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S. PAULO NA CONSTITUINTE
Deante âas censuras feitas á attitude da bancada

de S. Paulo na Constituinte, seu illustre leader, o senhor
Alcântara Machado, declarou que os paulistas não trou-
xcram para a Constituinte o escopo de fazer dema-
gogia.

Nem os paulistas, nem os constituintes dos demais
Estados, pensamos nós. Permitta-nos s. ex. algumas
considerações entre a sua declaração e os actos da ban-
cada que dirige.

No entender de *r, cx., que será demagogia? Prova-
velmente. tudo que importe em desagrados dictadura;
desagrado no sentido de attitude intensa ás convenien-
cias políticas que ella procura salvaguardar na As-
sembléa.

Ora, a bancada* paulista começou votando em
bran _ o para a composição da Mesa e das commissões.
Ainda que a presidência tivesse cabido a um homem,
como o sr. Antonio Carlos, com valor, experiência e
serviços ao paiz e á revolução para justificar espon-
taneo movimento de sympathias em torno do seu nome
c de apoio á sua eleição, é innegavel que a dictadura
tinha e teve o maior interesse na formação da Mesa
e na escolha das commissões, exactamente na confor-
midade do que se fez.

Conseguintemente, abstendo-se de suffragar as
chapas para preenchimento daquellas funeções, a ban-
cada paulista se conduziu de modo a incidir na con-
dueta que o seu leader repelliu e fulminou. Nós, entre-
tanto, não pensamos deste modo. Pensamos, ao con-
trario, que a bancada estava no seu direito, e apenas
lhe óppomõs uma restricção: cila devia votar; a favor
ou contra, mas votar. Voto em branco é indefensável,
tanto mais quanto os homens que desse modo se des-
personalizaram representam um grande Estado em
cujas tradições a franqueza e o desassombro são
ouro de lei. ¦¦".*-:

Mas, depois da abstenção inexplicável, que nao deve
ter sido agradável á dictadura, a bancada apoiou a es-
colha extravagante do ministro da Fazenda para leader
governamental e a indicação, não menos excêntrica,
legalizando os poderes discricionários c a sua lei or-
ganira.

O confronto das duas ultimas attitudes com a pri-
meira justifica indizivel perplexidade. Onde está a dc-
magògià no zig-zag ? Seriam demagogos os poucos que
repudiaram a indicação aberrantemente delcgatoria
dos poderes da Assembléa, que o povo, na sua incura-
vel candura, lhe confiou para um fim predeterminado?
Não seriam demagogos os que fizeram da Assembléa
vassala da dictadura ao ponto de acceitar que esta,
"coram populo", por um seu representante expresso,
lhe dirija os trabalhos .

O sr. Alcântara Machado e uma rutilante intelli-
gencia, uma consciência honesta, um caracter puro.
Não obsta, porém, a que as circumstancias do momento
possam estar semeando de illusões o horizonte que a
sua retina abarca. .

Se não, vejamos. Os dois actos últimos a que fize-
mos referencia mostraram que a Constituinte se ties-
viou da rota implícita na sua funeção objectiva. Foram
dois actos péssimos, aue tiveram na opinião a mais rte-
ploravel resonancia. Deveriam t-er sido evitados a todo
11'a"ora. -precisamente pára influir.comi*-a sua indispu-
tavel autoridade, nutrida na sua inteiriça, robusta m-
dependência, no sentido de manter a Constituinte num
plano elevado c insuspeitavel, sem necessitar de abrir
conflicto com a dictadura — precisamente para isso _
que a representação paulista contou desde a sua ciei
ção, com as transbordantes sympathias e írrestncto
apoio moral de todo o povo brasileiro.

O povo brasileiro fundou na bancada de S. Paulo
•is suas maiores c mais ardentes esperanças. Nao para
íueena 'iesse fazer "demagogias" e suscitar desenten-

mentos e confusões, mas para que tomasse uma po-
sicão de tal sorte rectilinca e exemplar cm face dos
aSedmeutos, que, pela .sua ,(rgg||g
liberal, agindo sobre o espirito da Assembléa, induzisse
ndirectamente a dictadura a abrir mao de muitas as-
erczSSciicionarias que não têm mais razão de ser

5comSS quaes nenhuma Constituinte, em nenhum

ctaníente Hpjosto... Dizer que era.isso o q«, o povo
brasileiro esperava, será mentir. E, graças a Deus, nao
nos seduz esse deslise.

Falaram hontem, durante o „ _ _.
srs. Leitão da Cunha e Uno Machado

Esteve reunida secretamente, sob a presidência do sr. Antonio ,.da~ rimeirós dia8 dc
Carlos a commissão incumbida da reforma do regimento interno outubro, contribuíram so-
^"'^ XV_*»w_lj _>_..   K,.nmfnia!i-o narn mifi ít VP.m

Constituinte
0.coronel Plinio Tourinho, chefe do Partido Liberal
do Paraná e antigo "leader" da Alliança Liberal,

faz declarações ao DIARIO DE NOTICIAS í
O general Plinio Tourinho é uma das figuras de

destaque que o pleito de maio trouxe, da terra das arau-
carias, ao seio da Constituinte. '

S.s. tem personalidade politica no Paraná e leve
responsabilidades definidas no movimento de outubro fa
1930. Sua acção durante a campanha da Alliança Liberal,;

de que foi um dos leaders, e a
energia efficiente desenvol-

houve sessão da Assembléa
Nacional Constituinte. O que
no Palácio Tiraâentes se rea-
Uzou não merece o nome âe
uma sessão e muito menos âe
uma sessão áe Constituinte.
Afora os actos puramente bu-
rocraticos, toâa a reunião
constou ãe ãois fracos discur-
sos.

A reunião foi morta com o
longo expositorio ão primeiro

Os novos deputadosi
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Hontem, a bem ãizer, não o representante maranhense
foi mais além na sua crítica,
para atacar o Superior Tribu-
nal Regional, que diploniou
aquelle politico âa Republica
Velha. .. .

O seu âiscurso foi a primei-
ra voz levantada dentro rida
Constituinte para contestar a
legitimidade de um âiploma.
Até aqui toâos os oraâores,
sympathicos ou não ao gover-
no revolucionário, foram una-
nimes em louvar o Poáer Elei-
toral, em proclamar a efp-
ciência desta creação ão mo-
vimento áe outubro, queàa-
rante ao povo a legitimidade
de sua representação. Más o
sr. Lino Machado quiz fazer
excepção para r>ôr em âuviâa,
para negar a honestidade.-do
diploma ãe um constituinte.
Amanhã, alguém poderá lem-
brar-se âe contestar o ãiplo-
ma ão sr. Lino Machado. Ou-
trás contestações poderão-'ap-
parecer e muito enfraquecida,
afinal, ficará a majestade e a
soberania da própria Assem-
bléa Constituinte.

E' mister deixar accentudâo

o sr. Leitão da Cunha, eleito
pelo P. D. do Districto Fe-
deral, foi o primeiro orador_a
oecupar a tribuna na sessão
de hontem.

Depois de se dirigir á mesa
e ao plenário, o deputado ca-
rioca começou o seu discurso,
dizendo:

O SK. LEITÃO DA CUNHA —
Sr. Presidente, srs. Deputados. A
Incerteza des primeiros passos de3-
ta Assembléa, as vacinações na
definição de attitudes não devem
constituir, motivo para deslllusões,
mas devem importar em uma a-d-
vertencla.

Affcitos ao regimen que concor-
rera para desvalorização do Parla-
mento entre nós, era natural que
as nossas primeiras decisões obe-
decessem ã orientação antiga, da
qual resultou confusão evidente
dos destines da Assembléa Nacio-
nal Constituinte com os de uma
Câmara deliberativa commum.

As primeiras resoluções de ca-
rácter collectivo, tomadas por est».
Casa, incidiram em um des gra-
ves erres do passado, permittindo
que a escolha des Deputados fosse
feita pelo criterio geotóplco.

Sc, uo particular -da formação
da Mesa, tal circumstancia não
representava elemento prejudicial
oos trabalhos, porquanto pode-

de ac-
os mais

tuação do membro de uma ban-
cada, ao ter de harmonizar tres ou
quatro pontos de vista distinetos,
para a redacção do um acto iso-
lado. Poder-se-ia allegar não ser
possivel formar uma commissão
demasiadamente numeresa, pola
difficuldade de conciliar opiniões
entro muitos homens, mesmo
quando animados des melhores
propósitos. A Assembléa, entre-
tanto, poderia ter tido a llbcrda-
de -de escolha de seus represen-
tantes, limitado, embora, o nume-
ro delles aquello estatuído no Re-
gimento inicial. Não cabe, neste
particular, culpa á Assembléa,

General Plinio Tourinho |

Jqüe foi nm depfadoíjmMfe^^iti^
dis revolucionário, quem vem capazes para fts cargos dc direcção

i a plenário atacar a Justiça cla Casai relativamente á consti-
tuição da Commissão Especial esse
criterio foi. positivamente, da ma-
xlma infelicidade.

Não podemos ccmprehender co-
mo, no momento em que se reúne

Sr. Leitão da Cunha
ãa representação do Dis-

trlcto Federal

orador. O sr. Leitão ãa Cunha
teve a habiliãaâe âe fatigar
por mais âe uma longa hora

Eleitoral, quiçá a única abra
incontestaãa âa Revolução!

O INICIO DA SESSÃO
Iniciada a sessão &% bora

regtoentaJ,. .&. ..chamadÈ^*;-.
cusou a presença de 116 depu-
tãdos.

Lida e approvada a acta da
sessão anterior, passou-se aos
papeis do expediente, que ca-
receram de importância.
FALA O SR. LEITÃO DA

CUNHA

l Os novos deputados

;—I—*

Inscripto de véspera para

Nâo tem fundamento a no-
ticia sobre a ássignátura do
decreto referente ás empre-

sas de serviços públicos
O que nos declarou o dr. Ruben

Rosa a çéspeit©
.-presentantes dos ma; consulte os interesses nacio-

Interpellado, depois, a res-
peito do decreto sobre o fi-
nanciamento da electrifica-
ção da Central do Brasil, o
a,:. R.iihP*n Rosa declarou ,que o

tutlnos, acreditados Junto ao
-gabinete do Ministério da la-
z-mda abordaram. ¦ hontem, a
tarde, o dr. Ruben Rosa, en-
carregado do expediente da-
quelle ministério, afim de se
informarem a respeito de
uma nota divulgada hontem
pela "A Noite", na qual se at-
firmou que o decreto que tor-
na o mil réis papel de curso
(orçado seria assignado. bo-
ie pslo chefe do. Governo
Provisório.

Adeantou-nos sobre o as-
sumpto o or. Ruben Rosa
cue a noticia carece de íun-
dr.mento. uma vez que o ca^o
ainda vem sendo objecto de
cc-tidos estudos por parte do
ministro Oswaldo Aranha.

Af firmou-nos, tambem, o en-
carregado do expediente do Mi-
nisterio da Fazenda que o caso
tora a solução que inelboi^

di-. Ruben Rosa declarou ,que
mesmo continua merecendo
a? attenções do sr. ministro
da Fazenda, estando a sua
solução na dependência do ca-
so dos pagamentos ouro
por serviços industriaes pres-
tados ao paiz.

rupções e maãorranâo..,
S. s. exprimináo-se com .

clareza, embora sem enthu-
siasmo algum, fez a principio
opportunas consiâerações so-
bre a necessidade âe abreviar
os debates, afim de que os
mesmos não viessem a perder
íizLpt ésss

Organizou, com paciência
âe sábio, um eloqüente quadro
estatístico, mostrando quan- \
tos minutos, quantas lioras,
quantos dias, quantas sema-
nas e quantos mezes seriam
necessários para discutir os
artigos âa constituição, sup-
pondo que apenas um quarto
ãos âeputaâos viesse a tomar
parte nos âebates. O quaãro
era âuplo. Fazia os cálculos
pelo Regimento em vigor e
pelo regimento reformaão, ãe
accordo com o projecto da
commissão âe policia âa casa.

Se houvesse ficaão ahi, toâo
o munâo estaria satisfeito
com o sr. Leitão âa cunha.
Mas, tenão tomado gosto pela
palavra, o representante âe-
mocratico, desmentinão suas
próprias affirniativas quanto
á prolixiâaâe âos debates, en-
trou a fazer apreciações quan-
to ao critério de escolha áa
commissão dos Vinte e Seis,
que chamou de criterio "geo-
tópico", palavra que os tachy-
graphos annotaram com es-
pecial prazer. Como o crite-
rio "geotopico", em dlspariâa-
ãe com o criterio âas "capa-
cidades especializadas", não

uma Aas^nibl-áa, para traduzir em
-atícütiV-entô-1 ^ertpttt*-'m^Tiiaior' 
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levancia, a opinião preponderante
no Brasil, se proceda â escolha
daquelles a quem incumbe a rè-
dacçSo desse documento por um
critério* parcellado; criterio que
não pode Justificar o pronuncia-
mento das diversas correntes de
idéas; critério que collocará em
difficuldades sérias os represen-
tantes das bancadas, quando ellas
não forem constituídas por uma
opinião só. Melindrosa será a si-

Sr. yirgilio de Mello
Franco

âa representação tío ***Es"

REUNIU-SE k COIflISSiO
DE PROMOÇÕES DO

EXERCITO

Diversas vaga» por anh-

guidade e uma por
merecimento

omm*
'(t/iuJtoi-t

f"Jri

cob a presidência do general
AiTdrude Nevea. reuniu-ae. honte.»
á urde, » Commissáo de 1'romo-

ijõeído l^ercito. Üflto de-tratar
Jo preenchimento de vap*., por

! antigüidade naa arma» de infan-

târia artilharia. cvl««6o o Eerv.-

co, do enude o veterinária. M

arma da aviação está vago um lo-

gard.^jorpor^crccimonto.

lhe houvesse permittiâo tomar
assento na Commissão âe
Constituição, s. s. sentiu-se
no âever de mostrar aquella
commissão o caminho que âe-

I veria seguir ao apreciar os
vários problemas nacionaes,

\ acerca áos quaes âiscorreu ¦
j largamente, com proficiência,
I reeâitanâo todos os truismos
1 até aqui sobre os mesmos dt-

tos e escriptos. Só sobre os
problemas de saude e hygiene
soube o illustre deputado pelo
Districto ser breve. Mas sobre
os problemas de engenharia e
jurisprudência discorreu como
sc estivesse em casa...

Reabrem-se os debates
em torno da Itabira Iron
Impõe-se toda a ponderação para
que, firmado o contracto, possam
nelle ficar perfeitamente e defini-
tivamente acautelados os interes-

ses nacionaes
O sr. ministro da Viação acaba de «abrir os deba-

w pm tomo da iá velha questão da Itabira Iron, ques-
ÍÍ íie o governo ^evolícionario procurou actualizar
sob a uresslo da opinião publica que na imprensa se
?efle?ti?I O DIARIO DE NOTICIAS que teve a pnma-
lil de aí: tar problemas nacionaes da máxima /elevan-
èil, liei apôs a victoria do movimento de outubro, pode
irrogTse ainda a primazia da discussão que abriu w
ca da concessão para a exploração da industria sidenu
gica feita aquella Companhia. .¦ „„«n5

Não temos que rectificar hoje qualquer dos nossos
pontos de vista aqui emittidos. A nossa critica sc fez
lim tanta segurança e severidade que a tomou na de-
vida conta o sr. Percival Farquhar, cu3o nome «w«™
a própria historia da Itabira Iron, como sua figura pim
CiPa0 

velho intermediário dos capitães externos, que se
propõem ao financiamento da industria s^^gica tora-
sileira, procurou espontaneamente o P.™° *J?BN,2JL
CIAS e nos distinguiu com a sua visita a nossa reda
cção sob o objectivo especial de demonstrar, no seu modo
de ver, que não nos assistia razão nas censuras aue fi
zemos ao contracto da Itabira Iron. Do debate directo
que estabelecemos com o sr. Farquhar em tomo d»
cláusulas do seu contracto, saimos animados da mesma
convicção com que nelle entrámos, isto e : pnmeiramen-
te, não seria possivel que o governo do Brasil concedesse
um clamoroso monopólio de transportes a uma compa
nhia estrangeira sob o fundamento da a^TO£?
ter o paiz exploradas as suas jazidas de ferro, em se
gundo logar, não era possivel manter nessa concessão,
para a empresa concessionária, o encargo de «mapto-
ducção siderúrgica apenas correspondente a um volume
inferior ás próprias acquisiçoes que annualmente faze
mos. no estrangeiro, de produetos semelhantes. ^

Collocado, porém, o assumpto no pe em que o &ituou
o sr. ministro da Viação, urge agora considerai-o son
um aspecto predominante. E' o de que se impõe toda a
prudência, toda a lucidez c todo o patriotismo no sen-
tido de que, derimidas que sejam, porventura, as diver-
genclas existentes, se torne possivel firmar um contra-
cto que consulte completamente c definitivamente as
conveniências e interesses nacionaes. ...j„„m

Este é. pois, o momento para se salvaguardarem,
com toda firmeza, taes interesses. E' antes dc fazei m
concessões, antes de nos chegar o 

^tel.«stranígroexplorar, que o governo* deve: agu,, de modo

senão ao próprio Regimento pri-
rnltlvo, porque, -em desaccordo
com a orientação g«al, qué havia
estalJclecldo a necessidade, so bem
quo um tanto precipitada, da or-
ganizaçâo des partidos, para sa-
tração do Código Eleitoral, ln-
consequentemente lmpoz um cri-
terio que por completo se afasta-
va dessa mesma orientação.

Poderia a Assembléa, no exer-
ciclo do sua soberania, ter desde
logo Impugnado- o dispositivo,
procedendo a essa clelç-ão, de ac-
cordo com a fôrma preferida.

A QUESTÃO DO REGI-
MENTO

bremaneira para que a re-
volução triumphasse ali, já
a 6 de outubro, antes que j
lá chegassem as tropas
gaúchas, cuja marcha so-
bre a capital federal foi as-
sim apressada de muitas
semanas.

Victoriosa a revolução, a inter-
ventoria do Paraná íoi entreguo
ao general Tourinho, da familia
do coronel Plinio Tourinho, em
cuja experiência acreditavam po-
Iiticos e militares encontrar um
governante adequado para o Es-
tado. Infelizmente, a política re-
volucionaria scindida em grupos
o sub-grupos provocou agitações
constantes, dc que resultou a re-
nuncla do velho general Touri-
nho, sendo nomeado Interventor
o sr. Manoel Ribas, director da
Cooperativa dos Funcclonarios da
Viação Férrea do Rio Grande.

Posteriormente, novos extreme-
cimentes políticos, resultando da-
hl o afastamento voluntário da
política governamental da correu-
te Tourinho, ou seja, do Partido
Liberal.

Ferido, porém, o pleito de 3
de maio, oa liberaes voltaram íl

liça, tendo á, sua frente o coronel
Plinio Tourinho. E fez-se eleger,
como candidato de opposição, ac
interventor Ribas.

Nesso entretempo, houve nova
scisão na política paranaense,
resultando delia ter ficado o in-
terventor oom apenas um depu-
tado na bancada. Os outras se
reagruparam em torno do coro-
nel Plínio Tourinho. Esta cin*»
cumstancla fez com quo o chefe
aUlaheista voltasse a-contar còm
o apoio da corrente revoluciona-
ria paranaense.
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Não venho, sr. Presidente, pro-
curar solução para um caso ir-
remediavel, mas, apenas, pedir a
attenção dos collegas para alguns
pontos que me parecem dc gran-
do relevância e que deverão ser
respeitados, afim de que os nossos
trabalhos correspondam ás Inten-
ções dos que ató aqui nos man-
daram.

As èmcpdas propostas ao Regi-
mento origina, quasi todas se ln-
piram por um critério perfeita-
mente justificável, de todo defen-

1 savel. Algumas dellas, porém, pro-
curam a dilatação des prazos, o
que, de certo, virá prejudicar o
fim que temos em vista.

Prepondera, hoje, cm todo o
mundo, a idéa de que a restei-
ccão dos praiws para cs debates
devo prevalecer nas Assembléas,
como uma necessidade para a boa
harmonia das resoluções.

E' certo, sr. Presidente, que fl-
guram no Regimento dispositivos
quo permlttem o encerramento
das discussões. Multo mais Ube-
ral.* muito mais lógico e multo
mais útil, entretanto, seria não
usar desse recurso, que sempre re-
veste caracter de imposição e acar-
reta, consequentemente, má, von-
tade.

Ainda nfto tivemos longos de-
bates. Apesar disso, e embora
animados dos melhores propósitos.

Tudo isto escrevemos para que
os leitores vejam © recordem
quem 6 o homem, cujas lmpres-
eões lhes vamos transmittlr.

General, estamos informados
de quo ha trabalho entre os
deputados constituintes afim de
se oppôr resistência aos dlsposi-
tivos do ante-projecto da Consti-
tuição, cc-nsideradoe por multes
do retrógrados cm matéria reU-
glosa E' verdade. Os deputados de
consciência liberal e verdadeira-
mente democrática estão empe-
nhados em conservar, no estatuto
básico do paiz, os dispositivos
da Constituição do 1801, refereu-
tes á lalcldade do Estado.

Aquella Constituição era, sob
este aspecto, verdadclramento sa-
bia.

Já 6 grande o serviço da
agremiação?

Ainda estamos no começo.
O nosso serviço de coordenação
está sendo feito lentamente, nel-
lo tomando parte de destaque o
professor Edgard Sanches, depu-
tado pela Bahia. Vamos nos arre-
gimentar.

E quaes os pontos capitães
a serem defendidos pelos deou-
tados laiclstas?

Na verdade, nós só teremos
um ponto de vista, quo ê, para-
doxalmente, negativo. Recusamos
qualquer concurso á participação
do Estado em coisas religiosas.
Queremos deixar as coisas como
estão. Vamos combater aquelles
nrlnclplos que. sob a capclosa
formula optativa, se querem ln-
troduzir na nossa lei básica.' Actualmento, todas as crlançaa
o todos os soldados têm assisten-
cia religiosa, desde que estes ou
os paes daquelles o desejem. A
situação do soldado é, sob esto
aspecto, melhor que a do pro-
prlo empregado no commercio. O
soldado tem um expediente cie

ligiosa nio venha a pautar a con-
cessão destes favores aos seu»
soldados, não pelo seu comporta-
mento puramente militar o dl»-
cipllnar, mas pela recusa ou.
asscntlmento que dèm à assisten.-
cia religiosa? •<

Ademais, acerescentou o depu-
tado paranaense, a presença do
ministro dentro dos quartéis p«»-
do contribuir para o afrouxameiv-
to da disciplina, pois crea na or-
dem militar, um novo elemento
hlerarchlco que os regulamento»
desconhecem. Digo-o, porque «
sei dc experiência própria. A.
mim, já me aconteceu um facto.
que pode bem lllustrar o assum-

No Paraná © em Santa Catha-
rina, grande parte dos conscri-
ptos são de origem allemã, pola-
ca ou ruthena. Estes home»-_»__
tíad& a* incúria dos nossos góv-sr-^
nos, multas vezes nem "íiortugUéaí

falam. Exprlmem-se somente em
suas linguas respectivas. Todas as
colônias tém os seus sacerdotes.
Quando o colono nasce, cáe sob
a orientação religiosa do padre. A
elles obedecem quasi cegamente.-.
Se, quando estes homens forem
para o quartel, ali encontrarem
outra vez o ministro de sua re-
liglão, então este será a força
maior dentro da caserua, contra
a qual não valerão regulamento»
ou disciplina. O ministro da
religião fica em uma ' situação
privilegiada e capaz de organizai1
um motim, no dia cm que en-
trar em conflicto com os mem-
bros da hierarchia militar.

Eu commandava, ha alguns an-
nos, um batalhão que estava ía«
tsendo a construcção do uma e«-
trada. Cada dia, quando eu che-
gava, encontrava um frade es-
trangelro (o senhor não estranhe
— no Paraná e em Santa Catha-
rina, a grando maioria dos pa-
dres é estrangeira) encontrei um
frade estrangeiro, dizia eu, pré-
gando religião aos soldados, qu#
paravam o serviço para ouvll-o.,
Fiz ver ao sargento quo náo ad-
mlttia aquelle interromplmento
dos trabalhos e que. devia fazer
ver ao sacerdote que a oceasiãe.
uào era azada para predlcas re-
ligiosas. Quando voltei no dia se-
guinte, encontrei symptomas d»
motim entre os soldados E' que,
continuou s. s. sorrindo, o sacer-
doto dissera aquellas almas Inge-
nuas que cu era inimigo d*
Dous.

Conclue na 5a* pagina
1-
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?™ cTmdores^ue su-' trabalho relativamente lolgado.roíam cs ci.Ktòies que ^ ^ d& t(jmpo bastante para
dedicar-se ás coisas da religião,
se assim o quizer. Elle tem tem-*
po para sair, para visitar a fa-
milia, para divertir-se e tambem
para freqüentar a igreja, caso p
desoje. Tem mais tempo que o
empregado do commercio. Poi-
que, então, não se fala em assis-
tencia religiosa a estes, e so-
mente aquelles?

Eu sou religioso, continuou o
coronel Plinio Tourinho. Acho
que todos têm o direito e devem
ie? a liberdade de o ser. Mas a
religião deve ser uma coisa d-s
caracter particular, de íôro lntl-
mo, com a qual o Estado nada t»

raros _
biram á tribuna e que se não des-
vlaram da rota inlcalmente tea-
cada, solicitados peles apartes que
os levaram a discutir assumptos
estranhos aos quo devem ser de-
batidos nesta Assembléa. Podemos
imaginar, quando os- discursos se
prolongarem por todo o prazo per-
mlttido por algumas das emendas,
quanta confusão predominará no
ambiente, quanta resolução Infe-
liz teremos de tomar, porque, se
a paixão perturba o raciocínio in-
dividual. ainda mais prejudica o
raciocínio collectivo, já pela pro-
pria origem muito deficiente.

Oa prazos estipulados no Regi-
mento davam, para períodos de

O segundo e ultimo orador
foi o sr. Lino Machado, do
Maranhão, que protestou con-
tra a posse do sr. Godofreâo
Vianna. Infelizmente, porém, -

calma, períodos de apresentação | ^a que vêr

Tc%£rVq«ernôWruVuro7tenhamos de 
'<g**S&ffi

Itabira Iron a mesma violência com que se esta hoje
ameaçando as empresas de serviços públicos c... o cre
dito do Drasll.

de emendas, de estudo de emen-
das, do elaboração de pareceres,
nada menos de 8a horas, o que cor-
responderia a 27 sessões.

UMA INTERESSANTE ES-
TATISTICA

As emendas propostas pela
Commlasfio de Policia elevam es-
tas hoidis a 102, o que importa
dizer a 34 sessões. Nesso calculo
não estão contados os poriodos
I- -I

Conclue na Da pagina

Haverá algum mconvenlen-
to em que os sacerdotes tenham
ingresso na caserna. para all pra-
tlcarem o seu mister?

Muitos e múltiplos. Irão
crear dentro dos quartéis proble-
mas que não existem. Fomentar
rivalidades, do que o quartel devo
catar isento.

O sr. sabe que, na caserna, ha
una tantos favores quo os oín-
ciaes concedem aos soldados que
«e portam bem. Quem nos ga-
ranto quo amanhã, algum offi-
ciai lntransiscnto em matéria ri-

A LIQUIDAÇÃO
DA DIVIDA FLU-

CTUANTE DO
jJRASJL

Tomou posse, hontem, a
commissão que a vae

estudar
Esteve liontem á tarde no

gabinete do ministro da Fa-
zenda a commissão nomeada
pelo chefe do Governo Provi-
sorio para a liquidação da di-
vida fluetuante.

Essa commissão, que é com-
posta defi srs. general Sylves-
tre da Rocha, dr. Araujo Maia
e sr. Carlos Eduardo Amalio..
ffoi recebida pelo dr. Rúbea
Rosa, que lhe deu posse.

Após a posse os membros
da alludida commissão man-
tiveram-se em demorada con-
ferencia reservada com o dr.
Ruben Rosa.

Essa conunissão tem amplos
poderes para deliberar sobre
o assumpto , estando marca-
da para hoje a sua primeira
reunião afim de eleger o pre -
sidente e elaborar o &cu regi-
mento. ..

:;,m
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Propriedade da S. A. DIÁRIO DE
NOTICIAS —O. R. Dantas, pres.;
Manoel Gomes Moreira, thes.:
Josó Garcia de Moraes, secretario.

ASSIGNATURAS
ilrasll e 1'ortugm

Anno . . 658 | Trimestre . . 15S
Semestro 30$ | Mez .... 1-3
Paizes signatários da Convenção

Postal Pan-Americana
Anno . . 80S | Trimestre . . 25S
Semestre 4üS I Mez .... 10S
Paizes signatários rta Convenção

Postal Universal
Anno . . Í40S | Trimestre . . 405
Semestro 75S | Mez .... 10$

Os pedidos de assignaturas devem
ser endereçados â S. A. DIÁRIO
DE NOTICIAS — Rua Buenos
A'.re3, 154 — Rio de Janeiro —

As assignaturas começam em
qualquer dia.

Telephones: 4-4802 •— 4-4803 e
4-4804 (Rede de ligações)

Berlim, 21 (U. P.)-0 governo allemão entregou hoje ao ministro bra-
sileiro, sr. Araújo Jorge, a ratificação do tratado commercial germano-
brasileiro, entrando o referido convênio immediatamente em vigor

SUCCURSAL EM SÃO PAULO —
Praça do Patriarcha 5-2° andar.

Telephone: 2-7079.

OS CONGELADOS FRAN-
CEZES

TODOS 
os indícios são de na-

tureza & fazer crer que se
acham reabertos os entendi-
mentos em torno do caso que
envolve os créditos francezes
congelados no Brasil devido á
escassez de meios de transfe-
rencia.

Ainda nontem, houve uma
conferencia entre o sr. minis-
tro da Fazenda e o represen-
tante diplomático da França
perante ao nosso governo, á
qual esteve presente o addido
commercial desse paiz junto
á respectiva embaixada. O
DIAIUO DE NOTICIAS reju-
bila-se com isso.

Desde o primeiro instante
em que se agitou a questão,
collocámol-a nos seus termos
devidos. No decurso do inci-
dente e no seu desfecho que,
ainda bem. parece não ter ca-
racter definitivo, achamos
que ao Brasil não cabia outra
attitude senão a que assumiu.

Mas. nunca deixamos de de-
sejar que o mal-entendido
passasse e que á borrasca sue-
cedesse a bonança. Os signaes
da calmaria são agora evi-
dentes.

Oxalá que se positive a boa
situação que elles prenunciam,
No interesse de ambos os pai-
zes, os espíritos equilibrados
devem desejar o melhor exito
nas negociações que tudo de-
monstra jã tenham, sido rea-
tadas.

EVOLUÇÃO..

Ouando, 
em meados do anno, o I

ar. Flores cia Cunha veiu a esta
capital — segundo se annunciou
— promover a amnistia, as suas
boas tencões esbarraram — eonfor-
me tambem se disso — numa pre-
liminar invocada pelo governo:
não tendo havido processo contra
os exilados, nem contra outros ci-
idadãos attlngldos por castigos de
natureza diversa, como a perda de
empregas, a cassação dc direitos
politicos, etc, aquella medida era
lnapplicavel.

Essa allegação envolvia, inicial-
mente, uma grave confissão: a de
que taes castigos tenham sido ln-
fugidas a esmo, a olho, sem a in-
dispensável apuração de culpas.
Devidamente authenticada — e se
a justiça se achasse integrada em
stia missão tutelar — essa decla-
ração official bastaria para annul-
lar os actos em apreço e restaurar
as situações por elles sacrificadas.

Mas, correu o tempo — e, ago-
ra, já se admltte, nos altos con-
selhos do Estudo, que a amnistia
seja decretada, cedendo-se, assim,
aos protestos provocados por essa"liberdade condicional" ou por
esse "sursis", quo ê. nem mals,
nem menos, a autorização conce-
dida aos patrícios exiladas, para
quo regressem ao Brasil afim de
exercerem, aqui, "suas actividades
pacificas"...

Mas... e os processes? Já. não
são mais Imprescindíveis? A
amnistia já pôde vir mesmo sem
elles?

Parece-nos que o general Flores
da Cunha faz Juz a uma explica-
ção. E' possível que o interventor
gaúcho, por uma questão do deli-
cadeza, não a peça. Entretanto,
no intimo, com seus botões, ha de
andar ansioso por um esclareci-
mento. Nada mais natural do que
o desejo de levar, de avião, para os
pampas, a resposta a uma per-
guntinha com que. por certo, o
aguardarão seus amigos de Porto
Alegre: "O que é que... houve?"

UMA ANOMALIA

Uma 
anomalia que está pedindo

urgentes providencias, por
parte dos poderes competentes, é a
que sc refere á mendicidade nas
ruas centraes e avenidas da capi-
tal. Causa espécie o grande nume-
ro de indigentes á solta pelas vias
publicas, expondo mazellas, mos-
trando farrapos, estendendo a mão
aes transeuntes, numa lamúria
que causaria piedade, se não des-
pertasse Justificada desconfiança.

O estrangeiro que nas visita rc-
cebe deplorável Impressão diante
da chusrna de pedintes que o as-
salta do maneira edificante. E'
íacll prever o quu o turista dirá
lá fora, ao narrar a viagem ao Rio,
a "maravilhosa cidade das monta-
nhris o dos mendigos".

São bein conhecidos cs casos,
multo semelhantes no nosso, do
Constantinopla. Jerusalém, Napo-
les o outras cidades famosas.

A belleza natural, o prestigio
dos seus monumentos e das suaa
tradições, a doçura do seu clima e
a formosura das suas mulheres
nâo puderam neutralizar no espi-
nto dos turistas o do* viajantes
a má Impressão que os ííciis cfte/s-.
os seus mendigos, o-, seus "lazza-
ron!" causaram.

E' Si-f-t-ér, uésüitú$ *í*ív 0*0 provi»

EXPANSÃO COM-,
MERCIAL

As declarações contidas
ria mensagem da dictadura
sobre os rumos da nossa po-
litica de expansão commer-
ciai, conjugadas com affir-
inativas ainda hontem feitas
pelo titular da Fazenda a um
vespertino, acerca do nosso
intercâmbio mercantil com o
Rússia, são de molde a in-
vo.car a attenção do paiz,
novamente, para o impor-
tante assumpto. Sem duvida,
não basta que o Brasil fir-
me, em actos solemnes rea-
lixados pela sua chancella-
ria, accordos ou tratados de
commercio com as outras
nações.

JVão ha ninguém que pos-
sa discrepàr da necessidade
de semelhantes ajustes. To-
da via, elles não representam
a chave do problema, não
constituem o ponto nevral-
gico da questão.

Os accordos ou tratados
commerciaes têm apenas o
mérito predominante de pre-
parar ou de desimpedir o
terreno por sobre o qual se
devem operar e desenvolver
as nossas trocas de merca-
dorias com os demais cen-
tros produetores e consu-
midores. E' claro, é indisfar-
cavei, é evidente que aquel-
íes actos não têm nem po-
dem ter o effeito mirifico de
crear a producção. muito
menos o de tornal-a conhe-
cida ou preferida no estran-
geiro.

Desse erro de visão pade-
ceu a nossa politica commer-
ciai no Império e na primei-
ra Republica. Não sabemos
se das suas envolventes con-
tingencias não estaria sendo
presa a orientação da segun-
da Repuhlica.

Ha casos e exemplos que
nos levam a essa duvida
pessimista. Vamos citar dois
delles. A Republica Argen-
tina é a nossa grande forne-
ceclora de trigo; todavia, vae
comprar madeiras ná Aus-
Lraliu.

Não ha de ser pelo prazer
de ver essa mercadoria via-
jar através o oceano que os
nossos emprehendcdores vi-
zinhos do Prata supprem,
nos mercados australianos,
as suas necessidades de ma-
deiras. A coisa ó outra.
Grande produetor de inadci-
ras, o Brasil, de certo, espe-
ra que os outros paizes nos
venham bater ás portas, pa-
ra supplicar que lhes ven-
damos o produeto abundan-
te e magnífico das nossas
florestas. Aliás, vários des-
ses casos se repetem, em-
quanto nós vivemos a reso-
nar, numa inércia profunda,
convencidos das virtudes do
talismãn dos accordos ou
tratados commerciaes.

Citemos, porém, um outro
caso, ao qual, como ao ante-
rior, fizemos referencia em
rápido coniinenlario da nos-
sa edição de hontem. O Bra-
sil já ú um considerável pro-
duetor dc linhas. A Vene-
zuela, porém, vae abastecer-
se desse artigo nos merca-
dos europeus.

Ora, isso demonstra pai-
pavelnjente uma coisa ir-
retorquivcl. E' a de que pre-
cisamos levar, pela propa-
ganda pratica e por uma boa
organização commercial, os
nossos produetos exporta-
veis lá fora. Cumpre-nos fa-
zel-os conhecidos. Impôl-os
aos centros consumidores
internacionaes.

Não durmamos sobre os
louros theoricos dos trata-
dos de commercio. Esse
constitue o nosso velho mal,
diríamos até o nosso defeito
inextirpavel. O commercio
do Brasil, mesmo com os
paizes mais próximos de nós,
reveste proporções relativa-
mente insignificantes. No
emtanto, tratados de com-
mercio não faltam. Pelo con-
trario: são numerosos.
Íe*agM^ dmmmmmSmti |'*•**' jjj -*"*,.,'*" feriSgft * * -t -t — 9"
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MARIO PINTO SERVA

iEspecial para o DIÁRIO DE NOTICIAS)
Uma Constituição é uma lei

destinada a reger a vida publi-
ca de milhões e milhões de in-
dividüos. A Constituição brasi-
leira va-e affectar os interesses
de quarenta -2 dois milhões de
habitantes do paiz. Logo, essa
Constituição precisa adaptar-se
aoa hábitos e satisfazei* as as-
pirações de todos os nossos con-
cidadãos.

Por isso, uma Constituição
não deve ser uma improvisação
concebida no cérebro de um ou
poucos indivíduos que a impo-
nham aos quarenta e dois mi-
Ihões de cidadãos. Essa Consti-
tuição precisa representar as
aspirações da população nacio-
uai inteira. A Constituição mo-
narchica de 1824, apesar de ou-
torgada por Pedro I, foi, dizem,
elaborada por Antônio Carlos e
outros proceres do movimento
de então, tendo em vista todas
ns conquistas liberaes que se
manifestavam vencedoras na
época. Egualmerite a Constitui-
ção de 24 de Fevereiro foi a
condensação de todo o movimen-
to de idéas que, já trabalhando
anteriormente os espiritos, tive-
ram a sua condensação no ma-
nifesto republicano de 1870 e
foram objecto da campanha
perseverante de toda a propa-
ganda em prol do novo credo.
Não houve nada na Constitui-
ção dc 24 de Fevereiro que fosse
novidade. Tudo foi mais ou me-
nos estudado e elaborado ante-
riormento por todos os propa-
gandistas <iêt democracia repu-
blicana.

Tal a base em que têm que
assentar as novas instituições
do paiz. Ellas não podem nem
devem ser surpresa, nem uma
improvisação nem a imposição
de um ou alguiis cérebros á
opinião do paiz.

No entanto, é isso que se dâ
com o ante-projecto de consti-
tuição submèttido á considera-
ção da assembléa. Esse ante-
projecto importa na transfor-
mação radical*, e completa das
instituições creadas pela Cons-
tituição de 24 de Fevereiro. E
essas transformações não foram
apregoadas por ninguém, não
foram anteriormente objecto de
nenhuma propaganda, não re-
presentam aspirações nacionaes,
são antes uma surpi*esa para a
collectividade que nunca jamais
em tempo algum reclamou nada
do que consta desse documento.

Porque o unico programma lo-
gl: > legitimo, admissível para a
Revolução de Outubro de 1930,
é c:*:lusivainente o manifesto
lido pelo sr. Getulio Vargas em
2 de janeiro de 1930 no Rio de
Janeiro. Esse manifesto, c cia-
ro, foi longamente estudado e
feito de accôrdo com todos os
elementos da Alliança Liberal.
Essa Alliança Liberal é que te-
vu â iniciativa e a responsabili-
dade do movimento de Outubro
de 1930.

E qunndo esse movimento ap-
; .liou profundamente, calorosa-
mente, para o apoio da nação,
sem o qual não podia ser vence-
dor, elle sempre alludiu ao pro-
gramma da Alliança Liberal e
das duas politicas, do Rio Gran-
de do Sul e de Minas Geraes,
que o chefiavam. E desde 1889
até 1930, durante quarenta an-
nos ininterruptos e seguidos,
•sempre essas cl-ias politicas, de
Minas c do Rio Grande, que as-
sumiram a responsabilidade do
movimento, se declararam ade-
ptas intransigentes do pacto de
1891. Essas duas politicas sem-
pre, durante esses 40 annos, se
oppuzeram a .uaesquer trans-
formações ou siquer .modifica-
ções na Constituição de 24 de
Fevereiro. Como se explica que
de um momento para outro, da
noite para o dia, do pé para a
nüo, essas duas politicas, outr'-
ova intransigev.íemente anti-re-
visionistas, de repente, sem
mais aquella, se tenham assim

¦-•formado em completa e in-
tcgr-ilmente revisionistas, revi-

<*,.#>, ___*mJ_^___l gfcgfe Jfc-jfc^j

denele quanto antes no sentido de
se pór termo á anomalia qvie
apontamos. O espectaculo da men-
dicldade, nas ruas e praças do Rio
do Janeiro, ó do todo ponto la-
inentavel, No enthusiasmo do vlsi-
tante, elle age a feição de uma
ducha dc ngua iria...

GRATIFICAÇÕES AD-
DICÍONAES
pòn a victoria cia revolução «us-A

gratlllcaçôc/i addlclonuej» por tem-
po de serviço, A mesma ópoca em
quo era a anunciada, a nomeação

do uma commissão para tratar do
assumpto.

A referida commissão, porém,
até hoje nâo foi nomeada, ficando
os servidores federaes privados de
um direito que vinham desfru-
tando e cm situação inferior á de
funccionarios de vários Estados,
cujos governos continuam man-
tendo as alludldas gratificações.

Jft Ruy Barbosa, quando minls-
tro da Fazenda, firmava que essas
gratificações "como premio quo•são de serviços prestados, consti-
tuem um adiantamento da terça
ou pensão com que a lei remunc-
ra o funecionario, a cujo patrimo-
nio ficam Incorporadas; o não po-
dem ser attingldas nem mesmo
pela. pena do suspensão do venci-
mcntai, porventura imposta aoe
respectivos titulares".

Como se vê, esse caso dus gratí-
ficnçôea nddlclonaen deve ser dc-
ílnlUvamcnto reeolvldo, diminuiu-
do ft divida accumulnda do gover-
no pnra com oa titulares c Ixnc-
ílflaudo a estes.

sionistas dc fond en comble, re-
visionistas dos quatro costados,
revisionistas lascabelladas e á
outrance, partidárias de uma
nova forma de governo, comple-
tamente diversa, radicalmente
diversa daquellá que defende-
ram integralmente durante
quarenta annos, a pés juntos,
intransigentemente',?:!

Porque o que o ante-projecto
instituo no Brasil é unia nova
forma dc governo, completamen-
tc original, mixto de parlamen-
tarisiuo e presidencialismo, com-
posto de duas coisas diametral-
niente diversas.

A historia nos diz que toda as-
sembléa única é calamidade pu-
blica. "Uno assèmblée unique
a toujours la fievre et la donne
au pays." Uma assembléa uni-
ca está sempre atacada de febre
e communica ou contagia essa
febre á nação inteira. E' a
phrase de Laboulaye, no livro"Constitution des Etats Unis",
em que elle defende a institui-
ção do Senado, mostrando a sua
utilid..ile nos Estados Unidos e
como a sua falta acarretou mui-
tiplas desgraças na França, in-
clúsive o fracasso da Republica
de 1789. Esta, por falta do Se-
ando, degenerou no regimen do
terror, pois a assembléa única,
dominada por demagogos, que
não tinham a refreal-os o animo
mais calmo de um Senado con-
stituiu a maior calamidade da
historia.

Si a Republica dos Estados
Unidos dura ha secuio c meio e
é a única que na historia tem
esse longo prazo de existência,
deve-o á instituição do Senado,
moderador e1 - impulsos excessi-
vos tanto da Camara dos Re-
presentantes como do Chefe da
Nação. j

O àhte-projecto de constitui- |
ção apresentado á assembléa
coi--i.il i/.ite é a revogação inte-
gral, é u avesso, é o antipoda
de tudo quanto se contém no
manifesto do sr. Getulio Var-
gas, de 2 de Janeiro de 1930.

Logo, a Nação tem o direito
de se declarar surpresa ante es-
sas innovações todas, ir.irabo-
lantes, que se contém nesse an-
te-projecto.

Nunca jamais em tempo al-
gum ninguém no Brasil propu-
gnou todas essas idéas mirabo-
L.-.tes que se encontram no an-
te-projecto. Dir-se-ia que cs
que as suggeriram tiveram in-
tenção de realisar aqui no Bra-
sil uma espécie de fascismo ou
de governo forte.

Mas o Brasil não tem nada de
parecido com a Itália. No Bra-
sil Deus é grande mas o matto
c maior, isto é, as distancias no
nosso paiz, do tamanho da Eu-
ropa, são colossaes, de maneira
que nenhum governo pode sub-
sistir a não ser pelo voluntário
assentimento da população in-
teira.

De maneira que esse ante-
projecto si não fôr rejeitado in-
tegralmente pela assembléa re-
unida, provenrá -"..talment'1 um
movimento de opinião penna-
nente contra elle, com o desas-
socego do pa'::, emquanto se não
vir liberto dessa i.meaça penna-
nenre á sua paz e serenidade.

Só podem durar as institui-
ções politicas que se accomodam
ao temperamento e hábitos de
uma população. As que não se
accomodam ficam como um ger-
men permanente de perturbação
da paz, até que o povo, por bem
ou por mal, se livre dellas.

A Constituição de 24 de Feve-
reiro consulta perfeitamente os
hábitos e temperamento do povo
brasileiro e se adaptou admira-
velmente ao seu espirito. Ex-
pingada das emendas Bernar-
des, ella interpreta admirável-
mente as aspirações desse povo.

Pretender impor, seja lá o
que fôr que contrarie o espirito
da população inteira, para satis-
fazer caprichos seja lá de quem
fôr, é crear um germen de si-
Eánia que fatalmente terá em
tempo as suas conseqüências
catastrophicas.

Demais, depois de Outubro de
lf.30, o povo brasileiro creou
uma mentalidade característica
c:.i que ha o mais determinado
c . :_ito de recistencia contra
quaesquer imposições venha, de
onde vierem.

A paz definitiva no paiz sô se
f dotando-se-o de instituições
políticas que satisfaçam cabal-
mente suas aspirações. E essas
sfu> < ¦actamei te as que se con-
l' -,i nn Constituição de 24 do
l rereiro, sem as emendas Ber*
nardes.

0 MOMENTO IN-
TERNACIONAL

lll

0 incidente com a França
As ultimas notícias que cir-

culam. sobre o caso dos conge- I
lados francezes são áe molãe ,
a reanimar o optimismo, que j
estava, tambem elle, um tanto
eongelaão. Parece que o go-
verno francez vae comprehcn-
denâo melhor o nosso ponto
de vista e verificanáo que, áa
nossa parte, não ha senão o
maior e o melhor interesse em I
chegar a um entenãimento,
mas que não nos é licito fazer
mais âo que o que propuze-
mos, pois a base que offere-
cemos è a única que nos é
possivel. E não se âiga que è
má, pois que os inglezes e
americanos, cujos créditos
eram muitas vezes superiores
aos francezes, apenas âe irin-
ta mil contos, a aceitaram. E,
com elles, que tão solícitos se
mostram comnosco, nos com-
promettemos a não negociar
em conâições mais favoráveis.

Esperamos que se âesfaça o
erro âe psycliologia, ãe que
resultou esse lastimável inci-
dente. O processo violento âo
decreto francês, que estabe-
lece a compensação unilate-
ral e compulsória, não poãe-
ria nunca proáuzir qualquer
resultaâo, porque teria, por
força, como leve, uma repre-
salia âa nossa parte, que mo-
tivou outra represália, âege-
neranão assim um íncíâente

POLÍTICA
DEPOIS DO CHURRASCO

Foi uma bonita festa a recente churrascada em ho-
menagem ao general Flores da Cunha.

Bonita festa, sobretudo, porque nella se fizeram cx-
cellentes discursos de um tom accentuadamente liberal,
o que, aliás, ninguém estranha, porque, além de praticar
constantemente os mais notórios actos de liberalismo, o
illustre interventor gaúcho é o chefe ou o inspirador do
Partido Liberal Riograndense.

Todavia, depois da churrascada liberal, divulgou-se
na imprensa um curioso telegramma dirigido ao depu-
tado Mauricio Cardoso pelo Grêmio da Mocidade Liber-
tadora de Pelotas.

