se pôde" não -medem sacri-
fidos para que nada falte á re-
ferida festividade.

O confortável salão dos afilha-
dos dos Baetas receberá, linda or-
nament.ae.ao, assim como será
tambem fartamente lllumlnarlo.

A estridente e conhecida "Va-
mos Deixar de Infância .raz/.".
sob a direcção do optimo saxo-
phonista Jóourlval, Impulsionará
•os pares das 22 -As- l horas da
madrugada.

A commissão communica aos

Interessados quo os convite»
acham-se eni poder do sr. Oácar
Villela, na sé'dé do club, ;i Ave;)!-
da Amaro Cavalcanti n( 713, r,*
Engenho da .Dentro, todas ;.*
tjuintas-feiras e domingo?.

Ff.OTt. UO ABAOATB
Os nroxiulós baile*

Pois magníficos bailes c-miiy
annunciados para sabbado * riu-
mingo nos vastos salões do an.»-
etado trl-canrpeiio dos ranchos:.

Eloy Pinto, Juventino Silva,
Reynaldo, Daniel e Can-Sca, n.-
orientadores do "Calho-, contra
ctaram um applaudido conjun-
cto, chefiado pelo festejado ma-
estro Pestana, que cader.ciará a-
dansas, eom admirável repertü-
rio-.

AMANTES ¦>** '''OIUO*
Oí isnrão.s Ue. sabbmlo c domiiiR»

Üs numerosos adeptos da con-
celtuada sociedade recreativa dn
l.nrgo cio Machado aguardam
com Impaciência os dois promet-
fedores bailes de sabbado e dn.
mingo próximos, annunciados pu-
la operosa diréctoria chefiada
por Álvaro de»Souza.

O rua ostro Carlos é o encarre-
gado da orchestra* que embala..".*
ns dansas. o que constituo s?»<
ratitla para o esperado exito,

BlilTE Cl.LU
O baile «le nmanli*

Realizar-se-á amanhã, tios con-
fortavels salões do "Regimento1'
da Praça da Republica, um e.-.-
plendido sario dansante, organ'»
zado pelo presidente .rnlio SN
m5es, em homenagem ac- aguer-
rido "Batalhão Elitcano".

Tocara durante o baile nm
afainado conjuneto.

aEOREfO DIB SAST.V I.Ü5SI *
,V "soirée" dc amnnWI

Paulo de Souza, o applaudífks
folião que dírigo os destinos A*
acatada sociedade dn. rua fli
Constituição, organizou para
amanhã uma excellente "soiríc-"

dansante, em homenagem aos
seus associados.

DuraMo o baile, tocara an
afinado conjuneto. As dansas U-
rão inicio ás 21 horas e termi-
narão âs i da, madrugada.

UJTTAO DE BOMSUCCESSO

A nillma aiiuriiçâo do *eti Im'-
reNsanle concurso

Muis uma apuração do Intercí-
santo concurso para madrinha
do Pavilhão foi realizada na ul-
tima quinta-feira, cujo resulta-
do foi O seguinte; Beatriz Ca.-
mara, 210 votos; Beatriz Gonçai-
ves, S3 votos; Maria Rosa, 33 vo«
tos, e Guiomar do Carvalho, IT
votos.

ã.f.f
yièh

**$>

PROGRAMMAS DE HOJE

UNITED
ISTS

ELECTRO-BALL
RUA VISCONDE DO RIO BRANCO 51

Sempre empolgantes torneios sportivos
SEMPRE AO

ELECTRO-BALL
RUA VISCONDE DO RIO BRANCO 51

.,í^-^jy-y-^4i^'yi%'i^i» ^vyrrf'1' **=WW=W=*ai5!*«FV»l*; >

THEATROS
H.HJIIE10—Companhia Bra-

siíeira de 'Vheatro Musicado ~
Sessões diárias as a0oS2horas
— Aoa domingos o feriados,
•matlnees" às 15 horaa _ "A

Casa. Branca" — Poltronas.
6$000.

CASINO — Companhia Ar-
gentina de Espectaculos Typi-
coa — Sessões diárias ás SO e
22 horas  Aos sabbados, do-
mingos c feriados, vesperaes
ás 15 hora,? — A peça musicaria
"A cangão argentina" — Pol-
tronas, r>$000.

S- JOSE' — Casa do Cabo-
cio. companhia de musicaa re-
gionaes e canções sertanejas—
Sessões âs 17.46, 19 O 22.15 ho-
ras  Domingos e feriados,
vesperaes as 15 « 17 horas —
"Promessa" — Poltronas, rêls
3Í«00.