Esse telegramma assim começa :
"Grêmio da Mocidade Libertadora de Pelotas, in-

terpretantlo sentir unanime dos seus associados e tam*;
bem da brilhante mocidade republicana, vem trazer á
magna Assembléa Constituinte, representada na pessoa
de vossencia, depositário authentico das tradições libe-
raes da terra gaúcha, o seu firme e decidido protesto
contra o regimen de censura da imprensa no Rio Gran-
de do Sul."

Fala ainda o citado despacho telegraphico em "de-

ploraveJ situação" e em "peior dos destinos reservados
ao Rio Grande", tudo isso em razão da supracitada cen-
sura da imprensa.

Não deixa de ser curioso. A churrascada liberal está
em flagrante antagonismo com essas novidades oppres-
sivas. Mas, quem sabe? Talvez não passem daquellas
lépidas e clássicas intrigas em que são férteis as oppo-
sições...

Para
Todos

O gallo, o pinto e o ga-
fanhoto.

A Invenção da escada
de peixes.

Um susia du Kalger.

guerra âe tarifas, com prejui
zos para os dois paizes, üc
orãem material e, mais do quo
isso, produzindo esse mal es-
tar, que resulta sempre âe,
qualquer susceptibiliãaãe en-
tre os que muito se querem.

Mas, contamos estarem em
breve possivel aplainadas as
difficuldades, e, de lado a la-
do, o que se vae notando è
uma boa disposição ao enten-
dimento, que se terá áe fazer,
dentro do velho espirito de
coráialiáaâe, que sempre e in-
variavelmenlc lem presidido
as relações entre os ãois pai-
zes. O que se toma necessa-
rio, porém, è que essas nego-
ciuções não se retardem, pois,
üess'arte, não se poderão evi-
tar muitos prejuizos, que, do
contrario, não se registrarão.

LENDO A MENSAGEM

Questão de mandato.
Tem-se aventado, no selo cia As-

sembléa Nacional, a possibilidade
de Incluir no respectivo Regimen-
to Interno permissão para que ella
trate de outros assumptos, além
dos constantes do decreto que a

âe pequenas proporções numa convocou, isto é — a elaboração
da Constituição, a approvação dos
actos do Governo Provisório o a
eleição do Presidente da Republica.

Ora. nessa cUlatação de manda-
to, não haveria, apenas, os perl-
ges, a que nos temos referido, de
desbordamentos demagógicos,
cujas conseqüências seriam impre-
visíveis: existiria uma authentica
usurpação dc poderes.

Do facto. quando, a 3 cie maio,
o povo brasileiro accòrreu ás ur-
nas, náo o fez para escolher uma
Camara Ordinária, senão para en-
carregar determinados cidadãos
daquellá tríplice tarefa. Conferiu-
lhes, assim, mandato expresso.

Nem se diga que semelhante
mandato seja pequeno, justiflean-
do-se. por i.sso, a adopção cie taes
acerescimos. Ao contrario. Aquel-
Ias tres incumbências deferidas a
Assembléa jâ lhe, proporcionam
margem para exhaüstlvo trabalho.
Sc a Constituinte votar, sabia-
mente, uma carta política que
corresponda ás imposições cia nos-
sa cultura; se. com independência,
Sujeitar ao crivo de uma analyse
severa, um a um, cada acto do
govorno; e se, sem Injuneções su-
balternas, entregar a futura presi-
dencia a quem fôr. realmente,
mais digno de exercel-a — terá
feito Jus A gratidão nacional fc.
mais que isso, dado o exemplo do
respeito ã lei. Não vá, entretan-
to, mais longe.

Porque, repetimos, além desse
limite, não estã somente o risco
das agitações o des tumultos: está,
igualmente, o arbítrio, a exorbl-
tancia cie uma delegação feita em
termos claros e lnsophlsmavcls.

O povo. que vivia ansiando pela
Constituinte, porque a Dictadura
lhe absorvera os direitos politicos.
continuaria perguntando, e a não
obter resposta: onde está a minha
soberania?

Não se attrlbuam & Constituinte,
portanto, poderes discricionários,
que delles está farta a Nação. Não
exceda o seu mandato. Urge quo
sobre a lisura, a elevação, o pa-
triotismo, a legalidade dos seus
actos, não pairem duvidas no cs-
pirito publico.

São advertências que, paladino
Intransigente da consti tucionall-
zação do paiz, o DIÁRIO DE NO-
TICIAS tem autoridade para fazer.

soaes, delegações das associações
de classe, jornalistas, etc.

Pagamentos no Thesouro
Na Ia pagoriorla do Thct.ouro

Nacional, «cráo pnga», hoje. 22.
íib scgulnten foltiaa do definiu
nono dia utll : Montepio Civil da
Vluçáo, de B a K.

III
Fernando Xavier da Silveira

(Engenheiro civil)
Encontra-se nas livrarias bom

numero de livros, nos quaes 6 dl-
vulgada, com abundância de
exemplos os mals concludentes,
uma grande variedade de modos
de se adquirir fortuna. O valor
desses livros ó multo relativo;
primeiramente, porque, para se
adquirir fortuna á maneira, por
exemplo, de um Carnegie, de um
Rockfeller, de um Ford e outros
ricaços dc menor fama, seria pre-
ciso coilocar-se qualquer de nóa
nas mesmas condições em que
elles se acharam e, cm segundo
logar, porque, ganhar dinheiro ò,
pura o simplesmente, uma ques-
tão de sorte, nada influindo nis-
so os méritos do Indivíduo.

Mas se ó essa uma verdade
Indiscutível, não ó menos verda-
deiro que depende em grande
parte de cada um de nós viver
livre de difficuldades pecuniárias
e attingir mesmo relativa abas-
tança, prescindindo assim Intel-
ramente cia sorte. Para conse-
gulr-se Isso, 6erá bastante pôr em
pratica um de dois princípios
seguros, lnfalllvels e, no em tan-
to, extremamente simples, que
são: Io — Gastar-se menos do
que o que sc ganha, ou, no caso
de não ser isso possível; 2° —
Tratar-se de ganhar mais do que
o que se gasta.

Tendo feito essa mlrlflca dos-
coberta, depois de profundas co-
gltações, descobrimos ainda, quo
ambos esses princípios appllcam-
se com igual justeza, tanto ãs
finanças do indivíduo, como ás
daa nações.

Isso, em theoria. Na pratica,
porém, ha uma ligeira cllfferen-
ça: No caso do indivíduo, esto
Incumbe-se de ambas as coisas,
Isto é, de angariar a receita e
pagar a despesa, tendo, tanto
num como noutro caso, a mais
ampla liberdade de acção; no ca-
so de uma nação, porém, ó o po-
vo, em geral, o incumbido de for-
necer a receita, incumbindo-se oa
políticos da arrecadação delia e
da distribuição do dinheiro arre-
cadado. ,

Ora, acontece que a capacidade
que os povos possuem para ga-
nhar dinheiro ó mals ou menoa
limitada por uma variedade cie
condições; ao passo que a capa-
cidade dos políticos para gasta-
rem-no c llllmltada; e dahi, aa
aperturas cm que se vêem, mals
tardo ou mals cedo, todo» os po-
vos, quando assumem o poder
políticos que gastam o dinheiro
mais depressa do quo o povo pixle
gnnhal-o.

Oceorreram-nos essas conside-
rações, a propósito cia seguntln
das causas, mencionadas no nosso
artigo anterior c im quaes os nos-
cos politicos attrlbuem oa sueceí-
slvos desostros do regimen demo-
cratlco entro nós. Vü-ne assim
que os políticos não tém rnzfio.
O ne*so povo tem-lhes fornecido
documento todo o dinheiro quo

Ahi vêm os granadeiros.
Um propheta de Bello Horizonte

acaba de divulgar algumas graves
predicções sobre a actualidade
brasileira.

A mais impressionante de todas
allude ao sensacional advento de
ura Napoleão nacional, que ainda
este anno deverá descer das mon-
tanhas de Minas para conquistar
e salvar o Brasil.

Esclarece o adivinho que o he-
róe "ln herba" terá 22 annos, a
idade de Bonaparte quando, hlrsu-
to. guedelhudo, botas cambadas,
farda no fio, pobre e obscuro, se
arrlmava á protecção de Tallion e
cie Barras para commandar uma
brigada, que fosse, do exercito
francez.

O nosso já deve ter nascido Na-
poleito, sem necessitar da batalha
das Pyramldes, de Maxengo e
Austerlitz para conquistar e re-
forçar a gloria imperial.

Tal preoocldade espanta, mns
não é Impossível, principalmente
na imaginação des prophetns, que
sabem contar sempre, no publico
indulgente. com Infallivel clien-
tella de crédulos, supersticiosos e
palermas.

Admitte-se, pois, a próxima des-
cida marcial da Mantiqueira; e
não será para estranhar que o
Napoleão alteroso venha comman-
dando os granadeiros do general
Góes.

Deputado paraense em
viagem.
BELÉM, 21 (União) — Pelo

avião da carreira, de hontem, se-
gulu para essa capital, onde vao
tomar parte nos trabalhos da As-
sembléa Nacional Constituinte, o
deputado trabalhista sr. Martins o
Silva, presidente da Federação do
Trabalho do Pará.

O deputado Abel Chermont, dl-
rector do "Dlarlo do Estado", que
tinha passagem reservada pelo
mesmo avião, adiou a viagem.

Ao bota-fóra do deputado Mar-
tins e Silva compareceram além
dos representantes daa altas au-
torldades federaes, estaduaes e
municipaes, muitos amigos pes-

Declarações do sr. Mau-
ricio Cardoso.
RECIFE, 21 (União) — A Agen-

cia União, por intermédio do dl-
rector de sua succursal, procurou
ouvir o deputado Mauricio Car-
doso, indo cncontral-o na residen-
cia do dr. Borges de Medeiros,
onde tambem sc achava o dr. Syn-
vai Saldanha.

O representante da frente única
na Assembléa Nacional Constituin-
te, excusando-se, gentilmente, dis-
se que nada podia adiantar quan-
to ao seu primeiro encontro com
o dr. Borges de Medeiros.

Interrogado sobre a política dos
pampas, disse quo estava calma.

Neste caso — atalhamos —
a viagem de v. ex. tem apenas o
caracter de uma visita dc cordia-
lidade ao dr. Borges de Medeiros?

Visita de cordialidade, exclu-
sivamente, não — respondeu o dr.
Mauricio Cardoso. Vim a Pernam-
buco conversar com o velho chefe
do meu Partido, mas isto ainda
não foi possível.

Acho mesmo precipitada, neste
momento, qualquer declaração so-
bre o assumpto da minha visita.

O anniversario do dr. Borges
de Medeiros.
RECIFE, 21 (União) — O dou-

tor Borges de Medeiros, cujo an-
niversario natalicio occorreu ante-
hontem, recebeu numerosos tele-
grammas de todos os pontos do
pniz e mesmo do estrangeiro.

Os directorios do Partido Liber-
tador e do Partido Republicano
Rio Grandense, em todos os mu-
nlclplos gaúchos, dirigiram caloro-
sas mensagens de saudações ao
antigo presidente do Rio Grande
do Sul, que rocebeu. tambem, aqui,
numerosas visitas pessoaes.

TIVEMOS, este anno, no Sul,
uma invasão excepcional-

mente barbam, áe gafanhotos
argentinos. Tamanhos prejui-
zos têm esses insectos causado
a lavoura, que um lavrador
gaúcho, âesesperaáo, acaba de
suiciâar-se. Recente noticia
âe Porto Alegre informa que
existe no interior áo Estado
uma planta de jardim, cha-
maãa "esporas áe gallo", que
os gafanhotos muito apreciam
e que, no emtanto, os envene-
na e mata. Para estudar a
planta foi áesignaão o agro-
nomo Juvenal Pinto. Se os ga-
fànhotos não forem liquiáaâos
pelas esporas áo gallo, talvez
não escapem ão bico âo pinlo,

CAIU, neste anno, o primeiro
centenário âe uma inven-

ção utilissima á picicultura.
Trata-se ãa "escaáa de pei-
xes", isto é, uma escaáa âc
peâra, construída em planos
inclinados, no leito dos rios,
para facilitar aos peixes, que.
emigram como as aves. o ac-
cesso ás fontes ãe água doce.
quando elles deixam o mar
para proceáer á incubação
ãos seus ovos. Deve-se a in-
venção ao escossez Smith, no
anno âe 1833.

£PHEMERIDES brasileiras dc
hoje, 22 âe novembro. —

Em 1773, nasce na Colônia do
Sacramento, José Saturnino
ãa Costa Pereira, homem de
sciencia, escriptor e estadista.*
era irmão de Hippolito José
ãa Costa, o celebre jornalista.
—¦ Em 1891, sob o commando
ão almirante Custoáio âe Mel-
lo revolta-se a esquadra na
bahia âo Rio de Janeiro, por
motivo áo golpe de Estado dc
3 de novembro, com o qual o
marechal Deodoro dissolveu, o
Congresso Nacional.

YEM ãe morrer em Berlim o
pintor Ferdinando Boon,

aos 71 annos de idade. Era
considerado um ãos maiores
artistas da Allemanha. Mas.
fez-se celebre, sobretuáo. pela
proposta que âirigiu ao go-
verno ão Reich, no fim da
granãe guerra, ou melhor, du-
rante as negociações áa paz.
Como elle se parecia exiraor-
ãinariamente com o kaiser,
offereceu-se Boon ao governo
para entregar-se aos alliaãos
como senão o próprio Guilher-
me II. — "Serei julgaâo em lo-
gar âo imperador — dizia elle.
— c, se fôr condernnado á
morte, serei feliz morrendo
pelo meu paiz e pelo seu so-
berano". — Inútil dizer que «
absurda proposta não foi to-
mada em consiãeração. Mas,
o rasgo ficou e augmentou a
notorieâaâe ão artista.

Os futuros engenheiros da
Polyteehnica visitarão o
submarino "Humaytá'1

Estão convidados os engenheiros
da turma de Wi'i „ comparecerem
ao Arsenal de Marinha, quinta-
feira, ás 14 horas, afim <le visita-
rem as installações do "Humaytá",
de accôrdo com a permissão do
Estado Maior da Armada.
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têm podido, até o ultimo vin-
tem. O Brasil é hoje um paiz
empobrecido, sem reservas de es
pecie alguma e, o que é peor, sem
forças para rostaural-as. Porque a
Republica, em quarenta e poucos
annos, não só consumiu toda a
riqueza accumulada no paiz du-
rante os 389 annos anteriores ao
advento delia, como está agora
pela intromissão governamental
ern todos os ramos da actividade
nacional, positivamente estancan-
do as fontes dessa riqueza.

O mais elementar bom senso
está a indicar que a primeira
medida a adoptar para reconstt-
lulf as nossas finanças seria a
cie reduzir a administração a pro-
porções modestas, do accôrdo com
a eapacldado produetora do povo.
Isto ó, ao estrlctamente Indis*
peiiüavel ã boa marcha dos nego-
cios públicos. Em vez disso, po-
rém, o quo se vô todas os dias 6
.stonder-ío, ampllar-so clesmesu-
radamento a acçfto admlnl-strati-
vo, tornBndo cada vez mals dif-
fiel! no povo ganhar n mia sub-
iletonclft, como teremos occaslão
de vòr. tio abordarmos on outros
capítulos da mensagem.

O lntegrallsmo no Pará.
BELÉM, 21 (União) — Os ade-

ptos do lntegrallsmo realizarão
no próximo domingo uma grande
assembléa, no decorrer da qual se-
rão debatidos alguns themas da
doutrina, para. melhor conheci-
mento dos Interessados em ado-
utai-p

Um substitutivo ao ante-
projecto constitucional, *
S. PAULO. 21 (Unl.lo) — O In-

.stituto do» Advogados vae apre-
sentar á Assembléa Nacional Con-
stltulnte, por intermédio da ban-
cada da "Chapa unlca por São
Paulo Unido", um substitutivo ao
ante-projecto Constitucional, ela-
borado pela commissão que ju.
ranto largos mezes funcclonou no •
Itamaraty.

A chegaria a Santos do ex-
governador revolucionário
dc SAo Paulo.
SANTOS, 21 (Unlfio) — A cida-

do estevo inulto movlmontacln,
deado cedo, por motivo da chegada
do dr. Pedro de Tojedo, que foi
pa-íeaiíclro do "Arlunza", tendo

viajado em sua companhia os srs
Julio cie Mesquita Filho, director
do "Estado de São Paulo", e dr.
Cardoso de Almeida Sobrinho. qu«
como aquelle voltam do exílio,
onde estiveram em virtude dos
acontecimentos de 1932, neste Es-
tado.

Numerosas lanchas foram ao en-
contro do transatlântico brltannl-
co, conduzindo representações de
todas ás classes sociaes e diversas
personalidades, vindas especial-
mente de São Paulo e do Interior
do Estacio.

Alguns milhares de pessoas, nc
cáes. aguardaram, alvoroçadas, o
desembarque do ex-interventor e
governador revolucionário de São
Paulo, cujo nome foi multo ac-
clamado em todo o largo projecto
do local de desembarque ato ao
Parque Balneário, onde s. ex. al.
moçou.

Essas maulfestações de sympa-
thla foram mals expressivamente
renovadas no momento da sua
partida para a capital do Estado.
O automóvel do embaixador Pc-
dro de Toledo, que cra precedidodo vários outros, dtfficllmente pò-•de atravessar as ruas da cidade.

T O commercio fechou inteira-
mente, teudo multas casas eni-
bandeirado as suas fachadas.

A e.ommoçflo rio sr. Pc-
dro dc Toledo.
S. PAULO, 21 (União) — Tcvs

um cunho altamente expressivo a
recepção do embaixador Pedro cln
Toledo, quo aqui chegou por volta
dns 17 horas.

Milhares de pessoas acclamarnm,
cm todas an ruas por onde o sou
autonmivcl pwsou, o nome do s. cx.
Visivelmente commovido, o doutor
Pedro de Toledo aceenava com o
chapéo. num agradecimento efíu-
«ivo áa saudações de seus conter-
ranços o Isto sem abandonar um
lenço com quo enxugava as Ift-
grimaa oue lho tombavam pel*face.

v
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Solucionada a Questão das méúias
o DECRETO ASSIGNADO, HONTEM, PELO CHEFE L P embaixador portuguez en

DO GOVERNO PROVISÓRIO
Decreto n. 23.475, de 20 do no-

vembro de 1933.
Dispõe sobre as condições para

;. promoção, ao termo do corrente
anno lectivo. nos Institutos de
ensino sob a Jurisdicção do Minis

A irequencia
para a

Paragrapho Io —
exigida, entretanto,
moção ou inscripção em prova
nal nos termos dos artigos ante-
rlormente mencionados, será a de

i metade do numero total de aulas

tregou, hontem, ao sr, Ge-1
túlio Vargas, as insígnias

ri da Grã-Cruz da Ordem da
Torre e da Espada

Educação e Saúdeteno da
blica.

O chefe do Governo Provisório
da Republica dos Estados Unidos
do Brasil, usando da attribuição
conferida no artigo Io do decreto
r.. 19.39S. de 11 do novembro de
1930; e attendendo a que ainda
yrÃo foram apreciadas, em conjun-
cto, us providencias suggeridas
nL.ru a systematlzação dos proces-
•• -s de promoção actualmente em
vigor nos institutos e estabele".!-
mentos de ensino, officiaes e offi-
c! ilmente reconhecidos, sob a ju-
rtsdlcção do Ministério da Edu-
cação e Saúde Publica, decreta :

Art. 1° — Nos institutos de en-

sino superior, congregados ou não

em universidades, federaes, equi-
narados ou sob o regimen de in-

Epecção ao termo do corrente
anno lectivo. pagas as devidas ta-
*,aB e sattsefttos os compromissos"exigidos 

pelas respectivas thesou-
-•.'.•Tas, poderão ser dispensados oe

exame ou prova final, para os cf-
-jy.toá dc promoção em qualquer
disciplina, os estudantes regular-
*iient.e matriculados, que, attendi-

as demais exigências parti-
res, tiverem prestado, pelo

,t,nos. duas provas parciaes da
..'-ciplina considerada.* obtendo
média igna leu superior a seis.

Paragrapho 1° — Serã extensivo
aos cursos technlcos e

culc

istração o finanças do ensino i terior e na
bem como aos cursos I igualmente applicado aos candi

ou
ao ter-

de admi-
ensino j terior

iommercial,
undamental e geral do ensaio cia

musica, no corrente anno lectivo
nas condições anteriormente

:,-eseriptas, o critério de promo-
cão constante deste artigo.

Paragrapho 2" — Na avaliação
.:. média para os effeitos cia ap-
ficação do disposto neste arti.o,
serão computadas as notas de to-
das as provas parciaes effectiva-
•.nente processadas em cada disci-

i>Una e ainda, quando o exigir o
regimen escolar respectivo, a mé-
dia de exercícios escolares obri-

gatorios, despresadas as fracções
¦nfe ri ores a meio, e contadas co-
mo unidade as fracções iguaes ou
superiores.

Art. 2o — Os estudantes que,
*>o~ termo do corrente anno lcctl-
vo. não satisfizerem as condições
*-itabelecidas no artigo anterior,
ficarão sujeitos, para a promoção,
.i exame ou prova final, dc ac-
cordo com as exigências do ve-
-imen escolar do instituto dc en-
sino em que estejam regularmen-
ie matriculada^**, dispensados, en-
tretanto, dc freqüência ãs aulas
iheoricas e reduzido de uma uni-
uade o valor das médias mínimas
exigidas para a inscripção no res-

péctivo exame ou prova final.
Art. 3o — No Collegio Pedro Tl

c* 
"nos 

estabelecimentos de ensino
c^cundario equiparados, livres
eob inspecção preliminar.
rito cio corrente anno lectivo. pa-
gas as devidas taxas, e satisfeitos
os compromissos actualmente exl-
•".dos pelas respectivas thesoura-
rias, poderão ser dispensados de

prova oral ou pratico-oral, para os
eifeitos de promoção:
tes que obtiverem,
ponderada entre as
de trabalhos escolares e de provas
parciaes, conservados os respecti-
vos pesos, nota igual ou superior
*.*, trinta em cada disciplina e,
concomittantemente. média an-
tlimetica igual ou superior a qua-
ronta vio conjuneto cias disciplinas
.ias-series em que se encontram
regularmente matriculados.

,\..j /,o  Og alumnos retru-
larmente matriculados nos esta-
beleeimentos do ensino meneio-
nados no artigo anterior que, -ao

lerrro do corrento armo lectivo,
nào obtiverem as média;* neces-
•iü-ius á promoção nos termos üo
artigo anterior,- ficarão sujeitos
a prova oral, pratico-oral ou gra-
phica, dispensados, entretanto,
de média condicional para a in-
serlpçao nas referidas provas e
reduzida a quarenta, no conjun-
cto da? disciplinas da sério, a
média minima das respectivas
notas finaes, calculadas de ac-
eòrdo eom as disposições da le-
*_isVaeS.o em vigor.

§ jo  Para os effoitos da

execução do disposto nest», ar-
tigo, os estudantes que obtive-
¦em mí*dia igual ou superior a

quarenta no conjuneto das dls.ol-
plinas da série, sem, entretanto,
conseguirem a nota mínima trin-
ta em uma ou mai?,
mente sujeitos, se a
cia de nota fôr

Pu- I effectivamente realizadas cm cada
disciplina.

Paragrapho 2» — Igualmente,
nos casos comprovados de íorça
maior, om que tiver deixado de
ser feita apenas uma das provas
parciaes de cada. disciplina, não
serã a mesma computada na apu-
ração da respectiva nota final nos
termos deste artigo.

Art 6o — Será extensivo aos
alumiios regularmente matricula-
dos no curso propedêutico ou de
auxiliar do commercio, ao termo
do correnta anno lectivo e no
que lhes íôr appllcavel, o critério
de promoção, com depedencla ou
não de prova final, estabelecido
no artigo 3o e nos artigos 4» e
õ°, e respectivos paragraphos, do

presente decreto.
Art 70 — Em janeiro do prós'.-

mo anno, as épocas do realização
dos exames de adaptação ao cur-
so secundário officialmente reco-
nhscido, a que so refere o para-
grapho 1° do artigo Io do decreto
n. 23.305, de 30 de outubro ul-
timo, seta considerado approvado
o candidato que obtiver a nota
trinta, no mínimo, em cada dis-
ciplina, e ao mesmo tempo média

| arithmetica igual ou superior a

quarenta, no conjuneto das dis-
ciplinas da serie em cujos exames
requerer inscripção.

Art. B° — O critério dc pro-
moção, estabelecido no artigo an-

mesma época, será

os estudan-
como média
notas finaes

lacarfio B.Ô;
insufficien-

em desenho,

datas sujeitos ao regimen previsto
no artigo 100 do decreto numero
21.241, do 4 dc abril dc 1932.

Art. 9o — Os estudantes regu-
larmente matriculados no curso
do bibliotlieconomia ou em cur-
sos technicos análogos, ao termo
do corrente anno lectivo, pode-
rão ficai* dispensados de prova
oral, para os effeitos de pro-
moção, caso obtenhaivi, além da
freqüência regulamentar, a nota
minima quatro como média das
notas do prova escripta 0111 todns
as disciplinas da respectiva sé-
rie.

Art. 10 — Nos cursos de en-
íermagem e nos estabelocimen-
tos federaes do ensino emendati-
vo, do qualquer gráo, ao termo
do corrento anno lectivo, pode-
rão ser dispensados de prova fl-
nal, para os effeitos de promo-
oão, os alumnos regularmente
matriculados quo obtiverem a
nota minima quatro como mé-
dia, do aceOrdo com as demais
oxiü-encias do respectivo regimen
escolar, seja das notas do pro-
va escripta em todas ns discipli-

nas da série, seja das notas
dos exercícios escolares no de-
curso dc todo o anno lectivo.

Art> 11 _ Nos estabelocimen-
to,s federaes de ensino technico-
profissional, ao termo do cor-
rente anno lectivo, poderão ser
dispensados dc prova final, para
os effeitos dc promoção em
qualquer disciplina de curso, os
alumnos regularmente matri-
culados que tenham obtido, na
realização das provas parciaes o
satisfeitas as demais exigências
regulamentares, média igual, ou
superior a quatro.

Paragrapho unico. Nuo sera
extensiva ás disciplinas quo exi-

jam provas do officina a dispon-
sa constante desto artigo.

.\,.t 12 _ Os estudantes dos
cursos ou dos estabelecimentos
de ensino, a que so relerem os
¦u-ts 9° 10 o 3.1 desto decreto,

que 
"não 

satisfizerem as condi-
côes 11 elles previstas para a pro-

1 moção, ficarão sujeitos a provas
! 

tihaes, de accôrdo com os res-

peotivoã resimeus escolares, re-

duzldo, porém, de uma unidade. o
valor da média do conjuneto ou

da nota minima em cada discipli-
na exigidas para a approvação.

Art. IS. Aos alumnos doa in-
""a 

quo se refero o pro
sento decreto, será facultada a

férencia pela promoção de ac-

cõrdo com as exigências do re-

Kimen escolar dos cursos seria-
dos em que se encontrem regu-
larmente matriculados.
Paragrapho unlco - Será igual-

mente facultada aos candidata,

a exame, nas termos dos artigos

70 e 8° deste decreto, a opção

nela respectiva realização de ac-

£ordo com as exigências do regi-

men instituído para cada caso.

Art 14 — A promoção nos ter-

mos deste decreto, com dispensa

de exame ou prova íinal, o, even-

tualmente, a inscripção no reíe-

rido exame ou prova, ser^o pro-
cessadas mediante requerimento,
firmado pelo candidato

No palácio do Catteto esteve
houtem, á tarde, o sr. Martinho
Nobre de Mello, embaixador de
P-J*.. tugal junto ao nosso gover-
no, acompanhado dos srs. Car-
los Malheiros Dias, presidente
da Federação das Associações
Portuguezas; Gastão de Avellar
Telles, 1" secretario da respecti-
vã ombabracki e varias outras
f:D.-as cit*. ck.-iaquc da colônia
portugueza nesta capital, afim
tle fazer entrega ao sr. Getulio
Vargas, chefe do Governo Pro-
visorio, das insígnias da Grã-
Cruz da Gi-dem da Torre e da
Eipada, com que o governo do
s. paiz agraciou s. cx.

O chef- do governo se encon-
trava em compr.hliia dos srs. dr.
Afranio de Mello Franco, minis*
tro das Relaçõe: Exteriores; dr.
Gregorio da Fonseca, secretario
da presidência; general Pauta-
I<;*o Pessoa, chefe do seu Esta-
tv. Maior e do capitão de fraga-
ta Américo Pimentel, sub-chefe*
h do seu ajudante de ordens,
capitão Ubirajara de Lima. <;"e
recebeu o embaixador á entrada
</•. palácio do Cattete, conduziu-
do-o até o salão amarello, onde
se deu a solemnidade.

O embaixar!. Nobre dc Mel-
lo, ao fazer entrega tias insi-
gritts, pronunciou algumas pa-
lavras, dizeo. o da alta signifi-
cação daquelle gesto do seu go-
vtrr.o, agraciando o sr. Getulio
Vargas, com a Grã-Cruz da-
quella Ordem, quo é destinada
aos chefes de Estado.

O chefe do governo lespon-
deu agradecendo, nos melhores
termos aquella distineçao. com
que o governo de Portugal lhe

proporcionara mais ura motivo
cto . -Ai. povo portuguez.

0 próximo 
"Supple-

mento Literário" do
DIÁRIO DE NOTICIAS

No nosso "Sunplcmento |
Literário" tle domingo pu-
blicaremos, entre outros,
trabalhos de Jorge de Lima,
Teixeira Soares, Manuel
Bandeira, Murillo Mendes,
Abner Mourão, José Geral-
do Vieira, Dias da Costa, J.
Cantalá, Ferriu Frascr e
Osório Borba.

Illustrações dc Reis Ju-
nior, Santa Rosa, Arnaldo
e .Tocai.

livreO preço ilos remeis e o commercio
O Brasil na VII Confe-iCONTRA 0 SYNDICATO E A FAVOR

DA POPULAÇÃO
As suggestões de um leitor do DIÁRIO DE NOTICIAI)

A SUBSTITUIÇÃO
DA PROCURADO-

RIA GERAL DA
REPUBLICA

O sr. Francisco de Cam-

pos acceitou a indicação
do seu nome para o

alto cargo
Para substituir, interinamente, o

sr. Carlos Maximiliano, no cargo
do consultor geral da Eepublica,
o qual so acha, actualmente, in-
vestido das íuneções dc deputado
á Assembléa Nacional Constituiu-
te, teriam sido lembrados vários
nomes, inclusive o do sr. Pereira
Braga, membro da commissiio in-
cumblda da Reorganização da
Justiça Nacional.

Hontem. porém, o sr. Antunes
Maciel communicou ao sr. Fran-
cisco de Campos, ex-ministro da
Educação, haver indicado o seu
nome para exercer as íuneções de
consultor geral cia Republica, du-
rante o impedimento do titular
eífectlvo.

O sr. Francisco cie Campos ac-
ccitou a indicação.

rencia Pan-Americana
Deante da recusa do sr. Epitacio Pessoa, a delegação

brasileira será chefiada pelo sr. Mello Franco
—in—

Convidados os srs. Francisco Campos.
Gilberto Amado c Carlos Chagas

Realiza-se no dia 3 de dezem-
bro próximo, em Montevidéo, a
VII Conferência Par.-America-
na, qae tanto interesse está
cL.^rtando entre as nações do
continente, pela importância e
üpportunidade dos asaumptoa
que nella serão debatidos, avul-
i.vndo sobre todos os demais o
do novo governo cubano, o do
caso do Leticia c da questão do
Chaco.

Os outros problemas a serem
discutidos na importante re-
união internacional, animarão
cs trabalhos, que os povos ame-
ricanoa
interesses que elles suscitam.

O Brasil comparecerá ao ma-
<*'.-. -.T.nclave de Montevidéo." 

Ante-hontem, o sr. Afranio
de Mello Franco, ministro do

Exterior, convidou o sr. Epita-
cio Pessoa para chefiar a dele-
g*a;ão brasileira á VII Confe-
rencia Pan-Americana.

O eminente júrisçonsulto de-
clinou, porém, do convite, decla-
rando ao chancelier estar dis-
posto a collaborar de qualquer
outro modo para o exito da de-
legação do Brasil.

Hontem, o ministro do ü*xte-
rior convidou para fazer Va^9
da nossa representação á VII
Coerência, os srs. Francisco
Campos, ex-ministro da Educa-
ção, e professores Gilberto Ama-

acompanharão com o | do e Carlos Chagas
Em virtude da recusa do sr.

Epitacio Pessoa, é quasi certo
oue a delegação brasileira seja
chefiada pelo próprio ministro

. '¦ -nio de Mello Franco.

SARGENTOS PROMOVIDOS
DORANTE 0 MOVIMENTO

ARMADO PAULISTA
Como o general Espirito
Santo Cardoso solucio-

nou uma consulta do
D. C. M. C.

Tendo o director do Collegio Mi-
litar do Ceará consultado se os
sargentos contando mais de 10 an-
nos dc -serviço, estão incluídos nas
disposições do Aviso n. 5(59, de 29
de agosto ultimo, o ministro da
Guerra, declarou, quo o citado
aviso refere-so a todos os sargen-
tos promovidos anormalmente, du-
rante ns operações militares de
São Paulo o de conformidade com
o decreto n. 605, de 12 do setem-
bro do 1932, o que ainda não nor-
malizaram sua -situação até mesmo
-.¦.quelles que tenham mais de
annos de serviço. . 

PARA A CONFERÊNCIA PAN-
AMERIGANA

Procedente de San Pedro do
Macoris, chegará hoje ao Bio de
Janeiro, a bordo do avião da car-
reira da Panair, o sr. Minerva
Bernardino, delegado da Republica
Dominicana á Conferência Pan-
Americana, que se reunirá no dia
3 de dezembro, ein Montevidéo.

O representante do governo de
Santo Domingo pernoitará nesta
capital, devendo proseguir a sua
viagem aérea amanhã mesmo.

0 consumo de luz e energia
na Correcção em setem-

bro ultimo
O ministro da Justiça solicitou

ao da fazenda, o pagamento de
1:107S900 e 8:805S700 á Light and
Power e á Société Anonyme du
Gaz. respectivamente, referentes
ao consumo dc luz e energia for-
necldà & Casa de Correcção, de
agosto a setembro do anno cor»
rente.  .

U S I C A
COMO ACOMPANHAR COM SEGURANÇA O:«ggg?^

MUSICAL EM NOSSO PAIZ E NOS GKANDLS
CENTROS MUN DIAES

O DIÁRIO DE NOTICIAS é, sem duvida, «V,J0j^£Sto
Leiro que mantém a melhor, a mais ampla, a mais ™tei*essanw
secção diária de musica, abrangendo todo OjM^dSSKb
do Brasil e do estrangeiro. Escolhido que foi pe a «-W»^
Instituto Nacional de Musica para a divulgação de,todo o no-
t ciano relativo a esse grande estabelecimento official, ô o
DIARI0 DE NOTICIAS indispensável não somente-£»£%
dantes como a todos quantos se interessam pelo. moMmento
musical em nosso paiz e nos grandes centros rr iaes.

Desde o* inicio da ques
augmento do preço dos artigos
pharmaceuticos, procuramos defi-
nir o nosso ponto de vista, de mo-
do a não deixar margoir. a inter-
pretações quo não* correspondes-
sem á verdade dos factos. E des-
de logo nos declaramos peio con-
sumidor e contra a projootada uni-
ficação do preços da tabeliã
vae ser posta em vigor no dia pri-
meiro do mez de duiembro.

Os trezentos e tiníos pharma-
ecuticos do Rio do Janeiro, quer
collectiva, quer individualmente,
merecem-nos o maior acatamento.
A situação om que elles se encon-
tram, a ser verdade o que aliena
o Syndicato é do tacto. lamenta-
vel. Mas ninguém, de boa fé o que
possua uma noção, por elementar
que soja, do sentimento de solida-
riedado humana, deixará do con-
dividir a nossa opinião a respeito
do tabellamento das drogas e. ar-
tigos de pharmacia. E' possivel oue
os interesses dessa -jlasse, aliás
respeitável, não se coadunem com |
os da livre concorrência.

Mas essa concorrência, ameaçada
pelo Syndicato em sua liberdade,
constitue, precisamente, a razão
em que se estrlbam aquelles que,
como a Drogaria Pacheco e ou-
trás, sabem conciliar os interes-
ses do seu commercio com os do
publico. E' possivel, repetimos,
que as pharmaclas tenham muito
a perder com a concorrência que
tres ou quatro grandes casas lhes
movem, vendendo os seus artigos
com lucros Insignificantes, quasia preço de custo. Mas, se as
pharmacias perdem, o povo, toda
a população do Rio de Janeiro
ganha, e muito, com isso I

Não 6 justo, nem seria humano,
sacrificar-se centenas de milhares
de pessoas, em sua maioria a bra-
ços com as diffieuldades da crise
quo nos assoberba, no exclusivo
beneficio de uma classe, embora
numerosa o digna de respeito.

tão .dol será escovchado sc os poderes pw
blii-os não fizerem sentir a suai
acção repressiva, ooiiibindo o abu-
so que se projecta.

UMA C.YUTA SIGNIFICATIVA

Sociedade de Medicina e Cirurgia
ISENÇÃO DE ANIMO

•lll'

Expediente — A conferência do dr. David Sanson e

uma communicação do dr. Bentes de Carvalho

10

i

AS PROMOÇÕES
POR MEDIA

O "Estado Maior do
Exercito" é contrario ás
suggestões attinentes ao

Collegio Militar
O "Estado Maior do Exercito'»

js aiumnoa uU= ... parecer contrario as sugges
stitutos, estabelecimentos JU. ^ 

l 
am.csentada6 pei0 marechal

cursos,
sent
pref

sugges
toes apresentadas p 

'

Espiridião Rosas, director do Col
legio Militar, com relação ás pro-
moções por média, independente dc

exames naquelle estabelecimento
de ensino.

Dr. Aurélio Silva
ADVOGADO

Escriptorio:

Edificio TAQUARA
sala 210

Telephone: 3-0293

so
a

emuma prova graphica e,
qualquer outra, á prova oral ou

pratico-oral. _
<* "o _ os estudantes que nao

aloancareú a média minima

quarenta no conjuneto dM:-"8^
.Unas da série, ficarão ».BU«£>M£
tc sujeitos á prova final em to-

cia*; as que não tenham logrado
tal nota" sendo exigido, para a

promoção, que em cada uma ob

tenham nota final igual oui su

„,rior a trinta cconcomn.it ante-

Lente, a mídia minima. quaren-
tu no conjuneto das disciplinas.

a... b» — Ka apuragão da

nota 
'final 

de trabalho, escola-
toa o de provas W#™£™"'
disciplina, paru os effeitofl
promoção com dependência,
nâo, de prova Kraphlca ou^ prova
final, uos termos do »«.»««»
art. i" e aeus PW«rap?°5',il50".
voriio ser observadas as dispo-

sSc&ea lesas» cm vigor-

de
ou

e ooser-

vadas"as'exigências em vigor daa

leis do sello, ao qual juntara 03

recibos de pagamento das taxaa

e de quitação dos compromissos
devidos.

Paragrapho unico
rso secu

K-iíieitos á serlação da legislação

anterior deverão ainda appôr aos

reípeoíU'03 requerimentos, para

cX disciplina considerada final.

uma estampilha ^de(ratlrndeda58E0d°u:
Ari. 15 — o ministro da aau-

cacao' e Saudc Publica expedira

as' instrucções que julgar umve-

mentes á execução deste decieto.
._... 16 — O presente decrexo

enSá cm execução na data da

BUKi0Pt'Sro. 20 dc novembro

de^muao da independência o
45. da Republica - (AA.) Getu

fo Vargas - Washington Pires.

— Os estu-

í dantes do curso secundário, ainda

"LA PRENSA" DE DOMINGO
No numero dc domingo 12 do

corrente, que age:- íol posto em
circulação nesta capital, publica
"La Prensa" uma informação do
mais relevante interesse interna-
cional o quo constituo prtmícia
de alto valor jornalístico*, trata-se
de uma synthese muito completa
e clara de todas as negociações
feitas pelas paizes do A. B. C.
P., sob a orientação do Itamaraty,
pára promover uma solução arbi-
trai do conflicto do Chaco e que,
como 6 do conhecimento pnblico,
não ioi possivel conduzir até ao
almejado successo porque uma
daa partes interessadas manteve
lntraslgentemente pontos de vista
e restricçôes que mallograram ft
esforçada mediação dos paizes 11-
mltrophes.

A NOVA SÉDE DA
ACÇÃO INTE-

GRALISTA
Realiza-se hoje a solemne inau-

guração da. nova séde da Acção In-
tegralista agora installada na rua
Sete do Setembro, h. 67.

Ao acto da inauguração compa-
rocerá o cheio Plinio Salgado e o

sr. Gustavo Barroso, membro da
Academia de Letras, que pronun-
ciará um discurso. Por essa ocea-
gião será prestada uma homenagem
ao chefe integralista da província
do Ceará, o deputado Jehova Mat-

tos. quo estará presente á sole-

mn idade.

lll

lllm

I ._raar~£!&tg&srawgwgI =é^k£-!s»
! rant*. Apn.cnto* eom oo.¦*«" "''^'^ v? í - I I Sflo dr,I- trabalhos Miallatto**

do de 2 quarto* ull 
Ji 

™".,',.,„ ,*,, - «MO DB JANEIRO ! ^ 6r|8nUrOo i«|
Prcçu» modlçM K»»™.,,.-,,,¦.- .,^^55535^1 ! publico e uo* celudlo»ot.

•I Endereço Telfir- "H'

magnífico hotel
,ra ordem, com omn.bns c bond..

Divisões —¦
envidraçadas
Vendem-se 14 me-
tros de magnífica
divisão de peroba
lustrada, com vi-
dros de fantasia,
toda desmontavel.

tuições de assistência | prcc0 niillimo: 40$
a enfermos * .. ¦¦¦¦o metro (nova

custaria 100$000 o
metro). Ver e tra-
tar com o sr. Con-
ceição, á rua Bue-
nos Aires 154, loja.

Serviço de Estatística do
Ministério da Educação e

Saúde Publica
Ensino primário e insti

A Directoria Geral dc Informo

ções Estatística e Divulgação est;
distribuindo dois trabalhos inte-1
ressantoB: o resumo da estatitti-
ca da oMlstencla a enfermo» com 

j
InternomontOi referente ao nnno ,
ie 1930, p'lo quai f-.c vfi que foram '

Reuniu-se, hontem, ás 21
horas, a Sociedade de Mediei-
na e Cirurgia do Rio de Ja-
neiro presidida pelo dr. Leo-
nel Gonzaga e secretariada
pelos drs. Clovis Salgado e
Jorge Jabour. Iniciados os tra-
balhos foi lida e approvada
unanimemente a acta. Foram
apresentados em sessão os bo-
ietins, revistas médicas, jor-
naes e livros recebidos pela
ç*Of*Í6CÍ3iCl6

O presidente communica que
recebeu de Minas um agrade-
cimento do dr. Hernani Agri-
cola pela sua aceitação como
sócio correspondente.

dr. Clovis Salgado faz, en-
tão uso da palavra para fa-
lar sobre a questão do preço
das drogas. Diz que as droga-
rias, abaixando muito o pre-
ço provocam uma anarchia
no commercio. Dada a con-
correncia que as pharmacias
não podem manter, isso acar-
reta a morte destas.

Refere-se, por fim, a um
memorial enviado pela Socie-
dade ao interventor no Dis-
tricto Federal.

O presidente, dr. Leonel
Gonzaga, explica que a mo-
ção enviada ao dr. Pedro Er-
nesto foi no sentido de se
promover a uniformização dos
preços do modo mais razoável
possivel.
INFECÇÕES DE VIZINHAN-

ÇA E*A' DISTANCIA NAS
OTITES MÉDIAS E NAS SI-

NUSITES SUPPURADAS
Ninguém mais havendo pa-

ra falar sobre o expediente,
foi dada a palavra ao dr. Raul
David Sanson, que pronun-
ciou uma erudita e illustraèa
conferência.

Falou, a principio, do pra-
zer com que comparecia á So-

j ciedade, entre amigos, para
apresentar o resultado dos

j seus esforços.
Foi na Sociedade de Medi-

1 cina e Cirurgia ¦— diz — que
i travou os primeiros debates
I sobre os assumptos a que se

dedicou na sua vida pratica
I de medico e especialista.

Depois de fazer um elogio á
Sociedade, o dr. Sanson pro-
nuncia sua conferência sobre
algumas infecções de vizi-
nhança e á distancia, nas otl-
tes médias e nas sinusites
suppuradas.

Discorreu especialmente so-
bre as thrombo-phlebltes, os-
teo-myelites c abeessos ence-
phalicos.

Documentou a sua confe-
rencia com 28 casos da sua
clinica, na grande maioria
operados, apresentando radio-
graphias, quadros de tempera-
tura e photographiaH, tecendo
commentarlos multo instru-
ctivos dlctados pela .sua expe-
ripncla.

Mostrou que o valor do ci-
rurglão ctti cm saber íaacr aa

suas indicações, valendo, cm
certos casos, muito mais a es-
pectativa armada do que a
precipitação.

O presidente communica
que essas conferências não
são discutidas, mas :e alguém
deseja algum esclarecimento
póde fazel-o. -O dr. Rolando
Monteiro pergunta, então, se
o dr. David Sanson emprega
violeta de genciana, ao que
obtém resposta negativa.
PHRENICECTONIA NA COL-
LATHERAPIA BILATERAL

Todavia, timbramos, desde o ini-
cio da questão, em demonstrar a
nossa perfeita isenção dc animo,
ouvindo não só a Drogaria Pache-
co, que é, como se sabe, contra a
unificação ideada pelo Syndicato,
mas ainda outras vozes autoriza-
das como a do dr. Raul Leite,
cuja entrevista publicamos em nos-
so numero de hontem e quo se de-
clarou francamente pela acçãodcs-
envolvida por aquella associação
do classe. Essas vozes discordai!-
tes, embora nos mereçam acata-
mento, não nos demoverão uma li-
nha da attitudo assumida, em Ca-
vor do povo quo ainda uma '-'^

A respeito cia momentosa que**
stão recebemos hontem dè um lei-
tor cto DXARIO DE NOTICIAS. %

o i* «31 carta que fe segue:
'.'Ccmo sempre, ll lioje o &e*.i

conceituado matutino, apreciando
a attitude assumida na defesa di
bolsa do povo nesta questão pai-
pitante Uca preços des medica-
mentes.

No emtanto. &•:. redactor, ha ura
lado da questão que o syndicato
não c capaz de abordar. E' este:
porque não trata essa agremiação
de uniformizar tambem cs preces
des remédios aviados nas phar-
macias, estabelecendo o mesmo lu-
oro máximo que quer para cs pre--
parados? Simplesmente porque rios
remédios manipulados o lucro dns
pharmaclas vae de 100 '.', ao In-
finito quasi... Sei de drogas qus

I dão 300 <;'u de lucro ás pobres
pharmaclas .que, coitadinhbs, es-
tão ahi, estão a fechar as porta*...

A Drogaria Pacheco tem o apoio
da população em peso e o com-
mercio das pharmacias se è livra
nos medicamentos manipulados,
tambem deve sel-o nos prepara-
dos. A menos que o Syndicato
concorde dc publico e faao que as
pharmacias não tenham mais de
26 % de lucro em tudo que ven-
derem ao escorchadò consumidor!

Como este ponto ainda nflo fot
ventilado, elianio a attenção di>
DIÁRIO m*l NOTICIAS para elle,
o **¦¦*.) soffrer contestação voi-
tarei â carga para provar por
A mais 13, o lucro das pliarmacias
em certas e determinadas reoel-
las, ou melhor em todas* as re-
ceitas.
cella (formula conhecida**, cu.lo

Tenho em meu poder uma re-
"custo rea! í* 1§700" e todas* ns
pharmaclas do centro da cidaüo,
cobram 45500 para aviai-a e aa
dos bairros 55500 e 6$000ü!

Isto faz lembrar aquella his-
toria. do freguez que mandou

fazer uni remédio cujo preço era
í$200 c dou uma prata falsa ds
1$ ao empregado. O patrão ao
verificar que a prata nSo era
verdadeira ficou possesso, pas-
sou uma descompostura no em-
pregado, mas, por fim, arrema-
tou: — De outra voz tenha mais
cuidado, pois desta, felizmente,

tenha um lucro dü 100ainda
réis!...

Tem a apalvra o Syndicato qu"
diz defender o interesso do pro-
prio publico...

Grato pela. publicncSo desta*
linhas, aqui fica o leitor assiduo
— K. M. F."

A seguir foi dada a palavra
ao dr. Bentes de Carvalho, que
se referiu ao aspecto actual
do tratamento da tuberculose
pulmonar pelas technicas mo-
dernas, cujos progressos da-
tem de 20 annos a esta parte
e promettendo ainda maiores
possibilidades para o futuro.

Apresenta estatísticas alie-
más demonstrativas de que
70 o/o dos doentes submettidos
ao pneumothorax e operações
complementares tornam-se
abacilliferos inócuos a colle-
ctividade, o que constitue uma
grande conquista para a pro-
phylaxia da tuberculose.

Exhibiu. para illustrar suas
suas observações, as radiogra-
phias dos respectivos casos
cldnicos.

Por estar avançada a nora,
o sr. presidente transfere pa-
ra a próxima sessão os demais
oradores inscriptos. Commu-
nica que tem sobre a mesa
uma proposta para sócio do
dr. Herculano Velloso Ferrei-
ra Penna e lê finalmente o
artigo publicado em "La Pren-
sa". na Argentina, pelo pro-
fessor Pedro Escudero, ean
que elle diz ser o Rio de Ja-
neiro, pelos seus vários labo-
ratorios, hospitaes e institutos,
o maior centro de estudos e
pesquisas médicas da America
do Sul. Fala do illustre scien-
tísta argentino que a socieda-
de elegeu para seu sócio e
termina assim, encerrando a
sessão ás 23,30 horas.

CLINICA DE VIAS URINARIAS

Dr. Samuel Kanitz
Membro da Sociedade de Urologia da Allemanha;,

ex-assistente dos professores tichtemberg, Lewm, Jo-
seph, de Berlim, e Haslinger. de Vienna Especialistas
em doenças dos Bins, Bexiga, Próstata, Urethra, Doen-
ças de Senhoras, Diathermia, Ultra-Violctas.

Consultório: 7 de Setembro 42, sobrado, das 13 ás
17 horas. — Phone: 4-4493.

Actos úo Governo ProVram
Promoções na Contabilidade da Guerra

Esti enfermo o comman-
dante da Escola Militar
O coronel Pedro Cavalcanti, che-

fe do gabinete do ministro da
Guerra, visitou, hontem, pela niu-
nhã, em nome daquelle titular, o
b-eneral do Brigada José Pessoa,
commandante da Eacola Militar,
quo sc acha enfermo na sua resi-
dencia. ___________

0 MINISTRO DA FAZENDA
ALMOÇOU A BORDO DO

"AUGUSTUS"
O ministro Oswaldo Aranha a'.-

moçou, hontem, 3 bordo do "Au-

i;>j»tud". om companhia do »-v"-i-
xnàot CanUlujio, da Iulie^

Peto chefe do Governo Proyiao-
rio foram assignados oa acg-umtcs
decretos:
Na pasta da Educação

Concedendo o auxilio de reis...
166:000? -ao Estado do Santa Ca-
tharina, para o serviço de nacio-
nallzaçao do ensino, no segundo
semestre desto anno.

Concedendo ao Instituto Prope-
deutico Carangolonse, de Caranpo-
la, cm Minais Geraes, a inspecção
permanente o aa prerogativas de
estabelecimento livre de ensino so-
cundario.

Tornando sem effeito o ueeroto
que nomeou o dr. Fausto Cweyer
dc Azevedo, para inspector cm com-
missão, de estabelecimentos de en-
sino secundário em S. Pauto*.

Exonerando: Milton Nprberto de
Oliveira a pedido, de director 111-
torino da Escola de Aprendizes Ar-
tifices do Piauhy; o dr. Carlos An-
tunes, de medico do Extemato do
Collegio Pedro II, nor não ter to-
mado posso no prazo letra!; Eduar-
do de Campos Balbi Werneck, _ae
inspector em commissão de «Sua-
beleeimentos de ensino secundário
em São Paulo. .

Concedendo aposentadoria a Ria-
ria de Freitas Arauto, encarregado
da lavanderia do Hospital Nacio-
nal do Psycopathas.

Promovendo, por merecimento, o
Inspector sanitário do Departa-
mento de Saúde Publica, o sub-
Inspector dr. Genesio de Souza
Pitanga Filho; a porteiro ila In-
spectoria cie Águas e Esgotos, o
continuo Benedicto dos Reis BI-
beiro: a enfermelro-mór do Hos-

pitai Paula Cândido, o ds 1» cias-
se. JoSo José da Sllva.

Nomeando interinamente mem-
bro do Conselho Nacional de Edu-
cação, durante o Impedimento dos
dra. Raul Leitão da Cunha. Mi-

guel Couto (.' João Slmpllcio, o
dr. Josó Carneiro Felippe c oa

professorc» Antônio Luiz do Al-
mada Horta c Eduardo Rabello.

Nomeando inspectores de esta-
beleeimento de Misino eceunda-
rio, interinos o cm cominlssAo. no-
tu pen na for t<? Tinoco, no Estado
ao Ulo; dr. Jc&o clc Souza Ferrei-

ra, 110 Paraná; Antenor Môraafi,
em Santa Catharina, e o dr, Jofc?
Torres, em São Paulo,

Nomeando o dt*. Heitor Guima»
rães, para medico do Extemato do
Collegio Pedro II; o professor ca-
thedratlco do mesmo Collegio,
Fernando Antônio Haja Gabaglla,
para o cargo de director; o enge-
nheiro Arthur Seixas. para dire»
ctor da Escola de Aprendizes Ar-
tifices do Piauhy; e o cir. Decla
Parreiras, classificado em primeiro
logar e na primeira turma d»
1926-1927, do curso de hygiene *
saúde publica, para o cargo âo
sub-inspector sanitário.

Na pasta da Justiça *.

Exonerando, a pedido. Lula Lo*
pes Varella, de membro do Con-
selho Consultivo do Rio Grande
do Norte.

Declarando sem effeito o decre-
to pelo qual o servente da Inspe-
ctoria* Agrícola da Parahyba, en
disponibilidade, Pedro Alves d3
Araujo Pereira, íol nomeado sei *
vente da secretaria do Tribunal
Eleitoral do Estado, visto não tet
tomado posse no prazo legal c eso-
nerando-o daquelle logar.

Nomeando, o mecânico cm dis-*
ponibllidado clu. Inspectoria Agri-
cola do Sergipe, Anisio Dantas,
para servente do Tribunal Eleito-
ral desse Estado.

Concedendo aposentadoria ao í°
cfíicial da Inspectoria do Trafego
da Policia desta capital, Eduardo
Franca de Souza.

Declarando .sem cfielto os decre-*
tos que nomearam Atlic» de An-
drado o o bacharel Cyro Mennv
para segundo e terceiro íuippicn-
tos do substituto do Jula íedernt
cm Livramento, no Illo Grande cio
Sul; o nomeando o bacharel Cyro
Menna para segundo Rupplcnto d 1
BUbatltuto do,Juiz federal no ífctc-
rido município do Livramento.

Exonerando, a pedido, Antônio
Leito do Figueiredo, do eeguiid >
Bupplcnte do BUbatltuto do Jun
federal no município dc Corumb",
em Mutto CircêM.

¦i.x-.-smm^yjm-í&aÚLT****^'
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A ALTA DO CAFE' EM
NOVA YORK E A NECES-
SIDADE DE SE CONSE-

GUIR UM ACCÔRDO
FRANCO-BRASILEIRO
LONDRES, 21 (U. P.) — O

redactor do "Daily Express",
especializado em assumptos
financeiros, em artigo publi-
cado hoje commenta a firme-
za dos titulos dos empresti-
mos brasileiros e expressa a
opinião de que a melhoria fi
estimulada pela alta do pre-
ço do café no mercado de No-
va York e tambem pelas no-
ticias divulgadas sobre os es-
tragos registrados ultimamen-
te nos cafézaes colombianos.
O articulista faz observar, en-
tretanto, que estando agora
ligada a moeda brasileira á
libraesterlina, a valorização
dc meio circulante do Brasil I
não depende mais necessária-
mente da alta do preço do ca-
fé no mercado de Nova York.

O "Daily Express" declara
que a guerra de tarifas entre
a França e o Brasil continua
a impedir a venda do produ-
cto brasileiro nesse paiz, e ac-
crescente: "portanto teme-se
que desáppareçam rápida-
mente as melhorias observa-
das no commercio de café
brasileiro se não conseguir
um accôrdo satisfatório fran-
co-b/asileiro".
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O Japão é o fantasma da Europa!
— $ —

A reabertura do Parlamento britannico
©-

"0 OBJECTIVO PRINCIPAL DO MEU GOVERNO,
COM RELAÇÃO A' POLÍTICA EXTERNA, CONSISTE
EM PROMOVER E MANTER A PAZ MUNDIAL" -

DISSE NA SUA MENSAGEM S. M. JORGE V

0 vice-presidente argentino
Julio Roca gravemente

enfermo
Victima de uma bron-

cho-pneumonia
BUENOS AIRES, 21 (U. P.)
O vice-presidente da Re-

publica, sr. Julio Roca acha-

O vice-presidente
Roca

Julio

I

LONDRES, 21 (U. P.) —
Realizou-se a sessão solemne
de reabertura do Parlamento.
O acto teve logar no recinto
da Câmara dos Lords, achan-
do-se presentes os membros
da Câmara dos Communs, e
os ministros de Estado. Nas
tribunas viam-se os represen-
tantes das nações estrangei-
ras, altas patentes do exerci-
to e da marinha e as princi-
pães familias da aristocracia
britannica. As galerias acha-
vam-se repletas.

O rei Jorge Vea rainha
Mary dirigiram-se ao logar
reservado no recinto, despre-
zando as palavras insultuosas
do sr. McGovern.

As damas ostentavam ma-
gniíicas toilettes e ricos man-
teaux de pelles raras.

Sua majestade leu a fala do
throno que se refere ampla-
mente á situação internado-
nal. O documento a esse res-
peito diz: "O objectivo prin-
cipal de meu governo cem re-
ir.cão â politica externa con-
siste em promover e manter
a paz mundial, empregando
para esse fim todos os meios
de que disponho. A Inglaterra
não abandonará os esforços
que vem desenvolvendo para
a conclusão de um accôrdo
sobre o desarmamento em
coHaboração com a Liga das
Nações".

A fala do throno diz que, sc-
gundo se observa nos últimos
annos, augmentou firmemen-
te a confiança na perspectiva
do commercio e da industria
britannicos; friza a cuidado-
sa attenção que o governo de-
dica ao principio da nivelação
das despezas c das receitas e
as medidas que visam estimu-

lar os emprehendimentos eco-
nomicos.

O governo, por intermédio
da mensagem real, promette
continuar as negociações pa-
ra a conclusão de convênios
commerciaes e auxiliar as in-

0 adiamento ila Conferência do Desarmamento
biierüh Mm Horta

O rei Jorge Vea rainha
Mary, da Inglaterra
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0 BRAVO PILOTO VOOU, DURANTE TODO 0
TRAJECTO, SOB FORTE TEMPORAL

A descida em Fayal

dustrias de tecidos e de car-
vão, assim como o intercam-
bio com as outras nações.
O DEPUTADO MC GOVERN

INTERROMPE S. M....
LONDRES, 21 (U. P.) — Na

Câmara dos Lords, por ocea-
sião da solemne abertura do
Parlamento, na presença de
S. M. o rei Jorge Vea rainha
Mary, o deputado trabalhista
da ala extremista, de nome
McGovern provocou certo es-
candalo quando interrompeu
o discurso do soberano, pro-
testando em nome dos desoc-
cupados. Dirigindo-se aos pre-
sentes, assim falou: "Parasi-
tes indolentes e ociosos, que
viveis da riqueza creada pelos
outros, envergonhae-vos ao
menos de que outras pessoas
morrem de fome e de mise-
ria!"

se em grave estado de saúde,
victima de uma bronçho-
pneumonia.

A conversão dos bônus da
divida interna argentina
BUENOS AIRES, 21 (U. P.)

—- Expirou hoje o prazo de
conversão dos bônus da divi-
da interna, mas o resultado
total da operação não será
annunciado antes de amanhã.

Soube-se que uma das or-
delis chegadas do estrangeiro,
no ultimo momento, provi-
denciava a conversão de 17
milhões de pesos.

SURGIU EM SAHTIAgFuM
JORNAL- FASCISTA

SANTIAGO. 21 (U. P.) —
O novo jornal vespertino "El
Debate" publica um editorial
explicando seu programma
que consiste em combater vi-
gorosamente as idéas extre-
mistas e promover a politica
fascista.

A importante folha contra-
ctou os serviços noticiosos da
United Press.

0 suecessor do dr, Roux no
Instituto Pasteur de Paris

PARIS. 21 (U. P.) — O di-
rectorio do Instituto Pasteur
rcune-se amanhã, ás 9 horas
tin manhã, acreditando-se que
nessa oceasião será eleito o
suecessor do dr. Roux, vice-
presidente do referido este-
belecimento. falecido recen-
temente.

A esquadrilha Vulllemin em
St, Louis de Senegal

O reatamento das relações
russo-americanas

in

A questão da divida contraída pelo regimen
imperial e a conclusão de um accôrdo final
WASHINGTON, 21 (U. P.)

— Informações de boa fonte
dizem que provavelmente até
depois de amanhã concluir-
se-á um accôrdo completo en-
tre a chancellaria dos Estados
Unidos e o governo da Rússia
sobre a questão da divida
contraida pelo regimen impe-
rial russo com a União Ame-
ricana e a respeito dos credi-
tos particulares de cidadãos
americanos e das reclamações
dos moscovitas motivadas pe-
la expedição a Arkangel. A
conclusão desses entendimen-
tos permittirá o inicio das re-
lações diplomáticas russo-
americanas.
DECLARAÇÕES DO EMBAI-

XADOR SOVIÉTICO EM
WASHINGTON

MOSCOU, 21 (U. P.) — O
primeiro embaixador dos So-
viets em Washington, senhor
Troyanovsky, declarou infun-
dadas as noticias alarmistas
sobre uma guerra próxima,
dizendo: "Sou mais optimista
do que qualquer outro, no que
diz respeito á situação no Ex-
tremo-Oriente. Creio que a
paz mundial pode ser estabi-
lizada neste momento e sei
quanto podem ser exaggerados
os boatos alarmantes, pois co-
nheço bem tanto Moscou co-
mo Tokio. O povo dos Estados
Unidos pode estar tranquillo,
pois da embaixada soviética
não emanará nenhuma pro-
paganda communista. O com-
inunísmo é sempre uma ques-

OlãrãTWakatsuki sae ille-
so de dois attentados

seguidos
TOKIO, 21 (U. P.) — O ex-

tão interna, mais de que uma
questão externa".

O CHILE REJEITOU...
SANTIAGO DO CHILE, 21,

(U. P.) — A Câmara dos De-
putados rejeitou hoje, por 41
votos contra 9, a moção apre-
sentada por um parlamentar
marxista, suggerindo que o
Poder Executivo estabeleça
relações diplomáticas e com-
merciaes com a Rússia.

LISBOA, 21 (U. P.) — O ap-
parelho em que viaja o casal
Lindbergh, levantou vôo ás
7,10, com destino aos Açores.

COMO SE VERIFICOU
A P.AR-TDA

LISBOA, 21 (U. P.) — O
Ministério da Marinha infor-
ma, de hora em hora, ao avia-
dor Charles August Lindbergh
acerca das informações atmo-
sphericas nas rotas para os
Açores, como para a ilha da
Madeira. Lindbergh transpor-
tou comsigo 1.400 litros de
combustivel, sendo a ascensão
perfeita, e teve, em seu bota-
fóra, o comparecimento do
commandante da aviação por-
tugueza e dos representantes
diplomáticos da Inglaterra e
do Mexico. Em Ponte Delgada
a chalupa portugueza "Gon-
çalves Arco", que se encontra
especialmente preparada para
receber o "as" norte-america-
no. recebeu um radio de Lin-
dbergh, ás 10,30 horas de ho-
je, meridiano de Greenwich.
informando que tudo corria
bem a bordo e que o vôo se
realizava normalmente.

MAR AGITADO E TEMPO
CHUVOSO

NOVA YORK, 21 (U. P.) -~-
A "Maclcay Rdio" informa
que o cargueiro norte-ameri-
cano "Ex-Ochorda" interce-
ptou um radio de Charles Au-
gust Lindbergh. hoje, ás 11
horas da manhã, meridiano
de Greenwich. informando
que se encontrava a uma dis-
tancia de trezentas e setenta
e cinco milhas ao sul-sudoes-
te de Lisboa. Accrescenta que
o mar está agitado e o tempo
chuvoso. Mantém-se em com-
municação com os navios por-
tuguezes. A julgar pelas ap-
prencias, Lindbergh encami-
nha-se na direcção de Fun-
chal.
VOANDO SOB FORTE CHUVA
PONTA DELGADA, 21 (U.

P.) — A's 14,15 (meridiano de
Greenwich) — O coronel
Charles Lindbergh expediu
um radio, dizendo que voava
sob forte chuva, mas não in-
dicava a posição em que se
encontrava.

"TUDO BEM. A BORDO"
HORTA, 21 (U. P.) — O co

"Gonçalves Zarco". communi-
cando que voava directemen-
te para Horta. Tudo ia bem a
bordo.

EM FAYAL
HORTA, 21 (U. P.) — O co-

ronel Charles Lindbergh che-

A DECISÃO TOMADA PELAS QUATRO GRANDES
POTÊNCIAS DA LIGA DAS NAÇÕES

lll

Serão irradiados semanalmente para
o Brasil, do Instituto de Genebra, bo-

letins referentes a assumptos
americanos

Lindbergh
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gou a Fayal ás 16,17 minutos,
hora de Greenwich.

COMO FOI RECEBIDO O
BRAVO PILOTO

HORTA, 21 (U. P.) — O co-
ronel Lindbergh fez uma es-
plendida descida em Fayal,
onde chegou hoje, ás 16,17 mi-
nutos, meridiano de Green-
wich. tendo sido recebido pe-
las autoridades militares e na-
vaes do archipelago.

Uma multidão acclamou-o
estrepitosamente, emquanto
um grupo de senhoras pre-
senteava madame Lindbergh
com innumeros ramos de fio-
res.

Entrevistado. Lindbergh de-
clarou que não podia fornecer
detalhes em torno dos seus
futuros planos, de vez que não
os tinha ainda assentado.

0 AVIÃO FOI DE ENCONTRO
M TECTO

QUINTEROS, Chile, 21 (U.
P.) — Um avião naval foi de
encontro ao telhado de uma
casa deste cidade, matando o
civil Fernando Fresno, que

ronel Charles Lindbergh en- j viajava como passageiro. O
vlou um radio ao comman- piloto, tenente Jara, ficou
dante do cruzador portuguez' gravemente ferido.

GENEBRA, 21 (U. P.) — As
quatro grandes potências de-
cidiram recommendar o adia-
mento da Conferência do
Desarmamento até a conclu-
são das_ reuniões do Conselho,
que terão inicio no dia 15 de
janeiro próximo, esperando-se
que proseguirão durante o
resto da semana.

Os delegados das quatro
grandes potências concluiram
a redacção de uma resolução
que será apresentada aos di-
i-igentes da Conferência do

| Desarmamento amanhã á taí-
de. O texto em questão só não

: comprehende por emquanto o
! ponto em que se trata de sa-

ber se as commissões tech-
nicas continuam ou não a
trabalhar em Genebra duran-
te as negociações privadas. O
sr. Arthur Henderson mani-
festou o desejo de que a de-
cisão seja entregue inteira-
mente ao arbítrio da França
e mostrou-se de accôrdo com
o desejo dos italianos de que
todos os trabalhos sejam in-
terrompidos em Genebra. Se-
rã tomada uma decisão ás
17 horas de hoje, quando vol-
tarem a se reunir os delega-
dos das quatro grandes po-tencias européas.

Consta que a Conferência
será convocada logo que as
negociações entre as chancel-
lãrias tenham preparado ter-
reno para isso. Sabe-se que o
sr. Paul Boncour informou aos
delegados que a França está
prompto a entrar em enten-
dimentos políticos abrangen-
do todos os tópicos, salvo a
revisão das fronteiras.

Sem embargo dos constan-
tes desmentidos aos boatos
correntes, os observadores
mostram-se seguros de queacontecimentos internaci o -
naes da máxima importância
podem ser esperados paramuito breve.

A REORGANIZAÇÃO DA
LIGA

GENEBRA, 21 (U. P.) —
, Soube-se, em fonte autoriza-

da, que nos altos circulos da
Liga das Nações, estuda-se a
reorganização da entidade, de
sorte a collocal-a mais de ac-
cordo com a realidade univer-
sal. Apurou-se que, antes de
partir para Roma, consultou
o sr. Avenol o eminente ju-rista belga, sr. Maurice Bou-

quin, com respeito á revlyÜo
do convênio e á reorganização
do instituto. Nos circulos ita-
.lianos, não se considera im-
provável que o sr. Avenol
submetta as idéias de revisão
á consideração do sr. Mossoli-
ni.
IRRADIAÇÕES DE BOLETINS
DA LIGA, PARA OS PAIZES

SUL-AMERICANOS
GENEBRA, 21 (U. P.) — O

departamento radio-telegra-
phico da Liga das Nações vem

Sr. Arthur Henderson

NEWS IN ENGLISH
DIARIO DE NOTICIAS

- Kio, November 22nd, 1933
BY AUBRE- STUART

LOCAL
Monday, 20th (concl.)

Jayme Lucas, 34, marrted,
s! ...7. •-•per of the Lloyd Brasi-
lur o Co , and srta Nilce de
A_cv_do Fernandes, '*), typisi
ií* the same Company, madly in
leve with each other, cárry õút
a suicide pact un the Ilha dos
Amores in the harbour after
kaving the office for lunch
Nilce was s.iot through the
henrt while Lucas poisonç.l
himself. Farewell notes were
8-ierwards found on their res-
I.cctive desks. Lucas leaves a
v.7e an avo children.

Pi-, Fernando Raja Gaba-
irlia is àppointed to sueceed dr.
Henrique Dodsworth as Princi-
pai of the D. Pedro II College.

Tuesday, 21st
Presdt. Vargas Banctionn low

SAINT LOUIS DE SENTC- I presidente do Conselho de Mi- j aWrage m_rks for Rradr* pro-
iM.ilion. as solicited by Uio pu-
r.-ls of Rceondary and high
g"'..i_c'3. If they have obtained
nn nverage of 0 rnaiks during
lhe Jíehool term, they will not
I.M.-J to rífc lo exniitó. Iu **-.'••
« .y sjbouk, if they have ob-

OAL, 21 (U. P.) •- Chegaram nistros. barão Wakatsukl, que
a e.sta localidade os aeropla- fóra aggredido hontem em
nos da divisão aérea sob uma estação da estrada de
commando do general Vullle- ferro, escapou Weso
min. procedente de Dakar A
atmada ricaní dois! dias! em
Sant Louif*.

O criminoso atacou duas
vezes o iiiiifitie estadista, sem
conseguir ferll-o

tdned 30 pr"..''.* in each sub-
ject, they will be exempted
from oral exam.*;.

Ex-interventor Pedro dc
Toledo, on arriving in S. Paulo
back from exile, receives a
ir.ammoth nianifestation fretn
the potmlace.The prefect creates a
permanent Tourist Trade Bu-
re*** of 12 chosen citizens pre-
si-?--i over by the Chief Clevk
of his Secretariai.

The Constiluent Assembly
meets. Deputy Leitão da Cunha
exhorts them to get busy be-
cause if only one-ouarter of
thoir number avail themselyes
of the privilege to discuss the
Cònsiít-utión it will take some-
thirig like 1,500 hours (520
sessions) or about two years to
a^iue ou the matter. He also
multes a sti Ting appeal to them
to forget the past but to bear
in mind that a Constitution is
no safeguard against error.

—• The Brazilian Government
{.'... ancea the Trade Morks
Agrccmont with Spain which
has been too one-sided t.» he
r-ufitab!c.

It is decided to pm••'••¦• c
fl() steel passenger <:ar.s for Mie
Central liailway from Melropol.
itan Vickern.

"Moloque 31" nm! hi» nc-
runpiices in lho hold-up of «
ber in Cavei» «orne Lime ago «rc

by the lst Criminalacquitted
Cc..rt.

Sr. Francisco Campos, ex-
minist-er of Education, accepts
tho post of Consulting Attorney-
General in substitution of sr.
Cs rios Maximiliano, who is now
a Còiistitüarit Assembly deputy.

A decree is siirncd author-
i-.ing the Bank of Brazil to buy
native gold or any other of-
ícrccl it.

A delegation of paulista
doctors and medicai students
F..iis on the "Montevideo Maru"
for Japan.

Ohnet fontes, passing him-
self ofi' as a Tuberculocis
Lcr.sue doctor in São Paulo, is
árrested for h"odvvinking the
public out of xv nus dona-
tioíi-J. He wa..* making a good
business of this when caught.

GREAT BRITAIN
Monday, 20th (concl.)
The death ia reported of

Mr. Charles Stillman, former
presidem' of lho Imperial Oil Co.
of Canada, in Toronto.

Mona, 0'Dohcrty, dean of
lho Irish clcrgy, dies in Dublin
at the age of 01. Ile wu« hard
at work up to last night.

Tuesday, 2lst
Pnrlíf-meiit rcopens for i(n »'(rd

|»7 !-.tive li-rin, 1" ••; Getrgc
r*?adb*»ir ' ' Speeeh from the
Thronc- He- mentions tlmt hueí*

ness is springing up again, that
a new Unemployment Relief
Scheme is to be introduceci and
slums genevally are to be wiped
out. Great Britain's relations
with foreign countries continue
excelient.

Alcock is making a fast
flight to índia.

UNITED STATES
Monday, 20th (concl.)
Mr. Henry H. Wesling-

house, president of the West-
inghouse Air Brake Co , dies in
New York at the age of 80.

Mayor-elect La Gauardia,
of New York, is taking a rest in
Panamá.

Tuesday, 21st
Lt. Settle and his compunton

d .cend safelty 0 miles from
South Bridgeto-. n, N. J. They
wcr.i up 58,000 ft., which is
about -1,000 ft. less than the
Russian record.

OTHER COUNTRIES
Monday, 20th (concl.)Ex-PreBdt. limael Montes,

of Bolivia, who died yestcrday,
i. burlcd in La Paz with miii-
tary honour-J.

Tiiefiday, 2I»t
Vhc Llndbsrghü fly from Lis-

lion to the Azorcs.
The U.Mi.ii.w.ian Cabinet is

out agaiit.

de annunciar que já está ap-
parelhada para irradiar, se-
manalmente, para o Brasil «
outros paizes sul-americanos
boletins redigidos em portu-
guez e hespanhol.
Taes boletins, destinados a

dar á America Latina noticias
da Liga que aquella possam
interessar, durarão cinco a
sete minutos de transmissão,
seguindo-se breves discursos
por diplomatas americanos
residentes nesta cidade, ou
nella hospedados em virtude
de trabalhos lnternacionaes
em ourso.

O inicio do serviço está ape--
nas dependendo de saber se
ao publico, e ás organizações
radio-telegraphicas latln o -
americanos, interessa tal pro-
gramma. A experiência de
transmissão transoceanica de
noticias da Liga está sendo
feita com exito para a Aus-
tralia, onde as estações ca-
ptadoras retransmittem para
os receptores a domicilio. Es-
pera-se obter o mesmo sue-
cesso na America do Sul.

Actualmente a Radio-Na-
ções, nome da estação da en-
tidade aqui, irradia um bole-
tim semanal de quinze minu-
tos, ás 10 horas e trinta minu-
tos das noites de sabbado,
meridiano de Greenwich.

A CONVOCAÇÃO DE UMA
CONFERÊNCIA POLÍTICA

GENEBRA, 21 (U. P.) — Os
últimos acontecimentos inter-
nacionaes, segundo se acredi-
ta, demonstraram a necessi-
dade de convocar-se uma Con
ferencia Politica em que to-
marão parte as grandes po-
tencias afim de serem discuti-
dos todos os assumptos pen-dentes com exeepção da revi-
são das fronteiras. A United
Press, foi informada a esse
respeito por oceasião da re-
união dos delegados dos si-
gnatarios do Pacto Quadra-
pio, no gabinete do secretario
geral da Liga das Nações, sr.
Avenol, realizada, hontem,
afim de ser ratificado, a deci-
são sobre o adiamento dos
trabalhos da Conferência pa-ra melados de janeiro do an-
no próximo.

A VIDA INDUSTRIAL
EUROPÉA, ANTE A COM-
PETIÇÃO ESMAGADORA

DOS NIPP0NIC0S
ROMA, 21, (U. P.) — O jor-

nal "La Tribuna", em artigo
intitulado "Accorda Europa!",
lança o rebate de alarme con-
tra a competição esmagadora,
das industrias japonezas e
suas derradeiras consequ en-

I cias sobre a vida industrial da
Europa. Referindo-se em par-
ticular á situação italiana,
observa aquella folha que a
seda artificial italiana, que
tem o segundo logar no mim-
do foi sobrepujada pela ja-
poneza, que acabará por do-
minar todos os mercados
mundiaes. Em algumas sema-
nas os italianos perderam por
completo seus mercados de
tecidos de algodão na Syria.

"Mesmo na vizinha Albânia
— observa o jornal — tão pro-
digamente sustentada por nós
em todas as suas emergen-
cias, os fornecimentos de teci-
dos japonezes relegaram a
Itália ao derradeiro plano, co-
mo mercado fornecedor desses
artigos". As bicycletas japo-
nezas são vendidas na ilha de
Rhodes ao preço inacreditável
de 50 liras por peça. O jornal
relembra que o chefe do go-
verno italiano, sr. Benito Mus-
solini, em palestra recente
com o representante de um
jornal francez, dizia: "Deve-
mos abrir os olhos com a
Ásia!" E concluía: "Os discur-
sos e os protestos, mesmo os
protestos diplomáticos, são
absolutamente vãos... é ne-
cessaria uma luta baseada na
intelligencia, no trabalho, na
disciplina e na experiência".

DURANTE MEIA'
HORA TREMEU

A TERRA!
O phenomeno registrado

pelo Observatório
Gonzalez

VICTORIA (Colômbia btl*
tannica), 21 (U. P.) — O Ob-
serva torio Gonzalez registrou
forte terremoto que, se acre*
dita, foi mais intenso que o
do Japão de 1923.

O phenomeno durou meia
hora.

Calcula-se que os tremores
de terra foram sentidos á dis-
tancia de 2.300 milhas, pro-
vavelmente no Mexico.

0 PROFESSOR NOUY ELEIin
MEMORO DA ACADEMIA DE

SCIENCIAS DE HALLE
PARIS, 21 (U. P.) — O dr.

P. Lecomte du Nouy, director
da secção de biophysica do
Instituto Pasteur, recebeu no-
tificação de ter sido eleito
membro da Academia dr
Sciencias de Halle. na Alie-
manha, em reconhecimento
aos "importantes resultado*?
colhidos nos seus trabalhos dc
immunização".

NÃO RECEBEM OS VENCI-
MENTOS HA 25 MEZES

Os professores argenti-
nos reclamam ao presi*

dente Justo
BUENOS AIRES, 21 (U. P.l— Os professores publicos da

Provincia de Corrientes, queforam licenceados de seus
cargos em virtude das férias
enviaram um memorial ao
presidente da Republica, fri-
sando que ainda têm a rc-ceber os vencimentos de vin-
te e tres mezes. Alguns. dosmestres, que não foram dis-
pensados, estão com os orde-
nados atrasados de vinte e
enco mezes.

NENHUM ACCÔRDO
GENEBRA, 21 (U. P.) — Os

representantes das quatro
grandes potências, hoje re-unidos em Genebra, não lo-
graram chegar a uma fonnu-
Ia satisfatória a todos, íicer-
ca da continuação dos traba-
lhas da commissão dc flscali-
zação dos effectivos militares.
Picou combinado voltar-se
debater o thema amaiüui

w *» " y ** *ry a, -ar-mj-m, *j iy.,» » w ^^mi^l^Z^^

tarde, em uma reunião que
promette ser tumultuosissi-
ma.

O PONTO DE VISTA
FRANCEZ

GENEBRA, 21 (U. P.) — U
sr. Paul Boncour declarou ho-
je, que a obra da Commissão
de Fiscalização dos Effectivos
Militares continuará, caso a
França concorde no adiamen-
to dos trabalhos da Commis-
são Geral para meados de ja-neiro vindouro. O represen-
tante italiano, sr. Di Soragna.
declarou que a não ser que se-
Jam sustentadas as linha*;
principais da formula Itália-
na, a Italla abandonaria pa-ra o futuro qualquer partici-a paíjAo uo trabalho da com-

ú, uiit&ãv.
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SUCCURSrtL EM BELLO HORIZONTE- DIRECTOR: SANTACRUZ LIMA
Edifício da Associação Commercial — Av. Affonso Penna
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O contracto da Rede Mi-

neira de Viação e a
Companhia Usinas

Nacionaes
,,M DOS PONTOS CAPITÃES
„p sosSO PROGRAMMA E» AP-
.ROX1MAR ANGRA DOS REIS
,r BELLO HORIZONTE" — Al?-

Yi,;\I\ UM ALTO FUNCCIONA-
llid DAQUELLA FERRROV1V

BELLO HORIZONTE, 22 (Polo
i-ipnhone) — Um matutino desta

, ui criticou o ajuste enlre a
Kede Mineira dc Viação e a Cla.
Usinas Nacionaes para o transpor-

e cie seiscentos mll saccos de as-
sUcar bruto do porto de Angra
dos' Reis para differentes pontos
tios trilhos daquella ferrovia, com
.'batimento de 40 'ií nos fretes.

O jornal em questão acha quo
o contracto representa um golpe

• i industria assucareira de Ml-
ras justamente quando o secre-
tãríó da Agricultura presido a
uma reunião dos uslnelros do Es-
t'ido para assentar as bases da
defesa do produeto.

A propósito do assumpto, ouvi-
mês hoje um alto funecionario da
Superintendência da Rede Minei-
ra dc Viação que nos dis.se ser in-'justa 

a critica, uma vez que a
estrada realizará contractos iden-'
tica; com quem quer que seja.
desde que a outra parte offereça
a3 necesàrlas garantias.

Desde agosto d? 1931 — aceres-
centa o nosso informante — está
: quelia ferrovia autorizada a fir-
mar ajustes com os grandes cx-
portadores, O abatimento de 40 %
!-õ se entende com o assucar tran-
-portado para Bello Horizonte.

Alem do mais, tenha-se em vis-
. que um dos pontos principaes

cio programma da Rede é a ap-
pvoslmaçao de Aiiagra dos Reis de
Bello Horizonte que. pela sua lm-
portáncia de capital do Estacio.
deve tornar-se uni grande centro
distribuidor".

Revoltou-se o destaca-
mento da Colônia

Santa Isabel

Colônia entendeu-se com o chefe
de policia que substituiu Imme-
diatamente o destacamento.

Ha Inquérito sobre d facto, de-
vendo os militares lnsubordlnados
ser punidos dlsclpllnarmente,
sem prejulazo do processo que con-
tra os mesmos vae ser instaurado.

Bombas para a venda
de gazolina

LM GOLPE NOS PARTICULARES
QUE EXPLORAM ESSE NEGOCIO

BELLO HORIZONTE, 22 (Pelo
telephone) — O prefeito nmnlci-
pai desta capital acaba de assi-
gnar a portaria 81, dispondo que
a licença aos proprietários de
bombas de gazolina, concedidas a
titulo precário, terminem sua vi-
gencia no dia 31 de dezembro do
corrente anno, Improrogavelmente.

O acto está precedido de consl-
deranda quo se referem ao decre-
to 168 de 11 de outubro de 1933,
segundo o qual a colloeação de
bombas nos logradouros públicos
sò poderá ser feita mediante con-
correncia.

O DIARIO DE NOTICIAS ouviu
um dos Interessados nesse ramo
de negocio. Segundo o nosso ln-
formante só resta aos proprieta-
rios de bombas de gazolina de3-
montarem stlas installações, con-
formando-se com os prejuízos que
lhes trarão o acto^do prefeito.

Na concorrência publica vence-
rão ns grandes companhias, senho-
ras de grandes fortunas que po-
dem offerecer á Prefeitura todas
as vantagens imagináveis, guar-
dando-se para mais tardo escor-
char o consumidor.

iâwièb*** u^ *f_^^K 
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OS TRABALHOS DA ASSEMBLÉA
CONSTITUINTE

(Conclusão da 1» pay.)

Robespierre

Desviou 3:400$ do quar-
tel do 10° R. I.

BELLO HORIZONTE. 22 (Pelo
telephone) — No ultimo paga-
mento do 10.° R. I. realizado em
8 do corrente, um dos terceiros
sargentos confiou a um cabo a
importância de 3:4008000, quan-
tia que devia ser entregue a um
dou fornecedores do Regimento.

De posse do dinheiro, o referi-
do militar poz-se a jogar com di-
versos graduados, perdendo quasi
tudo.

Rcceioso de sua falta fugiu para
Curvello onde foi preso a pedido
cla policia desta capital.

A policia sem negar o facto oc-
culta o nome do cabo.

Os trabalhos da com-
missão dcConstituição

UMA SOLUÇÃO SATISFATÓRIA

- os INDISCIPLINADOS TEN-
i WIA.M ALVEJAR A FUZIL O DI-

RECTOR DAQUELLE ESTA-
BELECIMENTO

«ELLO HORIZONTE, 22 (Pelo
,e!ephonel — O destacamento da
Colônia de Santa Isabel prendeu

im rapaz pacato e trabalhador
¦esidente uas proximidades do
estabelecimento, sem motivo Jus-j
'.iicado. O director da Colônia, j•¦ Crestes Diniz reprovou o acto

rdennndo que fosse posto em 11- j O ministro da Fazenda, em re-
erdade a victima dos arbitrários i ferencia ao aviso do Ministério aa
lillitores. No dia seguinte, por

0 MINISTRO DA FAZENDA
AUTORIZOU A PERMUTA

•.Jem cio commandante do desta-
amen to. o rapaz foi outra vez
n-eso. sendo solicitada a Interven-
ão' do dr. Orestes que desta vez

nã foi obedecido, mas desacatado
¦elo. destacamento, cujos solda-
ios voltaram contra elle suas ar-

mas, tentando amedrontal-o, o
aue não conseguiram.

Aoós o incidente o director da

Guerra solicitando autorização pa-
ra permutar diversos materiaes
que pertencem & empresa "Alba",
ora oecupada pelo mesmo mlnls-
terio, por machinas necessárias a
Fabrica de Projectis, ali lnstalla-
da, declarou que concorda com a
alludlda permuta desde que se dê
baixa ao material permutado e
sejam inscriptos os novos no re-
gistro da repartição competente.

PPORTUniDHDES
Dr. Gabriel de Andrade! Dr.OctaviO Rodrigues Uma

Oculista. Consultório e clinica
particular. Largo da Carioca, 6.
(Edifício Carioca) de 1 ás 5 lio-

DTÃRTHÜRlÕSES
(LABORATÓRIO)

Exames do urina, fezes, escar-
ro, sangue, liquido rachlano. tu-
mores, hemocultura. soro-agglu-
tlnaçâo. (Typho e Paratypbo).
Contagem de leucocytoe (sup-

(DOCENTE Í)A UNIVERSIDADE)
Partos — GynecoioRia -- oon-

sultorlo: rua da Assembiéa. 73
a.o and. — Telephone: 2-3733.
Diariamente de 4 fts 6 horaa.
Residência: 6-2737.

Dr. Ary de Lima
Tratamento das doenças do

apparelho genlto-urlnarlo. espe-
clalmente da blenorrhagia e com-
ollcações: prostatltes. clstltes,¦ etc. Rua dos

; jçâo). Diagnostico bacterlo- estreitamentos.¦ Reacçõea de Andradas n. 46, sob., das io
18 horas..ogico da dlphterla

Wassermann e de Kahn. Dosa-
gem do uréa, glycose. chloretos.
cholesterlna e creatlnlna no san-
gue. Constante de Ambard. Vae-
cinas autogenas. RUA DO RO-
rfARiO 134. 1.° andar — Teie-
pnone: 3—5506.

U3

Dr. Peregrino Junior
Clinica medita — Doenças ln-

t,.rmis _ consultório: Rua dos
Ourives. 3 — 3." andar — 

£«
segundas, quartas e sextas, das
11 âs 1G horas. - Tel. 2-0333
- Residência: Tel. 7-4955.

DrTATÍBIÀPINA
Tratamento da Tuberculose

-- Pneumothorax artificial -r
Ourives. 3 — 3." andar — *e-
lephone 2-0333.

BLENORRAGIA

ZA GENITAL - ESTREITA-
MENTO DE URETRA. Trata-
mento rápido, moderno, sem dor,
no homem e na mulher. Con-
sultas das 11 6« J.8.. 

- «»¦
Buenos Aires o' 77, «° »"?"• -

Dr: ÁLVARO MOUT1NHO.

V commissao especial desl-
gnada pela Assembléa. Consti-
tuinte para estudar o ante-
projeclo constitucional « dar
parecer sobre o mesmo, depoia
dc recolher as emenda? que
foram apresentadas, demons-
trou querer adoptar para >-s
seus trabalhos o regime do si-
gillo absoluto.

Ha, pelo menos, o desejo,
manifestado por alguns, de.
evitar que, influenciados pelas
galerias, os membros da com-
missão se vejam arrastados,
freqüentemente, a discursos
inúteis, evidentemente preju-
diciaes, portanto, ã desejada
brevidade no restabelecimento
do regi mo legal.

Do alguma sorte, o argu-
mento procede. B' de crer que
nem todos os UK sejam noln-
vel». Alguns procurarão, ae
assim fCr, supprir a sua deli-
ciência buscando, na pronun-
ciação do discursos ocos, com-
pensar o seu desconhecimento
de matéria do tal monta. Co-
mo bem fez salientar o sr.
Levi Carneiro, em discurso
olociuente, sóbrio e elegante,
proferido na sessão parlamen-
tar de IS do corrente, uma
constituição necessita ser obra
perfeita, do ponto do vista da
conciliação que deve .existir
entre a expressão política do
pensamento dominante no pam
o a expressão technica lrre-
prehensivel desse pensamento,
coisa que sô ao jurista
dado fazer, objectivo a
nem toda a commissao,
consiga attingir.

A. deliberação radical que
teve em vista, sobre ser
traria ix. própria indole
gimen democrático que ê o da
mais larga publicidade,
correspondo á necessidade po-
litica do momento.

Ha uo espirito publico con-
slderavcl ansiedade pelo des-
enrolar dos acontecimentos,
não sendo justo que ao povo
se subtraia o conhecimento
dos detalhes mínimos da mar-
cha constitucional.

PELO ESTADO
LEIGO NA CON

STITUINTE
(Conclusão da Ia pajr.)

So o receio da espectaculo-
sidade trlbunlcla é, de faelo, o
motivo, encontra-se uma
(;ão conciliatória entre

lrre-
ento,
serô.
que

talvez,

se
con-

do rc-

não

solu-
ais res-

tricções parlamentares e o aer-
vosismo do publico: — fR-
òhem-se as portas do recinto
destinado A commissao, mas.
ao menos, se permitta o n-
grosso dos representantes da
imprensa especialmente desl-
gnados para acompanhar os
trabalhos dessa commissao. As-
sim, evitar-so-á auditório com-
promottedor e dar-se-á. notlciA,
ao povo interessado, do que se
vae passando.

Convém ainda não perder de
vista quo oa trabalhos prepa-
ratorios da elaboração legisla-
tiva, constituindo, por assim
dlzer, a historia da lei, têm
corta Influencia para a fun-
cqão interpretativa quo us tri-
bunaes lhe vão dar.

Na verdade, não se pode
chamar a este um elemento de
primeira significação. Os dis-
cursos do determinado parla-
mentar, as phrases isoladas do
certa oração, não tGm grande
valia, no trabalho do exegese e
Paul Vander Eycken já de-
monstrou a necessidade nue
tem o iuiz de se acautelar sem-
pre que tiver de tomal-os em
consideração. Não valendo, es-
aes subsídios, como interpreta-
ção authentiea da lei, taes ele-
mentos do debato parlamentar
valem apenas pela fonte de on-
dc promanam, quer dizer, tra-
•/em o prestigio da autoridade
Intellectual que os profere.

Entretanto, se aa opiniões no
selo do parlamento so harmo-
nizam sobre determinado pon-
to, o interprete poderá invo-
cal-as para nellas escudar o
seu ponto do vista. Dahi por-
que a divulgação dos debates,
pela imprensa, 6 necessária.

Pouco importa que se con-
traponha o argumento de que
os trabalhos da commissao po-
derão ser divulgados a vo.ste-
riorl. E' mais uma razão para
quo nos antecipemos, comba-
tendo o segredo.

quo poderiam ser reputados os de
actividade da Assembléa. O pro-
Jecto constitucional deve ser es-
tudado, na primeira discussão, de
accordo com os seus capítulos,
porquo o Regimento se refere a
capítulos, mas estes são sub-
divisões dos títulos, e, se a lei
permltte a discussão dos capltu-
los, nâo poderá impedir que a
discussão seja feita pelos titu-
los. Se considerarmos a mela ho-
ra concedida a cada um dos
deputados para examinar esses
capítulos ou tltvilos; se conside-
rarmos ainda que um quarto dos
srs. deputados poderá utlllzar-se
desse dispositivo do Regimento
para avalizar da tribuna os. 26 tl-
tulos do projectò constitucional,
teremos 780 horas de discussão, o
que corresponde a 260 sessões de
p/azo normal. Se acceltnrmos o
critério proposto pela Comml&são
de Policia de pascar esso prazo de
mela hora ao dobro, na supposi-
ção minima de que sejam os ca-
pltulos dlscutldcs apenas por um
quarto dos membros desta Assem-
bléa, subirá o numero de horas a
1560, o que corresponde a 520 ses-
sões normaes.

Chamo a attenção da Assem-
bléa para o caso, que apenas ss
refere ao primeiro turno, atlm ds
que nos não deixemos levar por
esse principio liberal, confundln-
do-o com a prollxldade e a ex-
tensão excessiva dessas mesmas
discussões.

Os problemas nacionaes. que
devem ser tratados na Constitui-
ção que vamos organizar, não ext-
gem prazos maiores para que se-
Jam sufficientemente elucidados.

Aceresce a circumstancia de
que. após essa primeira discussão
ainda de accordo com o Regimen-
to Inicial, cada um dos deputados
tem uma hora para examinar en-
globadamente o projectò, isto è.
para delle destacar a parte que
lhe aprouver, analysando-a con-
venlentementc. Se a metade dos
deputados desejar utlllzar-se des-
se dispositivo regimental, teremos preciso, sr
cento e algumas horas, o que cor- i -• -¦• •-
responde a 30 ou 40 sessões ordi-
narias. Isso demonstra que, nos
prazos mínimos permlttldos pelo

I Regimento, os nossos trabalhos se
prolongarão demais o a Assem-

1 bléa ha de assistir a este facto m-

j variável: á medida que os deba-
tes se prolongarem demasiada-

! mente, augmentará o desinteres-

A possibilidade de ser deaobede-
clda, como o foi, (multo bem),
c cm outros cujo retoque se tor-
na Indispensável, afim do que no»
adaptemos ás condições normaes
presentes, imperiosas, da vlda
universal.

O Sr. Odilon Braga — De pie-
no accordo com v. ex.

O SR. LEITÃO DA CUNHA —
Por isto a Constituição nova, que
nos cabo fazer, srs. deputados,
deve ser um estatuto de defesa
nacional.

Não me utilizo dessa expressão
sensu restrlctti, porque não me re-
firo á garantia de Integridade ter-
rltorial do paiz. Sirvo-me delia,
sensu latu, porque entendo que
devemos congregar todos os meios |
que destruam o germen de des-
aggregação, que, lnscnslvelmente,
se Insinua em nossa Pátria.

Para chegarmos a esse Um, não
poderemos resolver apenas com
palavras, por mais lindas que sc-
Jam, senão com attitudes declsi-
vas, que correspondam ás verda-
delras necessidades brasileiras.

NECESSIDADES BRASI-
LEIRAS

A primeira de todos ellas. Sr.
Presidente, é a educação do povo.
Essa educação não pôde ser con-
fundida com a simples alphabeti-
zação, porque exige mais esforço
e porque terá de ser um motivo
preponderante da unidade nacio-
nal. Emquanto os brasileiros nao
tiverem todos Ideaes communs,
que somente poderão ter. quan-
do convenientemente educados,
náo haverá garantia precisa de
unidade nacional, que todos nos,
legítimos patriotas, reclamamos.

A educação não pôde deixar dc
constituir um dos capítulos prln-
cipaes do nossa Constituição. As
directrizes geraes têm de ser es-
tabelecidas nella, para que nao
deixemos, ao acaso das leis ordi-
narias, variações que, fatalmente,
prejudicarão a orientação geral,
que deve ser única, para que
possa, ser proveitosa.

O segundo grande problema, e «
da alimentação do povo. Não c

Presidente, irmos aos
sertões' longínquos paia sabermos
que o povo brasileiro se desnutre;
e desnutre-se, porque os poderes
responsáveis pela administração
publica ainda não se dedicaram
devidamente á solução desse pro-
blema. .

A Constituição devera orientar-
se tambem no sentido da prote-
cção á agricultura, com a consti-

arca
é o distinetivo da Urotropina legítima,
Quando pedir este produeto, attente
bem na emballagem original e na

polavra "Schering", que está gravada
nos comprimidos. Somente a legitima
Urotropina Schering, pela sua pureza,
garante effeito rápido e seguro nas
doenças dos rins, bexiga e vias uri-
narias, além de expulsar as impu-
rezas do sangue e desinfectar o orga-
nismo em geral. Exija a emballagem
original e peça sempre:

. ZOMPR SCHERING DE

TUBOS DE m 20 COMPR.

que as, se prendia á questão de solu-' 
cionar definitivamente o nn-
passe creado pela reforma üo
referido regimento.
\ RELIGIÃO NA FUTURA

CARTA MAGNA
Esteve hoje no Palácio• Tiva-' 

dentes, afim de se entendei

nos congrega, é preciso
nossos debates não desçam ao
terreno pessoal; é, Indispensável
que nos mantenhamos sempre em
nivel alto. discutindo com des-
assombro, mas certos de que tuo
respeitável é a opinião que tle-
rendermos, como aquella qtte nos
contradisser. Se continuarmos os
nossos debates no terreno impes-  ,.

I soai, poderemos fazer obra pro- j com as SVSi Antônio Carlos e
tíuctlva; se descambarmos, entre- j 0cWaldo Aranha, uma com-
tanto, para o regimen das dis-
cussões pessoaes, nada produzirc
mas em beneficio da nação.

PROMESSAS NÃO CUM-
PRÍDAS

Não poderão surgir ,açtos_ no- 
| ^J^**^<S*vos, e somente a maneira mais ou

menos artística e complicada do
um discurso não bastará para
despertar na Assembléa o interes-
se que devem provocar todas
discussões baseadas nos proble

as

mas nacionaes. l^eng^ 
^^"pfobiêma^a^tltul

afim dc que possamos
devem ser aqui bem

0 DOLLAR E
A LIBRA

PARIS, 21 (U. P.) — Por
oceasião da abertura da Boi-
sa vigoravam as seguintes co-
tações: dollar, 15.53; libra,
83.00.

Quartos confortáveis
BOTAFOGO

Alueiiel módico, para solteiros,
proximo á praia de banhos -

llua S. Clemente -i3

Dr. PIRES SALGADO I
(Livre Docente e Assistente dc

Clinica da Faculdade de
Medicina)

Moléstias Internas. Pn,"!f°:
Cnrnçfio. etc. - Blectrocardlo-
Rraphla. - Rua dos Ourives 3 -
5^ andar. — Das 3 ás 6 hora».—
Phone: 2-0436.

Dr. Aristides Monteiro
Livro Docente da Faculdade At

Medicina — Assistente do fro-

Medicina e no Hospital £ 
?«"•

.isco de Assis - OUVIDOS -
NARIZ - GARGANTA - Q"1'
tanda 6 _ De 8 'A â> « borâf-
Telmhnnes; Consultório
- ReMdencla: 6-3700.

Terreno — Botafogo
Vende-se a 2:5003 por metro

de frente. Plttoresca ^ansver-
,ai a Voluntários. Mede 31 de

?rente por 12 de fundo, totor-
ma Hernani. — Tel. 4-*80<s.

Moléstias das Crianças
DR. W1TTROCK

Especia.lsu_dpSmho.pltBeaddr!
Mirmanha. Tratamento
no dns perturbações do apps.«
lho digestivo (dlatrhéa voml-'inapeuncla. tu-

berculose
ca». Anpl
TRA VIOLETA
c•¦¦•• A?!»^ ÍVo\ do, O..

ü-gü&o

_ Phone:
Rua Ml-

Dr. Duarte Nunes
VIAS UlUNAItlAfl

0 
jnorrl.*» . ,.•• «mpl <«<6 •

— Hcmorrholdsi • " ° 
Rui•trn op«riçlo • «*m y"! Ta h, '

tf. 1'ídro 64 - Dss 8 á« « b'-

r.;vefl „ - 6.* andar
2-0713 - Regência
alítro Viveiros de Castro. 123 -

Tel 7-3237.  —

Aparas de papel
Livro» vemos. .rchtvM t 

Jj;
Ull»» d« P«m,(^a
ft0 à ru» Bani Ann».
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' vê o senhor, por este pequeno
facto, que problemas iremos
crear se introduzirmos os sacer-
dotes dentro do quartel.

_ E o ensino religioso nas es-
colas? ,, . „„_ o mesmo que disse do en-
sino religioso nos quartéis, pode-
se applicar ao ensino religioso
m escolas. Todas as nossas
crianças já. recebem o ensino re-
liEloso. Recebem e contlnuarSo a
recebel-o, sem se fazer disso uma
concess&o official. Para Isso ha
om todas as parochias os cursos
de catheclsmo. Nunca o catholl-
cismo progrediu tanto no Biasll,
como sob o regimen liberal do cs-
tado leigo. Por que, entfio. crear
novos problemas, além dos quo ja
temoe a resolver?

 E o divorcio?
— Neste ponto de vista ha uma

Brande contradição naa chama-
das reivindicações religiosas.
Quando sc fala do ensino rellg o-
so o da coacç&o que, dentro das
conectividades rcstrlctas, lrà exer-
cer sobre aquelles que a ello se
nfi0 qulzerem submettor, os par-
tldnrlos da medida doclaram que
nenhum mal haverá, pois o en-
Bino será facultativo. Por ouüo
Indo, quando so reclama o dlvor-
cia a elle se oppõem. quando
tamb«nt se trata do uma medida
facultativa.

nfto rcclamainoe o dlvorcK

i_n m J *njfe!trite?ttg- 4 **L_**fL.tL-'fc,.r*'-A,-A"

mòhial. Para Stes e somente pa-
ra estes, devo ser concedido o dl-
vorclo.

Não passaria pela cabeça de
ninguém querer lmpôr o divorcio
aos catholicos, que, pela própria
força do sua crença, conservarão
gostosamente a Indlssolubllldade
matrimonial. Mas, para quem
nao é cathollco, para quem acre-
dita que todo contracto tem dis-
tracto, por que obrigal-os á vio-
lencla de ser curvarem ante um
principio que nfto reconhecem?

Nisto notamos quo os corredo-
res do palaolo Tiradentes se es-
vazlavam. E' que Ia começar a
sessão. Náo podíamos privar o ge-
neral Plínio Tourinho do exer-
ciclo de suas funoçôes de consti-
tuinte. Despedlmo-nos.

com propriedade
A LIÇÃO DO PASSADO

\ lição do passado, srs. Depu-
tados, náo deve deixar de lnfluen-
clar-noi. Nfto sou dos que dizem
que devamos esquecel-a, mas, ao
contrario, devemes lembrar-nos
sempre do passado para não re-
incidirmos nos erros já. commet-
tidos. Não devemos, é certo, con-
fundir "esquecer o passado" com
"abandonar odlos e resentlmen-
tos". Estes, sim, se prevalecessem
entre nós, seriam motivo censtan-
to do discórdia, razão segura de
lnsucoesso para os nossos traba-
lhos.

Todos cs assumptos estranhos
no problema cia elaboração con-
stltucional que vierem a debate
perturbarão o raciocínio, pois exal-
tarão paixões; e não ha, srs.
Deputados, raciocínio productlvo
quando o cérebro está apaixonado.

Tem-se oliudido nesta casa, ora
fi. conveniência, ora á lnconvenlen-
cia de nos inspirarmos em exem-
pios estrangeiros. Nada conheço
do mais antl-patrlotlco do que
admittir que só seja bem e pro-
veltavel aquillo que se produz no
Brasil. (Multo bem.) Devemos, sr.
presidente e srs. Deputados, estu-
dar cuidadosamente, meticulosa-
mente, tudo quanto se processa
nos outros paizes depois que uma
revolução geral transformou por
completo muitos daquelles do-
gmas que so consideravam intan-
Eiveis em questões de sociologia,
para, da lição fornecida, tirarmos
conclusões utels ao Brasil. En-
tre isso e acceitar servllmente
aquillo que outros povos prefe-
riram ha um abysmo. Nestes, es-
tou certo de que nós não perde-
remos. (Multo bem.)

Ha differença fundamental, pa-
ra a qual quero chamar a atten-
ção da Assembléa, entre o nacio-
nallsmo constrüctor, o verdadeiro
patriotismo, e o nacionalismo se-
etário, que nada produz, porque
somente pôde prevalecer onde
preponclerar a ignorância. (Multo
"T 

Constituição dc 1801. redigi-
da com grande sabedoria, nao
pôde, entretanto, impedir que os
homens responsáveis pelo seu
cumprimento se deslembrassem
das suas determinações, e, pelo
desrespeito assíduo, acarretassem
a desmoralização do regimen, a
qual. por muitos. 6 attrlbulda sô-
mente aos erros dessa Constitui-

das de caracter geral, quo venham
garantir a todos os qu© habitam
o território brasileiro as mesmas
facilidades para o entretenimento
do seu corpo.

A saude dos brasileiros é mure
estudados, I gr,........ ..-- ¦

resolver I ção não pôde deixar de encarar do
I frente e revolvei-o de maneira de-

clalva. Não podemos continuar
nessa situação Infeliz, do ausência
quasi que absoluta de assistência
social; nossa situação deprimente
que offerecem nossas regiões in-
hkbítavels, por deficiência da ca-
pacldade des administradores que
ndo assumiram, até hoje, de mo-
do claro e preciso, as responsnbi-
lidades próprias do saneamento do
nosso solo.

Outro assumpto que a consu-
tuição não pôde deixar de abor-
dar c o do trabalho. E' indis-
pensavel que todos labutem para
que pessam ser felizes.

EaS.se trabalho productlvo so-
mente poderá, no Brasil, corres-
ponder áa necessidades nacionaes,
ciue já so tornam patentes, quan-

i :. A.. .,„,.„^« n/w ippiftlacã-

Devemos ser calmos na aprecia-
çâo desses faetos e reconhecer que
não poderíamos adoptar, hoje, a
Constituição de 91, sem corrlgll-a
em alguns pontos, que se referem

167. Te-

Nôs
pura

Jf

os cathollcoB. Longe de nós
Não queremoB

O dlvor-
concedido somente

nfto «Ao catliollcf»
acreditam no sacramen-

consequentemente, J

tal peiwamento
terlr B fó do nln
do deve »«r
aquelle» in»
que nfto
to e, In-
(UMolúbUldade do vinculo m&trl-

"Como Conhecer o
Hio de Automóvel

ADQUIRA ESTE GUIA
c faca, com o seu automóvel, sem mais indagações,
todos os passeios e excursões em que se descorti-
nam os maravilhosos panoramas do Rio — a mais
bella cidade do mundo !

6$00
Rua Bueno» Aires, 58 -

"LUX-JORNAL
Io andar

»>

do fór amparado por legislação
conveniente, que garanta a sua
Iusta remuneração e defenda os
interesses das classes trabalhado-
ras, sem as demasias que tentam
os quo as desconhecem e que não
pedem ser acceitas, porquanto so
conhecem as suas conseqüências.

A integridade territorial está a
cargo das classes armadas. Terá,
sem duvida, nesta Assembléa,
quem as oriente de modo seguro,
Não 6, porém, somente da defesa
territorial do que nes devemos oc-
cupar; sobretudo, sr. Presidente,
cla defesa econômica, e esta, no
Brasil, foi descurada lamentável-
mento pelo passado, om dois fa-
ctos, que já estão a perturbar
nossa tranqulllldade, faetos que
somente serão evitados se a Con-
stituição nova delles tratar con-
venientemente.

O penhor das rendas publicas,
srs. Deputados, a maior das hu-
mllhações que pôde ser lmpcsta a
uma nação, tem que ser prohlbl-
da pela nossa Constituição.

Os compromissos em moeda es-
trangelra e a utilização dessa
moeda para os compromissos in-
ternos, tambem devem ser pro-
scriptes de nosso Estatuto Fun-
damental.

A SITUAÇÃO DOS ES-
TADOS

Seria, sr. Presidente, de toda a
vantagem para quantos nesta As-
sembléa querem desempenhar o
seu mandato com perfeita slnce-
ridade e real patriotismo, que, no
prazo em que o projectò consti-
tuciònal, depois de soffrer as pri-
melras em«ndas, deva permanecer
ua commissao própria para os es-
tuclos indispensáveis, todos os srs.
representantes dos diversos Esta-
dos, trouxessem a este plenário a
opinião própria ou a que virtual-
mente representassem com relação
a quaesquer desses grandes pro-
blemas nacionaes. Somente pode-
remes fazer obra legitimamente
brasileira, se estivermos de todo
ellucldadcs a respeito deasses pro-
blemas, no tocante a cada uma
das regiões do paiz.

Nenhum dc nós deve ter a pre-
tensão de conhecer todos os rc-
cantos de nosso Immenso terrlto-
rio, para opinar, em ultima ln-
stancla, quanto ao que mais con-
vém a cada um delles; os repre-
sentantes desses territórios, po-
rém. poderão vir dlzer-nos qual a
melhor eoluçfto para um ou ou-
tro caso.

Se aproveitássemos tal lnterrc-
gno para elucidação desses faetos.
quando viesse a debate o votaçfto
o projectò constitucional, Já esta-
riamo» no ca»o do resolver com
propriedade aquillo que lotóo üu-
jeito á nosKt deliberação.

Ora. tir. Presidente, para con-
IfcCKUírmGrt a perfeita elaboruç&o
'do eetutulo, tnija íorma<;0o aqui

Precisamos. Sr, PresiUente. con-
vencer a Nação de que é passa-
cio o regimen das promessas nao
cumpridas. O fracasso cla politi-
ca, entre nós, resultou cio descre- j
dito da palavra daquelles que fa- '

lavam ao povo sem, ás vezes, a
Intenção de cumpril-a. Promcs-
sas foram feitas á Nação Brasi-
leira, que, se tivessem sido reali-
zadas, na proporção de 1/10, te-
riam posto o Brasil presen to nu-
ma situação mnis elevada do quo
a que elle oecupa. O povo des-
confia da palavra dos políticos,
porque já se fartou de cieslllu-
sões. Precisamos rehabllltar a po-
litlca; precisamos fazel-a produ-
ctiva; precisamos lmpôr o respel-
to ás nossas opiniões, pela convi-
cção com que falarmos e pelo
cumprimento integral daquillo
que promettermos. As discussões
estéreis, em baixo terreno, podem
servir para diversão nacional.
Gastando tempo em taes dis-
cussões, distrairemos íi nação.
Nós, porém, a teremos desilludldo,
assim procedendo.

Além do a desilludirmos. tere-
mos trahido o nosso mandato, pois
não viemos á esta Assembléa para
falar ao povo, ilhulindo-o, senão
para deliberar em eeu proveito,
elaborando uma Constituição que
permitta ao Brasil futuro a vida
ciue nelle, os brasileiros merecem.

Estamos fartos de prometter
Faltar ao
E' mistermelhorias e fartos

nossos compromissos. IV ni
que, desta vez, prezemos a nossa
palavra; quo possamos garantir
aos brasileiros quo aquillo que.se
venha a resolver será mantido,
porquo feito por assembléa legiti-
inamente constituída, da qual mn-
guem poderá affirmar não repre-
sente a opinião do povo, pois pro-
veio dc uma eleição libcrrmia.

Srs. Constituintes! O futuro do
Brasil dependerá do nosso pátrio-
tiismo.

Saibamos corresponder á magni-
tudo do momento! Cumpramos :n-
tugralmento o nosso dever, e po-
dotemos ter a certeza de que .a
Constituição que dermos a patna,
orientada como estatuto de defesa
nacional, realizará esse BraaiUne.
lhor, por que tanto sj tem dama-
do, que tantas vezes foi promettl
do e jamais conseguido, porque os

homens não souberam dar cumpri.
mento i palavra ompcnW.
(Multo bem; muito bem; lamas.
O orador è vivamente cumprimen-
tado).
NA TRIBUNA O SR. LINO

MACHADO
Oecupou a tribuna, a seguir,

o sr. Lino Machado, da ban-
cada maranhense.

Embora afirmasse
inicio de seu discurso que nao
o levavam á tribuna nem
questões politicas, nem inte-
resses regionaes, o orador ou-
tra coisa não íez durante
ouasi todo o seu discurso do
que atacar o sr. Godofrèdo
Vianna tambem da bancada
do Maranhão, relatando epi-
sodios verificados em seu Es
tado, em conseqüência
pleito de maio.

O orador terminou lançan-
do o seu protesto contra a
eleição do sr. Godofrèdo
Vianna.

A REFORMA 1)0 REGI-
MENTO INTERNO

Encerada a sessão da As-
sembléa, o sr. Antônio Carlos
e demais membros da Me.sa,
conjunetamente com os
deputados indicados para es-
tudar a reforma do regimento
interno, estiveram reunidos
cm sessão secreta,

princi

miSaSSão de senhoras represen-
tando associações femininas
de orientação catholica.

ESaSa comniissão. que era
constituída das sras: Luiza de
F-eitas Valle Aranha, Cella
Rangel Pedrosa, Isolina Frei-
re e Joaquina Monteiro de

I Leão, foi pedir aos diréetores
j da Assembléa Constituinte

aue se mantivesse na futura1 carta Magna da Republica.o
que prescrevia a Constituição
de 91 em relação ã religião.

HOMENAGEM AO SR. OS-
WALDO ARANHA

Em regosijo pela escolha do
ar Oswaldo Aranha para
leader da Assembléa Consta-
tuinte, resolveram os seus
amigos homenageai - o com
um almoço.

Essa homenagem devera
realizar-se ainda esta sema-

ABANGADA MINEIRA SO-
LIDARIA, POLITICAMEN-
TE COM O SR. GUSTAVO

CAPANEMA
Os membros da bancada

mineira, eleitos pelo Partido
Progressista, passaram ao sr.
Gustavo capanema, o seguin-
te telegramma de solidane-
dade:"D>- Gustavo Capanema —
Bello Horizonte — Membros
da bancada mineira, eleito
sob legenda do Partido Pro-
gressista Mineiro, vimos apre-
sentar a v. ex. os nossos pro-
testos de solidariedade poli-

logo no

do

i

tica, exprimindo ao mesmo
tempo os nossos propósitos de,
no seio da Assembléa Nacio-
nal, reunida para lançar os
rumos da reconstrucção do
paiz, bem servirmos ao pro-
gramma do nosso partido na
certeza de que assim estar?-
mos trabalhando pclo bem ae
Minas e do Brasil. Saudações
attenciosas".

O telegramma acima foi as-
sigriado pelo sr. Virgílio de
Mello Franco, leader, e por to-
dos os membros da banctid*

| progressista.
ALLIANÇAS POLÍTICAS
Já sc verifica grande traba-

lho de approximação entre os
membros de varias bancadas,
no sentido de combater as
tendências centralizadoras do
ante-projecto cla constituição,
notadamente no que se refere
á intervenção nos Estados e
á federalização das policias
estaduaes.

A FELICIDADE PELO
TRABALHO

Em certa altura de seu lon-
go discurso, o sr. Leitão da
Cunha disse que é preciso que
todos trabalhem para serem
felizes". Ao ouvir taes pala-
vras,'os esforçados frequeri*
tadores das galerias e tribu-
nas ficaram lividos...

O SR. VIRGÍLIO DE MELLO
FRANCO NÃO APRESEN-

TARA' PROJECTÒ DE
AMNISTIA

Tendo um vespertino an-
nunciado que o sr. Virgilio de
Mello Franco, leader da ban-
cada mineira, iria apresentar
à Constituinte um projectò
concedendo amnistia a todos
os implicados em crimes poli •
ticos praticados de 1930 pary
cá, quizemos ouvir a respeite
aquelle joven parlamentar.
S. s, limitou-sc a desmentir a
noticia, que disse carecer de

paííotelvô^d^a0íeunlão, todo c qualquer fundamento.
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M-U -l-C-A
A ATTITUDE PAULISTA NA

CONSTITUINTE
Por Alcântara Machado

**i,eader" da bancada paulista, em
«Uscurso proferido pela Radio

Sociedado Eecord

Só por Imbecilidade ou perver-
eldade' pôde ser Interpretado,
ineus queridos patrícios, o voto
de ante-hontem como apostasia
ou capitulação. Se a representa-
cão dc São Paulo, mentindo ao
mandato recebido do eleitorado,
trahludo os nossos mortos, ante-
clpassc no seio da Constituinte os
uebates políticos, que virão a seu
tempo — elles diriam que estava-
moa retardando e comprometten-
cio a obra urgente do restabeleci-
mento da ordem juridica. So
guardássemos, como estamos guar-
dando, uma linha discreta de re-
serva e altivez, e impedíssemos,
como impediremos, que se expio-
re o nome de São Paulo para sa-
tisfação de outros Interesses que
não são os nossos, diriam, e é o
que estão dizendo, que trahlmcs
a vossa confiança e faltamos aos
compromissos Invioláveis cjue te-
mos para comvosco.

Mas, às lições do passado alu
estão para demonstrar com que
podeis c fiáveis contar nas horas
decisivas. E' cem aquelles e uni-
çamento aquelles em cujas velas
corre o mesmo sangue e em cuja
fala reconheccis o accento da
nossa gente.

Desconfiae dos que se arrogam
o direito clc curatelar uma banca-
cia, quo não foi feita por elles, e
que escolhestes contra a vontade
do governo que elles apoiavam.

CARACTERÍSTICAS »0 SE-
CULO XX

, Por Gustavo Barrosoí '.
Da Academia Brasileira do Le-
trás, em artigo para a imprensa.

Examinando as tendências dos
séculos XVIII e XIX, vemos em
tudo as partes tomadas pelo todo.
O danvinlsmd, por exemplo, faz
da funeção secundaria da adapta-
ção a funeção vital por excellen-
cia e constróe uma theoria sobre
essa hypothese. Houve no secuio
XX completa mudança de hori-
Eonte com incalculável Importan-
cia sobre o presente e para o íu-
turo. Comprehendeu-se a univer-
saudade da vida. Teve-se a intui-
cão consciente do pluralismo uni-
versai, dentro do qual se contém
tudo o que Ortega y Gasset deno-
mina o* ultra realidade unitária,
produzindo, consequentemente, um
pensamento integral. Olhou-se
para a historia como verdadeira
escola da politica, afim de se sa-
her o que se pódc fazer hoje e o

--que se pode esperar de amanhã,
estudando prudentemente a curva
do passado, do qual hoje e ama-
nhã são. simples prolongamento, e
libertando a historia das limita-
ções racionalistas e determinls-
tas.
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CHRONICA
MUSICAL

Recital Egydio Castro e
Silva

Livros colle-
glaes e aca-

ucmicos. Rua do Ouvidor n.
LIVRARIA ALVES

O recital do pianista Egydio de
Castro e Silva, levado a eííelto no
Instituto Nacional de Musica, eob
os auspícios da Associação de Ar-
tistas Brasileiros, constituiu, sem
duvida, um dos mals interessantes
da nossa temporada prestes a
findar.

O seu talento, força de vontade,
dedicação e senso artísticos, são
os factores que, em conjuneto,
fazem-no um dos nossos mals
brilhantes cultores do plano.

Sua technica 6 segura, meti-
culosa e precisa, e a sonoridade,
juntamente ao jogo de pedaes,
feito com perícia, completam-lhe
os predicados de "virtuosl".

Seu programma foi um mos-
truarlo da sensibilidade musical
dos nossos dias.

Modernisslmc, composto quasi
exclusivamente de primeiras au-
dições, pôde o auditório aqui-
latar o ponto a que já chegou a
musica, na ansla de seguir a evo-
lução do mundo, mecanizado pela
humanidade.

A musica, como as demais artes,
tem sido o alvo mals attingido J
pelo espirito hodlerno, em que se?
calca o coração, se despresam os j
Ímpetos da alma, para dar abso-
luto poderio ao cérebro.

Este, que tem hoje poderes dis-
crlclonarlos sobre o physico, como
sobro o moral do homem, é a
forja que dobra ao vigor do fogo
da sciencia, as emanações ethereas
da sensibilidade emotiva.

E, desse domínio, nasceram a
musica, a pintura, a poesia e a
esculptura modernas, extraordina-
rias nas suas concepções inconce-
blvels, esthetlcas na sua lnesthe-
tlca e bonitas na sua fealdadej

O programma de Egydio Castro
e Silva foi organizado nesses mol-
des.

Afora as primeiras peças de
Bach e Haendel, executadas com
a, sobriedade, a sisudez e a aus-
teridade precisas, ouvimos ainda
as "Oito valsas nobres e sentimen-
taes", de Ravel; a "Sonata Bus-
tlca, do Tansman, excêntrica o
impressionista: a "1* Suite", de
Lazar; a "Valsa Suburbana", de
Lorenzo Fernandez (multo boni-
ta), e, por fim, a "Dansa Ibérica",
de Joaquim Nln, dlfíiclUma como
rythmo, cheia de acrobaclas e dis-
sonanclas as mals imprevistas,
tudo galhardamente vencido pelo
joven pianista, que demonstrou,
além do mais, resistência Incom-
pativel com o seu' physico "ml-
gnon".

A piatéa escolhida e onde so
viam as figuras mals proeminen-
tes do nosso mundo artistico, ap-
plaudlu-o com enthusiasmo, sen-
do dado um extra á obra de Mon-
pou — "Jeune filie au jardin",
um esboço musical cheio de de-
llcla.

D' OB.
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Dr. José de Albuquerque
Doenças Se.vuaes do nomeio

Diagnostico cansai e tratamento da

IMPOTÊNCIA EM MOÇO
tt. *. Setembro 207 — De 1 ás 6 %

Casa Máternal Mello
— Mattos —

Asylo de crianças abandonadas
— Recebe donativos —

RUA FARO N. 80

A época 6 de commemorações !
Tudo hoje em dia tem a sua

data festiva.
As classes sociaes, como as hu-

manas, reservam-se todas ellas
um dia em que sc lançam aos
olhos do mundo numa exhibição
do seu valor e a provocar applau-
sos ii sua acção na harmonia das
actividades terrestres.

A cada rrma de sua vez aben-
çõa a collectlvldade aquella fra-
cção do seu progresso total.

Estas, reinvlndlcam para si os
benefícios humanitários.

Aquellas, as victorias nos cam-
pos do saber.

Aqueiroutras, o espirito de sa-
crlflclo pelo bem universal.

A Musica o os seus cultores,
que hoje commemoram a sua
existência, numa communhão de
sentimentos com a sua excelsa pa-
droeira Santa Cecília, se apresen-
tam. á contemplação do mundo,

I trazendo como credencial, a ma-
gia do seu poder multlíorme, quer
aplacando as' doresl querexci-
tando a bondade, quer exaltando
os sentimentos, quer ainda ele-
vando o homem â mansão ce-
leste.

Sacra ou profana, a Musica 6,
nas suas varias manifestações, a
grande exteriorizadora da alma
humana.

E* a catarata que arrasta na
vertigem ' da sua queda, conden-
sando-as e estylizando-as em suas
harmonias, toda a sorte de pai-
xões que dominam a natureza.

A ella portanto, no dia de hoje,
um olhar de respeito e gratidão,
pelas suas dádivas divinas ao es-
pirito da humanidade.

MONTEI RO
LOBATO
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>J CUÇAD». DE fEOKlHHO - Monldr* tdut*
HISTORIA DO MUNDO FAB* M CRUH.U • Han.

telfo Lobato •
riNOCCHIO • Mi-i-m csaipliu • C CeUwU •

trad. rntiiu por Monteiro Lobato
REINAÇÕES DE NARI2INH0 > Monui» UUt* .
NOVA! tlEINAÇ-U OE NAIIIIMHO - M-rat.tr. l,o-

bal*
AUCE NO MU DAI HAIAVILHAI - Xn-ucci» 4*
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Nela
D.a Benta con-

ta aos seus netos a
historia da humanidade, da

«maneira mais accessivel ao espiri-
tto das crianças — e até da Emilia,
«que não cessa com os seus apartes
<-3 asneirinhas. Todas as crianças

i aproveitarão com essa preciosa
Seitura - dç§áe as de 7 até as de
«70 âflaS"»*»>i - t

m' '
it.d. nrbt. por Honl.lro t<A.t» 7» -«-a.iVS.lAS Z^O í,
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AS COMMEMORAÇÕES T)0 "DIA
DA MUSICA" NO INSTITUTO

NACIONAL DE MUSICA
O "Dia da Musica" será hoje

solemnemente commemorado no
nosso templo dessa divina arte, —
o Instituto de Musica — com um
grandioso concerto que terá, logar
no salão Leopoldo Mlguez.

Todo -o programma será exe-
cubado pelo "Canto Coral Barro-
ko Netto", composto de cerca de
trezentas vezes femininas e mas-
culinas, sob a direcção do illus-
tre maestro Barrozo Netto.

Tambem tomará parte o gran-
de órgão do estabelecimento, a
cargo do professor Arnaud Gou-
vôa.

O programma que 6 longo e
bem organizado, comprehende
musicas do compositores nacio-
nãos entre os quaes uma "Odo a
Sta. Ceciiia", expressamente es-
cripta para o acto, polo maestro
Lorenzo Fernandez. ¦ *

Estarão presentes as altas au-
toridades, além da directoria e
do corpo docente e* discente do
Instituto.

Kspera-sò assim que se revos-
tira de grande brilhantismo esse
bello espectaculo em cjus a nos-
sa casa máxima de ensino musi-
cal presta um elevado preito dfi
veneração e respeito íl excelsa
padroeira da musica.

Damos a seguir o prograrnma
na integra:

1» parte — Padre José Mauri-
cio — missa em si bemoV; Bar-
roso Netto — "Ito missa est" Cl*

Recital Edir Tourinho
patrocinado pela Asso-

ciação de Artistas
Brasileiros
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audlcRo); Lorenzo Pernande** —
Ode a Santa Cecília (1* audigao),
organista, o prof. Arnaud Gou-
vOa; solistas —• professoras Vera
Vasconcellos. C. de Albuquerque
e senhoras Olga Vlllanova Trln-
dade, Alice Castello Branco de
Almeida e Maria da Gloria Lemos
e senhoritas Irono Yára Sacra-
monto, Anna Mkria Itlbelro e
Carmen Bortucci.

2» parto — Celsto Jaguarlbe —
a) Lua Cheia; b) Madrugada; I<\
Mlgnono — Cantiga de Ninar;
Barroso Netto — a) Regresso ao
lar; b) Oraçüo; Schumann— a)
O pandeiro; b) Prelúdio; Araújo
Vianna — O Bevilaccjua — Ma-
ria; Barroso Netto — Barcarolla,
Villa-Lobos — Cantiga de roda.

NO OnPHI2AO VILLA-LOBOS"
O Orpheão do Professores do

Districto Federal, bello cojuncto
vocal creado pelo maestro Vil-
la-Lobos, sob a direcção da pro-
fessora CelgEo de Barros Barre-
to. tambem realizará hoje um
Interessante concerto, ás IS ho-
ras, no saião do Instituto de
Educação, o qual vem desper-
tando grande Interesse. O pro-
gramma 6 o seguinte:

Acalentando, let. do S. Salema
 Musica S. Salema (arranjo H.

V. L.). O sino da Igrejlnha, let.
dè Mi Braga — Musica, Barroso
Netto". O ferreiro, let., Paulo
Gustavo — Musica, Barroso Net-
to. Anoitecer, let., Anonyma —
Musica pop., K. Octaviano F.
Lozano. O baile na flor, let.,
Castro Alves — Musica A. Ne-
pomueenuo; Hymno & Noite, let.,
g v. Musica Beethoven (ar-
rànjo C. de E. B.). Terra Na-
tal, let., Nair Gusmão Lima —
Musica, Mozart (arr. H. V. L.).
Cantiga de ninar, let., P.lblca —
Musica F. Mlgnone. A's duas
flores, let., Cartro Alves — Mu-
sica. F. Lozano. Pra frente 6
Brasil, let., Z. P. — Musica, H.
Villa-Lobos; Hymno á Bandeira,
let., Olavo Bilac — Musica Fran-
cisco Braga. Hymno Nacional,
let., O. Duquo Estrada — Musi-
ea — Francisco Manuel.
NA A. BHASILF.IHA DE AItTIS-

TAS IíYIIICOS
A Associação Brasileira dc Ar-

tistas Lyrlcos, commemorando o
dia dc hoje, inicia a sua tempo-
rada de opera, cantada á noite a
celebre "Tosca", de Puccini, sob
a direcção do maestro Arturo De
Angelis e com a seguinte dis-
tribulção: Floria Tosca, sra. OI-
ga Simzis; Mario Cavaradossl,
Machado Del Negri; Scarpla, De
Marco; Angelottl, De Lucchi*. Sa-
christão, Paulo Ilodrigues. A or-
chestra C composta de trinta
professores, boa massa coral e
material scenlco, gentilmente ce-
dido pela empresa do Theatro
Municipal.
NA ASSOCIAÇÃO OltCHESTIlAL

DO RIO UE JANEIRO
Tambem a Associação Orches-

trai do Rto de Janeiro, & magnl-
fj-ecti orchestra recentemente fun-
dada uesta capital, allia-!*o ús
expressões de louvor á Santa Ce-
cllla, realizando no próximo ão-
mingo, 26, uin grandioso concer-
to no stadlo do Fluminense, com
o concurso das nossas melhores
bandas militares, do Exercito,
Policia, Marinha o Corpo de
Bombeiros.

E assim, o "Dia da Musica",
será brilhantemente festejado
pela nossa classe musical, que
do une nessa manifestação de
regosijo o grande demonstração
da communhão de sentimentos
que a anima na sua nobro 6
ideal missão.
UMA GALEftIA DE RETRATOS

DE COMPOSITORES BRASI-
LEIBOS

Revcstlr-se-á da maior solem.nl-
dade a inauguração da galeria de
retrates de compositores brasilei-
res, obra do pintor patrício Car-
I03 Oswald. que a Associação Bra-.
slleira de Musica offereceu ao ln-
stltuto de Educação desta cidade.
Beallzar-se-á essa festa hoje, con-
sagrado "Dia da Musica", ás 17,30
horas, na Sala dc Musica daquel-
le estabelecimento, constando, dc
uma. alloeuçao do prof. Octavio
Bevllacqua, presidente da Associa-
çáo, e da audição de um trecho
de cada um dos compositores
cujas imagens passam a ornar
aquelle ambiente de arte, o que
sao: padre José Maurício, Fran-
cisco Manoel, Carlos Gomes, Ale-
xandre Levy, Leopoldo Mlguez,
Alberto Nepomuceno, Glauco Ve-
lasques, Henrique Oswald e Lu-
ciano Gallet. Tomarão parte, gen-
ttlmente, no programma, a emi-
nente cantora patrícia, sra. Rosèt-
ta da Costa Pinto e a distineta
pianista Isa Bevllacqua.

MADRIT
O Brasil desliga-se de

um compromisso
internacional

O sr. Salgado Filho, ministro 
'do

Trabalho, Industria c Commercio,
apresentou recentemente ao chefo
do _Governo Provisório uma expo-
sição do motivos encarecendo a
conveniência de ser denunciado o
Accoido do Madrid. relativo ao re-
gistro internacional de marcas de
fabrica ou de commercio, ass'gr,a-
do em 14 de abr'l do 1891 o rati-
ficado no Brasil pelo decreto nu-
mero 2."380, de 20 de novembro do
1890. | j,

Em sua exposição, o ministro do
Trabalho fazia 0puortunas conside-
rações sobre a questão, resalUndo
a importância da medida solícita-
da para o intoresce publico e sua
necessidade para irelhor desempe-
nho da repartição que, entre nós-
está incumbida do cuidar dos as-
sumptos de marcas. Lembrava,
igualmente,' que varias associa-
ções de commercio e de industria
do paiz, por varias vezes manifes-
taram o desejo de ver tal denun-
cia effectivada, uma vez que a
pratica do Accor<Io nenhuma van-
tagem trazh ao Brasil, antes con-
corria contra os seus interesses.
Uma das razões ponderáveis parainduzir á denuncia do Accôrdo era
que a disparidade observada ontre
o volume das marcas estrangeiras,
archivadas annualmente no Depar-
tamento Nacional da Propriedade
Industrial, e o das nacionaes, en-
viadas para Berna, é tão grande
que não justifica a continuação do
Brasil sob o regimen de recipro-
cidade. Notava o sr. Salgado Fi-
lho que, para um total do cerca de"70 mil marcas" estrangeiras ar-
chivadas em nosso paiz não se
contam duas centenas do marcas
nacionaei5 depositadas em Kerna!
Para esclarecimento completo da
questão, o referido titular fez
acompanhar a sua exposição do
abundantes informes e documen-
tos prestados pelo director geral
do Departamento da Prjprieáada
Industrial.

A denuncia pedida já foi feita.
O ministro das Relações Exterio-
res acaba de communicar ao seu
collega do Trabalho que, em cum-
primento á decisão do chefo do
Governo Provisório, expediu á lc-
gação em Berna a necessária de-
terminação para que seja annun-
ciado por nota ao governo da Suie.
sa haver o Brasil resolvido denun-
ciar o Accôrdo de Madrid.

Desta forma, ficamos desligados
desso compromisso internacional
que nenhuma vantagem nos trazia,
impondo ao paiz, todavia, despesas
apreciáveis.

¦QUARTA-FEIRA, 22 DE NOVEMBRO DE 1933

O «Augustus» na linha
sul-americana

REGRESSOU AÊSTA CAPITAL 0
MINISTRO DOJBRASIL NA POLÔNIA

Outros pãs^geiros illustres
Fundeou, hontem, ás primeiras

horas da manha, na Guanabara, o
sumptuoso transatlântico Augus-
tus". incorporado recentemente a
Unha sul-americana. O 'Augus-

tus", que 6 um dos maiores r.a-
vlos a motor do mundo, servi» na
linha Genova-Nova York.

Depois de desembaraçado pelas
nossas autoridades portuárias,
atracou no Cáes do Porto, onde
cra esperado por um grande nu-
mero de pessoas.
ALGUNS CARACTERÍSTICOS DO

"AUGUSTUS"

Os prineipaes característicos do

grandioso transatlântico, sao os
seguintes: registro bruto, 82.600
toneladas; comprimento máximo.
217 metros; largura maximi, 2b,-u
metros; potencialidade das ma-
chinas, 28.000 cavallos; potência-
lidade do motor, 41.000 cavallos;
quatro helices e quatro motores.

O "Augustus" possue luxuosas
Installações modernas, notando-se
uma "Parterre" para tennis, um
"solarlum", um enorme salão pa-
ra exercícios gymnasticos e pisei-
na ao ar livre. Emfim. todo con-
íorto e commodldade possue este
maravilhoso transatlântico.

PASSAGEIROS PARA ESTA
CAPITAL

O "Augustus" trouxe para esta
capital um grand© numero de pas-
sageiros, entre os quaes notamos
os seguintes : dr. J. P. Phnentel
de Barros, ministro do Brasd na
Polônia: dr. Alfredo Miranda Pa-
checo e família; clr. Américo René
Glannetti e família commendador
Eurico Marrone e esposa; Luiza
Severiano Ribeiro, architecto Cie-
mente Busirl, Luiz Severiano Rl-
beiro, Germana Ribeiro, Eugênio
Gonzalez e Carlos Gonzalez,

Foram passageiros do "Augus-
tus", tambem 14 Irmãs da Con-
gregação cias Filhas de São José.

O CHEFE DA DELEGAÇÃO VE-
NEZUELANA A' CONFERÊNCIA

PAN-AMERICANA
Em transito para Montevidéo,

viaja no "Augustus", o antigo
ministro da Venezuela, sr. Cesare
Zuneta, que vae tomar parte na
VII Conferencia Pan-Americana,
como chefe da delegação do seu
paiz. S. ex. é uma das figuras

OS

mals em evidencia na diplomacia
sul-americana.

O sr. Zumeta Já esteve no Rio,
por duas vezes. O Illustre diplo-
mata recebeu a bordo as cumpri-
mentos do dr. Rubens de Mello,
introduetor diplomático do Ita-
maraty.

JULIAN NOGUEIRA
Para Montevidéo, seguiu, cm

transito, no "Augustus", o dr. Ju-
llan Nogueira, funecionario da So-
ciedade das Nações. O dr. Jullan
Nogueira 3 portader de um me-
morlal contendo o relato das actl-
vidades da Liga das Nações e qu»
se relacionam com o programina
da 'Conferência Pan-Americana. íl-
cando ainda Incumbido de forne-
cer todas as informações sobre o
conclave de Montevidéo.

OUTRAS FIGURAS ILLUSTRES

Viajam tambem no "Augustus",

com destino aos portos platino?,
entre outros, o general Maurício
Ma**sengo, do exercito italiano a
sra. Zelmira Paz, co-proprietaris,
de "La Prensa", de Buenos Aires;
Francisco Corrllaya, diplomata ar-
gentino Marcellino Castegna Au-
iusto Carozzl, Luiz Ortelli, Juan
Romero. dr. Hans Steigloder,
Boyer Wrlght, Juan Luiz San Mar-
tin e muitos outros. _

O "Augustus" zarpou, a tarde,
repleto de passageiros para os por-
tos platines. ;

AVISOS E
DECLARAÇÕES

r_ I C r n Ç — Compram-se
V1J t \) O discos Victor
ou Parlophon, dos seguiu-
tes números :

789 —
330 —

N. O. 192 A. P. —
262 —
573 —

Bua da Conceição. 102, sob*.

Tribunal Superior de Jus-
tiça Eleitoral

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO CANDI-
DATO DO PARTIDO DA LAVOURA DE S. PAULO,

SR. GAMA RODRIGUES

Uma solicitação do interventor federal em Santa Ca-
tharina sobre eleitores que possam tomar parte no

pleito de 3 de dezembro

Vários casos administrativos

Edir Tourinho
A brilhante cantora patrícia

Edir Tourinho, distineta alumna
da professora Henrlqueta Man-
dim, realizará amanhã o seu re-
citai de apresentação & piatéa e
á critica cariocas.

Já pela notável voz de soprano
lyrico da récltallsta, já pelo pro-
gramma escolhido para essa noite
dc arte, o recital de Edir Tourl-
nho está sendo esperado com vivo
interesso e justificadas sympa-
thias.

A festa artística terá logar no
"Salão Leopoldo Mlguez", do In-
stltuto Nacional de Musica e seiá
iniciada ás 21 horas, figurando no
programma os seguintes autores :

Ia parte :
Bach — "Mon áme croyantc.

tressallle et cha nte"; Lvilll —
"Chant de Venus" (dans le pro-
loguo); Schumann — "Le Noyer";
Schubert — "Impatlcnce".

2» parte:
Llsi-t — "Oii! quand Je dors";

Wagner —- "Rêves"; Beynaldo' Hahn — "Paysage"; Oretchanl-
nov — "II s'cst tu, lo charmant
rocslgnol" ; Tchalkowskl — "Pour
quo! ?".

Lorenw) Fernandes* — "Cysnes";
3a parto :

Celeste Jaguarlbe — "Num pos-
tal"; üranados — "EI Trá-lá-lá
y el Pt.ntcudo"; F. Bantollquldo
— "I põem! dd Bolo—nifleMl".

Ob acompanhamentos ao plano
serio realizado* pela «r». d. Ju-
UeU aomes tio Meneze*.

Os próximos concertos
Hoje — Concerto do orplieao

da Escola do Professores do
Instituto de Educac/ió, ás 16
horas. Concerto do Canto Co-
ral Barroso Netto, no Institu-
to de Musica ás 21 horas.

|)la 2S dc novembro — Con-
certo da cantora Edir Tnun-
nho, patrocinado pela Asso-
claqão de Artistas Brasileiros,
no Instituto de Musica, áa 21
hora»,

Dln 24 de novembro —
Concerto symphonico tob a
díreccao Co prof. Romeu
Glilspthanh, com o conourso
da cantora Marietta Campei-
lo Barroso e do pianista Ma-
rio de Azevedo, no Instituto
de» Musica, ás 21 lioras.

Dln UO de novembro—Gran-
(Je concerto symphonico na
estádio do Fluminense F. O.

Dlu 1!7 de novembro — Cot/-
certo da pianista Mercês Ca-
lasun, no Instituto. íl noite.

Dlu SO de novembro — Con-
corto de Camera na Pro-Ar*.e,
ás 17 horas, com o concumo
do pianista Radamés Onntalll,
violinista Anselmo Zlatopola-
[ty o vloloncelllsta IberS Go-
rim Grosao.

Dln Stt de novembro — Con-
certo do professor J. Octa-
vl-no, no Instituto de Musi-
ca. úa Hl horas.

Dlu !!0 tíe novembro — Con-
corto dü Orchestr» do Inatl-
tuto de Musica, sob & dixecçao
do maestro Domingos Ray-
mundo, no salio Leopoldo Ml-
cruez, tt*" 31 hora*. 

á Naçáo o aes constituintes a oh*.'a
realizada pelo Governo Provisório."

OS COMMANDANTES DAS RE-
GlOES MILITARES NAO PODEM
EXAMINAR DOCUMENTOS NOS
AKCHIVOS ELEITORAES. PARA
OS EFFEITOS DO RECENSEA-

MENTO .MILITAR
O ministro Hermenegildo ds

Barros telegraphou aos presidentes
des Tribunaes Eleitoraes, declara n-
do-lhes que cs commandantes das
regiões militares ou às autoridades
què os representem não podem
examinar o archivo eleitoral para
03 effeltcs do recenseamento mili-
tar, sendo-lhes permlttido apenas
o examo para o effeto de requlsl-
tar a exclusão de qualquer inseri-
pto que não esteja quites com o
serviço militar.

OS JUIZES ELEITORAES B O IN-
STITUTO DE PREVIDÊNCIA

Por ser matéria que escapa á sua
competência, o Tribunal Superior

mindo o meu agradecimento ao deixou de tomar conhecimento do
Tribunal Superior de Justiça Elei- pedido feito por juizes de Tribu-
toral, agradeço, igualmente, as si- | naes Reglonaes Eleitoraes afim de
gnificativas expressões de v. ex. poderem ser considerados como
sobre a mensagem em que expuz contribuintes do Instituto de Pre-

Km reunião de hontem o Trlbu-
uai Superior julgou o recurso do
candidato do Partido da Lavoura
de São Paulo e varies cases admi-
nlstrativos, attribulção esta que
lho foi conferida pelo Código pro-
mulgado em 24 do fevereiro de
1932. Em seguida á approvaçáo da
acta da sessão anterior foi lido o
telegramma que o chefe do Gover-
no Provisório enviou ao Tribunal,
agradecendo a homenagem que lhe
foi prestada a propósito da instai-
lação da Assembléa Nacional Con-
stltulnte. O sr. Getulio Vargas,
depois de salientar a firme coope-
ração da Justiça Eleitoral, conclue
com as seguintes palavras, dirigi-
das ao ministro Hermenegildo de
Barros:'

"Apraz-me realçar a acção pes-
soai sempro elevada de v. ex.,
cujas qualidades de caracter e de
cultura tão merecido, destaque lhe
grangearam no seio da mais alta
magistratura nacional, e, exprt

vldencia. embora na qualidade d«
"facultativos".

UMA SOLICITAÇÃO DO INTER-
VENTOR FEDERAL EM SANTA

CATHARINA
Pel entregue ao ministro Eduar-

do Esplnola o telegramma em que
o interventor Arlstlliano Ramcs
solicita ao ministro da Justiça psra
que, no próximo pleito de 3 dt
dezembro, seja permittido toma-
rem parte todes cs eleitores que ía
tenham lnscrlplo ate 10 de abril
findo, mesmo aquelles a quem
ainda não íol expedido titulo.

Na próxima sessão será julgado
esse pedido.
O RECURSO INTERPOSTO PELO

SR. GAMA RODRIGUES E O
CASO DE S. PAULO EM VIAS

DE CONCLUSÃO
O Tribunal Superior negou una-

nimemento provimento ao recurso
Interposto pelo candidato do Par-
tido da Lavoura de SAo Paulo, se»
nhor Gama Rodrigues. Dessa fór-
ma entra em sua ultima phase o
processo referente ás eleições na-
quelle Estado, pelo que o sr. At-
fonso Penna Junlor apresentou *
mesa o seu parecer. Terminando o
prazo na próxima sexta-feira, serft
breve, portanto, o julgamento;
talvez sabbado, se houver convo-
cação extraordinária para expedi-
ção de novos diplomas.

AS ELEIÇÕES NO ESTADO DE
MINAS

Ao ministro Carvalho Mourão
foram entregues os autos referen-
tes & eleição no Estado de Minas
para julgamento definitivo.

O sr. Carneiro de Rezende, nu,
representação do P.-R. M., cederá
o logar ao sr. Dário de Almeida
Magalhães, que teve maioria de vo-
tes. Na bancada do Partido Pro-
gressista não haverá modificação,
conforme os mappas apresentado»
pelos srs. Gomes de Cas tto c Ed-
mundo Barreto Pinto.

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

AS RESPECTIVAS RESPOSTAS

1841 — Quando começou a funecionar a Casa
da Moeda do Rio de Janeiro ? — Em 17

de março de 1699, conforme opinião do conselhoi-
ro Josó Mariano de Azeredo Coutinho.
IgiO — Quem é considerado o Platão dos Ju-

deus '. — Moses Máimonido, sábio rabbi-
no do secuio 12, nascido em Córdovu, na Hespanha.

1043 — Quando terminou h revolução bahianaxo™ da sabinada ? — Em IG de março de 1S38.

1844 — Que 6 "harakirl" ? — E' o modo na-
cional do suicidio dos jaiponeze^, consiB-

tindo em romper o ventre com uma lamina.

1 Q4g — Quem emprehendeu a primeira viagem
dc circumnave-raçao do mundo ? — O na-

vc-zadnr portuguez Fernando de Magalhães, no so-
culo 10. >

O leitor que quiser collaborar nesta neccRn
tjodera enviar ao secretario do DIÁRIO DS
NOTICIAS as suas perguntas, lazendo-as
acompanhar sempre dws respectivas res-

postas.,»

LEITOR: — Responda mental-
mente ás perguntas abaixo, e depois
confronte suas respostas com as ngs-
sas, que serão publicadas na edição de
amanhã.
1846 — "Morre um liberal, mas

nâo morre a liberdade!"
— Quem assim exclamou,
ao morrer ?

184, — QUal é a Casa reinante da
Inglaterra ?

1848—Em que parte do Brasil se
cobra maior frete ferrovia-
rio em menor percurso ?

1849 — Quantas vezes a capital da
Noruega já mudou de
nome ?

18S0—Onde corre o rio Mearim?

"X
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O fechamento da fabrica1
de phosphoros «Fiat-

Lux», de Nictheroy
BURLANDO AS LEIS

Um memorial dos operários ao in-
terventor fluminense

Év EDIÇÃO A^^ 4 HORAS&»

3? ?S> ¦

\ fabrica uFiat-Lux", em Nictheroy

*" %í'""»í... W&r^s£!&immw*-'2r
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Trágico remate ele um romance amoroso

y^i- 1 r-ln joven, muito embora Jóssé;!- . , r. :1Empolgadas por um amor | Nilcia AMVe<1. i*ã§ IS||llpÍÍS ll £*> sua ,eí omtatou. w* S^a|Í|^i ;,j
i^_Í;-_-!..il i.. os seus dias na,ilha dos Amoies. . I, «, «.w amores de Lucas e am-  .VV.,^,.,,^„,>f^>

O fechamento da fabrica de
piicsphorcs "Fiat-Lux", de Nicthe-
roy, de que ha dias o DIARIO DE•NOTICIAS tratou circumstancia-
damente, ainda não teve das au-
toridades do Ministério .do Traba-
lho, que se propuseram a resolver
o caso, uma solução.

Emqüanto isso, a direcção da"Fiat-Lux" está remettendo para
Recife machmario desmontado, ha
tempos, substituído por noves
rípparelhamentos, e que deveria,
tio accôrdo cem uma lei vigente,
ser destruído e não foi, não sa-
bem. os operários porque, muito
embora haja paralyzação nesses
serviços. Essas machinas são para
augmentar a produecão da fabrl-
ca de Pernambuco que o sr. João
Dale disse ao governo flumínen-
se, ter tambem o seu fabrico re-
;iuzido.

A -'FIAT-LUX" PBEVINE-SE
O gerente da fabrica de phes-

phoros marca "Olho", não poden-
cio prever o rumo que as coisas
tomarão no terreno ofiicial, está
ks prevenindo para o futuro, tan-
to que se aproveita da necessidade
em que estão cs operários desem-
pregados, exigindo desses um re-
cibo que cs impossibilita de qual-
quer acção posterior.

Esse recibo está vasado nos se-
guintes termos:"Rs. 265S200 — Francisco Cou-
tinhó — Recebi da Companhia
sessenta e cinco mil e duzentos
réis (265S200) como bonificação,
equivalente a vinte e quatro (24)
dias de trabalho em que a fabrica
funecionou durante o mez de 0U7
tubro de 1S33 e que me foi cou-
cedido espontaneamente ao deixar
o serviço da dita companhia em >
31 de 

'outubro 
de 1933, dando

pelo presente plena e geral qui-
tação á referida Companhia Fiat
Lux, para nada mais exigir cu |
reclamar per nenhum titulo ou
fundamento que seja, inclusive
íèrias.

Para os devidos e feitos, firmo
o presente devidamente sellado
proporcionalmente com sello de
reis 1S500. sello de documento,
e S200 sello de educação e saúde.

Nictlierov, 31 de outubro de
1033. — (a.) Francisco Burlche
Couthiito — Visto (ai) I\G-
IJoi-rcs, gerente da Fabrica "Bar-
reto."
LM MEMORIAL AO 1XTEUVEN-

TOU AIIY PARREIRAS
A União dos Operários na In-

dustria cie Phosphoros enviou ao
commandante Ary Parreiras, in-
terventor federal nó Estado do
Rio, a seguinte exposição:

"Exmo. sr. commandante Ary
Parreiras, ti. U. interventor fe-
d ral no Eêjtado do Rio. — Tendo
chegado ao conhecimento da
"União des Operários na Indus-
tria de Phosphoros de São Gon-
calo" o teor da carta dirigida
ao sr. dr. Mario Bolívar de Sã
Freire, superintendente do Minis-
terio do Trabalho . neste Estado,
pelo sr. João Dale, presidente da
Companhia Fiat Lux, com o fim
de Justificar a dispensa em massa
de operários da Fabrica. "Barreto",

vimos em presença de v. ex., con-
radc3 no grande interesse que
v es. tem demonstrado de pro-
téger cs humildes, contestar a al-
legação do sr. presidente da
Companhia em questão.

Como é natural, com o au-
emento do preço do artigo, o con-
sumo decresceu. passando a pro-
ducção a cinco mil latas mensaes,
quando foi dispensado quasi dois
terços do pessoal.

Conseguindo, porém, os indus-
triaes a»baiicà no imposto de pro-
«icçfto de vinte e quatro mil réis
em lata. a salda melhorou, pas-
sando-.se então a produzir oito
mil latas per mez, quando as
Companhias Fiat-Lux e Brasileira
de Phosphoros acordaram em fa-
efr o "trust", augmentando
dentro de quinze dias o preço
da lata em vlnto o cinco mil
róis e procurando ainda centro-
lar a produecão das pequenas fa-
bi-.-s como. per exemplo, a de
__ret "Faísca", do Paraná, que
Tem por ordem da Companhia
Fiat Lux a sua produecão dimi-
r.uicla de 2.000 latas mensaes para
mil apenas

Desta veis *¦¦<•- . ,
da diminuição do consumo de -do

ft grande alta de P*WjJ£«£g
asrtm a sahida da fabrica Barre-
lo- regulava-se pela média do ...

6 000 
"ata., 

mentes, proporcio-
nando trabalho acs poucos ope-
iv-lcs que ainda restavam, mu.to
rnbora houvesse o Mfâfiff»
do de manter em stock atas sei

toiSa em numero reduzido^ape-
nas o sufficiente para " whldw.
armaaenando-no. porém. Ph«Pj°
ro a?m sello. cujo stock chegou 9

attingir a somma de quatorze mil
l%0» • -¦•»*»» ^ârtSoperário», oc* qun» "¦» *°_ °$
J.r a cauw a falta de «erv!(,o. io>

produecão; o que se vem man ten-
do até hoje, tendo para isto lança-
do mão do phosphoro sem sello
armazenado, por isto é que foram
conservadas trabalhando as se-
cções do acabamento.

E o sr. João Dale allega em sua
Justificação excesso de stock.

Desde 1930 que a fabricação da
marca "Mlgnon" não passava de
50 latas diárias, agora se está fa-
brlcando 120, e a marca "Moça",
que não podia passar de cem latas
em stock sem sello, está actual-
mente com tres mil, tendo a Com-
panhia resolvido augmentar extra-
ordinariamente a produecão fia
fabrica de "São Paulo", que terâ
que supprir o mercado do Rio do
Janeiro, Já tendo chegado, as pri-
melras remessas, como poderá ser
verificado no trapiche "Pavão",
em São Christovão, assim como,
resolveu mandar fabricar marca
"Olho" na fabrica "Curityba" aon-
de nunca se produziu outra mar-
ca senão a "Pinheiro".

Em conclusão, podemos affirmar
,a v. ex. que não existe nenhum
stock sellado nas fabricas da Cia.
FJat Lux e o phosphoro sem seilo
armazenado não é tanto que force
á paralyzação da fabrica "Barre-
to", pois que tendo menos dô
5.000 latas não chega nem para o
consumo de um mez.

Sendo verdade tuclo o que aqui
asseveramos, esperamos na bea
vontade do v. ex. as provldeu-
cias que o caso requer, no sentido
do não serem atlradcs á miséria
centenas de pobres operários.

Sem outro assumpto no momen-
to, subscrevemo-nos. eom o maior
respeito de v. ex. crdçs. attes. o
Obres, (aa) Adhemar Coutinho,
presidente; José Fernandes Mon-.
teiro, secretario".

Empolgadas por um amor
impossível, duas creatu-
ras desertam da vida, de
modo trágico e impres-

sionante

Na ilha dos Amo-
res, cm Nictheroy
Já nos oecupamos, hontem, do

tristíssimo e violento drama de
amor oceorrido na ilha do Ju-
rujuba, próximo ao Sacco de
São Francisco, em Nictheroy.

Dominados por uma paixão
violenta, os personagens da tra-
gica oceorrencia, deante da im-
possibilidade de continuar a ali-
mentar o grande affecto que os
empolgava, resolveram morrer,

i pois assim teriam demonstrado
r.o mundo e á própria sociedade
ató que ponto chegaria a lou-
cura do seu grande amor.

E a extensão desse affecto
ellis souberam levar para o tu-
mulo, intacta e imperecivel, á
revelia da critica a dos prova-
veis commentarios que fatal-
ri.t.' viriam, como que a em-
panar-lhes a grandiosidade de
sua belleza espiritual.

T-.lvez, se não fossem as con-
stantes ameaças que eram feitas
aos enamorados o drama da ilha
de Jurujuba não se teria veri-
f:-.:.do, pois longe devia estar da
iinaginação daquellas criaturas
qv.j o destino unira na vida_e
na morte, a idéa sinistra de tão
cuórosò epilogo.

OS PERSONAGENS DO
DRAMA AMOROSO

Logo que circulou a noticia do
encontro dos cadáveres do mal-
logrado pav, muitas foram as
pessoas que accorreram ao In-
stituto Medico Legal, da vizinha
capital, afim de reconhecerem a
sua identidade.

ELLE E' IDENTIFICADO
Mais tarde, a senhora Julieta

de Moraes Andrade reconheceu
o cadáver do homem, como sen-

- " , vvíSIÊzM WÈÊÊBmÈÈÈVz
WmWmÊíMmÈ Kg§19 HbbÜ ÜHê

WVÊ& * * jH^^^^k Isa

mm MÊmÈ mm ísÈêMí > tm m
^^^^^^^KriwS hbh9Í u\W:;'¦'¦V_wÊ ^B&v- -^hI HH ffi^

§§9Ü8 '•"¦.¦.^MSH *3*5k?glI!g8SS^ííSM gsSIfl Hl

WP' '^'Wl 'wL^^Ê_^^____m_È:i
Hllll :;;:;|m m

WÊi&wÈ P* iiÉJIÍÉÍ m
WÉÈÊÈÊÈm ^

mg^ v ,,M*^mmmm

1 pela joven, muito embora fosso
I casado. •

Nilce, por sua vez, arrebatou
so pelos amores de Lucas e am-
U., alimentavam assim a paixão
que lhes foi fatal.

PRECAUÇÕES DE FAMÍLIA 1 :.
yyy"
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O commandan ts Ary Parreiras
no mesmo dia em que recebeu efí' >
te memorial, entregou-o em mãos ,
do ministro do Trabalho que pro- '
metteu providenciar. Ao que sabe-
mos, porém, s. ex, limitou-se em
ouvir o sr. João Dale, presidente
da Companhia, que procurou jus-
tificar com evasivas e asserçóes
menos verídicas, ficando, ao qus
parece, tudo como dantes... Os
operários dispensados, porém', têm
grandes esperanças na acção do
commandante Ary Parreiras que
tem promettido dar solução satis-
factorla a questão.

DEPOIS DE PERDER
O EMPREGO

O POBRE RAPAZ SUIC1DOU-KE
DESFECHANDO UM TIRO

NO PEITO
A' ruu Lini Vasconcellos n. S8,

0 CASO DA PON-
TE DE RETIRO

A commissão designada pelo
ministro da Viação, para estudar I
a ponte de Retiro, situada na 11-
nha do Centro da Central e que
Já se acha em trafego, entregou,
hontem, ao director da Central, o
relatório dos estudos feitos na
referida ponte.

A commissão de estudos com-
punha-se dos i engenheiros Alberto
Lima, Belfort Roxo c Machado de
Almeida.

A conclusão do relatório 6 fa-
i voravel ao projecto Integral e sem
restricções.

desenrolou-se. hontem. á tarde,
uma scena profundamente triste e
commovedora.

O tresloacado joven Ciêérò úu
Azevedo, de 2S annos de i«iade_,
solteiro, .]).r.asiloiro,'poz termo á
existência desfechando um tiro no
peito.

Segundo fomos informados^ o
infeliz rapaz desde quinta-feira
ultima, quando fora dispensado do
emprego no "Moinho Inglez" havia
sido atacado de profunda neurhas-
tenia.

Dahi, provavelmente. r.a.'.eeu a
trágica' resolução do infeliz rapaz
quo se matou dc modo tão impres-
sionante. Logo que tevs sciencia
da lamentável oceorrencia o com-
missario Carlos de Oliveira, do
W districto se dirigiu para o
loeal.

Após inteirar-se do facto a re-
ferida autoridade fez remover o
cadáver do desventurado Cicero
para o necrotério do Instituto Mo-
dico Legal.

brasileiro, casado, de oo annos
de idade, morador á rua Barão
do Bom Retiro n. 229, nesta ca-

pitai, funecionario da Estatística
tío Lloyd Brasileiro.

Jayme Lucas nasceu em 13 de
outubro de 1898 e tem dois fi-
lhos menores, de nomes René.
com 11 annos e Walker, com 0

úmes. Sua esposa chama-se
Leonor Lucas.

ELLA TAMBEM E' RECO-
NHECIDA

A identidade da joven foi re-
ctabslecida por um agente da 4J
(itlegacia auxiliar desta capital
que fora a Nictheroy para esse
fim, pois na nossa polida ja ha-
via sido dada queixa do desap-

pc.-jc:imento da joven.
Tratava-se da senhorita Nilce

de Azevedo Fernandes, com 19
annos de idade, branca, filha de
Antônio Benicio Fernandes c do
Josepha de Azevedo Fernandes.
Era tambebem funecionaria da
Estatística do Lloyd, exercendo
o cargo de dactylographa e mo-
rava â rua Euclydes da Cunha
n. 12. nesta capital.

OS MOTIVOS DA TRAGÉDIA

Com o restabelecimento da
identidade do casal que se en-

contrava morto no necrotério de

Nictheroy, ficou tambem, apu-

rado o motivo da tragédia.

DA CONVIVÊNCIA AO AMOR

A convivência no serviço da

lhavam, Nilce, moça de bnstan-
te formosura, empolgou o espi-
r'íò de seu collega Jayme Lu-
cas, deixando-se esse apaixonar

A mãe de Nilce, sabendo doa
r-n-^res de sua filha, empregou
toaos os esforços para evitar c
ir.L.1 que a ameaçava, chegando,
mesmo a ponto de fazel-a dei-
xar o trabalho no Lloyd.

JA' ERA TARDEw...
ITllce agora profundamente

amorc-a'por Lucas, não se con-
formou com a resolução de sua
l r o genitora, recalcitrando, a
ponto de haver sido . castigada
physicamente por sua mãe.

Teria, então, a moça relatado
a sua desdita ao sau apaixona-
dt e, ambos, concertado a tra-
pedia que levaram a effeito_ em
Nictheroy, e hontem já noticia-
da pelo DIARIO DE NOTI-
CIAS.

NO NECROTÉRIO DE
NICTHEROY

Ao necrotério de Nictheroy
• comparecerem, logo que tiveram
;¦ conhecimento da tragédia em

que se viram envolvidos os seus
mais caros entes, a mãe de Nil-
ce e a esposa de Jayme Lucas.

UMA SCENA DS PUGILATO

D. Josepha de Azevedo Fer-
nandes, progenitora da moça, ao
defrontar-se com a esposa do
homem que desgraçara sua filha
levado pelo desvario da paixão,
investiu para essa senhora pre-
tendendo aggredil-a, no que foi
impedida pelas pessoas presen-
tí?S *

Contrastando eom essa atti
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tacla viuva, que nenhuma culpa
teve nos acontecimentos e de
que foi talvez a maior victima,
chorava copiosunente lamcntan

Contrastando com essa *.*?*-¦ y.-« (--*¦-- ,-"„,._»¦,._ -^oso
tude dc d. Josepha, a desventu- i d. a sorte de seu mteliz esposo.

\ O cai:caixão com a inditosa Nilcia ao chegar de lancha, cornJa^ familia enlutada, ao

cães Pharoux, para ser enterrada nesta capitai

O RESULTADO DA AU- j
TOPSIA *

0.*, dois cadáveres foram au-A
topsiados pelo dr.Luiz QueiroxJ
medico legista da policia flumi-'^
nense, que constatou que Jaym*
falleceu em conseqüência de ha-
ver ingerido cyanureto de yo-
tassio e Nilce em conseqüência-
ce ferimento produzido por pro-1
jectil de arma de fogo, infceres-J
sando o figado, sendo tambem-
constatado, que ella tomara pe-(
quena porção do tóxico.

Ficou assim evidenciado qu<
houve entre o par amorosajwn.:¦...
pacto dc morte. V~mX?.

O SEPULTAMENTO DOS -

CADÁVERES *jr
Os cadáveres, depois de aut<v.

ptLdòs, foram entregues ás rc-*
spéctivàs familias.
NEM NA MORTE PEBMITTIÜs,

A UNIÃO
0 de Jaym© Lucas foi sepul-

tado no cemitério de Maruhy.
em Nictheroy, e o do Nilce, foi
transportado em uma lanch»

para esta capital, pois assim de-
liberou a mãe 2i jov^n, que nao

quiz, ao menos que na morte s*
unissem os apaixonado protago-'
nistas da tragédia da ilha &o*
Amores, na mesma necropole. ;

, SlcgeiJtt*!.(te
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Os larápios presos pela policia do 6» districto
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Gatunos, desordeiros e vadios,
u:::mamente estabeleceram BCUS

tetave rol o "trusf a cau^a . iaes n0 bairr0 do Cattete e
'-¦•" "" vd" 

adjacências, levando á inquieta-

ção os moradores.
A policia do G" districto, re-

cebendo varias queixas, poz-se
ro encalço dos meliantes, conse;
c-uindo prender, ante-hontem, a

noite, quat i dos larápios e ap-

prehendcr oh objectos roubados.
São elles: . .
_- Carlos dc Oliveira, vulgo

»Cubano", conhecidissimo das

rutorlüàdei policiaes c au or dc

fiTtoB no bairro do Cattete.Ü «Cubem/- Já foi condemnado

( ,-er.sas vezes como iflCiyio no

myW Jo Código renal. E

elle autor do furto de uma va-
liosa victrola e outros objectos,
.ivaliados em mais de um conto
de réis. O roubo, apprehendido
em uma casa de penhor, foi en-
tiegue ao proprietário, Adolpho
Kattfmann, morador á rua Se-
nador Vergueiro, 200. _

— Basilio Dias, vulgo 'Basi-

ho", ladrão perigoso, preso
q-.-udo LESáltavà a residência
•i^"rua Buarque de Macedo, 72,

áe on'2 carregou jóias e roupas
no valor dc um conto de réis.

"Basilio" sniu, ha dm», da
Casa de Correcção, onde cum-

priu pena por crime dc furto.
_~ Oscar Gomes, portuguez,

d- 50 annos, aem residência ou

profissão, detido no largo do
Machado quando, com uma enor-
me trouxa á cabeça, esquivava-
si. ás vistas'' da policia. Levada
., trouxas para a delegacia da
rua Pedro Américo, examinou-
se o seu conteúdo: um tapete no
valor de 400$000, e outros ob-

jectos, furtados na rua das La-
ranjeiras.-

José do Espirito Santo, co-
nhecido gatuno e viciado, sem
domicilio, preso na rua do Cat-

I tete. .....
As autoridades do 6a districto

apÓK processar oa referidos la-
rapio», vão remettel-os pura a
D. G. I.. qu« lhes dará desti-
no merecido:

0 DRAMA DA
RUA HUMAYTÁ

Quando o inquérito será
encerrado?

Mais prisões effectuados
pelo delegado do 21"

districto policial
\ policia do 21° districto conti- i

núa a desenvolver grando activi-1
dade em torno da morte do jawli-
neiro Antônio Gomes. cu3o myste-
rio ainda não foi desvendado.

O delegado 
'Fróea da Cruz, pre ti-

deu dois individuos 0 pretende de-
ter mais um, que de certo modo

poderão trazer qualquer esclareci-
mento para o intrincado caso.

1 I A' delegacia da Gávea continuam
1 a chegar innumeras cartas anony-

màfj contendo denuncias, algumas
yein o menor fundamento e deta-
lhes dignos du maior attenção.

Hontem á tarde, compareceram
¦X delegacia do 21° districto os ope-
arios do predio em construcção
ütuado nos fundos da casa onde

iíé desenrolou o trágico c impres-
jionantê acontecimento, sendo to-
madas as respectivas individuaes
dactyloscopicas.

Estas eerão comparadas áa quo
os peritos do Gabinete de Pesqui-
zas Scientificas encontraram no

quarto do mallogrado jardineiro.
Depois que so realizar a proje-

ctada conferência entre o delega-
do Darcy Fróea da Cruz c o dr
Epitaciò Timbauba da Silva, dire-
ctor do G. P. S.. o for enviado
ao districto da Gávea o laudo do

perito dr. Carlos Meira, o inque-
rito será encerrado o o corpo do
infeliz serviçal. scrü, enlao. dado
á sepultura.

ATROPELADO POR
UM AUTOMÓVEL NA

RUA GENERAL
POLYDORO

\ VICTIMA FOI INTERNADA, EM
ESTADO GRAVE, NO HOSPITAL

DE PROMPTO SOCCORRO
O empregado no commercio Gil-

berto Moreira da Silva, dc '15 an-
nos do idade, branco, brasileiro,
residente' á rua General Polydoro
ni 75 foi victima, hontem, pela
manha, dc um aceidonto de conse-
quencias dolorosas.

\o deixar a eua residência e dl-
rigir-so para o trabalho, o infeliz
homem foi colhido violentamente
por um automóvel e atirado a

grando distancia, soffrendo nm
gravíssimo ferimento na região
abdominal. Removido em estado do
"shock" para a Assistência, ali a
victima recebeu os curativos de
maior urgência, sendo, cm seguida,
internada no Hospital dc Prompto
Soecorro. _•' . 'zf .¦".

As autoridades do Io districto
policial, representadas tia pessoa
do commissario Pizarro, compare-
ceram ao local e tomaram todas as

providencias exigidas pelo facto.
Foi aberto inquérito.

A VICTIMA FALLECEU NO HOS-
PITAL DE PROMPTO SOCCORRO

Seriam 22 horas, quando fomos
informados que Gilberto Ket^a
da Silva, após dolorosos padeci-
mentos. havia fallecido no Hospi-
tal de Prompto Soecorro.

Péssima esgosa e mae
Colhida cm flagrante adultério em

um apartamento de hotel
São casados Auribio Augusto F

GYMNASIO METROPOLITANO
«O Metropolitano" — Circulou

o l.o numero d'"0 Metropolitano
orgfto dos alumnos do Gymnasio
Metropolitano. São seus redacto-
res os estudantea Walkyria Mon-
teuo, Uo Camara Noiva e César
Leucht noltgen. Trar. variada c
Interessante collaboruç&o des Jo-
v«sv5 educando» daquelle conccl-
tmido e«tabeleclmcuto de erulno
do Meyer.

NUM ÍMPETO DE
CÓLERA

\ DESESPERADA MULHER EM-
BEBEU AS VESTES COM ÁLCOOL

E ATEOU-LHES FOGO
A infeliz' Maria Costa, parda, de

2-1 annoa de idade, solteira, reai-
dente á rua Maroim n. 82, 6 ama-
Kiada com o marinheiro nacional
de nome Dino do tal e mantém ro-
lações com v.ji individuo de nome
Briani Naacimtnto.

Hontem. á uoile, ao chegar a
caba do Maria Costa, Nascimento
encontrou o rival. Isío foi bas-
tanto para quo quatro bofetadas
estallasaem no rosto da Maria.
Esto. envergonhadu. tentou contra
a vida inrendiando aa vestes após
tel-a» ombebidas cm álcool.

A victima foi soecorrid» pelu

Pinho e Ilka Ayrosa Pinho. Elle

tem 29 annos de idade e e fun-
ccionario da Estrada te.Eerro
Central do Brasil.. Ella, 24

annos de idade.
Em agosto próximo passado,

Ilka, que havia deliberado nao
ter mais filhos, pois estava
cansada de ser mãe, procurou a
curiosa Rosa Fernandes, vindo

a abortar..
Nessa oceasião, o casai resi-

dia no bairro Maria da Graça.
O caso íoi levado ao cor.heci-

mento da policia e a "curiosa

foi detida e processada.
Mais tarde, o casal, em com-

panhia de uma fill.inha de i

annos apenas de idade, uma hn-
da criança de nome Tharcüia,
transferiu sua residência para a
rua Vital n. 126, casa II, na

estação dc Quintino Bocayuva.

Passaram-se os tempos e o
casal, a despeito da "delivran-

ce" forçada, planejada por Ilka,
vivia em perfeita harmonia.

Auribio, que tinha pelo lar

quo construirá a verdadeira
comprehensão dos seus deveres,
procurava á medida de suas pos-
ses proporcionar á esposa e fi-
lha, o maior conforto possivel.

Ilka, porém, já uma vez le-
viana, não demorou a infelici-
tar a vida do casal, tornando-se
amante do official da Marinha
M-.-cante, Durval Fernandes da
Silva, de 27 annos de idade,
solteiro e brasileiro.

Ha cerca de 1G dias, abando-
nando o lar em companhia da
filhinha do casal, a deshonesta
esposa foi viver com o amante,
á rua Barão do. São Felix n. 129,
no Prilliante Hotel.

curiosa", Rosa Fer
nandes
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AsBiítencia do Moycr o em sezul-
da internada no UosdíUjI 4ft Prom-
nto S'occorro..

Ha dias, Auribio veiu a saber
do paradeiro da esposa. •!

Afim de constatar o flagran-,
te do adultério, o marido pro-
curou o commissario Caetano,
do 8o districto policial, a quem 4
pediu providencias.

Esta autoridade, em compa-
nhia do investigador Permimo,
do um soldado de policia e d»

prupriò queixoso, foi ao referi-
do hotel. '

Ali chegando, a caravana po-
licial foi attendida pelo proprie-
tario do estabelecimento, qu»
lhe indicou a porta do aposento
oecupado pelo amantes.

Levado para a delegacia do
S" districto, o casal foi autuado
em flagrante, por crim« <*•

i adultério.. /
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"Maria. Ua
tio. capitão
Ribeiro,

SeiiHore*
lháés Gonií
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cônsul do Chile e senhora Lelva
Ola varri a, senhora Sara Ramos
Monteiro, secretario da Embalxa-
da. do Uruguay, D. Dionysio Ra-
nios Monteiro, sr. Joan Coelho
Llsbôai senhorita Carmen Marti-
nez Prteto e sr. Sérgio Huncous,
secretario da Embaixada do Chile.

na Sociedade!
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\nniversarios
Passem .irmos lioje:

L112S Ribeiro, esposa
A in ".-rico Vespaslano

— Horacio Maga-
s, Henrique Borges

Monteiro Flllio, dr. Victor Vian-
nu, o industrial Antônio Faustl-
no Fraga., clr. Lupercio De?-
clíampà, tl.r. Jayjno Perdigão e
capitão Adhemar Queiroz.

Passa, lio.je d anniversario
tia sevihoni RUth Freitas de Al-
meida, £$_a do sr. Gualberto"Mello de Almeida o de sua espo-
sá d. Herilhlnla Freitas de Al-
meida.

Transcorre lio.io o anniver-
sario natalicio da senhorita .To-
ànninha de Souza Rocha, fillm
So sr. Pedro Paulo da Rocha <•
le sua esposa d. Romana de
Souza Rocha,

—. Faz annos depois dp ama-
nhã a senhorita. Nèusa, Plmen-
ta Bue*rò, alurnna do Instituto"Da-Fayette, íilha da professora
d. Isaura Maria Lins Pimenta
Bueno.

Transcorre hoje o anniversa-
rio natalicio da sra. Lucilla
Amorim Xavier, esposa do sr.
Xavier Filho.

 Passa hoje o anniversario
natalicio da menina Célia, filha
âo dr. Raul Lins e Silva e de
nua esposa d. Maria do Carmo
Lins e Silva.

Completa hoje o seu 4o an-
niversarió natalicio' o menino
Haròido, filhinho do sr. Gustavo
Maes, funecionario do .Banco do
Brasil, o de d. Mercedes Albu-
querque Maes.

Faz annos hoje o sr. Cleto
Faria de Albuquerque, funecio-
nario municipal em Petropolis.
—Transcorre hoje o anniversario
natalicio da sra. Cecilia Olivei-
rá Bernardino, esposa do sar-
gento do Exercito Francisco de
Assis Bernardino.

— Passou hontem o anniversa-
rio natalicio da sra. Van Luyt,
esposa do sr. C. Van Luyt, ope-
roso vice-presidente da S. A.
Philips do Brasil.

Transcorreu domingo ultimo
o anniversario natalicio da gentil
senhorita Maria de Lourdes, vir-
tüòsa filha do dr. José Caetano
cie Andrade Pinto, sub-chefe da
3_» Divisão da Estrada de Ferro
Central do Brasil e fino ornamen-
to da nossa melhor sociedade.

A" noite, na residência dos seus
dignos pães, á Avenida Amaro Ca-
yalcante n. 187, realizou-se por
tal motivo uma. festa Intima, na
qual não íoram poucas as pessoas
de suas relações que, aproveitai--
do a alegria da data, viveram ho*
ras agradáveis cie alto convívio so-
ciai.

PRESENTE
ÚTIL

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

Manifestações
Passa hoje o anniversario nata-

liclo do deputado Eugênio Mon-
teiro de Barros, deputado de cias-
se, representando os empregados
no commercio a 2a Constituinte.
Festejando tal acontecimento seus
amigos levarão a effeito uma ma-
nlfestação de apreço em sua re-
sidencla á rua Marquez de São
Vicente 186, offertaudo-lhe um
custoso mimo. Falará em nome
dos offertantes o dr. Oscar San-
tos Cunha.
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SENHORES NOIVOS!
Anl es dc fazerem suas"compras visitem a CASA

INGLEZA DE LOUÇAS,
onde encontrarão o mais
lindo c variado sortimen-
to de serviços para „an-
tar, com 60 peças, desde
13.ríS000, para chá a 40S000
e para café a 30.S000.

Baterias completas tle
alluminio. TO$00O.

Faqueiros de Alpaca e
prata Wolff, por preços ba-
ratissimos.

Casa Ingleza de Loucas
mJ mt*

(ANTIGA CASA AMARAL)

51-7 DE SETEM8R0-51
Esq. da rua da Quitanda KIO 
,>__>-_J_.-..-h A. ,

OS SOFRIMENTOS DAS
SENHORAS...

| CONSTITUEM
VERDADEIRO .nf 

J \j lll
SUPLÍCIO 

^ijl hll 11 ItflgP

Almoços

1 BASE CIEHTffíCA
-PREÇO MÍNIMO

UB. RAUL LEITE-RIO

Festas

O embaixador tio Chile e a sra.
Martinez de Ferrari offereceram
liontem na séde da Embaixada um
almoço em homenagem ao minis-
tro do Peru, D. Ventura ("rareia
Calderon, que parte em breve pa-
ra o estrangeiro em gozo de ll-
cença. Compareceram, distinetas
personalidades, entre as quaes des-
tacámos: o -imbaíxador da Argen-
tina, dr. Ramon Carcano, minis-
tro do Peru, D. Ventura Garcia
Calderon; ministro da Venezuela
e senhora Urbaneja: sr. Luis A.
Gurgel do Amaral e senhora; se-
cretario da Legação do Peru e se-
nhora Arámburu; almirante Mar-
ques Couto e senhora; sr. Octa-
vlo do Nascimento Brito e senho-
ra; conselheirb commercial da Ar-
gentina e senhora Varella; senho-
ra Franklin Sampaio, senhora
Graça Aranha de Bosa e Silva,

O Fluminense F. Clul) — Este
club offerecerá uma soirée-blan-
che aos seus associados no pro-
ximo dia 25.

O traje para senhoritas 6 bran-
co e para os cavnlheiros branco ou
smoking.

Mackenzie Club — No próximo
domingo o Mackenzie Club reali-
za um lunch-dansante, das 14 ás
18 horas.

Grêmio Recreativo do Depàrtà-
mento Medico da Casa do Estu-
dante — No próximo dia 26, ha-
verá dansas na séde do Grêmio
Recreativo do Departamento Me-
dico da Casa do Estudante do Bra-
sil, Iniciando-se ás 21 horas.

Tljuca Tennis Club — Domin-
go 2G, encerrando o programma
social do corrente mez, do Tiju-
ca Tennis Club, será realizado no
Gymnasio, uma das preferidas re-
uniões dansantes, impulsionada
pela. "American Jazz-Band" que
tocará Incessantemente das 21 ás
23 horas, musicas do seu varia-
ciissimo repertório.

Botafogo F. Club — Realiza-se
esta noite na séde do Botafogo F.
Club, mais uma. dc suas aprecia-
das sessões de cinema, com a ex-
hibição dos seguintes films: "Me-
trotone News", um film educa-
tivo e a esplendida producção de
Buster Keaton, em oito partes,"Entre seecos e molhados". A ses-
são começará ás 21 horas, entran-
do os sócios e suas famílias na
forma dos estatutos.

— O.s grandes bailes do vetera-
no club alvl-negro marcam sem-
pre, pelo seu excepcional brilhan-
tismo, uma nota de destacado re-
levo na vida mundana da cidade.

Sabbado próximo, encerram-se aa
acttvldadea deste mez, oom um
baile de confraternização, em lio-
menagem ao Districto Federal e (aos Estados do Rio Grande do Sul,
Sfto Paulo, Rio de Janeiro, Bahia
e Pernambuco, com a presença
dos representantes dos lntervento-
rea dessas unidades o deputados
á Constituinte, acompanhados de
suas famílias. A directoria do Bo-
tafogo F. C. convidou o ar. Getu-
Uo Vargas, chefe do Governo Pro-
visorio, ministros e altas autori-
dades do paiz.

O baile terá inicio ás 23 horas,
com o bello palácio colonial da
séde alvl-negra festivamente lilu-
minada e ornamentada a flores
naturaes. Para o serviço de but-
fet, reservam-se mesas na geren-
cia do olub. Duas das melhores
orchestras do Rio tocarão até Oa
3 horas da madrugada seguinte.
Traje: damas, tolllete. Cavalhei-
ros, casaca o smoking, sendo per-
mlttido o branco a rigor.

Meias dos Esta
Um grande incêndio no

Maranhão

Diplomáticas
No próximo clia 25 parte para

a Europa em gozo do férias o
ministro do Peru, er. Ventura
Calderon.
Conferências

Hoje, no "Salão de Honra" do
Lyceu de Artes e Officios serão
defendidas as seguintes theses;
dr. Mata tias Gomes dos Santos —
Liberdade do Pensamento; prof.
César Gonçalves — Ensino Leigo;
acadêmico Alvlro Zarur — Ensino
Leigo; prof. Mendes Cavalleiro —
Liberdade de Cathedra. A entrada
é franca.
Viajantes

Pelo trem "Cruzeiro do Sul"
regressaram de S. Paulo os depu-
tados á Constituinte srs. Rober-
to Simonsen, Monteiro do Bar-
ros e Corrêa de Oliveira.

Partiu hontem para a Buro-
pa acompanhado de sua esposa,
pelo "Higgland Monarch" o capl-
tão tenente Paulo Mario da Cunha
Rodrigues, que vae exercer as fun-
cções de fiscal de armamento Jun-
to á construcção do navio- escola
"Almirante Saldanha".

Com escalas pelo Paraná e
Santa Catharina, seguiu, hontem,
para o Rio Graude do Sul, onde
6 soclo da firma Luiz Mlchiclon
& Cia., produotora dos vinhos
"Cruzeiro", da adega "Santa The-
reza", o sr. José Glorno.
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Quem compra na
DROGARIA V SILVA
ASSEMBLÉA. 34
ECONOMISA

TEMPO e
DINHEIRO

PRESTEZA DE SERVIÇO
10 % de lucro em todos os
medicamentos nacionaes e

estrangeiros
O mesmo systema é ado-
ptado pela filial em Ni-
ctheroy, rua da Çonccl-

ção, 18

Enfermos
Vem do reasaumlr a sua clinl-

ca o urologlsta patrício dr. Julio
de Macedo, completamente resta-
belccldo da enfermidade que du-
rante nnilto tempo o reteve ao
leito.
Fallecimentos

Em sua residência, a rua dns
Laranjeiras n. 358, falleceu na
madrugada de hontem, o sr. Al-
fredo Estacio de Farias, do eom-
mercio desta praça.

O seu enterro realizou-se hon-
tem á tarde.

Major José Novaes

•iii

OS prejuízos foram avultados
Na extineção do fogo ficaram feri**

das mais de dez pessoas
RIO GRANDE DO SUL

A visita do professor
Malagueta

FOttTO ALEGRE, 21 (U.) —
Eátâ sondo aqui esperado, no
próximo dia 25, o dr. Irineu Ma-
lagueta, livre docente da Faèul-
dade de Modiolna da Universi-
dade do Klo de Janeiro.

O illustre professor, que aqui
será alvo de multas attenções,
vem ao Rio Grande âo Sul a con-
vite da Congregação da Pacul-
dade de Medicina de Porto Ale-
gre para participar, como esa-
mlnador, de um concurso de livre
docência.

O "Jornal da Manhã", desta
cidade, estampa hoje uma ln-
teressante entrevista com o dr.
Malagueta, que depois de falar
dos fins da sua viagem e de
exaltar o gráo de adeantamento
do Rio Grando disse:

"Terei immensa alegria " em
conviver alguns dias com os

!rm5os do extremo sul, os quaes
so tém distinguido pelos rasgos
de heroísmo e pelo brilho de sua
intelligencia."

PARANÁ
Um incêndio em Ponta

Grossa
CUR1TYBA, 21 (U.) — A po-

licia de Ponta Grossa está pro-
cedendo a rigoroso inquérito pa-
ra apurar as causas de um in-
cendio ali oceorrido. Já 6 o ter-
ceiro sinistro verificado em
Ponta Grossa nestes últimos
tempos, sendo que. desta vez os
prejuizos foram quasi totaes. O
incêndio oceorreu no prédio de
propriedade do capitalista Pi-
dencio Silveira e situado á ave-
nida Ernesto Villela, onde eram
estabelecidos varioB commercian-
tes.

Durante o incêndio, romperam-
se dois cabos da Companhia de
Porç-a e Luz, ficando a cidade ás
escuras,

Scenas degradantes em
União de Victoria

A missa de sétimo dia, celebra-
da liontem, na Igreja de S. Fran-
cisco dc Paula — A's 10 horas de
hontem, celebrou-se, na Igreja de
S. Francisco de Paula, missa em
suffragio da alma do major Josô
Novaes, recentemente fallecido em
Portugal, onde se achava exilado,
em virtude do movimento revolu-
cionario de 1932, no qual tomou
parte saliente.

O extineto fazia parte do qua-
dro do Serviço de Intendencia e
tinha o curso de engenharia ml-
lltar, de Intendencia de guerra e
de aperfeiçoamento como tambem
era portador de dois diplomas de
bacharel, em mathematica e em
sciencias physicas.

A* ceremonia liturgica, compa-
receram numerosos amigos do ex-
tincto official, além de vários
membros de sua familia aqui re-
sidentes.

CONVERSANDO COM
OS LEITORES

Pergunte-me o que quizer— Responderei se puder...
J. PEREIRA — Em 1032 o Rio

Grande do Sul exportou 44.544
fardos de xarque, num total de
4.285.260 kllos e pesando 4.280
toneladas. Está satisfeito V

P. PAULO — José Alexandre
Teixeira **de Mello. Nasceu èm
Campos dos Goytacazes, a 28 de
agosto de 1833. "Sombras e So-
nhos", publicado eb 1858.

MORENA — A Igreja de Nossa
Senhora do Parto, á rua Rodrigo
SUva e qua começaram a demolir,
foi construída pelo acorlano João
Fernandes em 1663. Incendlou-so
cm 1780, sendo reconstruída no
mesmo anno.

JULIETA — A Escola de Mme.
Bastos o Mlle. Eugenia Armindo
6 Ai ruas Assembléa, 87, Io e Ca-
.'.ocu. 20, 1". Leia o "Malho".

COLLECCIONADOK — Munde
50«000 pnra Santos Leitão és Cia.
t-ete do Setembro, 50. O "Numle-
mnttca Braellelra" traz o preço de
moedas nacionaes dc 1643 i 1933.

CURITYBA, 21 <U.) — Noti-
elas aqui recebidas de TJniíio da
Victoria relatam scenas degra-
dantes ali oceorridas e de que fo-
ram protagonistas soldados do
destacamento local, Taes scenas
culminaram com o bárbaro es-
pancamento do um preso reco-
Ihido â oadeia da etdade, pessâa
pacata e multo conceituada na-
quella cidade.

A victima chama-se Vicente
Otto o achava-se recolhida á ca-
dela juntamente com outras pes-
soas,, isto sem motivo justifica-
do, o qúe causou verdadolra ro-
volta no seio da sociedade local.
Pol mesmo dirigida uma solici-
tação á Chefia de Policia, para
quo providencie, fazendo reino-
ver os soldados que se tornaram
elementos do verdadeiro desasso-
cego para a populacho.

Vicente Otto, sobre cujo es-
pancamento foi aberto inquérito,
assim como os outros presos, fo-
ram postos já em liberdade, em
virtude de uma .ordem de "ha-
beas-corpus", impetrada pelo
advogado dr. Gumi Junior.

PARA'
O contrabando de ouro

EELEM, 21 (U.) — Para ave-
rlguaqões em torno do grande
contrabando de ouro, aqui reeen-
teinento descoberto, estüo preEos,
incommunlcaveis, Eduardo Maia
Pranco, .gerente do Banco XJ1-
tramarino e os commerciantes
Affonso Fonseca, Abel Valente
do Brito e Cândido Britto.

As noticias dessas prisões
causaram verdadeira sensacflo.
A populaçílo não regateia elogios
á condueta das autoridades que
vSm agindo energicamente e
sem olhar pessoas, no cumpri-
mento, aliás, de ordens expres-
sas do interventor Magalhães
Barata

-O MARANHÃO, 21 (U.) — A*s
primeiras horas da madrugada
de hontem irrompeu um pavoro-
so incêndio no bairro comnier-
ciai, destruindo completamente
o prédio assobradado cm que
funeciona vam, nos altos, a anti-
ga agencia Gomes, de proprleda-
do de Pinheiro Gomes & C,, e,
no pavimento térreo, o armazém
de ferragens de Santos Martins
& companhia.

O prédio pertencia ao senhor
Joaquim Pinheiro Gomes e esta-
va segurado por 90 contos. O
edificio, ainda recentemente, pas-
sou por reformas radicaes,

O seguro do armazém do fer-
ragens, onde existiam mais de
SUO contos de mercadorias, era
de 750 contos, em varias compa-
nhias.

Os prejuizos foram totaes.
Os escrlptorios do Pinheiro Go-

mes & Cia., estiveram segura-
dos, durante largos annos, por
100 contos. Ha coisa do seis me-
zes, porém, esse seguro foi redu-
zido para 40 contos, quantia que
é insufficiento para cobrir os
prejuizos da firma.

MAEANHA, 21 (U.) — A pro-
posito do grande incêndio, aqui
verificado na madrugada do hon-
tem e de que já nos oecupamos,
com abundantes detalhes, pode-
mas acerescentar que o armazém
dos srs. Chaves Aboud & C, vl-
zinho do edifício sinistrado, tam-
bem soffreu grandes prejuizos.
As mercadorias foram apressa-
damente retiradas, para evitar a
sua destruição. Mesmo assim,
ficaram muito damniíicadas.

Até ás 13 horas de hontem, as
ambulâncias do Prompto Soccor-
ro já haviam soecorrido mais de
10 pessoas, feridas nos trabalhos
de extincqão do fogo.

Os esforços dos soldado? do
fogo e da população foram di-
gnos de nota e quando pareciam
que haviam sido coroados de
exito, eis que surgem grossos ro-
los de fumo das casas commer-
ciaes de Andrade & Cia. e Clia-
ves Aboud & Cia. O fogo, já em
inicio, nesses dois importantes
estabelecimentos, foi felizmente
dominado.

Acredita-se quo um curto clr-
cufto lenha sido a causa do in-
cendio. Os prejuízos foram su-
periorès a 1.000 contos,

AS PROMOÇÕES
POR MEDIA

Os preparatorianos mi-
neiros telegrapham ao
ministro da Educação

Assignado pelo sr. Geraldo
Guerra, presidente do Centro dos
Preparatorianos, de Bello Hori-
zonte, 6 sr. Washington Pires,
ministro da Educação, recebeu' o
seguinte telegramma :"O Centro dos Preparatorianos,
de Bello Horizonte, Interpretando
o sentimento dos gymnaslanos
das Alterosas, vem, muito respel-
tosamonte, solicitar de v. ex. as
seguintes concessões, que, por se-
rem justas, espera confiante que,
assim, v. ex. beneficio mais uma
vez a classe estudantina.

a) Média, 30 em cada matéria e
40, no conjuneto;

b) Suppressão do exame oral
para os alumnos que tiverem a«
allüdldas médias;

c) Segunda chamada dc provas
parciaes para os alumnos que,
por motivo devidamente Justlfl-
cado, não ns puderem fazer:

cl) Freqüência facultativa;
e) Realização do exame final de

mathematica no 4" anno, para os
alumnos isontos da reforma
actual, porquanto 6 este o penul-
timo anno que ainda vigora a an-
tiga reforma."

AS PROFESSORAS PUBLI-
GAS SE ARREGIMENTAM
Uma associação femi-

nista, politica e
de classe

A convite da escriptora e pro-
fessora senhorita Mercedes Dan-
tas, realizou-se no Lyceu de Ar-
fces o Officios uma grande e anl-
mada reunião de professoras • pri-
marias, na qual lançou as bases
de fundação do Directorio Politi-
co das Professoras Primarias.

A professora Mercedes Dantas
concitou as collegas a so congre-
garem para influírem na admi-
nistração nacional, na obra de re-
construcção nacional c coopera-
rem para a defeza da classe, sob

o thema: "Pela professora o para
a professor'»".

A oração da professora Mercê-
des Dantas foi applaudida deli-
rantemente pela assistência de pé.

Em seguida foram lido?, dis-
putldos c approvados os estatutos
do Directorio e marcada nova re-
união para a próxima quinta-
feira, ás 16 horas, afim de serem
eleitos a directoria o o conselho
da novel agremiação feminista,
politica e do classe, de tão altas
finalidades sociaes e que bem me-
rece o apoio de todas as educado-
ras que a professora Mercedes
Dantas reúne com tanto entlrusl-
asmo e patriotismo.
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EXPEDIENTE : - RUA BUENOS AIRES 154 - 3* AN-
DAR-DAS 30 AS 23 HORAS

APOSENTOS MOBILIADOS

APARTAMENTOS "BELLO HORIZONTE"
130 a 134 — RUA RIACHUELO — 130 a 134

Alusam-sc por preços cxcepcionacs : Solteiros, 150S000;
casal, 200§000; casal, com banheiro, 2505000. Agua cor-
rente em todos os aposentos, estando incluídos nos pre-
ços luz, telephone, limpeza, serviço c café pela manhã.

Excellentes installações.
Telephones : 2-9850 — 2-9859.

TRANSFERENCIAS DE OFFI-
CIAES NO EXERCITO

Forani transferidos: os capitães
contadores Affonso Rodrigues Fi-
lho, do O. G. do l" para o 2" G. R.
e Paulino Urbano, do 10" R. I.
para o Q. G. do 1° G. R.: major
Luiz Lima, de adjuneto <Io serviço
do intendencia para chefe do ser-
viço de subsistência militares da
Quarta Rcp-iã»'

.PAULO»*
Tisamento

TAUBATÉ' (Do corresponden-
te) — Reallza-se no dia 25 do
eorrente, nesta cidade, o enlace
matrimonial de senhorita Euso-
nia Antunes Luz, filha do se-
nhor João Gomes da Luz, já fal-
lecido, e de d. Anna Antunes
Luz, com o sr, Agostinho Eugo-
nio Salles.

Serão padrinhos por parto da
noiva o sr. Justinlano Antunes e
a senhorita Luiza Antunes Luz,
e, do noivo, o sr. Antônio Luz
e a senhorita Mariazinha Antu-
nez Luz.

O acto religioso será realizado
no dia 26.

VH. SIQUEIRA.

"BOLETIM" DA "LUSO-
AFRICANA"

Recebemos, com um cartão de
cumprimentos que retribuímos, o
n. 0 do "Boletim" da "Sociedade
Luso-Afrlcana do Rio de Janeiro",
que 6 do distribuição gratuita.

Excellente revista de propagan-
da de Portugal e Colônias, o exem-
plar que temos presente se muito
vale pela sua optima apresenta-
çfto graphica, muito mais vale pe-
los artigos quo constituem o tex-
to. poU em todos elles são tratn-
cios vários assumptos, todos de
propagnnda, com uma proflclcn-
cia digna de menção.

Insere tambem photogrnphlns
; magníficas do assumptos colo-

nines e ndequndnn ao texto que
tornam a magnífica publlcnçfto
uma brochura de leitura Instru-
ctlv_ * agradável.

PARA ASSlGNAfc
REVISTAS E
tORNAES

PROCURE

A @CLECTICA
AV RIO BRANCO, 137 . RIO
Bua São Bento. 11 - São Paulo

0 COMMANDANTE DA CTIIN-
TA REGIÃO APRESENTOU-

SE AO D, G.
Por ter vindo do Paraná a ser-

viço da Região que commanda,
apresentou-se ao Departamento da
Guerra, o general de divisão João
Gomes Ribeiro Filho, commandan-
te da Quinta Região Militar.

Revisão no armamentoTa
Marinha de Guerra

v O almirante Protogenes Guima-
rães titular da pasta da Marinha,
ordenou aos commandantes o che-
fes de navios, corpos e estabeleci-
mentos da Armada, no sentido dc
ser procedido o reconhecimento
dos fuzis de que trata n letra b-1
do boletim official da Marinha do
Guerra, para que a Directoria do
Armamento dn Marinha possa fa-¦/.or uma verificação preciosa do
material existente, visto haver du-
vida nas relações enviadas pelos
mesmos.

Dr, João José de Moraes
ADVOGADO

RUA DO CARMO 0D - <l.u and.
Sala 4 — iei. 1-0023

(Das J-l oa 1? Durai)

PARA PROMOVER A EXPAN-
SÃO E DESENVOLVIMENTO

DO TURISMO
O interventor carioca as-

signou um decreto
creando a Commissão

Technica
O dr. Pedro Ernesto assignou,

hontem, um decreto creando a
commissão technica cie turismo,
encarregada de promover e inten-
slflcar a expansão e o desenvol-
vimento do turismo, excursão e
conhecimento das bellezas natu-
raes, artísticas c riquezas da cl-
dado do Rio do Janeiro.

Essa commissão technica, que
será presidida pelo director geral
da secretaria do Gabinete da Pre-
feitura, deve ficar composta por
12 membros nomeados livremente
pelo interventor e escolhidos entre
os cidadãos que se tenham recom-
mentlado pelo conhecimento e es-
peclalização no assumpto.

A commissão technica poderá
convocar para as suas retmlões,
sempre que fôr necessário, os re-
presentantes de agencias de via-
gens, companhias de transporte,
ou de empresas privadas que de
qualquer fôrma possam contribuir
para o desenvolvimento do tu*'ls-
mo no Rio de- Janeiro.

A duração dos mandatos ó de
um anuo, podendo ser renovado
ou revogado em qualquer tempo,
e as funeções serão Inteiramente
gratuitas e consideradas como de
serviço relevante prestado ao Dis-
tricto Federal.

NOTICIAS
A PALESTINA COM IRES MI-

LHÕES DE JUDEUS
NOVA YORK — Acha-se na

Amerlea "sir" Herbert Samuel, que
foi o primeiro alto commissariò
da Palestrlna.

Discursando num comicio pro-
movido pela Sociedade das Damas
Sionistas "Haclassah", disse "sir"
Herbert Samuel que dentro de 30
annos a Palestina contaria com
uma população de 3 milhões de
Judeus.

O orador teve palavras multo
elogiosas ao progresso feito pela
Palestina nestes últimos annos e
referiu-se ao porto de Haiffa, que
6 multo importante para a futura
construcção nacional, falando de-
pois sobro o crescimento do capl-
tal israelita que penetra no paiz
e sobro o desenvolvimento da ln-
dustria alli.

Declarou ainda quo o governo
inglez facilitará a emigração is-
raelita para a Palestina, que é
hoje o unico refugio que têm os
Judeus perseguidos no estrangeiro
O ENTERRO DO DK. LEON MO-

TZKIN EM PARIS
PARIS — O enterro do dr. Leon

Motzkin reallzou-sc com a pre-
sença de centenas de delegações
cie organizações Israelitas de todo
o mundo.

Foram feitos necrológios pelas
mais proeminentes personallda-
des Israelitas de Paris e do estran-
geiro, representantes da Executl-
va Sionista, do Comito de Acção
Sionista, do Comitê das Delega-
ções Israelitas Junto á Liga das
Nações, do Congresso Israelita
americano o do Conselho Naclonal
da Palestina e outros.

O filho do dr. Motzkin, que è
um "chalutz" da Palestina, pro-
nunclou a "kadisch" (oração) pe-
lo scu pae.

O esquife, quo foi levado por"chalutzlm" ao cemitério, estava
envolto na bandeira azul-branco.

O enterramento foi feito sob o
canto da "Hatikwa" (hymno is-
raelita).

Conforme foi annunciado, o
enterramento cm Paris é provi-
sorio, pois os ossos do illustre ex-
tincto terão de ser, futuramente,
transportados para a Palestina.
AS DrFFICULDADES QUE, TEM
DE VENCEU O PRESIDENTE DA
EXECUTIVA SINONISTA ENTRE
OS SEIS CORRELIGIONÁRIOS

NA POLÔNIA
VARSOVIA — A Orgunizíição

Mlzrachl e os Revisionistas absti-
veram-se cie comparecer á assem-
bléa que o presidente da Executi-
va sionista, Nahum Sokolov, con-
vocou especialmente para o fim
tentar a pacificação dentro do
do acampamento sionista relatl-
vãmente á opposição que fazem
os mencionados partidos aos ím\-
dos constructlvos sionistas na Pa-
lestina.

Como se sabe, Sokolov veiu &
Polônia especialmente para essa
obra de pacificação.

Infelizmente, a opposição abste-
ve-se de comparecer á. primeira
assembléa, dlfflcultando, assim, a
missão de Sokolov e Inutilizando
o seu esforço.
MAIS ,t00 JUDEUS ALLEMÃES

FORAGIDOS SEGUEM PARA A
PALESTINA

PARIS — Mais 300 Judeus ai-
lemães que se acham refugiados
em Paris seguiram para a Pales-
tina, mediante certificados obti-
dos pela Agencia Judaica, que se
esforça em diminuir o numero dos
foragidos, que é Impossível collo-
car aqui, e cujo numero augmen-
ta a cada dia.
O "EMES" MUDA DE LINGUA-

GEM EM RELAÇÃO AOS
ACTUAES ACONTECIMEN-

TOS DA PALESTINA
MOSCOU — Comnientando os

acontecimentos na Palestina, o"Emes" diz quo se deve reconhe-
cer que os árabes fizeram progres-
sos e aprenderam depois dos acon-
tecimentos do anno cie 1929. por-
que agora o movimento delles ê
centra os seus verdadeiros iniml-
gos, não contra os sionistas, mas
contra os effendis e contra o im-
perlallsmo britannico.
MORRE O PROFESSOR AZEVEDO

VIGO — Morreu nesta cidade o
professor Azevedo, que se distin-
guiu pelas seus estudos históricos
em geral e particularmente pelas
suas pesquisas relativas a- vlda,
actuação e Influencia dos Judeus
na Hespanha.
REINA A PAZ NA PALESTINA

JERUSALÉM — Melhorou a sl-
tuação em toda a Palestina, de
modo que pc'o considerar-se que
voltou a absoluta normalidade.

Os jornaes que foram suspen-
sos tornaram a apparecer o o cor-
po de policia especial (constitui-
da de soldados inglezes), que fora

TINTURAS ARTÍSTICAS E
COMMERCIAES

A. PANTALEONI
Av. Mem de Sá, 16.

CAMPEONATO DO CAVALLO
DE GUERRA

O general Espirito Santo Cardo-
so, titular da pasta ria Guurra, ap.
provou n propo#Sn do tranufcren-
elo do Campeonato dc Cavallo Jt
Guerra, na Prime.rn Ktgifto Mili-
tir, para us dinE 27 a 30 do cor-
rente,

organizado durante ns recentes
desordens, foi dL-ísolvldo.

Reina tranqulllldade em todo O
paiz.
DEPOIS DA CONFERÊNCIA MUN-
DIAL, REALIZOU-SE UMA CON-ri

FERENCIA DOS JUDEUS DA
GRAN-BKETANHA

LONDRES — Depois dc encor-
rada a Conferência Israelita Mun»
dial, que se reuniu ultimamente
nesta capital, 350 delegados do
mesmo numero de organizações
Israelitas do Império britannico «
que, todos reunidos, representam
o mandado de 51.000 judeus bri-
tannlcos, tomaram parte numa
conferência especial de boycott)
contra o hltlerlsmo.

A nota dominante no acto da
Inauguração da conferência, íol o
discurso do venerando rabbino
Gaster. rabbino da communidade
sephardl de Londres.

O dr. Gaster sublinhou, om seu
discurso, que a tragédia Judaica,
na Allemanha não pôde ser re-
solvlda simplesmente- oom bene-
íicencia e soecorros. E' necessária
uma acção política e econômica
e, por Isso, a nossa conferência é
um complemento á Conferência
Mundial realizada em Londres por
iniciativa do "Boarcl of Deputles'".

Accrescentou o rabbino:
A conferência é tida como a prl-

meira demonstração de protesto *
revolta dos elementos nacionaes e
democráticos Judaicos da Gran-
Bretanha contra a tactlca diplo-
matlea ctos judeus angllcizadofl
com o seu systema de organiza-
çõc3 de notáveis do "BoRrd of
Deputles".

Finalmente, a conferência resol-
veu formar uma organização per-
manente com o nome de "Conse-
lho dos Representantes Israelitas"'
com o fim de organizar o boycott
e coordenar a execução do mesmo
em todo o mundo.
DEMITTIDOS PELO CRIME DE

SEREM JUDEUS
BERLIM — De 15 de março

até Io de outubro deste anno, fo-
ram dispensados dos seus trabalhos
nos hofspitaes de Berlim 725 empre-
gados jucletis, entre médicos, en-
fermeiras e trabalhadores.

Segundo o relatório do comml-
sario official dr. Klein, essas cie«
missões serão continuadas

Dos demittidos 1(51 são médicos,
320 enfermeiras, 200 trabalhadores,
20 cosinheiros e 24 outros de dif-
ferentes oecupações.

Essa é a primeira nota officiaJ,
publicada sobre essas demissões.

Vida social
Realizou-se sabbado.o casamen-

to cio conceituado commerclante
desta praça sr. Miguel Aiseh e
Dora Chalfen.

Um grande numero de elemen-
tos representativos da collectlvi-
dade compareceu á festa de casa-
mento, sendo os noivos muito fer
licitados pelo seu vasto circulo de
relações.

— Contractaram casamento a,
sra. Eva Fressman e o sr. Mas
Brakarz. A noiva, filha do lllus-
tr« casal Samson e Dora Pres-
sman, é figura destacada nos
meias sociaes, sendo o noivo con-
ceituado Industrial de artefactos
de couro.

"Phenix"

Sepros Contra Fogo
"PEARL"

Assurance Company Ltd.
Reservas em todos os ramos

£ 75.000.000
34 - Rua Th. Ottoni - 34

Telephone : 3-3513

ALMOCE
NO RESTAURANT

CAMPESTRE
o terá sempre nma sadia

alimentação
PETISQUEIRAS

PORTUGUEZAS

37 OURIVES 37
(Entra fl. Airea e Alfandi**») I

Domingo appareceu o Io numero
do órgão officlnl cio Grêmio doe
Estudantes Israelitas do Rio de
Janeiro, sob o titulo "Phenix".
Jornalzlnho de pretensões modes-
tas porém elevadas, apresenta-se
com uma feição material moder-
na e uma interessantes collabora»
ção de estudantes israelitas e não
israelitas, symbolizando assim o
seu programma de união e Inter-
cambio. "Phenix", que é dirigido
pelos acadêmicos Davlcl Nusman
e M. Fisch, secretariado pelo ln«
telllgente gymnaslâno César Cha-
fir, está fadado a vencer. Aos
nossos jovens collegas, nessas vo-
tos de felicidade e saudação ft
actual directoria do Grêmio, qu©
levf assim avante uma brilhante
c útil Iniciativa.

PALACETE HOTEL
Alugam-se optimos aposen-
tos sem pensão a preços
reduzidos. Diária para ca-
sal, a partir de 8$000; para
solteiro, desde 4S000. Bas-
tante conforto, agua cor-
rente, telephone, etc.

Rua Riachuelo n. 214

IM dos BAIRROS
Prefira os estabelecimen.

tos que servem a sua clien..
tela com mais presteza e
maior solicitude.

BRAZ DE PINNA
ARMAZÉM GUAPORÉ", de João

Gomes Barreiro. Rua Guaporé
271. Tel. 8-9432.

ENGENHO NOVO
CINE-THEATRO EDISON de Ar-

naldo & Cia. Rua General Bel-
legard 12. Tel. 9-449.

HUMAYTÁ'
PHARMACIA CAPELLETT1. M.

Capellettl & Filhos. Rua Hu-
maytà 149. Tel. 6-1048.

PRAÇA DA BANDEIRA
NOVO AÇOUGUE BRASIL. En-

tregas a domicilio. Av. Lauro
Muller 98. Tel. 8-2003.

PKAIA VERMELHA
ARMAZÉM VILLELA. de J. P.

Rezende. Avenida PiEteur 2li
Tel. ü-0172.

TIJÜC».
PHARMACIA K OROG. GRANA-

DO (Fiiui.. Rua C. dc Dcnnfi.u
300 . 300-A, T, 8-3830 3 8-322S,
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A Liga de Sports da farinha enriqueceu sua fíotilha náutica com a acqui-
sjção de 2 «Out-Riggers», sendo 1 de 2 e outro de 4 remos,alémjlej «Skiff»
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licéa, em busca de diííícilima COnfeSSOU tei leítfl lutas COlUbHaftaS!
victoria sobre o conjuneto

do São Paulo
As outras partidas da próxima rodada profissional

ME'DIO — um dos me-
lhores elementos do

Bangu'

A deducção que se pode
tirar das declarações da-

quelle lutador

¦e'1J &'¦'¦''' * '*%fc____*____. - * -^
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Os technicos da Federa
cão Aquática devem re-
unir-se hoje para appro-

var a prova 
"Estados

Unidos do Brasil"
Está, convocada para hoje, íis

17 % horas, rta Fede social, uma
reunião do Conselho Technico de
Xtemo, da Federação Brasileira
drò Sports Aquáticos, para se tra-
tar da approvação da prova "Es-

tados Unidos do Brasil", dispu-
lada a lõ do corrento e ganha de
modo brilhante pela guarniçâo
representativa do C. R. Salda-
nha da Gama, de Vlctorl» ü

Francisco de ftguiar & G.a1
Penhoires sotirc Jolas

e mercadorias

36—UUA LUIZ DU CAMÕES-
Teleplionc: 2-Í.H30

-30

Um único jogo de grande im
portancia terá a próxima roda-
da do campeonato Rio-São Pau-
lo de profissionaes. Aqui, o
America enfrentará o Corin-
thians c o Bomsuccesso dará
combate ao São Bento. São
duas partidas que não promet-
tem lances dignos de aprecia-
ção. Em todo o caso, como os
quadros se eqüivalem, bem po-
dera ser que nos enganemos.
Todavia, esses encontros não te-
rão a mínima importância no
campeonato, porque todos os
conjur^tos citados se encontram
em má collocaçâo.

O único jogo de grande im-
portancia a que nos referimos
acima, será disputado na capi-
tal paulista, entre os quadros
do Bangú e do São Paulo, os
m8;s próximos concorrentes do
Palestra Italia. Apesar do Te-
sultado não poder mais influir
na collocaçâo do "onze" pales-
trino, que se acha bem avanta-
jado, o embate promette ser
duro e renhido e os quadros em
apreço vão lutar com denodo
pela segunda collocaçâo. Não se
pôde dizer qual terá mais
"chance" nesse prelio. O resul-
tado ê ura enigma c nenhum
prognostico torna-se aconselha-
vel.

Eis, em resumo, os encontros

profissionaes de domingo:

NO KIO ¦— America x Corin-
thians. na praça de sports da

rua Campos Salles. *e Bomsuc-
cesso x São Bento, na praça de

sports da estrada do Norte, pro-
vavelmente.

EM S. PAULO — Ypiranga
:.t Fluminense e São Paulo x

Bangú.
Cogita-se da antecipação do

encontro Ypiranga X Fluminen-
se para sabbado.

CURSO PARA COZINHEIRAS
Constando de 12 aulas, uma por semana, as

quartas-feiras — de 2 ás 5 horas, começan-
do no dia 22 de Novembro de 1933.

Inscripç&o: 6$000 adeahtadamente.

PROGRAMMA
1*. aula -- Creme deli-

cia (sopa); Souf-
fló de espinafre;
Fricadelles de carne
com molho; Sur-
presas.

2* aula — Sopa dc le-
gumes; Bifes com
purée de batata^;
Couve-flor de fri-
casse; Bananas co-
berlas.

3* aula — Creme argen-
tée (sopa); Bolinhos
de carne; Vagens;
Panqueca de bata-
tas; Pão de minuto.

4o aula — Canja; Peixe
frito; Batatas cozi-
das; Merenda (bolo)

5" aula — Roast-bcef;
Soufflée de batatas;
Beringela com to-
mates o cebolas:
Pudim de laranjas,

ti" aula — Massa gratin
com molho branco;
Frango assado com
purée de maçã;
Manjar de leite.

Ia aula — Pudim de le-
gumes; Vitella en-
sopada; Repol h o ;
Torta de fruta, (da-
masco)

8* aula — Sopa de pão;'
Costeleta dc porco;
Abobrinha verd c;
Tarteletes de maçãs.

ty- au]a -_ peixe cozido
Molho delicioso;
Arroz de peixe; Bis-
coutos.

lü* aula — Sopa de es-
pinafre; Pudim de
vitella com molho;
Purée de abóbora;
Pancake.

11* aula — Carne assa-
da; Arroz de forno
(simplfts); Maxixe;
Geléa ae laranjas.

12a aula — Pão de car-
ne; Macarrão com
queijo; Salada de
tomates; Garibaldi.

SECÇÃO DE ECONOMIA DOMESTICA

X^ljíj!*^

AGENCIA ÜA PRAÇA JOSÉ DE ALENCAR
RUA MARQUEZ DE ABRANTES, 3-V

Telephone: 5—2885

ROBERTO RUHMANN —
um dos vencedores de

Du'du'
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Curso de Culinária |

O "Diário dc Noticias" é y.i.
jornal que tem o culto da jus-
tiça como um apo.stolado. Varias
vezes tem profligado com calor
os que abusam da bôa fé do pu-
blico e da bõa.vontade da im-

prensa.
Orlando Américo da Silva

(Dúdú) chegou de São Paulo,
disposto a lutar aqui. Tivemos
informação dé que era um luta-
dor sem probidade, tanto que ja
havia feito lutas combinadas na

terra bandeirante, inclusive com
Roberto Kuhmann, em Arara-

quara, si uão nos falha a me-

moria. Era seu "manager" Ber-

nardo Wull (Peru). Quando este

veiu á nossa redação solicitar

propaganda para Dúdú um pro-
fissional que não respeitava o

publico. Houve protesto. O facto

se passou dias antes da nova

luta com Ruhmann, aqui. Ber-

nardo Wull nos deu sua palavra
de honra que, desta vez, tudo

seria differente. Realizado o

combate, na presença do gene-;
ral Flores da Cunha, Dudu íoi

derrotado pelo syrio-argentmo.
O modo pelo qual foi derrotado
surprehendeu, quando mais tar-

de, veiu a se saber que, effecti-
vãmente, tudo tinha sido uma
farça, habilmente representada.
E Bernardo Wull nos confessou,
depois, sua grande desillusão...
E como essa, muitas outras lu-

tas... Sexta-feira ultima, 17,
"O Globo" publicou algumas pa-

as de Orlando Américo da

Silva (Dudú), em que elle con-

Cessa implicitamente ter feito

lutas combinadas. Se não, ve-

jamos: .
, "Fui um homem sem aa-

versarios ou com aflvr~--:os

que não desejavam luto; duro

commigo". E mais: "Mas aqui

no Brasil é dirrioil fazer-se isso.

Em primeiro logar porque nao

encontramos adversários que lu-

tem no duro. Surgem obsta-

culos de toda a ordem e, muitas

vezes, um lutador tem que ce-

der a imperiosas necessidade.

preferindo uma derrota a mor-

rer de fome..." Perceberam
claramente os leitores 

"

Observemos mais uma vez:
"Por que você não atirou o acl-

versario fora do ring? Por que

nio lhe applicou uma cabeçada

na boca do estômago 1 Eu so

poderia responder com_ outra

pergunta: Mas quem quiz lutar

no duro commigo 1"
Não temos má vontade com

i- hum lutador. Entretanto, a

nossa razão de ser esta na de-

fesa que fizermos dos interesses

do publi Um lutador pode
viver sem descer á venahdack.
Oua- ¦ se vende, perde a eon-

fiança da imprensa e do publi-
co que elle illudiu, desrespeitai*--
d(1

Ò que se verificou aqui, com

Dudú, já havia sido observado

em São Paulo, pois, toi de IJ

que uos veiu a denuncia. &*ra

nue Dudú é, assim, tão grande
lutador, que só ¦pôde fazer lutas

combinados pelos logares em

que anda 1 Se assim é, os gran-

des profissionaes de luta livre

dos Estados Unidos devem ±u-

gir delle como o diabo foge da

Cf"7'-" . ÍIOAÍ.
Dudú procura lutar com ueoi.

ge Gracie. Haverá empresário

que queira fazer a peleja i fc .0

,;ublico terá a ingenuidade de ii

vc outro combate do homem

nua .iá abusou tantas vezes de
1 sua boa fé ? E a imprensa se

àcumpliciàrá com o profissional
oue deslustrou o sport, e metteu

iío bolso o dinheiro do publico
^nr/y-f-mvln 

-

relações entre o Tijuca Tennis
e o Praia das Flexas Club

—in—

Um cavalheiro qne não tem muita noção do
espirito sportivo

CONTRACTO DE UM DOS IRMÃOS GRACIE, QUE
DEVERA' DAR LIÇÕES DE JIU-JITSU AOS OFFI-

CIAES DA LIGA

1° tenete-medico, dr. He-
riberlo Paiva, da Marinha
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Foi realizada, recentemente, a

travessia a nado de Jurujuba á
praia das Flexas, da qual parti-
cjparam nadadores do. Tijuca
Teiinis Club e do Praia das Fie-
:.as Club. A bella prova foi ga-
nha correcta c brilhantemente
pelos tijucanos Álvaro Sá, no
primeiro posto, e Carlos Flores,
em 2o logar.

Passados muitos dias, eis que
o director de natação do Praia
das Pkxaa Club, sr. Sérgio
Amaral, querendo 

-justificar a
<.cirota dos representantes do
seu club, se dirigiu a um ves- i

pertino, por meio dc uma carta,
far.__ido insinuações pouco ca-
valhei rescas acerca do transcur-
so e do desfecho da prova.

E' lamentável a falta de ea.

pirito sportivo do sr. Sérgio
Amaral." Os rapazes do Tijuca,
vencedores daquella competição,
sabem respeitar seus adversa-
rios e não commetteriam faltas
que pudessem reflectir sobre sua
í L .itação individual e sobre o
renome do club que tão ardoro-
semente defendem.

Além disto, a prova foi con-
trola'.'*. por homens de idonei-
dado comprovada. Um delles foi
o 1" tenente medico, dr. Heri-
berto Paiva, da Liga de Sports
da Marinha, cidadão de caracter
íli.bado, cuja condueta absoluta-
mente f* r>?a e leal não admitte
vacillaçõea cretinas de quem
quer que seja. Os demais tam-
b ..-i seriam incapazes de aco-
bertar irregularidades.

Deplorando a attitude infeliz
do director do Praia das Flexas
Club, registramos com satisfa-

ção o gesto de Álvaro Sá e Car-
tor Flores, tijucanos de tempe-
ra, que se mostram dispostos a

repetir a prova 
"contra todos os

¦ü.vtrsarios que tiveram da pri-
meira vez".

Não acreditamos que a dire-

etv._ia do Praia das Flexas Club,

que tão fidalgamente foi recebi-
da, com os seus amadores, lia

tempos, no Tijuca Tennis Club,
< sse a aceão infelicíssima do
«v. Sérgio Amaral, tço dcsele-
-..nte e sobretudo injusta.

Capltáo «le Cor-
veta Attila dc
Monteiro Ache,
presidente dn
Liga de Sports

da Marinha

^9_Í_____i*&______ -
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A benemeri-
ta ti 1 g a dd
Sports da Ma-
rinha, que
vem sendo
masnlfloamen-
to orientada
pelo capitão de
corvotô Atti!.*-
d o Monteiro
\ o h ê, seu
actual presi-

dente, acaba
de enriquecer
aua fiotilha
náutica cora a
áeqplslgáo de
diversas em-
barcaçOes. As-
sim 6 que já,
foram adquiri-
dos doia out-
rigffers o um
sltlíf. Os out-
rlgers süo do
dois O qualvo
remos, respe-
ctl vãmente,

W grando o • ithuslasmo nas
bostes da pres .ígiosa entidade

pela próxima ti_n:porada sporti-
va, pois que, em 1034, os seus
representantes promettem ele-
var mais alto ainda o renome da
Liga nas cpmpèti.QO.es de que par-
tlolparein, tanto no mar eomo em
terra firme.
O CT-Un NAVAIi N.V FEDERA-

•CAO «13 ESGRIMA
Soubemos tambem da possíbl-

lidado da liga maruja disputar
, o campeonato da Federação de
Esgrima, sendo que, para este
fim, o Club Naval so filiará a
esta Instituição. Não necessita-
mou pôr em relevo a importan-
cia que o facto terá para o ma-
gnlfico sport do üorete e da
espada. Os officiaes marujpa são
respeitáveis esgrrimistas, talvess
dos melhores do continente. Dalil
n-lo será exaggero considerar
como brilhante o próximo cam-
peonato.

O JIT.-JITSU NA tlGA tíES
«IS fiPOUTS «A. MARINHA.
Ha multo tempo que vem sen-

CARLOS GRACIE -- O
experimentado technico

de jiu-jitsu!
mm%ymmmgmmmmm^mmm^mmm%

do estudada a possibilidade^ d*»
um contracto com os irmãos Gra-
cie, afim de serem ministradiis
aulas do jlut-jitsu á offieialida-
de que pertence á Liga de Sport»
da Marinha. Hoje, entretanto, já
podemos dize-r aos nossos leito-
res que essas negoeiações vão
bem adeantadas e promettendo
um resultado satisfactorlo.

Conhecida que 6 a habilidade
dos irmãos Gracie na terrivel ar-
ma japórieza, assim como o eo-
nheciniento profundo que poü-
suem da mesina, a iniciativa da
Liga do Sports da Marinha s6
podo ser digna de applausos. Os
briosos officiaes do nossa Arma-
da vgo ter, por * conseqüência,
uma o P P o r t u n, 1 d a de nia-
ghifloa de conhecer oa segredos
do jiu-jitsu, por intermédio dof.
ensinamento dos Gracie.

Movimento Turfisia
A ASSEMBLÉA DE HONTEM NO [Petronilho, o grande atacante

JOCKEY CLUB [paulista, já é campeão proíís-
foram tiüTOS õTdoísIiembros para A sional da Argentina!

COMMISSÃO DE CORRIDAS —-m—
Foi elle que, decidiu o campeonato contra o

Chacaritas Junior

O^r.i uv , |" ¦¦¦ n*i____i^—*i— 
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ÕlíínTDoiiiingos - o Hacional-
toi derrotado pelo Penarol!

A contagem final foi de dois tentos a zero

ip-
Os programmas das próximas

- - reuniões —

i

Foi realizado, domingo, em

Montevidéo, importante 
-jogo en-

tre os quadros do Penarol e do

Nacional, que finalizou com a

victoria daquelle por -xü-

O Nacional, a que pertence o

nosso famoso zagueiro Domin-

cos, travou unia luta empolgan-

to com o Penarol, porem, nao

pôde impedir que suas redes tos-

sem por duas vezes balançadas

pela offensiva adversaria.

Os uruguayos chegam
hoje, para o Campeona-
to Sul-Americano de Box

O Campeonato Sul-Americana
de, Box, terí* Inicio no -próximo

domingo, -com quatro Brandes
combates.

Reunido oa melhores amadores
do continente, o certatv.cn esta
destinado a um exito sem prece-
dentes na historia do nosso pu-
Bilismo. E' a primeira vez que
o Blo assiste a uiri torneio pugi-
Hstico de tão consideráveis pro-
porções.

Veremos, numa disputa sensa-
cional, brasileiros, argentinos e
uruguayos. As tres equipes ee

apresentam magnlfioamente con-
slituidas, cada quai com mais

esperanças. Ahi estA, Dem prox -

mo, o exemplo do quadro brasl-
leiro quo tão confiante so encon-

t!ÍL 
pelo "Neptunia" chega hoje,

ao Rio, a delegação uruguaya
«ue vem disputar o Campeonato
Sul-Americano do Box. A equi-

po estíl magnlTicamento consti-
tuida, sondo do esperar que faça
uma bella figura.

Cochet e Plaa a caminho
do Brasil

PARIS, it (U. P-) — Oa co-
nhecidos tennistas francezes Co-
chet o Martin Plaa, annunciarain
quo embarcarão com destino no

Kio do Janeiro no próximo dia

30 do corrento.
Esses jogadores, como se sabe,

vílo realizar uma sério de mat-
cheí nos moldes da disputa da
Tu-a Ouvis no Urn fil. Argentina
e Chile. Em seguida, embarca-
rito para oh Estados Unldot;. de-
vendo medir forças cm Novn
Vorlc eom os tcnnlsLm Bmo<|lea-
nos BlUWorth Vinca o Wllliam
Tlldcn. . _ _ . ..

Terminada a "tournfie". Cocliet
e PVsa regresnarão à Franca.

DOMINGOS — o kcrack'
brasileiro do Nacional, dc

Moiuevidéo

i_; ^B I^^PS^^ffl^Jr*:

Isidro Sá seguiu, hon-
tem, para a Bahia

ESTEVE BASTANTE CONOOIt-

ItIDO O E.MDAIlftUE UO POPU-

J_.\R PUGILISTA

Isidro Pinto de Sá 6 uma figu-
ra jA radicada no ambiento bra-
sileiro. Aqui aprendeu a "bo-

xar", conquistando os seus pri-

meiros grandes triumphos sob
os applausos sinceros do publico
carioca. Indo para os Estados

Unidos aperfeiçoar-so, Pinto de
Sã pdde verificar o quanto 6 es-
timado em nosso paiz, pois que,
de regresso, foi recebido cíirl-
nhosamente polo nosso publico,
pela imprensa, etc.

Hontem, Isidro Pinto do SA,
antes dô embarcar no "Orania",

com destino A. Bahia, ondo vae
em visita (l sua progenitora, of-

ferectu um "drlnk" nos seus
amlg-oa da Imprensa, entro os
quaes so encontrava o nosso ro-
daotor Bportlvo. Pinto de Sá, que
estava em companhia do mm es-
posa, rscebr-u votos do bOa via-
Kc-m do todou os presentes.

Compareceram Jornalistas, aml-
Roa o admlrndores do popular
"boxador", Inclusive -loué Bnnta
o senhora, Ucrt Perry, Zcmann,

1 ete.

Realizou-se, ..ontem, na eéde do
Jockey Club, a annunciada assem-
bléa geral para eleição âs duas va-
gas existentes na Commlssfio dc
Corridas.

Grande numero dc soclcs com-
nareceu & séde da Avenida Rio
Branco, cujo saldo principal ficou,
assim superlota-do.

A assembléa íoi presidida pelo
sr. Fernando de Magalhães.

Procedida a eleição, foi vcrlll-
cado o seguinte resultado:

Rogério do Freitas e Tudo
Neiva de Lima Bocha — 373 votos.

No final o sr. Lima Bocha apre-
sentou uma meção de solldarle-
dade ao presidente da Sociedade,
pelos grandes o inestimáveis ser- j
viços prestados ao turf o ao Jo-
ckey Club. S. e.. com a palavra,
declinou da apresentação dessa
moç&o. Um consocio, pedindo a
palavra, solicitou da mesa infor-
mações da moção que o pediram
para aesignar. Tomando a pala-
vra, o sr. Lima Bocha explicou a
natureza da moção o que a pedido
do sr. Linneu de Paula Machado
havia retirado. O er. Adelino Pin-
to, conhecedor des termos da mo-
çao, pediu que a mesma fosse, en-
tão, acclamada pela assembléa o
nao votada. Tal Indicação foi ap-
provada unanimemente. O ar. Bri-
cio Filho tomando a palavra pe»
dlu á assembléa que fosse estensl-
va aoa auxiliares do presidente,
Conselho Consultivo c Conselho
Fiscal, a moção.

Ficou deliberado, tambem, que
tal moção íesse publicada noa
Jornaes.

A seguir foi encerrada a sess&o.

O PROGRAMMA DE DOMINGO

Ficou assim organizado o pro-
gramma da próxima reunião:

Ia carreira — Premio clássico
"Imprensa Fluminense" — 1.800
metros —- 15:000S — Astorla 48
kilos, Brahma 50, Hall Mark 55,
Deliciosa 53 o Vicentina 53.

2* carreira — Premio "Levla-

than" — 1.600 metros — 4:000$
Badana 62 kilos, Boyal Star

52, Mloulm 54, Bosanita 52, Pi-
cuman 54. Zlnga 52 e Zero 54.

3» carreira — Premio "Xavier"
1.500 metros — 4:0008 — Col-

méa 51 kllcs. Masslço 52, Trahldor
56, Yapon 52. Xarope 54, Marqul-
ta 50, Kruppe 53, Hepacaré 50,
Legenda 48. Ubi 50 e Kleops 50.

4» carreira — Premio "Bruce" —
1.500 metros — 4:0005 — Panam
50 kilos, Jaçatuba 52, Yatagan 53,
Piathero 52, Ticket 52 o Haragan
54 kilos.

5» cas-relra —- Premio Sucury —¦

1.600 metros — 5:000$ — Vexilo
50 kllcs. Vichy 53. Yolanda 52,
Valence 62, Guarany 50 c San Sal-
vador 53.

0» carreira — Premio "Tupan
1.750 metroe — 4:000$ — Ll-

bertlno 53 klloa, Kid 60, Bnyon 40.
Aveiro 60. Matupiri 52. Anonymo
62. Tnreo 48. Universo 54 o Fun-

7» carreiro — Premio "GahypM

1.600 metroa — 4:0009 — S*a

38 kilos, El Polaco 43, Topaae SS,
Trltonla 54, Pebete 50, La Sonki-
na 50 e Facelia 34.

8a carreira — Premio "Ufano"
2.200 metroa — 7:000$ — Car-

mel 55 kilos, Luminar 59. Clever
Boy 53, Sueno Largo 50, Belfort
54, Double Steel 50, Caton 54,
Sastre 54 c Lakln 49.

9» carreira — Premio "Vulcain"
1.750 metros — 5:0008 — El

Ghazl 52 kllcs, Hoquendo 50, Des-
pllchado 54, Bon Aml 48, Servidor
50 e Flfa 56.

Premlca do betting: Tupan —
Gahypló e Ufano.

PETRONILHO — o ia»
moso forward paulista,
agora campeão argentino

QUATRO ANIMAES DO SUL
PARA O RIO

Dentro de alguna dias, darem
ser embarcados para o Blo os ani-
mães Assis Braall, Gln Puro, Fio-
rea da Cunha o Don Splnelll, per-
tencentes ao turfman gaúcho ge-
neral Flores da Cunha.

Ao que sabemos, acompanhando
ca referidos animaes virá o trel-
nador Lipidlo Corrêa, que ficara
no Eio.

AISTAXO FOI DESTINADO
A SELLA

Par um turfman dc Fera&mbu-
co. foi adquirido o nacional Ais-
tano, que será destinado a sella.

GAVIÃO FOI VENDIDO

Tambem destinado a sella, foi
hontem vendido o cavallo orlcn-
tal Gavião.

DEPOIS DA VICTORIA DE
HALL MARK...

Os potroa Ino, Impar, Ida o
Isarga, que estavam acs cuidados
de Cornelio Ferreira e Christiano
Filho, serão entregues hojo ao
treinador JoSo Cherublm. Oa fi-
lhes de Magazln pertencem á tur-
ma de 1934.

OS JOCKEXS MAIS VICTORIOSOS
NA TEMPORADA

Com a ultima reunlüo, assim
ficou a classificação dos Jockeys
ganhadores no corrento anno:

Victorias

___________ Hís^'1 ^"*^55B ____________

Entre infantis e juvenis
da Amea

Os Jogos entre o Botafogo e o
Andarahy, em disputa dos torneios
infantil e Juvenil da Amea, ac-
cusa os seguintes resultados:

Infantis — Botafogo, 5x0.
Juvenis — Empate, lxl.

Reduzino dc Freitas
José Salfate 
J. Mesquita ...
Ignacio de Souza
J. Canales ....
Armando Rosa .
W. Andrade 
Salustiano Baptlsta
Geraldo Costa 
C. Fernandez 

A REUNIÃO DE

07
53
44
40
39
30
30
23
22
21

SABBADO

Para a próxima sabbatlna, o
programma 6 o seguinte:

1* carreira — Premio "Kamara-

da" — 1.500 metros — 3:0008 —
Vampiro 52 kilos. Errante 50, Ju-
ra 48, Lena 64. Yamngata 56.
Bourgogne 60. Broadway 48, Ebro
55 o Glgolette 54.

2» carreira — Premio "Xarope"
— 1.600 metroa — 5:000* — Luar
94 kilos, Yetim &4. Princeza do
Norto 53. Fanática 52. Zelaya 32.

Yonieta 52, Galmita 52, o Betty
Boop 52.

3a carreira — Premio "Hall

Mark" — 1.400 metres — 3:0008
Cock Robln. 53 kilos, Tropical

54, Claro de Luna 51, Deíence 56.
Negro 53, Toblba 56, Joannlna 48
e Silles 50.

4a carreira — Premio "Anangel"
1.500 metros — 3:0008000 —•

Acuerdo 52 kilos, Delva 56. Pias-
tra 49, Altercsa 50, Jemopotyr 50,
Alhambra 62. Vingativo 50, Lam-
prelá 48, Bolívar 52 o DSo Pedrito
53 kilos.

6a carreira — Premio "Kid" —
1.600 metroa —• 3:5008 — Porte-
na 50 kllcs, Chevalier 52, Marie-
na 51. Palospavos 49, Cartier DG,
Astro 51, Kamarada 52, Hudson 49,
Dollar 48, São Sepé 48, Araxita
54, Yak 54 e Crepúsculo 50.

6a carreira — Premio "El Gha-
ai'.' — 1.600 metres — 3:5008 —
Roulien 50 kilos, Dus 49, Queirolo
48, Millaman 49, Pata 50, Bo!!-
chero 52, Vlol&o 56, Zorrastron 55
o Phebo 52.

Prêmios do betting: Anangel -—
K1U e El Ghazl.

KAZOO, LAKIN E SERVIDOR

De Silo Paulo, chegou hontem o
conhecido treinador José Flló Mar-
tins, acompanhado das éguas Ka-
zoo, Lakln e Servidor, de proprie-
dade do turfaiaa Theotonio Lara
Campeã.

Petronilho do Brito, o graricle
jogador de football d-e S. Paulo,
triumphou definitivamente na
Argentina! A sua carreira prof is ¦

sional, no paiz irmão, tem sido

pontilhada de êxitos iràguala-
veis. Ainda no ultimo domingo,
Petronilho, que pertence ao San
Lorenzo de Almagro, deu o

campeonato ao se uclub, sagran-
do-se, concomitantemcntc, cam-

peão argentino!
A situação do certamen cr;*,

esta: o Boca Juniors, do qusl
faz parte o ex-botafoguensfl
Martin, estava como leader, um

ponto á frente do Sau Lorenzo
Domingo, o River Plate, elub dn

famoso Baniabé Ferreira, der-

rotou o Eoca, e o Sau Lorenzo,
abatendo o Chacaritas Jumot.

pulou para a vanguarda, arre-

batando o campeonato.
A victoria foi conseqüente de

um único goal, obtido, aliás, de

fôrma espectacular, pelo noss-o

celebro Petronilho, que foi alvo

de uma das maiores acckma-*

ções já verificadas nas "can-

chás" portenhas.

O seleecionado paulista

de profissionaes realiza-

rá, hoje, rigoroso ensaio
Annunc!a-so para hoje, em

Sio Paulo, rigoroso treino fioa
jogadoras Indicados para si^ lor-
maQüp do seleecionado profissio-
nal'que representará, a Apea iío
proximo campeonato promovido
pela Federação Brasileira dí*
Football.

Bmquanto os bandeirante pro-
curam adextrar-se, os carioca*
pérmaiievem lnactlyos havendo
até segundo so propala, u proba-
bilidade de enfrentarem os flu-
mlnónsés sem o preparo indis-
pensavel.

O Torneio Initium de

Water-polo do Nata-

ção e Regatas
O Club dc NaLuyfio e Regata.,

promoveu o torneio Initium do
seu campeonato Interno, do qual
saiu vencedor o team "Nelson Du-
prat".

O resultado doa jogos foi o sc-
guinte :

1° Jogo — Pedro Santos s Au-
rello Domingues. Venceu o pri-
meiro, \V. O.

2o jogo — José Barros x Alfredo
Durào Venceu o ultimo, por 4x1.

3_ jogo — Nelson Duprat >: Pe-
dro Santos. Venceu o primeiro,
por 4x0.

40 jogo — Alfredo Durão *?. Ncl-
son Duprat. Venceu o ultimo, por
3x0.

1
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LINHAS TRANSOCEANICAS
DA EUROPA PARA A AMERICA DO SUL
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PROCEDÊNCIA

PORTOS

Londres  21
Antuérpia  '-'» '

Marselha  23 ;
Bremerhacen.... 23 '
Havre  24
GlasROw  25 .
Amsterdam .... 27
Gênova  28
Hamburgo  23
Londres  29
Geno**. a  30 ,
Southampton ... 3
Antuérpia  5 I
Marselha  5
Hamburgo  5 |
Hamburgo  5
Hamburgo  9
Londres  11
Londres  11
Havre  12
Gênova  12 ,
Bremen  16 |
Amsterdam .... 18
Southampton.... 17
Hamburgo  19
Marselha  '23
Liverpool  23
Havre  24
Londres  25
Trieste  28
Gênova  28
Londres  1
Bremerhaven .. 11
Amsterdam .... 8
Londres  S
Gênova  í) !
Londres  22 j
Southampton ., 28

UIO OB JANKIKO

NAVIOS

Gnscony 22 jOlympier 23
Alsina 23
Sierra Nevada... 24
Eubée 25
Phidias 25
Flandria 27
Uelvedere 28
Monte Rosa 28
Deseado 29
Oceania 30
Asturias 3
Jjsepli Charlottc, 5 |
Campana ........ 5
Monte Rosa 5
Gen. Osório 5
Cap Arcona 9
Almeda Star 11
High Prineess.... 11 jKerguelen 12
C. Biancamano... 12 1
Madrid  .6,
Zeelandia 18 :-
Almanzora 18
Monte Olivia. ... 19 ,
¦luaruiú 23 !
Lin nel! 23 '
Gro.ijc 84 jFligli Brigade.. .. 25
Neptunia 28 

'

Principessá Maria 2S
Ávila Star  1
Sierra Salvada... '.
Orania 8
Iligb Patriot 8
Augustus 9
Hisrh Monarch... 22
A-lurias 28

B
B.
B.
B.
B

DESTINO

PORTOS

Santos ..
H. Aires.

Aires.
Aires..
Aires.,
Aires.
Aires.

B. Aires.
B. Aia.s.
B.
B. Aires....
B. Aires...,
Santos ....
B. Aires...

«-.ires...
Aires...
Aires...
Aires..,
Aires...
Aires....
Aires...
Aires...,
Aires...,
Aires....

Hamburgo.
B. Aires....
B. Aires...,
B, Aires..
I!. Aires...
B, Aires...
B. Aires...
B. Aires..

Aires...
Aires..
Aires..
Aires..
Aires..
Aires. ..

rt c/i
a o

Sk.S

4-8000
3-4827
3-2930
4-6121
4-6207
3-4830
2-9900
3-5840
4-1582

MERCADO CAMBIAL
LIBRA, 90 d., 4, 60S000; á v., 3 31/32, 60$472

DOLLAR, 11Ç230 — ESCUDO, $570

IUO, 21.  O mercado cambial bancário abriu in-
alterado com relação á libra, que foi mantida ein 60$ |
contra 599592 no ultimo dia util e mais firme vela-
tivamente ao dollar que foi cotado a 11$230 contra
119-100 da ultima cotação.

A's 10 horas, o Banco do Brasil affixou a seguinte |
tabeliã:
Libro, a 90 d..
Libra á vista.
I«iI.ra, cabo, .
Dollar. . . . .
Franco ....
Marco
Liila

60$000
60$472

119230
$785

49485
$990

Franco belga . --SQ15
Peseta -$520
Franco suisso . 39035
Escudo Süliõ
Peso arg. papel. 4?700
Montevidéo . . 7$0()0
Mil réis ouro . 6Ç226

S/Lisboa 107.50 107.00 |
S/Berlim 13-62 13.6o!
S/Amsterdam s*0(l 8*0i*
S/Berne 16»80 16.80
S/Bruxellas 23.33 23.33

FECHAMENTO
A* vista, p/libra: H°i8 Fech. ant.

S/Nova Yorlc 0.37.00 5.28.75
S/Genova 61.70 01.70
S/Madrid -10.00 40.00
S/Paris  .. .. 83.20 S8.00
S/Lisboa 107.75 107.00
S/Berlim  .. .. 13.6a 13.05
S/Amsterdam 8-07 s-05
S/Berne 16.77 16.80
S/Bruxellas SM0 23.33

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

B.
B.
B.
B.
B.
B,

Aires  4-8000
3-5840
4-8000
3-4S27
3-2980
4-1582
4-1582
4-1582
4-7200
4-SOOO
4-6207
3-5840
4-6121
2-9900
4-8000

4-15S2
3-2930 i
3-4830 ¦
4-3207
4-8000

3-58*10
8-684 fi

, 4-7200
4-6121
2-9900
4-8000

, 3-5840
. 4-8000

4-SOOO

Para as suas coberturas o Banco do Brasil com-
orava:

A 90 DIAS Dollar 10*970
Libra 699170 Franco 9705
Dollar 109870 Lira 9915
Franco 9"00 Marco 49205
Lira 9935 CABO GRAM MAS
Marco 49205 Libra 599770

A' VISTA Dollar 119020
Libra 599570

A's 13 Vs horas, por oceasião da reabertura, o Ban-
co do Brasil manteve as mesmas taxas da abertura.

Camara Syndical dos Corretores
CURSO OFFICIAL ÜO CAMBIO

Londres
4 

..-tidres. á v
8 31/32. .

Paris. . . .
Allemanha. .
Italia. . . .
Portugal . .
Bélgica, ouro
Hespanha. .
Suissa. . . .

90 dias.
60$000

G09-172
$735

4J485
9900
9507

29615
19520
89C35

119270
Çõtiõ

79576
89710

DA AMERICA DO SUL PARA A EUROPA
PROCEDÊNCIA

PORTOS

KIO DB JANEIRO

NAVIOS «sa
tn

DESTINO

PORTOS

ES

_,.

Aires.
Aires.
Aires.
Aires.
Aires.
Aires.
Aires.

K.
B.
B,
B
tl
B
R.

Kio 
B. Aires...

Aires...
Aires...
Aires...
Aires..,
Airos...
Aires..
Aires..

A irei. .
A i res..
Aires..
Aires..,
Aires..

Rio 
1! Aires..
Santos ...
B, Aires..

Aires..
Aires.

Aires. .
Aires..
Aires..
Aires. .

Aires.*.
Aires..
Aires..
Aires...
Aires..
Aires..
Aires. .
Aires. .
Aires..
Aires.
Aires.
Aires.
Aires.
Aires.

>•«•¦••

B.
B.
B.
B.
lí.
B.
IV
B,
li.
...
B
1.
R.
B,
B
B.
B.
B.
B.
B.

22
22
25
27
29
30

2!)
30

1

11
12
13
11

17
18
13
18
IR
2a
20
21
21
20
23
27
2?
31

«1
6
7

16
17

Delambre 23
M. Sarmiento 22
Neptunia ........ 22
Massilia 25 |
Prince Giovanna. 27
Gen. S. Martin... 29
Balzac 30
llngé 30
Indier 80
Uelle Isle 30
llolbein 1
Augustus 2

. rlanza 3
Andalucia Star... 5
Hiirh Chieftain .. 5
Monte Paschoal.. fi
Alsina 7
Flandria 11
Sierra Nevada.... 12
Oceania 13
Kubée 14
Cuyabá 15
Asturias 17
Josoph Charlotte. 18
Brontè IS
Deseado 18
(".nn. Arcona 1°
Campana 20
Monte Rosa 2i>
Belvedere 21
Montferland 21

Almeda Star 20
C, Biancamano... 2"
Gen. Osório 27
Olympier 28
Almanzora 81
High Princess... 2
Zeelandia 2
Madrid 4
Mendonza 6
Guarujá ........ 7
Ávila Star 16
Gen. Artigas 17
Orania 23
Principessá Maria 24

Liverpool
Hamburgo
Trieste ...
Bordeaux .
Gênova ...
Hamburgo

3-4830
4-1582
8-5840
4-6207
3-5840
4-1582

Londres  3-4830
Hamburgo ...
Antuérpia ....

Havre 
Liverpool ...
Gênova
Southampton.
Londres 
Londres 
Hamburgo .*.
Marselha ....
\pi. terdam . .
Bremen 
Trieste 
Havre
Hamburgo ..
Southampton.
Antuérpia ...
Liverpool ...
Londres 
Hamburcro....
líuropa......
Hamburgo ...
Trieste
Amsterdam ..
Londres 
Gênova 

B. Aires
Antuérpia...

Sciuthampton.
Londres 
Amsterdam...
Bremen ....
Marselha ...
Gênova 
Hamburgo....
Londres
Amsterdam .
Gcnova ,

4-2698
8-4827
4-6207
3-4830
3-5841.
4-8000
4-7200
4-8000
4-15-*"
3-2930*_!-99lii)
4-K121
3-5840
4-6207
4-2G9S
4-8(100
3-4827
S-4830
4-8()0(i
4-15H'-
3-2980
4-1582
8-584(1
2-990(1
4-7201!
3-5S40
4-1582
3-4S27
4-8000
4-8000
2-0900
4-612!
8-2930
3-2930
4-15S2
4-7200
2-9900
3-5810

Nova York, á v..
Tcheco-Slovaquia
Montevidéo . . .
B. Aires, pape! .
Hollanda, florim.
Japão, yen . . .

MERC. DE MOEDAS
Libra est., papel. 77$500
Peseta  29000
Lira  19250
Escudo  9700

EM SANTOS
RESUMO DO MERCADO DE CAMBIO

SANTOS, 21. — O mercado dc Santos abriu ás 10
horas e 23 minutos, com o Banco do Brasil compran-
do libras a 599170 e dollares a 109950, assim se con-
servando até ás 13.40, hora em que modificou o preço
do dollar para 109870, conservando a libra o mesmo
preço.

EM PARIS

EM NOVA YORK
NOVA YORK, 20.

FECHAMENTO
Telogrnphica:

S/Londres, por libra
S/Paris, por franco.. .. .. ..
S/Geivova. por lira .. .. .. -•
S/Madrid, por peseta
S/Amsterdam, por florim.. ..
S/Berne, por franco
S/Bruxellas, por franco
S/Berlim, por marco

Hoje Anterior
5.31.00 D.24.50
ti. 39.00 ll. 36.00
8.00.00 S.56.00

13.28 13.24
65.85 05.55
31.65 31.50
22.76 22.07
38.99 38.78

ABERTURA (9.83 horas)

Hoje
NOVA YORK, 21.
Telegraphica:

S/Londres, por libra
S/Paris, por franco.. .....
S/Genova, por lira
S/Madrid por peseta79.HIII s/Amsterdam, por florim.. .

4$700 S/Berne, por franco
S/Bruxellas, por franco. .. .
S/Berlim, por marco

EM BUENOS AIRES

5.36.25
6.46.00
8.70.00

13.44
66.49
82.00
23.00
39.35

Anterior
5.31.00
6.39.00
8.00.00

33.23
6,-).S."i
31.65
22.76
38.00

BUENOS AIRES, 21.
ABERTURA

Taxa telegraphica: Hoje
S/Londres, por $ ouro, t/v.. -12 '-'¦'.0

S/Londres, por 9 ouro. t/c. 42

EM MONTEVIDÉO
MONTEVIDÉO, 21.

ABERTURA
Taxa telegraphica: Hoje

S/Londres, por S ouro, t/v.. 34 ,s
S/Londres, por S ouro, t/c. 35 

AnterioT
•12 7/16
42 %

Anterior
34 %
35 %

PARIS, 21.
FECHAMENTO

S/Londres, á vista, por libra , .
S/Italia, á vista, por 100 liras .
S/Nova York, á vista, por dollar

Hoje
83.35

134.75
13.55

Ant.
83.00

334.73
lõ.Tõ

EM LONDRES
LONDRES, 21.

TELEGRAMMA FINANCIAL
Taxa de desconto:

Banco da Inglaterra
•.aneo da França"atico da Italia  ..
Banco da Hespanha
Banco da Allemanha
Em Londres, 3- mezes ....
Km Nova Vork, 3 mezes, t/v,.
I.m Nova Vork, 3 mezes, t/c..
Londres, s/Bruxellas, á v.. i. .
Gênova. s/Londres, á v., £ . .
Madrid, s/Londres, á v., £ . .
Gênova, s/Paris, á v«, 100 frs..
Lisboa, s/Londres, t/v., por £.
Lisboa, s/Londres, t/c. por £.

ABERTURA
A' vista, o/libra:

S/Nova York 
S/Genova  ..
S/Madrid
S/Paris

BOLSA DE TÍTULOS
RIO, 21. — A Bolsa de Titulos correu regularmente

animada, sendo as vendas as seguintes:
POR ALVARÁ Minimo Máximo
298 Munic. 7 %, pt., D. 1.535  1759000

Fech. Ant.
2 %

_ _• a % %
Mt 3 Va Vo

6 Vo 6 %
Vo 4 %

: 1/32 Vo 1 1/10 Vo
Vi Vo % %
% Vo % %

23.10 23.33
61.60 61.33
40.00 40.00
74.80 74.80
99.00 99.00
98.75 93.75

Hoje Fech. ant
5.34.75 5.2S.75

61.69 61.70
40.12 40.00
83.10 83.06

Uniformisadas, de 200**.
40 ldem, de-1:0009000. . .

207 Div. Emissões, nom. . .
149 Idem, portador

20 Ob. do Thesouro, 1932 .
1 Municipaes, 1917, port..

104 Idem, 1981
50 ldom 7 Vo, pt., D. 1.948
10 Idem, 7 %, pt., D. 1.535
50 Idem, 7 %, pt.. D. 1.999

,.32 Idem, 1906. porl
22 Minas 5 '/..-, nom. . . .
20 Obg. de Minas. 2009000.

2-10 Idem, dc 1:0009000. . .
50 Porto Alegre. D. 246 . .

0 Est. Rio, 1:0009. D. 2.816
10 Idem, 8 Vo, 5008000, port.

143 Docas do Santos, port, .
BANCOS B COMPANHIAS

50 Conf. Industrial, deb.. .¦
100 Magnesiana, deb. . . .
100 Manuf. Fluminense. . .

21 Banco do Brasil ....
ULTIMAS OFFERTAS

Uniformisadas, cie 1:0009000 .

8759000
SS2S00O

1959000

8009.000
8809000 |
8779000 I
8859000

1:0109000 !
1569000
399S0OO

—— 1739000
 .1759000
 1799000
 3 59Ç000
 7109000
 2029000

1:0179000 1:0189000
 42.59000
 9409000
 -1709000

2019000

Empréstimo de 1903, port. . ——
Div. Emissões, 1:0009, nom.. 8779000
Div. Emissões, 1:0009, port. 8869000
Obrig. do Thesouro, 1921 . . 1:0129000
Obrig. do Thesouro, 1930 . . 
Obrig, do Thesouro, 1932 . . 
Obrig. Ferroviárias, 3." em.. 1:0089000
Ap, Municipaes, £ 20, nom. . 6259000
Ap. Municipaes 1906, pwti. 1609500
Ap. Municipaes." 1914. port.. 1609000
Ap, Municipaes, 3917, port.. 1579000
Ap. Municipaes, 3920, port.. 1569000
Ap. Municipaes, 1931, port. . 3 959000
Ap, Municipaes D. 3.535 . . 
Ap. Municipaes, D. 3.204 . . 1709000
Ap. Municipaes. 6 Vo. D. 1.622.
Ap. Municipaes. fi Vo, D. 1.628.
Ap. Municipaes D. 1.933 . . 3949000
Ap. Municipaes, D. 1.948 . . 1759000
Ap. Municipaes, D. 1.999 . . 
Ap. Municipaes, D. 2.098 . . 
Ap. Municipaos, D. 2.007 . . 1749000
Ap Municipaes, D. 2.339 . . '
Ap. Municipaes, 7 %. D. 1.623. ——
Bello Horizonte, 7 %, 1:0009.
Petropolis ——
Pref. Alegrete, 12 Vo, (port.).
Pref. S. Leopoldo. 8 % ... 
Pref. Gravatahy, 8 Vo . . . •*—•
Rio Grande, 500$, 8 Vo ... 
liio Grande. 1:000$. 8 Vo. . .
Porto Alegre, S %, D. 246. . .
Espirito Santo, 1:000$. 6 Vo .
Minas Geraes. 1:0009, ant. . .
M. Geraes, 1:000? port., 5 Vc.
Vl. Geraes. 1:000$. nom.. 5 Vo.
M. Geraes, 1:000$, port, 7 %.
Obrig. Minas Geraes, 9 %. . .
Kio rie .lan., 600$, 8 Vo. port. .
Rio de Jan., 100$, S %, port. .
Rio do Jan., 8 %. 1:000$, 2.316

BANCOS E COMPANHIAS
Banco do Brasil .......
Banco do Commercio
Banco Regional
Banco Mercantil
Banco Boavista
Banco Funecionarios Publicos
Argos
Banco Econômico
Banco Portuguez, port
Previdente . .... 
Continental •'
Banco do» Varejistas. . . . .*
America Fabril .........
Brasil Industrial
Alliança
Corcovado
Manufactora
Nova America
Esperança  .
Progresso Industrial
Petropolitana
Jardim Botânico, (int,). . . .
Taubaté Industrial ......
São Jeronymo. ........
Docas de Santos, nom

430$000

7109000
7109000
7109000

: 0179000

8759000
8849000

9909000
:0089000
:0039000

1599000
1559000
155900(1
1559500
1949000
1759000
3.759OOO

3929000
171S000
1789000
1909000
1729500

1:000$000
1:000$000
l:00ü$000

1:0009000
4259000
66ü$00t

7059000
7009000
8959000

1:0159000

Docas do Santos, port. . . .
São. Lourenço • •
Jardim Botânico, nom.. , .
Mercado
Brahma

DEBENTURES
Confiança . . . . . • . . •
Progresso Industrial . . . .
Tecidos Alliança, (l.u série).
Docas da Bahia
Docas de Santos
Nova America. ......
Fluminense F. •
Bellas Artes . . .•••••
Manufactora ...» »".«¦ • • •
Usinas Nacionaes
Companhia Brahma . . .
Hotéis Palace. ......
Mercado

200$000

1Õ0$00»
1*159000

1909000

70$000

2009000

129000

1019000 . 1009000

4059000

479000

4019000
135SO0O

4409000
5209000
469500

1109000

1809000
4009000

1509000

809000

12-19000

409001
809001

1409000
1809000
759000
709000

1229000
2389000

211$000
195900O
2029009

2039O0O
2009000

STOCK 
* 

EXCHANGE DE"LONDRES
LONDRES, 21.

TÍTULOS BRASILEIROS
Fechamento-Compra-oreil

FEDERAES
Funding. õ %. ......
Novo Funding, 1914. . . .
Conversão, 1910. 4 %. . .
Empréstimo de 1913, 5 Vo.
Funding, 3931, 5 %. , . .

ESTADUAES
Districto Federal, 5 Vo. ¦
Rio de Janeiro, 1917. 7 Ço
Bahia, 3928, 5 %. . . • .
Pará, 5 

TÍTULOS DIVERSOS
Anglo South Amer. Bank,

Ltd., série "B". integr..
Bank of London & South

America. Ltd
Brazilian Traction, Light

& Power Oo., Ltd., $ . .
Brazilian Warrant Ag. &

Finance Co., Ltd., £. . .
Cables & Wireless, Ltd.,

("B" Shares)
Royal Mail Steam Packet

Co,, Ltd
Imperial Chemical Indus-

trios, Ltd.
Leop. Rail. C. Lt., 6 Va Vo

term., deb., 1933 ....
Lloyd's Bank, Ltd., ("AM

Shares) ........
Rio de Janeiro City Imp.

Co., Ltd. .'
Rio Flour Mills & Grana-

ries, Ltd , •
S. Paulo Railway Co., Ltd.
Western Teleg. Co., Ltd.,

4 %, Deb. Stoek ....
TÍTULOS ESTRANGEIROS

Emp de Guerra Britani-

Hoje Anterior
87. 0. S7. 0. O
67.10. 67.10. O
20.10. 20.10. O
"7 10. 27.10. O
59.10. 60.10. 0

34. 0. 34. 0. 0
20. 0. 20. 0. 0
12. 0. 12.10. O
4.10. 5. 0. O

0. 7. 0* 7* •

4.12. 4.12. 6

10.75 10.87

0. 2. 4 \h 0. 2, 4 \í

10.12. 10.12. 6

1. 0. 1. 0. 0

1. 9.10 -._: 1.10. 3

89. 0. 89. 0. O

. 2.1.4. 2.14. O

0.18. 0.18. 3

1.39. 2. 0. 0
83. 0. 83. 0. O

99.10. 99.10. 0

Consolidadas, % Vc.
100.
73.

0. 0
7. 6

100. 2.
73.12.

2609000

1009000
1109000
198S000
4019000

BOLSA DE TÍTULOS DE S. PAULO
MOVIMENTO DO DIA 20 DO CORRENTE

Vended.
SR09000

O mercado de titulos publicos
o particulares funecionou em
bôa, posirião. Oi. negócios som-
maram 044:0669500 sendo réis...
175:!l2'l?r,üU realizados no prisão
cla abertura e 7liS:l*425 no do fe-
chamento. 32m titulos públicos
as transações eqüivaleram a réis
479:8585500 e, cm titulos part:-
tlculares corresponderam a réis
464:2089000.

A situação geral dó mercado
foi magnífica. Os papeis forain
negociados em bases apreclalve-
mente ostaveis, notando-se, so-
bretudo, nos titulos mais evlden-
tes, forto tendência da bôa fir-

Comprad. • meza.
O único acontecimento digno

I do menção foi o que se consti-
' tuiu com o appareoimento de
alguns lotes regulares de titu-
Ios públicos e de titulos parti-
culares.

3VEGOCTOS I_EAT_IZADOS
ABERTURA

Públicos:
1 — Apólice Federal nom,,

SS.-?; 50 — Estado "Í922" port.,
«SC0S: 10:000? — Ob. Estado
—- Ob. "Kstado "Caro", 0519:
20:0005—- Ob. Estado Cafô"
(ex-juros 2» sem.), 595Ç0009 1
— Apol. Estado 12» série,
700$; 7:200? — Bônus do The-
souro, 1 "C", 90Ç500; 6:3005 —-
Boríus do Thesouro, 2 "C", réis

lJU.'L'JL'l!.'.LL.»*''''.-*l_%_***g'

96; 9:2003 — Bônus do Thesou-
ro, 10 "B", 98?750; 8:100$ — Bo-
nus do Thesouro, 11 "B", 9S|;
7:400$ — Bônus do Thesouro,
12 "B", 975250.

P..rtiouInrc..:
1*; — Baneo Gommercial, in-

teg*., 2S09; 12 -_. Cia. Paulista,
nom., 2*165; 100 — Cia. Paulis-

1 ta, nom., 2*175; 8 — 1 — Ca...
Paulista, nom., 216$; 52 — Ban-
co (lo São Paulo, 174$; 300 —
Ca. Paulista, nom., 217?; 2 — Z
— Commercial Integr., 2819000..

FECHAMENTO
Públicos:
200 — 30 — 20 — Apol. Mu-

nlcipaes "1929", 960$; 10:000? —

Conclue na ll51 pagina
I- -/
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DA AMERICA DÒ SUL PARA OS ESTADOS
UNIDOS E JAPÃO

PROCEDÊNCIA

PORTOS

IUO DE JANEIRO

NAVIOS
-

•ei Itn

DESTINO

PORTOS
g

___!

B, Aires 21
B. Aires........ 23
B. Aires 30
B. Aires 7
B. Aires 14
B. Aires 21
B. Aires 23
B. Aires 27
B. Aires..
B Aires.

28
4

Montevidéo Marú. 22
Western World... 23
Northern 'Prince.. 80
American Legion. 7
Western Prince., 14
fan America  21
Bonheur  23
13. Aires Marú.... 28
Eastern Prince.... 28
Southern Cross... 4

Amer. Japão. 4-7200
New York.... 8-2000 |
New York.... 4-5261 I
New York.... 8-2000
New York.... 4-5201-.
New Ybrk.... 8-2000 \-
New York 8-2830 M

AES DO PORTO!
VAPORES ESPERADOS E A SAIR \

HOJF 1
MONTEVIDÉO MARÚ — Está no

'iorto e sairá ás 15 horas do ar-
mazem 16, para a America do Nor-
to e Japão.

ARATIMBÓ — Está no poítq e
.uirá ás 15 horas do armazém 11,
ínra Porto Alegre e escalas.

MONTE SARMIENTO — Espe-
rado de Buenos Aires o escalas ao
meio dia, sairá ás 19 horas do ar-
mazem 17, para Hamburgo e es-
calas.

NEPTUNIA _ Esperado de Bue-
nos Aires o escalas ás 6 horas, sai-
i*â ás 1Q do armazém 18, para
Trieste e escalas,

COM. CAPELLA — Está no por-
to e sairá ás 10 horas do arma-
zem E, para Porto Alegre e esca-
las.
PRÓXIMAS SAIDAS E CHEGADAS

ITAIMBÉ — Está no porto,
ITAQUICÉ — De Porto Alegre e

escalas hoje, 22 do corrente.
PYRINEUS — De Porto Alegre

<_ escalas amanhã, 23 do corrente,
Ij-Ha manhã.

ASP. NASCIMENTO _ Dn Pc-
nedo e escalas amanhã, 23 do cor-
rente.

POCONft _ De Manáos e esca-
las amanhã, 23 do corrente.

THEREZA _ De Buenos Aires
o escalas amanhã 23 do corrente.

ANNIBAL BENEVOLO — De l\
Alegre o escalas amanhã, 23 do
corrente.

ITAPURA ~- Pe Porto Alegro c
escalas amanhã, 23 do corrente.

ITAQUATIA _ Da Cabedlelo e
escalas amanhã, 23 do corrente.

SERGIPE — De Recife e esca-
las a 24 do corrente.

ALRICH — Da Europa a 25 do
corrento

ESPANA — Da Europa, está 110
porto o sairá a 25 do corrento.

CASA LIBERAL!
LIBERAL BERLlNI.lt & O,

Empresta dlnbelro sobre Jolas
machina1* de costura, moveu,!
planos e qualqner mercadoria |

RUA Í.UIZ DK CAMÕES, OU ;
Telephone: 2-8281 !

MURTINHO — De Laguna e cs-
calas a 25 do corrente.

BARONESA - De Montevidéo e
escalas, a 26 do corrente.

CAMPOS SALLES _ De Buenos
Aires o escalas a 26 do corrente.

ITAPÉ _ De Porto Alegre c es-
calas, n 26 do corrente.

SIRIS — Da Europa a 27 do
corrente.

ITAPAGÉ —- Do Pará e escalas,
.1 27 do corronte.

PATRÍCIA — Do sul para Nova
Orleans. a 27 do corrente.

ARACAJU — De Santos, a 28 do
corrente.

«MANTIQUEIRA — Do Recife e
escalas a 28 do corrente.

SANTOS — De Manáos e esea-
las a 28 do corrente.

SIQUEIRA CAMPOS - De Ham-
burgo o escalas, a 30 de novembro.

Amer. e Japão 4-7200 ||
New York 4-5261
New York 8-200(1

DOS ESTADOS UNIDOS E JAPÃO PARA A
AMERICA DO SUL

PROCEDÊNCIA

PORTOS

New Vork
África e Japão.
New Vork '
África e Japão.
New Vork
New York
New Vork

RIO DE JANEIRO
•*"

NAVIOS w

DESTINO

PORTOS

_.- o<

SE

:*_

IN/OLAÇÃO * TYPHO * UREMIA
INFECCÔE/ INTI/TINAE/ E URINARIA/

UROFOHMINA
DE GIFFONI-CM TODA5 AS PHARMACIAS 1 DROGARIAS-,
FRANCISCO GIFFONI S CIA.-RUA1?0EMARÇ0,17 -RIO I

MALA REAL INGLEZA
PARA A EUROPA

Arlanza. ... 3 Dezembro
li. Chieftain. 5 Dezembro

PARA O RIO DA PRATA
Deseado . . . _» Novembro
Asturias ... 3 Dezembro
'.'míi mals Informações solire

PASSAGENS E FRETES

I-ÍS ROYAL MAIL STEAM
PACKET CO.

31 - AV. RIO BRANCO - 5i>
Xeiep >ne* 4-8000

RODRIGUES ALVES — De Be-
lem e escalas a 30 do corrente.

ALEGRETE — De Santos a 1 de
dezembro.

URÚ — De Porto Alegre e es-
calas a 1 de dezembro.

WEST MAHWAH — Do sul a 1
de dezembro.

UBÁ — Do Manáos e escalas, a
5 de dezombro,

NAVASOTA — Da Europa a 0
de dezembro.

DUNSTER GRANGE — De Mon-
tevidéo, a 11 de dezembro.

SHERIDAN — Do sul a 13 do
dezembro.

BARBACENA —¦ DE Galveston
o escalas a 15 do dezembro,

RUY BARBOSA — De Hambur-
go e escalus a 15 de 

'dezembro.

EL PARAGUAYO — Do Santos.
a 18 do dezembro.

HOLLYWOOD — Do sul, a 22
do dezembro.

VAPORES ATRACADOS
Arms.

ETHA ...-....• v >*. • 2
CARL HOEPECK  •« 2
ARARIBÂ . . ¦¦¦..-•• 2

K. MARGARETII . . .
CORITYBA
SAN FABIANO . . .
ARATIMBÓ
ESPANA 
MONTEVIDÉO MARÚ
NEPTUNIA 
COM. CAPELLA . . .

8
10

10/11
11
12
16
18
E

CHA' ROMANO
Laxativo brando, util nas

prisões de ventre. Pôde ser
usado diariamente sem ne-
nhum inconveniente.

Vende-se era todas as
pharmacias e drogarias. De-
positos: Ruas de S. Pedro,
38 e São José, 75.

CORREIOS
Esta repartição expedirá hoje

malas oelos seguintes oaquetes:

_ NEPTUNIA —* Para Bahia, Re-
ciíe, Gibraltar, Alger. Nápoles e
Trieste, recebendo objectos para
registrar até ás 10 horas, impres-
sos até ás 11, cartas para o inte.-
rior até ás 11 V-, com porte duplo
o para o exterior até ao meio dia.

MONTE SARMIENTO — Para
Las Palmas, Vigo o Hamburgo, re-
cebendo impressos até ás 8 horas
o cartas para o exterior até ás 0.

ARATIMBÓ — Para Santos, Rio
Grando, Pelotas c Porto Alegre, re-
cebendo objectos para registrar até
ás 10 horas, impressos até ás 11,
cartas para o interior o com porte
duplo até ao meio dia.

COM. CAPELLA — Para Santos,
Paranaguá, Florianópolis, R. Gran-
de, Pelotas e Porto Alegre, rece-

bendo impressos tité ás 6 horas,
cartas para o interior c com por-
te duplo até ás 7.

MONTEVIDÉO MARÚ — Para
Victoria, Nova Orleans, Galveston,
Houstin, Los Angeles e Japão, rc-
cebendo impressos até ás 9 horas
c cartas para o exterior até ás 10.

AMANHÃ (23)
ITAQUICÉ — Para Bahia, Ma-

ceio. Recife, Natal. Ceará, Mara-
nhão e Pará, recebendo objectt:-.
para registrar até ás 9 horas, ini-
pressos até ás 10, cartas para o
interior e com porte duplo, até. ás
11 horas.

MUNSON S. S. LINE
Os nnicos paquetes de luxo
NORTE-AMERICANOS em
trafego entre o Brasil e

Nova York.

£4 American Legion, 21
•-81 La Plata Marú... -8

3 j Western Prince.. 1
6 ', B, Aires Marú.... 6

20
15
op

Ne*.* York  20

Pan America 8
Kastern Prince... 15
Southern Cross.. 22
Southern Prince 29

B. Aires 8-2000
B. Airee 4-7800
B. Airos 4-5261
B. Aires 4-7200
B. Aires 3-2000
New York.... 4-5261
B. Aires 3-2000

B. Aires 4-5261

LLOYD NACIONAL Avenida Rio Branco n. '-O.

l.° andar — 'leis. 3-3560
e 4-5351

Carga (Incl. Inflammavels ao
costado) pelo Arm. 6 Uo Cães
Uo Porto - Tel. 4-4192 e 4-4173.

LINHA RÁPIDA DE PASSAGEIROS

SUL

LINHAS COSTEIRAS
Sahidas para o Norte SahMas para o Snl

NAVIOS

S, rira 11 ca.
Itaquicé. ..
Uça
ítaguassú..
Chuy
Santarém..
Arary
Pyrineus...
Itapuca.. ..
Itapura....
Murtinho..
Itatinga...
Araranguá.
Itnpé
Alice
¦\. JacRUtíj*
C. Salle...

.« DESTINO
vi

Jw
5_

NAVIOS DESTINO ' ta

23
23
23
21
24

24
25
25
W
26
28
•J0
'J!'
30

Campos.. 4-1832
Pará.... 3-1901

; Recife.. . 4-2698
j Cabedello 3-3566
Cabedello 4-1800

)

Belém...
P. Alegre
Recife...
Cabedello
Penedo..
Penedo..
Cabedello
Recife...
Cará
Híihln. ..
riflem.. .
Manáos..

4-269*.
3-3506
4-2698
3-3566
8-1900
¦1-2698 '

8-1900 |
3-3566
3-1900
3-4658
4-2698
¦1-2608

Victoria..
C. Capella
Herval.. ..
Aratimbó.
Itaimbé...

OO '

00 I

22 i
22
23 '¦

Antonina 3-3566
P Alegre 4-2098
P. Alegre 4-1890
P. d'Arêa 3-3566
P. Alegre 3-1900

C. Hoepcke. 24 I P. Alegre 3-3*143
Taquary... 24JP. Alegre 2-7680

Paranguá 3-4653
P. Alegre 3-1900
P. Alegro 4-2698
Lacuna.. . 3-3.66
P. Alegro 3-1900
P. Alegro 4-2698
Laguna.. 8-314.';
Lttjruna.. 4-2698

1-

Odette. ,
ltaquatiá.. 26;
Mantiqueira 30
Araraquara
Itapagé. ...
Santos
Anna
Asp Nn»c.

10
80 j

1:
1

ARATIMBÓ'
Sae hoje, 22 do corrente,

ás 15 horas, para :

CARGUEIROS

SANTOS

RIO GRANDE

PELOTAS

5'-feira

Sabbado

Sabbado

NORTE

ÍTAGUASSÚ

(Não recebe passageiros)

Sahirá sexta-feira, 24 do',
corrente, ás 10 horas, para

PORTO ALEGRE Domingo;

BAHIA

RECIFE

MAC£10*

Domingo

3'-feira

Quinta-feira

SÜL

ARARY
Sahirá no dia 24 do cor-

rente para •

ITAJAHY,
PARANAGUÁ' e

ANTONINA

NORTE

ITAPUCA
Sahirá no dia 25 do cor-

rente para:
Victoria, Bahia, Aracaju,
Maceió, Recife e Cabedello

Herval ?.% Nov.

PORTO ALE-

GRE 29 Nov.

AV. RIO BRANCO 108

C1A* CARB0N1FERA
RIO GRANDENSE

PilOXIMAS SAHIDAS
NORTE:

CUUY 84 Nov.

SUL:

'I

_.=>
= _<£»
f_ 'O &. o **í
_i êf__ s -*
M2os£8
-Kffl " '
--56 tn I •*

_-._?•§ °
V a t_ _r.P B -*•* No t> os Si

¦2.'

Western World
Esperado do Rio da 1'rntn

ti *_-> saíra no mesmo dia paro
THl.VIl_.AO, BEUMUDA IE

NOVA VOHK

American Legion
esperado n S4 dc Nova York

e escalas, saliirã 110 mesmo
dia para

SANTOS — MONTEVIÜÊO
lü BUENOS AIRES

VIAGEM TRIANGULAR"
RIC*—EUROPA

NOVA XORK—RIO

Agente» geraes vara o Brasil 1
The Federal Express Compan;

— Av. Rio Branco 87
TeL 8-2000

CORREIO AÉREO

VICTORIA
I Sahirá no dia 6 de Dezem-
\ bro para :VICTORIA v ,.j Bahia —- Maceió — Recife —•

Sae hoje, 22 do corrente, j Cabedello — Fortaleza ¦—

pura :

Próxima sahida: — "Ara-

raquara". em 21) do corrente
Próxima sahida: — "Ara-

ranguá", em 30 do corrente.

SANTOS.
S. FRANCISCO,

PARANAGUÁ'
o ANTONINA

Maranhão c Pará

.•AS8AUKN.)
Avenida illo Uranco, ío - t_>|a — Tel.
Bxprtntcf - _» ¦*•¦<> Uranco, 57 —
s. \. V. I. — Al l.ll' lilUIK'0, il

3-3 na
4-2.sa
3-Ui.(_

f-AROA, riíKTE. SEOUUU

Recebe cargas para Santa-
rém, Itacoatiara, Óbidos, Pa-
ritins e Manáos, com baldca-
<*ão em Belém do Pará.

Com o Acento: LUIZ POK-U-
.-,M«. Him ..«ont-t. Inhailrna, ;ih-
l.« andar: U*l«« 3-3-08 o 3-120..

CHEGADAS DO NOUTE

Companhiasl Dias I Horas

_cppolin....| Eni 1934 I
Condor  Quintas .15Panair | Quartas 15,45
Aeropostale. I Sabbados 8

CHEGADAS DO SUL

Companhiasl Dias | Uoras

Condor Quartas 15
Panair * Sextas 10.30
Condor Sabbados! 35
Acrciostalo Domingos' 10

CllEG. DE MATTO GROSSO
(cm S. PauM

Companhiasl Dias I Horas
Condor J Segundas I 15.25

SAHIDAS PARA O NORTE

Companhiasl Diaa | Horas
Zeppeiin.... Em 1934
Condor..... Quintas S
Panair  Sabbados tf
Aeropostale. Domingos 10

SAHIDAS PARA O SUL

C.._.ip.inliiu.i| Diaa | Horaa

Condor I Terças I 6
Aeropostale.I Sabbados I 3
Panair | Quintas i o
Condor | Sextas | 

SAÍDAS P. MATTO GUOSSO
(Do S. Paulo>

Companhiasl Dias 1 Horas

Condor. Quintfts

1
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BOLSA DE TÍTULOS DE S. PAULO
(Conclusdo da 10» pag.)

"1r
i.
6:000$ — 70:0005 — 8:320$000 —
Ob. E. "Cf6". 650$; 1 — Ob.
listado "1922", por.l, S00$; 8 —
Ob. Estado notuh., "1021". 705$;
10:000$ — 10:0005 — 10:0005 —
10:0005 — 10:0005 — Ob. do
Estado "Café". 6515; 10:000? —
Ob. Estado "CafS", 651$; réis
30:000$ — Ob. EBtado "Café"
ex-juroa 2" sem., 595$; 1 — Ob.
10:0005. S:600?, 6:000$ — Bônus
Estado "1921" port. reis
s|ç. 8 "C", 955250.

Pnrttcnlhruat
16 — Cia. Paulista nom.,

2175; 4 — 100 — 100 —- 10 —- 100
Companhia Paulista, nom.,'..'17$; 800 — Commercio e In-

dustria, 2755; 100 — Mogyana
E. F., 62?; 150 — Commercio
e Industria, 275$; 15 — Com-
inércia'/ integr., 2815; «00 —
Commercio e Industria, 27$5: 200

100 — Cia. Paulista dei'.,
253$; 2 — Commercial integ*.,
2S2$, 7*1 — Commercio e Indus-
tria, 2755000.

L r/1'IMAS OFFElir AS
Tituios públicos:
Estaduaes — Obrig. "1031",

port., 1:000$. vend.. —; co£p.,
SG05* Obri. "1921", nom.. 1:0005,

— ; 850$; Obrlg" "1922" port.
1:00$0, 865$; 85ã$6: Obrigados
Federaes "1921", —: 070$; Apol.
Estado 3a e 6» 6 12», 710$; —;
Obrigações Estado "Caffi", rèls
1:0005, 655$; 650$; Bônus do
Thesouro s|c„ 9 A, B, C, 500$, —;
91Ç500.

Municipaes — Capital Viadu-
cto), —; 70$; Apólices de "1929",
1:000$; 960$; Apólices de "1931",
1:000$; 980$; Araras, 1», —; 90$;
Araras, 2», —; 90$; Botucatú, —;
05$; Limeira, —; 90$; S. João
da BOa Vista, —; 905000.

Titulo» partleulnrcsj
AeçOes de Bancos — Com-

mercio e Industria, 280$; 271$;
Commercial, 60 •;», 200?; —¦;
Comercial, integ., 2S3Ç; 281$;
Kstado do Silo Paulo, —; 197$:
Italo-Brasllelro, üo °|", —; 10$;
SSo Paulo, 176$; 1725000.

Acções do Companhias — An-
taretica, —; 200$; Itaquerê, —;
10:0005; Mogyana, G*l$: —; Pau-
lista, nom.| 247$; 246$500; Pau-
lista det'.. —•; 2525000.

Debentures — Antarctlca, —;
1915; Centra) Rio Claro l" —;

9SS; Central 'Rio Claro 2» —;
98$; Central Rio Claro 3*-, —;
98$; Electrica de Cayui, —;

flSOS; Luz e Forca S. Cruz —;
212$; S. A. "O Estado", —;
93$000.

O A
DIÁRIO DE NOTICIAS

O merendo funccionou calmo ejo,
com reduzido movimento,

Foram registradas até ás 11 ho-
rns vendas num total do 3.300 sac-
cas.

A pauta semanal de 20 a 26 de
novembro, é de $930; o imposto de
Minas, de 8?000 e o do Estado do
Rio, B?000 por 1? ouro.

O typo 7 foi cotado o anno pas-
sado a 12Ç300.

COTAÇÕES
Typo  10?100
Typo 4.. .. .. .. 9$000
Typo 5..  9$700
Typo  0*500
Typo  9$300
Typo  9$100
MOVIMENTO DO DIA 20

F
Rio, 22 tle Novembro de 1933 __

39.029; anterior. 39.79S; anno

Ant.
Firme

5?000

Hoje
Morcado ..... Calmo

1 Brutos seccoa , , n/c.

j ENTRADASSaccas de (50 les.
Dnsde hontem . . 31.800 20.000

,,*-, i-itlti <"> •>•'.() sacca". Do lfl d0 aet* P* 1.-171.800 1.-139.500passado, 22.230 saccas. EXPORTAÇÃO
Eslstencia de hontem pot••«»"' r*,0 de janeiro i 2.000

car, 2.031.219; anterior, 2.048*.d«u, Santos __ 20<900
anno passado, 1.C19.000 saccas. gul do Braajli > 5 0(10

Saidas — Para a Europa. B0.32S -Existência em sae*

FOLSA DE NOVA YORK
(COTAÇÕES FORNECIDAS PELA "UNITED PRESS")

.,.4-4 vn«K 21 — (Fechamento da Bilsa).
NOVA \9»K; £* W2.B0 National Lead Co

Vllicd Chemical & use. . -¦ National Power and Light
Allis Chalmevs, mfg
American Can . . . . • •
\merican Car & Foundry.
American Foreign Power .
American Cas Electric . .
American Locomotive. . .
American Metal. . ._. . •
¦\merican Power & Light .
American P.ad. & St. Sen.
American Smeltin. Refin..
American Sup. Power. . .
American Tel. and Tel.. .
American Tobacco "B" . .
American Water Works. .
American Woolen. . . • >
Anaconda Copper
Andes Cooper . . . •
Armours of Delaware, pref.
Armours Illinois "A". . .
Armours Illinois "B" . . .
Armours Illinois pref. . .
Associated Cas & Electric
Atchinson Topeka Sta. Fé.
Atlantic Rcfinin.
Atlas Corporation. ....
Auburn Motors
Baldwin Locomotive . . .
Benclix Aviation, . . . . •
Bethlehem Steel .....
Brazilian Traction ....
Burrou. hs Add. Machine .
Canadian Pacific .....
Case Treshin. Machine. .
Caterpillar Tractor ....
Corro de Pasco. .... -
Chiça .p Míhvakee St. Paul
Chrysler Motors .....
Cities Service
Columbia Cas Elcclnc . .
Commonwealth Edison . .
Commonwealth Southern .
Consolidat. Gas of N. York
Consolidated Oil .... •
Continental Can .....
Com Products
Creole Petroleum ....
Curtiss Wri. ht Airplanes.
Dominion Stores
Douglas Aircraft .....
Du Pont de Nemours . . .
Eastman Kodak »
Electric Bond and Share .
Flectric Power and Liglil.
Flectric Stora. e Battery .
Engineers Public Service .
First National Stores. . .
Ford Motors of Canada. .

Fox Film (New Issue). . .
General .Asphalt ,,.*.-*•*
General Electric ....«•*
General Foods ... ...
General Motors. . . . • •
Gillette Safety Eazor. . .
Glidden Corporation . . .
Gold Dust . ....*•••
Goodrich B. B. ....*• •'
Goodyear Rubber, .-*•-••
Granby Copper. . . . - •
Great Northern Railroad .
Great Western Sugar. . .
Hudson Bay Mining. . . .

' Kudson Motors •'
Hupp Motors Co.. ... •
Ing&rsol Band ......
Intern. Busines Machine .
International Cement. . .
Howey Gold
International Harvester. .
International Nickel . . .
International Tel. and Tel.
Kennecott Copper. . . . °
Kroger Grocory. . . • • •
Lambert Co, ...... •
Lehman Corporation . . .
Mack Trucks Incorporated
Miami Copper . . . • • •
Miriinj? Corp. of Canada .
Missouri Kansas Texas, p,
Missouri Pacific ...*»•
Monsanto Chemical. . . .
Montgomery Ward . . . •
Lehn and Fink
i; .sh Motors
National Biscuit ... • •
National Cash Register. ,
National Dairg Products

0
99.50
24.12
10.87
10'29
21.25
0.87

13.87
45.50
2.37

120
70.50
17.25
12
10

n/c. I
74 i
3.02•2.37

43.75
5/8

48.25
31.75
12.50
45.12
12.12
15
O rt -I O
úu i 4-w

n/e.
10.37
12.37
74.12
21.25
37 -7Ri

5.12
48.75
2.12

10.50
33.50

1.87
37.67
12.25
73
72
11.75

14.
88

12.87
4.87

44.50
4.12

50.50
12.37
n/c.

17
21.50
35.75
33
10.37
1(5
20
14.75
38.50
10
19.25
38.25
9,87

10.87
4

62
140.75
31.50
n/c.

43
22.25
14.62
23
23.50
30.25
70
31

5
1.87

18
4

74.87
23.25

n/c.
21.12
47.50
16
15

New York Central
Niagara Hudson Power, .
Niagara Warrants "A". .
Nitrato Corp. oí Chile . .
N-pranda Mines
North American Co.. . . ,
Otis Elevator. ......
Pacific Gas Electric . . .
Packard Motors
Paramount Publix ....
Patino Mines .......
Pennsylvania Railroad . .
Philips Petroleum ....
Public Service of N. 3., .
Radio Corporation ....
Radio Preferred "B". . .
Remington Rand .....
Sears Roebuck ......
Simmons Company ....
Socony Vaceum Corp.. , .
Southern Pacific
Standard Brands .....
Standard Gas Electric. . .
Standard Oil of Indiana. .
Stand. Oil of Califórnia .
Standard Oil of N. Jersey
Stone Webster ......
Studebaker Corp „
Swift International. . . .
Texas Corporation ....
Texas Gulph Sulphur. . .
Texas Pacific Land Trust,
Trànsamericn Corporation.
Tricontinental •
Union Carbide ......
Union Pacific Railroad . .
United Aircraft
United Corp
United Gas Iniprovement .
United Gas "Now". . . .
United States Loather. . .
United States Realty Imp.
United States Rubber. , .
United States Smelting . .
United States Steel. . . .
Utili. Power and Ligh, pr.
Utilit. Power and Light .
Warner Brothers Pictures.
Warren Bross
Wesson Oil and Snowdrift
Western Union Telegrapli,
Westinghousc Electric . .
Woolworth. .......

139
9.25

37.12
5.37
1/2
1/8

35.25

Stock em 18
Entradas:

Peia Leopoldina
(dc Minas). . 4.777

Pela Marítima . 5.123
Cabotagem. . . 250
Reguladores . ¦ 1.581

Total  • • • • • • • .
Saidas:

i America do Norte. 1.621
Europa. ..... 3.027
America do Sul 2.700
África 8.487
Ásia 1.502
Cabotagem. . , 445

Saccas
571.6*14

saccas; por cabotagem, etc., 855.
— Total das saidas. 51.183 saccas.

EM JUNDIAHY
JUNDIAHY, 20. - Café recebido t

pela Estrada Paulista, daa 12 as ií 
jE,ltregahoras: . ... _.«

Hoje Ant. A. pas.
Para S. Prulo.  „,"___ 

""*"" '
Para Santos. . 18.000 24.000

00

Total 18.000 24.000

O anno passado foi domingo.

EM VICTORIA
VICTORIA, 20. - Mercado a ter-

mo, sem reunião.
ESTATÍSTICA

11.781

583.375

12.842

Entradas.
Saidas. ..
Em stock.

¦ » I • • •

14.62
14.37
10.75
4
1.62

23.37
28
17
32.02

7.25
16.25
7.37

44.26
IS
16.25
20.25
23.87

7.75
32.02
43.02
46.62
7.62
4.87

28.75
27
4*1.12
8.12
G.12
4.87

47.75
110.75
84

5.12
15
2.50

10.12
8

18.12
90.50
44.50
10
7/8
6.62
8.75
n/c,

57
40.25
40.75

Stock em 20  B!2*__.
Idem anno passado . . :!6V„„
Entradas geraes em 20 156,323
Desde 1 de julho . . • 1.481.809
Saidas geraes em 20. . 155-™?
Desde 1 de julho . . . 1.357.36o

Foram registradas vendas num
total de 3.915 saccas.

COMMISSÃO DE PREÇO
Castro Silva & Cia._
Andrade Lemos & Cia.
Barros Siano & Cia.

EM SAO PAULO

Foram entregues como
ção de 10 %. 1*822 saccas

NO HAVRE
HAVRE, 21.

FECHAMENTO
Hoje

Entrega em 
'dez. .

" em março
" om maio.
" em julho.

Vendas do dia . .
Mercado . . . . •

Baixa de 1 a 1 % franco
o fechamento anterior.

EM LONDRES
LONDRES. 21.

Saca»
18.07*2
0.462

99.803

tonifica-

111
120 %
125 Vi.
124 %

3. OCO
Calmo

Hoje

F. snt
112 Vi
127 %
126 %
126
2.000

Estav.
, desde

Ant.

cas de 60 ks. 1.085.500 1.053
EM LONDRES

LONDRES, 21.
FECHAMENTO

Uoje F.ant
cm nov. . 4/2 4/2
om dez. . 4/4 4/3 V_.

" cr.v marca 4/8 Vi, 4/7 %- em maio. 4/11 >,í 4/11
EM NOVA YORK

NOVA YORK, 20.
FECHAMENTO

Hoje
Entrega em dez. ." em março

" em maio," em julho.
Mercado calmo.
Baixa de 2 a 3 pontos

fechamento anterior.
NOVA YORK, 21.

ABERTURA
Hojo

Entrega em dez. ." em março
" em maio." cm julho.

Mercado estavol,
Alta parcial de 1 ponto, desde o

fechamento anterior.

0 ENCERRAMENTO DO ANNO
LECTIVO NA ESCOLA

DO TRADALHO
A commemoração do

"Dia dos Paes e
Professores"

Com enorme animação <? con-
correncia da familias, realizou-se
na Escola do Trabalho, em Nl-
ctheroy, a festa de encerramento
do anno lectivo e de commemora-
çno do "Dia dos Paes e Professo-

O radio e a propa-
ganda^atholica

ORGANIZA-SE UMA SOCIEDADE COM 0 CA-
PITAL DE 500_C0NT0S

IA conferência de ú. Plácido de Oliveira
res"

1.09
1.18
1.25
1.30

F. ant,
1.12
1.21
1.2/

desde o

1.09
1.19
1.25
1.30

F.ant,
1.09
1.18
1.25
1.30

Durante o dia íoi franqueada aó
publico a exposição de trabalho
dos alumnos, que foi muito apre-
ciada.

A* tarde, realizou-se xima re-
união do corpo docente, lnstallnn-
do-se solemnemente o Club Agri-
cola, sobre elle falando o sr. Raul
de Paula, secretario da Sociedade
dos Amigos de Alberto Torres.

Segulu-so uma hora de arte, na
qual tomaram parto os alumnos
dos Grupos Escolares "Hilário Bl-
beiro" o "Joaquim Tavora". e a
escola isolada dirigida pela pro-
fessora Maria do Carmo Linhares.
Houve uma "tarde brasileira" cli-
rígida pelo maestro Hernani Bas-
tos, em que creanças de cinco
annos executaram ao violino e ao
plano diversas peças clássicas.

O "Choro dos Innocentes" to-
mou parte na festa, executando
interessantes peças musicaes c
canções brasileiras.

Por fim, o director da Escola,
sr. Ernesto Imbassahy, agradeceu
o eomparecimento dos alumnos c
dos convidados que abrilhantaram
a festa.

S. PAULO, 21. - Entradas dc ca-
fó até ao Va dia*.

Hoje Ant. A. pas
Em Jundiahy,

o ei a Estrada
Paulista . . 30,000 20.000 li.000

Em São Paulo
nela Soroca-
bana, etc. . 10.000 10.000 ..000

Total. . . . 40.000 36.000 24.000

EM SANTOS
SANTOS. 21.

FECHAMENTO
Hoje

Çontracto "A", ty-
po 4. tmolle:

Entrega em nov. „ :ll$000
em dez. . U$000
em ian. . 10$500

» em fev. . 10$300
Vendas do dia . . —— -—*•
Mercado Paral. Frouxo

FECHAMENTO DO CAFÉ"
Mercado — Hoje, -wilmo; ante-

rior, calmo; anno passado, calmo.
Tvoo 4. disponivel, oor 10 ks. —

Hoje, 11$G00: anterior, 11Ç600; an-
no passado, 14?G00.

Embarques — Hoje. 51.330; an-
terior, 57.9")0; onno passado, 7.284
saccas.

Entradas até ás 14 horas — Ho«

35/6

30/

35/6

30/

F.ant

11$000
11$000
10$500
11$300

Typo 4:
Snp. Santos prom-

pto* p/embarque.
Typo 7:

Rio. prompto para
embarque. . . .

EM HAMBURGO
HAMBURGO, 21. — Não houve

cotações nesto mercado.
EM NOVA YORK

(Contractos do Rio)
NOVA YORK, 21.

ABERTURA
Hoje P. ant.

Entrega em dez. . 6.01 °.93
" em março 6.17 G.lt)

em maio. 6.29 «-20
» em julho. n/e. G-27

Vendas conhecidas  ——
Mercado Firme A. est.

Alta de 7 a 9 pontos, desde o fe-
chamento antorioi.

FECHAMENTO
Hoje P. «nt

Entrega em 'dez. . 6,00 5.93
" em março 6.20 6.10
" em maio. 6.82 6.20

em julho. 6.40 6.27
Vendas do dia . . 15.000 5.000
Mercado Estav, A. est.

Alta de 7 a 18 pontos, desde o
fechamento anterior.

TRIGO
MERCADO DE FARINHA DE

TRIGO DA CAPITAL FEDERAL

Por sacco
Moinho da Lnz:
Semolina  40$000
Luz  S8Ç00O
Tres Coroas  S7$000
Brilhante  36$000

Moinho Fluminense:
Semolina  40*000
Especial  38Ç00O
Bôa Sorte  37$000
Diamantina  36$000
?. Leopoldo. .. ,.

Moinho Inglez:
Semolina
Buda.. .. .. .. ..
Soberana.
Nacional. .. .. ..

Um obolo para o Sodali-
cio da Sacra Familia

Unlco asylo de crianças e
mulheres cegas, com séde â
rua Álvaro Ramos 75. Insere-
va-se como sócio ou envie um
pequeno obolo para as cegul-
nhas. Telephone 6-0657 (de-
pois de 16 Va horas).

36$000

40ÇOOO
38?000
37?00()
36Ç00O

IEÇOS DO FARELLO DE TRIGO
Por 35 kilos

Leilões de
Penhores

Moinho da Luz:
Farello . . .
Farellinho. .
Remoido . .
Triguilho . .

5Ç000 a
5$500 a
S$000 a
9Ç500 a

Moinho Fluminense:
Farello . .
Farellinho. ,
Remoido ,
Triguilho *

Moinho Inglez*.
Farello . .
Farellinho. .
Remoido ¦
Triguilho .

4$500 a
C$000 a
78500 a
DSOOO a

5$000 a
r.$500 a
8S0OO a
9Ç500 a

5$500
6$000
8$500

10$000

5$000
5$500
8$000
9$500

5?500
6$000
8$500

10$000

C. SANSEVERINO
(Succcssorcs de Guimarães Ss

(Snnseverino)
26 — Rua Luiz de CamOes — ab

Leilão em 27 do novembro de
1933. das cautelas vencidas, po-
dendo ser reformadas ou resga-
tadas até a hora do leilão.

EM BUENOS AIRES

BANCOS

Bank of Montreal ....
Bankers Trust
Canadian B. oí Commerce
Central Hannover Trust. .
Chase National Bank. . .
First Nat. Bank of Boston
General B. of New York.
Guaranty Trust of N. York
Nat. City Bank of N. York
Royal Bank of Canada . .

TÍTULOS
Cities Service, 5 %. . . .
Brasil Federal, 8 fo, 1941.
Emp. Reino de Italií», 7 %
4.° Emp. da Liberdade dos

Estados Unidos. . '. .
Empr. Federal Brasileiro,

6 % f/c, 1926/1957 . . .
Emnr Federat Brasileiro,

6 V.4 c/c, 1927/1957. . . .
Rio Grande, 6 c/c. 1968 . .
Rio Grando. 8 o/o, 1946. .
Municlpalid. de São Panlo,

8 %, 1952
São Paulo, 7 ¦%, 1940 . . .
São Paulo, 8 c/o, 198(31 . . .
São Paulo, 6 % %, IO*-1? •
São Paulo, 1958. ....
Bônus de Minas Geraes,

6 % %. 1959
Bonoa de Minas Geraes,

6 Vi c/o. 1958
E. F. C. Brasil, 7 %, 1952.

CAMBIO

186
44.75
132
106
18.87
21.50
13.75
223
20.87

132

32.50
27.37
98.75

101.12

21

24
23

n/c

n/c.
n/c.

20
24
15.50

n/e.

ALGODÃO
O mercado continuou pouco mo-

vimentado, com os vendedores rc-
trahidos.

COTAÇÕES
(Por 10 leiloa, Rio "termí")

Preços para entre, a em novem-

Seddâ . . T. 3 33$500 T. 4 32$500
Sertão . . T. 3 33$000 T. 5 30$500
Ceará. . . T. 3 n/c. T. 5 n/c.
Mattas . . T. 3 38$000 T. 5 30$000

Posto em S. Paalo. por IB Ullos.
para entrega em novembro:
Paulista . T. 3 46?000 T. 5 44$500
COTAÇOES DA JUNTA DOS

CORRETORE8
(Entregas lmmedlataa)

Seri'dó . . T. 3 38Ç000 T. 4 SíSOOo'
Sertões. . T. 3 36?000 T. 3 83$000
Ceará . . T. 3 35$000 T. 5 33$000
Mattas . . T. 3 34$000 T. 5 82Í000
Paulista . T. 3 35?000 T. 5 33$000

MOVIMENTO DO DIA 20

Fardos
 8.006

EM LIVERPOOL
LIVERPOOL, 21.

Hoje
Estav.

5.25
5.25
5.10

F.ant.
Calmo

5.21
5.21
5.06

4.90
4.92
4.95
4.98

4.89
4.91
4.9*1
4.97

BUENOS AIRES, 20.
FECHAMENTO

Hoje
Por 100 kilos:

Entrega em nov. ." em dez. .
" em fev. .

Mercado
Disponivel, typ'i

Barletta para o
Brasil

5.17
5.17
5,36

Calmo

Í.40

F. ant

5.17
5.17
5.38

Estav.

EM 23 DE NOVEMBRO DE 1933
A's 13 hora?

Veuve Louis Leib & C.
Successorcs de A. Cahen Ss C,

BUAS :
ÍMPERATIttZ LEOPOLDINA. 23
LUIZ DE CAMÕES, 63. esquina.

EM"l^rÕE NOVEMBRO DE 3933

VIANNA, IRMÃO & CIA.
RUA PEDRO I, ns. 28 c 30

(Antiga Espirito Santo)

Alta dc

Stock em 18.
Entradas:

João Pessoa . 441

20
23

Libra esterlina ...»
Franco francez ...»
Lira italiana . ....
Juros dos empréstimos

& Tista (CaII MoneyV

5.35 Vi
6.42
8.64

Ji •

Total
Saídas ,

8.447
778

Mercado ...._.
Pernambuco Fair.
Maceió Fair . . .
Am. Fully Middl.,

Amer. Futures:
Entrega em jan. ." em março

" em maio.
" cm julho.

Disponivel brasileiro *— Alta dc
4 pontos.

Disponivel americano
4 pontos.

Termo americano — Alta dc
ponto,

FECHAMENTO
Hoje

Amer. Futures:
Entrega o'11 3;ln* •

" em março
" em maio.
" em julho.

O mercado melhorou _ depois da
abertura, devido ás noticias de N.
York, havendo requerimentos do
commercio. .,

Alta de 2 a 3 pontos, desde o
Eèchamcnto anterior.

EM NOVA YORK
NOVA YORK, 21.

EM CHICAGO
CHICAGO, 20.

FECHAMENTO
Hoje

Entrega em dez. . 89.00
" em março 92.50

.40

F. ant
89.12
92.73

— 60
30 de

no dia

ALFÂNDEGA
RENDA ARRECADADA NO DIA

21 DO CORRENTE
59:335$190.

F.ant

4.92
4.94
4.96
4.99

4.89
4.91
4.91
4.97

Stock em 20 7.069

EM SAO PAULO

Sello:
Ouro.. .
Papel..

Total

Ronda arrecada d a
de 1 a 21. . . .

O anno passado . .

Oifforenç.i a maior
cm 1932

170:334S700
108:111?500

278:30GS200

4.408:420?200
3.769:267Ç117

C39:153?083

ABERTURA
Hoje F.ant

fDFrisÁJ E mbPIRAM GOHl-iMnyÃ

28S000
28Ç000
26$0ti0

n/c.

N ÊÜOÜTOBÊGÜRO
lotam-ante securo, SO

Seguro, negocio completamente seguro,

existe na acquisição de uma apólice de seguro

todos os outros valores sao sus-

de fluetuações, ao passo que uma

apólice de 20*000$000 vale 20:000*000 no

dia do s.eu vencimento.

de vida, pois

ceptiveis

S. PAULO, 21.
ABERTURA

Comp.
Entrega em nov. . n/c.

" em dez. . n/c.
" em jan. .
" en*; fev. .
» em março
" em abril.

Não houve vendas.
Mercado calmo.

FECHAMENTO

Entrega cm nov. .
» cm dez. .
» em jan. .
" em fev. .
» em março
" em abril.

Foram vendidos 30.000 kilos
Merendo calmo.

EM PERNAMBUCO

Vend.
47$000

n/c.
2Ü$000

n/c.
p/c.

27?500

Amer. Futures:
Entrega -em jan. . 10.21 10.13

em março 10.38 10.29
em maio. 10.51 10.42

» em julho. 10.64 10.55
Commercio de caracter normal,

havendo* compras especulativas.
Alta do 8 a 9_ pontos, desde o

fechamento anterior.

RECEBEDORIA
COMPARAÇÃO DA RENDA AR-

RECADADA
13.522:752£000
1.245:484?900

14.768:237$800
12.851:217$626

De 1 a 20/11 . .
Em 21/11 ....

Total .....
O anno passado .

Differença para
mais cm 1933 .

Do 2/1 a 21/11 .
O anno passado .

Differença pa r a
mais em 1933 .

1.917*.020?174
"283.68t:599$G00

209.839-.231S831

CASA LIBERAL
LIBERAL UERLINER & CIA.

58 — Rua Luiz de Camões
Leil&o de penhores era

Novembro de 1933.
Catalogo nesto jornal

do leilão.

casacãmpISlò
ERNESTO CAMPELLO

35 — Avenida Passos — 35
O leilão annunciado para 21 cie

novembro de 1933 ficou transre-
rido para o cia 24.

Catalogo neste Jornal no dia
do leilão.

"A SALVADORA LTDA."
Empresa de Empréstimos So-

bre Penhores
RUA PEDRO I N. 31

Os senhores mutuários das
cautelas abaixo mencionadas
são convidados a vir receber
os saldos dos seus penhores
vendidos no leilão de 11 de
Novembro corrente.

CAUTELAS
50.450 50.469
50.541 50.547

49.989 51.568
Saldos esses que se acham

em nossa casa até o dia 11
do próximo mez, sendo, de-
pois dessa data, recolhidos a
Thesouraria do Monte Soe-
corro (Caixa Econômica).

23.842*.367$769

Comp. Vend.
n/c. n/c.

43Ç500 44$100
n/c. 29$000

28$000 28S500
26Ç400 n/c.

n/c. 27?0OO

"Sul America
Companhia Nacion

Rio dc
dc Seguros

Jane
Vida

RECIFE, 21.

Merendo . . • • *•
1." Horte conip.. .

ENTKAPAS

Desdi' hontem .
De 1," do HCt. p.

UiXl-OKTACAO

L'..'l!l'PU<-,l . . .
Kxiktpncia em inc*

cm dc bO !.:. .

Hojo t. ant
Preço por 15 ks
Calmo Estav.
ÜRÍ00O 37^000

Sncra- le *tu •*<•
1,900 80f)

27.500 25.000

Fardos du l«" Its.
1,800 

13.900 10.300

ASSUCAR
O mercado " tnecionou calmo, aos

preços ahaixo.
A bolsa continua oaralysada.

COTAÇOE?
Branco crystal. . 48$000 a 49?000
CryBtal amarello. 42$B00 a 43?000
Mascavo .... 30f000 a 81$000
Mascavlnho . . . n/c. n/c.
3." jacto .... n/c. n/c*

MOVIMENTO DO DIA 20
Saccas

Stock em 18  58.241
Entradas!

Campos 8.210
João Pessoa . . . 4.000 12.210

Total  70*4(r;'
Saida.  1«*629

.... e tomanuo sempre, peia
maninl e a noite o sen coplnhn dc
URICEDINA "Stroschcln". elle nflo
conhece

ÁCIDO URICO

CAIXA ECONÔMICA DO RIO
DE JANEIRO

SECÇÃO DK PENHORES
S/ JOIAS Yi MERCADORIAS

Agencia da Bandeira
(Praça da Bandeira n.° 41)

Aviso aos srs. mutuários que
no próximo dia 25 do corrente,
its 14 horas, seráo levadas em lei-
lito as cautelas de Joias, de Se-
témtoro de 1932 e de mercadorias
emlttidas e reformadas no mez
de JuUio de 1033. Oa srs. mu-
tuarlos dever&o resgatar ou refor-
mar oa seus contractos ató uma
hora antes do lellilo.

O gerente, Manoel Jcsuino ler-
reira. ...

O catalogo serfi, publlcauo no
dia 25 do corrente, neste Jornal.

Fornm abatida» do eon«umo
bontem, 200 «aceu» de 80 kilo:

de

Stock om 20  53.S22

EM SAO PAULO
S. PAUU). 21. — Não houve co-

«ções nesto mercado.
PItECO DO DI«l'ONIVEt

Branco cryítal. . 52$500 n 581000
Somenon .... 47*500 a 48*non
M:,«cavõ 31$500 n 32*00!*

EM PERNAMBUCO
HECIFE, 21. 

pj|fio pw w ^ 
I Nab ^annacla.

Rheumatismo, Arthritismo
e doenças do

Figado - Rins - Bexiga

CAUTELAS PERDIDAS

anoscHriN

Pèrdeú-ee a cautela a. 133.017
da Casa de Penhore» CIA. BAN-
(AIUA AÜBBA BRASILEIRA -

(MatrtB) — Rua 7 de Setembro
n. 233.
~"perrleu-fce 

n ciiutela n. 216.<H*l
tia Cii/sii de Penhores de IMAN &
mov*. h — Rua Imperalria t*o-

e prosaria» poidinu, 14.

Sob a presidência do dr. Plácido
de Mello, deputado supplente elei-
to pelo Partido Autonomista e pe-
los catholicos do Rio de Janeiro,
reuniram-se hontem, na séde so-
ciai provisória, á rua Io do Março
115, os sócios fundadores da Ra-
dio Sociedade Vera Cruz, com o
tim de festejarem as 100 primei-
ras avaignaturas lançadas no acto
constitutivo da nova estação ra-
tlio-diffusora, em organizado aes-
ta capitai.

Embora jft esteja assegurada,
com esse numero, a subscripção do
capital mínimo de 300 contos tl<:
réis, desejam os signatários ele-
val-o a 500 sócios, diminuindo as-
sim a somma dc quotas partes
que tocam a cada membro inicia-
dor e augmentando indefinida-
mente, com o tempo, os recursos
fundamentaes da instituição.

São estes os nomes que já adhe- i
riram ao acto constitutivo da Ra-
dio Sociedade Vera Cruz:

Srs. dom André Arcoverde, bispo
de Valença; dr. Pedro Ernesto, In-
terventor no Districto Federal;
deputados Augusto de Lima, Mario
de Andrado Ramos, Jones Rocha,
conde Ernesto Pereira Carneiro.
Manoel Caldeira de Alvarenga,
Francisco Barreto Rodrigues Cam-
pello; monsenhores Luiz Mariano
cia Rocha e Antônio Jeronymo de j
Carvalho Rodrigues; professores
Alcebiades Delamare Nogueira da
Gama, Carlos Américo Barbosa dc j
Oliveira e Bento Josó Ribeiro de
Castro; conegos Alfredo Soares e
Sllva, J. M. Cabral, Benigno Ly-
ra e Manoel de Macedo; desem-
bargadores Zotico Antunes Baptis-
ta e Aniceto de Medeiros Correia;
padres Manoel Soares Bezerra de
Menezes, Luiz Gonzaga de Lyra,
Jansen Jatobá, José Silveira. Ma-
noel d'A. Castello Branco, J. B.
Cavalcanti. Apparicio Angellno. i
Felicio Magaldl, Olympio de Mello
e Conrado Jacnranda, vigários e |
coadjutores de Olaria, Engenho de
Dentro, Lagoa, Afogados, Gávea.
Copacabana, Paquetá, Santo Anto-
nio dos Pobres, Bangu e Cathe-
dral do Nictheroy; commandantes
Francisco Lemas Lessa, Alfredo
Amancio dos Santos, Armando
Saint Brlsson Pereira o Attila Soa-
res; d. Plácido de Oliveira, O. S.
B.: padre João Baptista de SI-
queira; drs. Adhemur Jobim. Joa-
quim Fonseca Rodrigues, Alberto
Couto Fernandea, Marcello de Ml-
randa Ribeiro, Antônio Bezerra
Cuvalcantl, Antônio Costa Santos,
Heitor Regis Bittencourt. Rubem
de Carvalho Bittencourt, Adherbal
Miranda Pougy, Bernardo Guima-
rães Mascarenhas, Alfredo Luiz
Greve o Plácido de Mello, enge-
nhelros civis o electrlcistas; Aris-
toteles Coutinho. Penna Firme,
Rnul de Barros Henriques, Licinio
Ribeiro Dias, médicos; Netto Cam-
pello, Mario Augusto Teixeira de
Freitas, Alceu de Amoroso Lima.
Heraclyto Fontoura Sobral Flnto.
Jofto Victor Ribeiro, Eugênio Caia-
do Jardim, Edmundo Pcrry, Alva-
ro Pereira, João de Lourenço, An-
tonio Santos Moreira, Augusto de
Lima Junior, Abelardo da Cunha
Felippe Savaget, João E. Peixoto
Fortuna. Álvaro Caminha, José
Vieira da Silva Gonçalves, José
Francisco dos Santos Braga, Jcsé
Bartholo cia Silva, Luiz Mello, ad-
vogados; Jeremias Arruda, Manoel
Pereira, João da Costa Meira, Hu-
go da Silveira Lobo, Alfredo L.
Ferreira Chaves, Joaquim C. Or-
tig&o Sampaio, Abelllard Nazareth,
Antônio Morgado. Miguel Faustl-
no do Monte, João Escobar. Joa-
quim Francisco dos Santos Braga,
Maneei Cardoso, dr. Eduardo Bor-
geth, industriaes, commerciantes e
funccionarios públicos.

Sras. Lniz Barcellos Proença,
Diva F. Caiado Jardim, Adelino
do Azevedo Macedo, Edith Pau-
lino Soares de Souza; e senhori-
las Marina do França Miranda,
Celina Pereira da Silva, Carolina
Mario Cardoso Fontes, Guiomar
Maria do SA Fonte, Hylda Maria
13. o Silva, Maria Reglnal da
Cru*/. Rangel, Maria José TCwbank
da Câmara, Bortlia Junqueira,
Luiza Ferreira Leg*ey, Maria, Eu-
genia e Albertina Augusta Bor-
ges, c Maria Mercedes Lopes do
Souza.

O tim da sociedade 0 a exe-
cuç&o do um serviço de publi-
cidade, pela radio-diffusão, me-
dlanto a informação bomfeita o
a transmissão dos melhores pro-
grammas educativos, concorreu-
do, ao lado das demais socioda-
des no gênero .iá organizadas,
para o alevantamento o cultura
morai e material, artística e sei-
ontiflea do povo brasileiro.

Com esso objectivo, a socleda-
de montará, nesta capital e fu-
turamento ondo convier, esta-
çôes próprias, dotadas do todos
os aperfeiçoamentos modernos, lí
recorrerá, para a sua inanuten-
ção, a donativos e contribuições,
mantendo, para o mesmo fim, um
serviço commereial de annuncios
o publicações diversas.

A Radio Sociedade Vera Cruz
requererá aos poderes públicos
isenção do imposto sobro a ren-
da e bem assim a do sello para
o sou capital social, seus actos,
contratos, livros do escriptura-
ção o documentos, por tor se or-
ganlzndo de -.ccôrdo com os ar-
tigos 39 e -Í0 do decreto numero
22.239 de 19 du dezembro de 1082.

Na assembléa geral do organi-
zação da sociedade, depois do
largo debato, foram adoptadas
ns seguintes conef^ões:
Para o serviço de "orondcastlng",

será empregada de, preferencia a
onda dc 300 metros para baixo,
afim de utllizar-so a faixa "stan-
dard" mundlalmento adoptada.

De Inicio, será sufficiente a
installiição da potência de um
"kw cttrrlcr", com 100 •.'„ de mo-
dulaçáo 0 com facilidades maiores
pnra o augmento da potência, por
melo cie e.stuglos cie nmpllaçfto até
40 kws. ou maia.

A soc!***daclc prcoccupur-fcc-á com
uma trrmfimltótto para reccpçfto
local upenu**, ingtallando futura-
mcMite extaçôee 0111 Pernambuco e
Btto Puulo,

Ligando as estações filiadas com
a matriz, se poderá utilizar, então,
a onda curta, para irradiação de
um unlco programma, ao mesma
tempo, no norte c no sul e no
centro do paiz.

Por intermédio da Confederação
Brasileira, da qual fará parte a
Radio Sociedade Vera Cruz, se po-
derão obter todas as vantagens de
que gozam Já as estações conge-
neres em funecionamento.

Na reunião de hontem, resol-
veram os fundadores da nova so-
ciedade realizar semanalmente
conferências de propaganda, II-
cancio a primeira a cargo de dom
Plácido de Oliveira, grande ama-
dor de radio.

A palestra do estlmadissimo
monge benedlctlno terá logar
próxima quarta-feira, 22
ras no Circulo Catholieo, a rua
Rodrigo Silva n. 3, sendo para
ella convidados, além dos sócios,
todas as pessoas que se Interes-
sam pelos assumptos da radio-
dlftusão.

na
ás 17 ho-

O estimado monge benedlctlno
ciem Plácido clc Oliveira que, além
do notável organista e orador sa-
cro é um grande technico em
questões de radio diffusão, fará,
hoje. quarta-feira, ás 5 horas da
tarde, no Circulo Catholieo, a rua
Rodrigo Sllva n. 3. uma coníe-
rencia, em propaganda da Radio
Sociedade Vera Cruz, nova esta-
ção transmissora, em OTgan*zaçao
nesta capital, cujo numero de so-
cios fundadores já se eleva a maio
do cem.

Para a conferência desta tdiuo
sft« convidados todos os que ss in-
tereísam pelo assumpto.~cTtempg
Boletim diário da Dire*

ctoria de Meteorologia
Previsões para hoje, até ãs 18

^ülscricto 
Federal e Nictheroy —

Tempo: instável, passando *
ameaçador; chuvas e trovoadaa.
Temperatura: em declínio. Ven-
tos : do quadranto sul, com raja-
das bastante frescas.

Estado cio Rio de Janeiro —

Tempo: instável, passando »
ameaçador; chuvas e trovoadas.
Temperatura : em declínio.

APRESENTEM CERTIDÕES.
No rsquerimento de cl. Angela

de Bulhões Guimarães Natal e
outros, pedindo expedição dos t -

tulos de montepio a que tem dl-
reito, bem como quantitativo para
funeral, o ministro da Justiça
exarou o seguinte despacho : —
"Apresentem, os requerentes, cer-
tldões de óbito dc Moema, e de
casamento de Eurydice, para sa-
tlsfazer exigências da Direciona
do Despesa do Thesouro Nacio»
nal." _,

LICENÇAS PURA TRATA-
MENTO OE SAOOE

Por portaria de 18 do corrente,
do Ministério da Justiça e Nego-
cios Interiores, foram concedidos
tres mezes de licença, em proro-
cação, para tratamento de saúde,
ao soldado da Policia Militar do
Districto Federal. Manoel Xavier
da Silva Sobrinho.

.141
•*• s

/

50.475
50.663
51.702

Peio de exoneração de
um despachante aduaneiro

O director geral do Thesouro
Nacional remetteu ao Inspector d*x*
Alfândega do Rio de Janeiro, o

processo relativo ao requerimento
em que Francisco Marcondes Na-
buco solicitou exoneração do car-

, go do despachante aduaneiro da-
quella repartição, pedindo provi-

I dencias no sentido de ser reco-
nhecida a firma do signatário do
mesmo requerimento.

AMNISTIA AOS MILITARES
ENVOLVIDOS NO MOVI-

MENTO PAULISTA
Deve estar concluida an-
tes do Natal a primeira

parte dos trabalhos
7 . -niu-se a comm!... t-.o que

¦estuda os processos <Ios offi-
ciüos implicados no ultimo mo-
vimento armado de São Paulo.
Pr-ssii a o.s tri.balhos o general
Góes Monteiro. A commhsâo
pensa em termina t* a prime.ra
parte dos seus trabalhos, q':e o
do reversão de officiaes ás íl-
leiras, antes do dia de Natal,
deixando os casos mais Impor-
tantes para posterior exame. A
imprensa foi distribuída acta
da sessão anterior. Não coir.pa-
receu a sessão o coronel Borges
Fortes. A's dezesete horas, >

presidente suspendeu o.s traba
lhosj

PROCESSO REMETTIDO AO
MINISTRO DA EDUCAÇÃO
O ministro tlu Fazenda remot-

teu ao teu collega da Educação,
o processo originado peio tele-
granima de 24 de ugosto ultimo,
cm qun o delegado fiscal uo Rio
Ora nele do Sul consulta cobre o
pimnm-iUto doh profewWCí da Fn-
cuidado de Medicina de Porto
AiCüfO.

=#*$ ¦ W:i4 ¦.
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CDnnPHiH
PELA CIN EL AN DIA...

FERRO A FERRO!
Bste bizarro titulo pertenço ao

Ci.Vi.ri que o Gloria noa dará ama-
nha uma espécie do vista pano-
fanilca dos Estados Unidos naa
duas décadas passadas, abra-
«•ando tambem ainda uma parte
dos tempos quo hão de vir.

O argumento gira om torno de
nma familia de eervejoiros da
olasse mídia, quo atravessam o
periodo nngustloso da Grande
Guerra, assistem ü. ruina gra-

Richard Arlen estará
amanhã no Gloria em"Ferro a Ferro"

ciuai do seu negocio, trazida pela
lei de prohibição, o acolhem a
volta au regimen da venda livre
como precursor da prosperidade
cj.uo lhes sorriu outrora.

Jlas, al!, defronta-os Inespe-
radamente um problema affll-

ctivo a cujos imperativos, mes-
mo agora, passado tanto tempo
do regimen novo, não lograram
os Estados Unidos subtrahir-se.

A primeira e a ultima parte
fáisém-nos assistir a scenas que
üio logar a grande consumo de
cerveja. Xa primeira parte, an-
tes da prohibição, na ultima de-
pois cia medida restricta.

O film, que é uma producção
cla Charles lt. Rogers, apresen-
ta-nos unia applaudida "troupe"
cla artistas eomprehendendo Sta-
vy Brian, Richard Arlen, Char-
ies Biclcford, Jean Hersholt,
Ijòuise Dresser, Aady Jtevíne,
etc.
•LUAR E MELODIA" XO

THE» PALÁCIO
PA.

"Luar e. Melodia", o bello es-
pectaculo quo de ha algum tem-
yo vem sendo annunciado, está
perto dc- s<h- finalmente ex-
hibido.

Numa amblentaçao agradável,
vaa so desenvolvendo o seu ar-
gumenlo vivaz o interessante, até
ãs scenas culminantes de uma
íéSrica revista, pomposamente
montada o maravilhosamente en-

• -w-alada.
Os bailados, primor do ese-

ouQãú concorrem para o sueces-
so deste film, Xada menos de 50
bailarinas, cada qual mais per-
1'eitti do corpo, mais fascinante
de graça, se Apresentam no pai-
co e a impressão desse conjun-
co, (; indispensável. Os effeitos
ile technica, sabiamente imagi-
nados, são extraordinários.

"Luar c Melodia", que tem urn
enredo muito btm delineado,
Vém ainda para. realçar-lhe o va-
lor, a autuação de artistas, taes
como: Mary Brian, Leo Carrilio,'JloR^r Pryor, Lilia Miles, Berni-
ee Claire, Alexander Gray, etc.

KAY FRANCIS, EM "MULHER
E MEDICA»

"Mulher o Medica", o film que
se annuncia para o Odeon, a

partir de 11 dé dezembro pro-
ximo, í um fllin da Warner-
First National com a mulher
mais desejada do mundo: a mo-
rena, bella, elegantíssima, única
Kay Francis! A morena que os
brasileiros namoram, cuja ele-
gància as cariocas imitam, vae
surgir num romance pungente...
ciuii é a história do uma mulher
quo julgava tudo saber, mas que
wo viu enganada pela sciencia,..
No momento eni que precisou de
salvar o homem que amava e
que só se salvaria com muito
amor. verificou que isso, ella

náo lhe podia dar, porque...
amor... fora a única sciencia
qae se esquecera do aprender!

LM Fitar DA UNITED ARTISTS
XO JMPE1UO

ttS. O. S. Iceberg
Temos tido numerosos

films naturaes da África,
Ásia, Oceania, etc., — além
do "Tapete Mágico", que nos
leva a todas as partes do
mundo. Fomos eom o capitão
Byrd ao Oceano Antarotloo e
não desconhecemos tão poucoos esqutmáos do Alaska ou do
Golfo de Hudson. Mas o cl-
nema ainda não nos levou ao
coração da Groenlândia. Che-
gou, entretanto, a vez. Exhi-
be-se actualmente nos Esta-
dos Unidos um pellicula da
Universal Picturos, realizada
parallelamente a uma expedi-
Ção que organizou o doutor
Arnold Frank, produetor do
dramas alpinos.

Essa expedição começou em
maio do anno passado, o a ca-
ravana, formada por 38 pes-
soas, contava com actores,
scientistas, médicos e tech-
nicos.

O argumento escolhido foi
uma expedição de explorado-
res que pretendiam encontrar
os dados perdidos na mallo-
grada caravana de Wegener.

A preoecupação do director
da pellicula foi nao fazer um
film "artificial", mas sim
documentário; o argumento
foi centro do interesse que se
deu ã pellicula para tornal-a
mais accessivel ao grande pu-blico.

Foram filmadas scenas gl-
gantescas de degelo e enor-
mes ilhas fluetuantes debai-
xo de tempestades de neve.
Tambem os perigos que va-
rios expedicionários correram
durante a aventura arctlca
foram gravados pela "carne-
ra". De onde se conclue quea profissão é uma coisa séria
o assim como um romancista
anseia gravar numa paginasuas emoções por mais lntl-
mas e caras e mysteriosae, um"camera-man" não perde op-
portunidade de gravar coisas

inéditas, trate-se de um de-
sastre soffrido por um com-
panheiro do viagem, ou coisa
mais dolorosa ainda.

Pois o "Fox-Jornal". não
guarda o documento impres-
sionanto da morte do grando
aviador De Pinedo?

O homem com machina em
punho, emquanto seu coração
se confrangia, não deixou dô
actuar na manlvela que gra-
vou uma das paginas mais
tristes da historia da avia-
ção«

RACHEL.

Associação Beneficente dos
Empregados do Novo Ar-

senal de Marinha
Em importante assem-

bléa a directoria foi
destituída e nomeada

uma junta gover-
nativa

A ultima Assembléa promovida
pela Associação Beneficente dos
Empregados <lo Novo Arsenal de
Marinha íol longa o Importante.
Nella ílcou destituída do poder to-
da a sua dlreetorla, privados os
seus representantes, por 30 dias,
dos direitos sociaes e nomeada
uma Junta governativa. Aberta a
sessão com a presença do mais de
450 associados, íol o sr. João Lo-
pes de Souza aeclamado para pre-
sidll-a, na falta do presidente sr.
Octavio Munlz Freire. Falou, a se-
gulr, o sr. Euzebio do Carmo Du-
tra. defendendo-se das penalidades
que lhe haviam sido Impostas.
Esse discurso provocou vehemen-
tes debates terminando com a des-
tituição da directoria, com a sus-
pensão das referidas penalidades e
um voto do louvor & attitude do
orador. Foi readmittido no qua-
dro social o sr. Francisco Alves,
votadas as reformas do regula-
mènto da caixa de Emergência por
proposta do sr. Euzebio do Carmo
Dutra, o dos estatutos da socie-
dade: extineta a gratificação dos
cobradores internos da ilha das

SYNDICATOS E
ASSOCIAÇÕES

•—(*)
CAIXA BENEFICENTE DOB
GUARDAS NOCTURNOS UO

DISTRICTO FEDERA*,
São convidados tedos os sócias

quites a comparecer & assembléa
geral quo so reunira hojo para
tomar conhecimento da seguinte
ordem do dia: a) Irregularidade
praticada1 pelo Conselho Delibera-
tivo; b) resolver' sobre assumptos
de grande Importância para a
classe.

SYNDICATO DOS ENFERMEIROS
DA MARINHA MERCANTE

Amanhã, ás 17 horas ha uma
assembléa geral em que serão
tratados assumptos Importantes
para a classe, entro os quaes avul-
ta o da organização geral dos ser-
viços de enfermarias na Marinha
Mercante, do conformidade com o
ante-projecto que devera ser as-
signaclo pclo chefe do Governo
Provisório.

Cobras, creada caixa hospitalar e
instituídos um conselho de justl-
ça, e uma commissao para refor-
mar os estatutos.

A junta governativa acclamada
está constituída peles srs. J-csé
Francisco Elias, João Lopes de
Souza, Juvencio Pereira da Silva,
José Gervaslo do Nascimento, João
Gualberto Regis, Luiz Pereira da
Silva, Pedro Gonzaga de Souza,
Jesuino Thiago dos Santos c Ger-
son Figueiredo de Barres.

Em defesa da sua honra.
do seu umor, da tradição
dc sua família, elle em-
pen liou todas as energias

da sua mocidade.
E venceu I
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LAUREL & HARDY, DE NOVO
NO PALACIO-THEATRO

Laurel & Hardy, vão appare-
cer em nova aneedotinha de pri-
meira. A de agora intitula-se"Somos de Circo", e é claro que
vemos o magro e o gordo met-
tidos em complicações próprias
de gente que anda "na corda
bamba"... "Somos do Circo" é o"short" que a Metro e a Cia.
Brasileira de Cinemas escoVlie-
ram para complemento de "Vol-
tando ao Passado", o original
film de Lee Tracy, Mae Clark e
PegEy Shannon, quo o Palácio-
Theatro apresentará segunda-
feira próxima.
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Programmas para hoje
RADIO EDUCADORA DO

BRASIL
Das 14 ás 15, das 18 ás 18,43,

das 18,45' ás 19 e daa 10 áa 20
horas — Discos, Jornal das Es-
colas e supplemènto noticioso.

Das 20 ás 22 horas — Trans-
missão do studlo, do Programma
O. K.

RADIO CLUB DO BRA3IL
Dao 14 horas em deanto —

Transmissão do palácio Tiradentes
da sessão da Assembléa Nacional
Constituinte.

Das. 17 ás 19 e das -19 ás 20
horas — Programma variado.

Das 20 ás 21 horaa — Canções
populares o Radlo-Theatro.

Das 21 ás 21,30 horas — Trans-
missão do Jornal musicado "Voz
do Brasil".

Das 21,30 ás 23 horas — Pro-
gramma de musica variada.

Das 23 horas em deante —
Transmissão, do salão Leopoldo
Miguez, do Instituto Nacionai de
Musica, do grande concerto em
homenagem A padroeira da mu-
sica. Santa Cecília.

A's 23,30 horas — Marcha final
de PRA 3.

Aulas âe gymnastica — O Ra-
dio Club do Brasil communica
que as suas aulas de gymnastica,
interrompidas por motivo de obras
em seus studios, serão reiniciadas
no dia 2 de dezembro proslmo.
RADIO SOCIEDADE DO RIO

DE JANEIRO
8,30 horas — Hora certa. Jor-

nal da manhft. Noticias e com-
mentarios. Ephemerides brasilei-
ras do barão dò Rio Branco.

12 horas — Hora certa. Jornal
do melo dia. Supplemènto mu-

16* horas -- Transmissão do
Instituto de Educação da demon-
straçâo Orfeonlca da Eacola de
Professores, sob a direcção da
professora Celção do Barros Bar-
reto.

17 horas — Hora certa. Jornal
da tarde, uarto de hora Infantil.
Supplemènto musical.

18 horas — Previsão do tempo.
Discos variados.

19 horas — Hora certa. Jornal
da noite. Supplemènto musical.

19,30 horas — Romance.
20 horas — Programma de An-

dré Gil.
21 horas — Palestra.
21,15 horas — Transmissão do

programma Radlo-Serenata.
RADIO PHILIPS DO BRASIL

Das 10 ás 12, das 13 ás 14 e das
18 ás 20,30 horas — Discos varia-
dos. ti

Das 20,30 horas em deante —
Transmissão do programma, Horas
do Outro Mundo.
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Durante toda a temporada
autuai, a United Artists tem fei-
to seus lançamentos no Gloria —
Casa do Camondongo Mickey
Ainda agora, para ali se annun-
cla a estréa do "Reportagem de
Estouro", interpretado por Clan-
delle Colbert, Ben Lyon o Er-
nusi Tòrrenee", que se effectuará
no dia HO próximo.

Vamos ter, no emtanto, esce-
pciònalmentei as exhibigões de
um film daqueüa marcai no lm-
perio.

Esse film será — "Samarang".
O publico não se conformou com
unia só semana do exhibições do"Samarang-", sabendo que o film
onde se mostra, ao natural, a re-
nliida luta do polvo com o tuba-
rão, não vae ser exhibido em
nenhum cinema dos seguintes
bairros: Copacabana, P, Botafo-
go, Kua da Carioca, Av. Paulo
de Frontin. Tijuca, Maracanã,
Grajahú, o Villa Isabel. Está
exigindo uma permanência mais
demorada em cartaz na Cinelan-
dia. c para attender a essa von-
tade gorai, é quo a United mar-
oou uma segunda phase de ex-
hibicO.ès quo terá logar, desta
voz, no Império.

"NOVOS AMORES»

Bem poucas vezes tem sido
apresentado um conjuneto es-
trelar tão optimamente como
agora acontece com a projecção
de — Novos Amores — este de-
licioso romance século XX, que a
Fox fará apresentação segunda-
feira no Cinema Odeon. Neste
film apparecem e vivem cada
qual o seu romance — Ellssa
Landi, a eleita das elites; War-
ner Baxter, Mimi Jordan e Vi-
etor Jory, dentro dos mais refl-
nados ambientes jogando o mais
perigoso jogo de azar —o terri-
vel "jogo de amor"... Henry
King soube magnlflcamente
aproveitar o audacioso enredo e
o elenco admirável que lhe foi
confiado e resultou no mais at-
trahente e elegantíssimo espe-
ctaculo clnematographico destes
últimos tempos. «Novos Amo-
res" não 6 um film do futilida-
des amorosas, é um soberbo es-
tudo social amoroso deste movi-
mentado o contagioso século tão
cheio de ambiqões, ecoismos e des-
enganos.

«VIDAS SEM RUMO..."

1
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CASA DO CABOCLO
ITA II? A's 4 - 8 e
nudt 9 y, horas.

O ORIGINAL SERTANEJO:

RAÇA DE CABOCLO
Extraordinário exlto do CON-

JUNCTO ABACAXI

AMANHA — "Matlnée dos es-
tudantes". — Abatimento de
50 % nos preços, c/ apresen-

tação da carteira.

PROGRAMMAS DE HOJE

Mudando o eeu programma, se-
gunda-feira, o Broadway esco-
lheu para seu cartaz um film
emocional para encantar os seus
freqüentadores.

A sua escolha recaiu em "VI-
das sem Rumo...", que a Fox
editou com a Interpretação de
Loretta Young, Victor Jory, Da-
vid Manners, Vivieune Osborno e
Herbert Mundin.

Esta pellicula da Fox relata a
historia do um punhado de lo-
glonarios, tendo cada qual o seu
romance, procurando nas aven-
turas arriscadas, o esquecimento
ou o resgato admirável deste ro-
mance feliz ou infeliz que a Le-
gião tornou-os em heróes um
dia, Loretta Young tem neste
film uma dag suas maiores ln-
terpretagões o Victor Jory que
ascendeu ao ostrellato com este
seu desempenho, fez jús as gran-
des esperanças que a Fox depo-
sitou em seu nome da artista.
David Manners, o companheiro
do Landi em — "O Marido da
Guerreira"; Vivlcnne Osborne e
Herbert Mundin completam o"cast" do "Vidas sem Rumo..."

ELECTRO-BALL
51 — Rua Visconde do Rio Branco — 51

EMPOLGANTES TORNEIOS SPORTIVOS
SEMPRE AO

ELECTRO-BALL
51 — Rua Vi«conde do Rio Branco — 51

THEATROS
REPUBLICA — Companhia

de Revistas Portuguezas —
Espectaculos ás 20 e 22 horas

"Rosas de Portugal" —
Poltronas, 5?000.

UEURÉIU —Companhia Bra-
sileira da Theatro Musicado —

"A cantora do Radio" —
A's 20 o 22 horas — Poltronas,
0?000.

CARLOS GOMES — Compa-
nhia de comédias modernas —
Espectaculos ás 20 e 22 noras

"A casa do Gonçalo" — Pol-
tronas, 5$000.

S. JOSK' — Casa do Caboclo
Companhia de musica» re-

glonaes e cançOes sertanejas —
SessOes ás 16.15. 20 e 21 Vj ho-
raj — Domingos e feriados,
vesperaes áa 15 e 16 Vi horas,"Raça de Caboclo" — Poltro-
nas, 3$000.

CASINO — Associação Bra-
sileira de Artistas Lyricos —
Espectaculo ás 21 horas —
"Tosca" — Poltronas, 115000.

CINEMAS
NO CENTttO

palácio — Phone: 2-OS'jS —
Sessões ás 2 — 4 — tt — 8 —
10 horas — Poltronas. 4$20o —"Da Buoadway a Hollywood",
com Alice Brand e Jackie Coo-
per.

OUEON — Pbone: S-1508 —
Sessões ás 2— \ — 0 — 8 —
10 horas — Poltronas, 4$400.

"Ao ralar da vida", cnm
Doretta Young, Glenda Far-
reli e Aline Mac Mahon.

IMPÉRIO — Phone: 4-0158 —
Sessões áa Z — 8.40 — 6.20 —
1 — 8.40 — 10.20 horas — Pol-
tronas, 32300 — "Narcissu1;",
com Mario Dressier e Wallace
Beery,

A LH A.M HUA — Pbo na: 2-7002
Beesúes ds 2,80 — 4,80 —

G.S9 — 7.30 — 8.10 e 10.50 ho-
ras — "Oa campinos do lílba-
tejo". No palco —- Dlna Tho-
reza.

GLORIA — Phone: 4-0007 —
Sessões ás 8, 3.40, 5,20, 7, S.40
e 10.20 — US6 para senhoras",
com Loslie Howard o Bonita
Iluniti.

cm in imi, mio _ Pbone:
S-1153 — ;¦,¦ .r,-i &* 2 — (.40
_ 6.20 — 7 — 8.40 — 10.80 ho-
ran — "Bspoua deíappar«c!dft",
coin Mary Brlun, Glenda ITar»
reli e linti Lyon.

BRÓADWÀY — Phone: 2-6788
Sessões ás 2 — 8.40 ¦— 6.20

7 — 8.40 — 1020 horas —
"Tua sô quero ser", com Gus-
tav Froellck e Llane Haid.

IMK1SIENS15— Phone: 2-0123
"Os dragOes da morte".

l'A'1'HB* — Phone: 4-1492 —
"O venturoso vagabundo".

PAUIS — Phone: 2-0131 —
"X^lagrante delicto" e "Anjo e
demônio".-

ideal — Phone: 4-6244 —
"O passado de. uma mulher".

IKIS — Pbone: 4-6247 —
"Hotel Atlantic" o "Vingança
diabólica".

MIS.M HE SA —Phone: 4-6240
"Amar sem ser amada".

cliUOHAiio — Phone: 3-4218
—: "Felicidade prohibida".

POPULAR — Phone: 4-18B4
"Lição do barba.ro", "tníer-

no dos vivos", o "Vou ahi, já
volto". . ,

IMtl.MOIt — Phone: 4-5934 —
"Noites ylènnenses? o "A tri-
lha do terror".

uio nitANCo — Phone: 4-1G39
— "Sabbado alegre" b "Uma 

|hora comtigo".'
LAPA — Phone: 2-2543 —

"Chandú, o Mágico" e "O des-
pertar de uma Naç&o".

NOS BAIRROS
AMl&ltlCA — Pbone: ?-457B"Quando o amor faz a

• moda".
AMERICANO — Pbone: G-0347

"Cavadoras de Ouro".
ATLÂNTICO — Phon»: 0-0346

"A torre de Babel".
APOLLO — Pbone: 8-5619 —

"O Rebelde" e "Pela fecha-
dura".

ALPHA — Phone: 9-8215 —
"Tudo por lim homem" o "D»v-
afiando a morto" o "Avião
fantasma",

A v UM iia — Phone: (.0319
"ü passado de uma uri-

lher".
BEATO II I II IC I II O —"O pic-ulc do Betty", "Beijos

para todas" o "Avlüo fanta»-
ma".

BRASIL — Phone: 8-2012 —"O Rebelde" o "A vida de Jim-
my Dolan".

uni.!A-i'i,nit — Phone: 9-S174
"Voluntário da pátria" e "O

amor fev: dollo um homem".
CATUMBY — Phone: 2.88S1

"Intrigo* da Ilroadway" e"Ktitancla om guerra".
iiAii.witin-:-!. •'¦ 4-2421"Untro toscos o niolliedos'1

e "Amante do eeu marido".

I0D1SON —• Phone: 9-4449 —
"Emquanto Paris dorme",

"Loura e seduetora".
FLUMINENSE— Phone: 8-1404

"Anjo ou demônio" «
"Transatlântico de luso".

EiVGENHO UE) UESITRO —
"üm sonho quo viveu".

GUARANY — Phone: 2-943S
"O mysterio das selvas".

GUANABARA — Phone: 8-2418
"Zombie" o "Fidelidade". -

HADDOCK lobo — Phone:
"Cavalcade" o "Tenente na-

vai".
ORIENTE — Phone: 9-6010

"Voa do meu coragao" e
"Toques o retoques".

8MART ~ Phone: 8-8381 —
"Negocio ê negocio" e "Nos

bastidores do sport".
JOVIAL — "O exilado" e

"O beijo deanto do espelho" e
"Calouros endiabrados".

IIELÍ09 — Phonet 8-0767 —-
"Anjo e demônio" e "As lrmSs
de Celestina".

JJA DUREIRA — Phone: 9-2889
"Espera-me coração" o "A

chegada do general Justo a1*
Brasil". 6

MÀRAGAN* — Pbone: 1-1910
"Has de ser minha mu-

lher".
NACIONAL — Phone: 6-0072

"Emquanto Paris dorme" ô
"O rei do phosphoro".

['Alio BRASIli—Fhone: 8-7894
"Utn romanco em Buda-

pest".
PIEDADE — "Escrava da

paixão" o "Lei da fronteira".
PARAÍSO — Phone: 9-6060

"Entre seccos e molhados"
e "Unidos na vingança".

PENHA — Phone: 9-6066 —
"Cavalcade" e "Avião fantas-
ma".

RAMOS — Phone: 9-6094 —
"Sherlock Holmes" o 'rExposI-

qüo do inventos''.

TIJUCA — Phone: 8-3656 —
"Como me queres" o "Sejamos
camaradas"..

velo — phone: 8-0874 —
"O marido da guerreira".

VILLA ISABEL — Phone
8-1582 — "Rua 42".

S. CHRISTOVÃO — "Zom-

bio" o "A lei da fronteira".

No Carlos Gomes
"VOO ÉM 3 ETAPAS", SEXTA-
FEIRA, PELA COMPANHIA DE

COMÉDIAS MODERNAS
Tem o suggestlvo titulo de."Vôo em tres etapas", a nova pe-

ça que a "Companhia de Come-
dias Modernas" vem ensaiando
com carinho, ha dias. Asslgna-a
Gaatâo Tojelro, autor de varias
peças representadas com Bagrado,
nos palcos nacionaes e estrangei-
roa. "Vôo em tres etapas", filia-
ío ao Interessante gênero da co-
media musicada. Sáo 3 actos ale-
gres, vivos, repletos de graça e
dosados de musica leve, Inspira-
da e sal titan te.

Gastão Tojelro escreveu-a, es-
peclalmcnte, para o homogêneo
conjuneto do Theatro Carlos Go-
mes. "Vôo em tres etapas" 6 a
tílvertldlsslma historia de um au
dacioso mecânico, empenhado em
apanhar a mão da filha dc um
millionario, maníaco pela avia-
çâo. Deaasenvolve o mecânico, uma
actividade- louca/ enredando nos
aseus planos um Ingênuo alumno
da avlaç&o, uma esperta "girl-
taxi", uma massagista hercúlea e
valente, uma elegante senhora da
alta sociedade ¦ e ¦ varias criaturas
Interessantes, em scenas engraça-
dlsslmas, conseguindo, finalmente
attingir o seu objectivo, que é ca-
sar com a linda, rica e volumpta-
riosa Joven. Ha, ainda, em "Vôo
em tres etapas", outros persiona-
gens, todos manejados pelo diabo-
lico mecânico, andando numa ro-
da viva, de qüe' resulta' uma sê-
rle do "qul-prô-quós", tornando a
acç&o da peça de uma Inexcedivel
comicidade.'

Com o desempenho que o ma-
gnifico conjunto nacionai certa-
mente vaé dar á. comedia, "Vôo
em tres etapas", cuja primeira
representação está marcada para
a próxima sexta-feira, o "Carlos
Gomes" vae ter peça para longa
permanência no cartaz.

Hoje o amanhã serão dadas aa
ultimas .representações dit. come-
dia: "