KiAi/ro — Companhia de
Revistas Parisiense — Espe-
ctaculos inteiros ás 20 e 22
horas — A revista — "Cavan-

do ouro" -• Poltronas. 5$000.
CINEMAS
NO CENTRO

IMIjAOIÒ — Phone: 2-0S3S —
Sessões ás 2 — 3.40 — 5.20 —
7  8.40 — 10.20 horas — Pol-
tronas, 4Í200 — "O passado de
uma mulher". com t.oretta
Young — Metrotone News —
"Tempo quente" — "Negocio

de eavacao".
OUICON — PUono: 2-1508 —

— SessBea de2 — 4 — 6 — 8
10 horaa — Poltronas. «$100.
Daa 5 as 7 horas, 8$300. —
"O ret dos ciganos", com José
Mojica o Tcoslta Moreno — Fox
llovlotonc News — "Tapete
HiUKiCO".

IM 1*181110 - Phone: 4-5105
Sessões, 6» !, H.«0, 6.20. 7,
8.40 — 10.ÍO Horaa •— Poltro-
nau. .1|300 — "Vivamos hoj<".
com Joan Crawford — Motro-
tone N»ws — "Vendo o China"
(desenho),

AliUAMURA — Phone: 2-/0t'V!
Sessões fts 2 — 4 — 6 — 8 —

 JO Iioras — "Flor do lia-
wal", com Ivan Petrovich —
Jornal.

GLORIA — Phone: 4-0001 — i
Sessões ás 2 - 8.40 — 5.20 — 

j
8 40 horaa — Poltrona?, 3Í300 j"Perigos de amor", com I
Warner Baxter — Jornal — '¦
Plllri natural.

PATI11S' l'AL.\l5IO — Pho- .
tíe: 2-1153 — Cessões fts í, |
5.40, 5.20, 1. 5.40, e 10..'10 ho- j
paE — "Motel Atlantic", com j
K.atho von Nagy — Para- 1
iiiount-Jornal.

BltOAIlWAV—• Phone: 2-15738
Sessões fts 2 — 3.40 — 5.20

7 — 8,40 — 10,20 horas. —
"O rebelde", com AHlma Ban-
ky — Jornal — "Menina, Poi
sem querer!" (desenho).

PARISIENSE— Phone: 2-0123
"Zaroíf, o caçador de vi-

das" e "Ondo estú minha mu- j
lhor?"

1'ATIIK' — Phone; 1-1492 — ['•Fidelidade" — Jornal.
PARIS — Phone: -Í-U131 — I

"Nos bastidores do sport" o
"O errante" e paleu (Genesio I
Arruda). !

llilJ.M, — Ph.one: 1-6244 —
"Noites vlennenses".

i ll 1 s — Phone: 4-624'J —
"Cocaína" e "Estância cm
ííuorra" p. "Ü avião phantas-
ma".

MtllH llü. sA — Phone: 4-0240
"Múmia" o "Pela techadu-

ra" e "O grande guerreiro".
POPULAR — Phone: »-l*854

"O tlgro do Mar Negro",
"Escravos do passado", "Ca-
valloiro solitário".

PHI MOU — Phono: 4-5934 —
"üo.ooo annos ein Slng-Slns',"Destino volho" o comediu,

ttt«» IlHANCO — Phone: 4-1039
"Kcira do Amcilrax" ... "Atf;

debaixo dniíua — "A vo* du
mundo",

l.l.noilADO — Phone 2-4218
Jornal — "Tiiprtc w agi CO*."Han de cer minha rr.ullisr"

LAPA — Phone: 2-2543 —
"Ondas musicaes", "O suar-
dião da lei" c "Legião dos cen-
tauros".

NOS BAlUItOS

AMKniCA — Phone: 3-4575
"Cavalcade".

AMERICANO — Phone: B-0S47
"Vingança diabólica" —

"Sherlock Holmes" — Jor-
iui.| — comedia.

APOLLO — Phone; $>5619 -
"'Vidas particulares" — Dese-
nho — Jornal.

ATLÂNTICO — Phone fi-0íM6
_. "Amante de seu marido" —
Comedia — Film natural.

ALPHA — Phone 'J-8'215 —
"Severa".

AVENIDA — Phone: 8-03V9
 "AttracQüo dos aros" —

Jornal — "Agrados da nature-
za" (desenho).

II13NTO Hll» 1.1 llll ".Sem |
rumo" e "O gala da esquadra".

UHASIL — Plione: 8-2012 —
"Múmia" v- "Einquanto Pari.»
dorme" — Jornal — Desenho.

BEIJA-FLOR _ Phone D-8174
"Abutre do mar" — "O ao-

mem sem lei" — "Camello

preto".
OATPMDV — Phone: 2-3681

"Hombros alvos" e "Trea
ainda ó bom" e "O mundo em
foco".

CENTUNAUIO - PhOlie 4-34.23
"TJm romance em Iluda-

pesi" c "Sem ruino''.
KUISO.N — Phone: 9-4149 —

"Flagrante delicto" e "A mu-
lher que amou" — Comedia.

FLUMINENSE—Phone: 8-1404
"Fra Diavolo^ — Desenho

Comedia.
ENGENHO DB DI0NTHO —

Phone: 9-4130 — "Feita ua
Broadway" c "ü homem e«m
lei".

UIIANAHAHA — Phone: 6-241»
• "KHijuadrilha perdida" e "O

dnulor X".
atJAnANY • Phone: 2-9435

"Cadete» de honra" e "F.eta

noite ou nunca" — "O mundo
om foco".

UABUOCK LOUO — Phone:
•J-SC70 — "Perigo delicioso" u
"Feira do Amostras".

JOVIAL — "O ultimo varão
sobre a teria" e "intrigas da
Broadway".

HELIOS — Phone: 8-076? —
"Abraços traecoeiros".

HAUÜRE1RA — Phone; 9-2S39
 "Fra Diavolo" — Comedia

Jornal.
MAISaüaNã — Phone 8-1'JlO

"Transatlântico de luso" —
Jornal — Desenho.

NACIONAL — Phooo: 6-00"2
"Mania de g-ente rica" e

"Gouto levada".
ORIENTE — Phone: S-6010

"Grando Hotel" e "A luta
de Carnera e Sharkey" — Dc-
senho — Jornal.

PARO RUASII.— Phone! 8-7SD4
 "O grande guerreiro" e

"Almas cap tivas".
PAItAISO — Phone: 9-G0G0

- "Severa".
Phor.e: U-G066 —
1" r "O grande

STADiUM BRASIL
Recinto da Feira de Amostras

PENHA —
*. Gran do riol
guerreiro''.

«AMOS —
"A Severa".

TIJUCA — Phone
"Museu de cera" —
"Tapete niagioo".

VELO — Phone:
"Negocio é rtegoclo"

Phone: 9-6094

S-3655
Jornal

S-0S74

— Phone:
iõ uquella"

VILLA ISABEL
r.-IÜS2 — "Mulher,
ô "Alvorada rubra".

EM N1CTI1E110X
CENTRAL — Phone: 1074 —

"Amor nu corto".
IMPEltIAL — Phone: I72S —

"O Inimigo da Light"
ROYAL — Phone:

"Anjo o demônio".
EDE.V -- Phono: SS

leiro do Textr ".

1074 ¦—

Cavai-

SABBADO — Espectaculo com-

pletu — ás lll horas.

Üinn temporada inédita para o
Brasil 1

Cossacos
DO KUBAN lí DO DON

os melhores cayalletros do

mundo, ciu números ncin, se-

ij^uer, imaginados, de arrojo c

.... c loii.aiiuo .scrnprr, p***
manhã p. á noite o sco copiriíio d*
ÜRICEDINA "Stroschcin", c.llc ns*
conhece

ÁCIDO URICO
Rheumatismo, ArthntísiriS

e floentas do
Figado -- Rins -'- Bexig»

S.T.ROSCHEIN

Nai» IMiarmaciao e DrogaríM

Um obolo para o Sodaíi-
cio da Sacra Familia

Unico asylo de crianças *
mulheres cegas, com séde i
rua Álvaro liamos 75. Insere-
va-se como sócio ou envie um
pequeno obolo pava as cegui
nhas. Telephone 6-0657 (de-
pois dc 16 V?. horas).

PREÇOS -

ilcirus, 5$;
Geral.

rie lindaria»

— Poltronas, si?; Cn-
Archibancadas, Uiç;

2Ç (c o sello).

CASA DO CABOCLO
HOJE — -Vs 4,15, 8 C 9 % h».
200 — Representações — 200

PROMESSA
Original rte Ary

Maria (ic
Kciucr c
Abreu.

amanha — Primeiras — "A
COlfiT.v — im autoria dc Dr

Chocolut.
—MHMaiBBiltlIMMffl

CIRCOS
iimtnv (Olarlft) — Grundes

*>i|>cctíiculo« por :xcellente com-
panhia.

IN/OLAÇÃO • TYPHO • UREMIA
INFECCÕÊ/ IMTI/TIMAE/ E URINAIIIA/

DE GIFFONI - EM TODAS AS PHARMACIASiDROGARIAS
FRANCISCO GIFF0NI a CJA.-RUA1?0EMARÇ0.17 -RIO

Hotel Tifuca
HUA CONDE ÜL BOMFIM

ir"
1.0.13

i

Itlo
¦¦íin.uh, no melhor ponln deste halrro — Clima' InegoslaTel —
Apparttmcntna confortarela — Velho Pirqtlg imprrial — IMi.
clna — '. ..mimi^ : - in. w., — -,-„„ da "F«Mite da Ca*, alinha"

— ihu-irnr riçf.r.»** — Omnibus á port».

• ¦ * r.
'¦'»f:ik'.. '.. ICBJM


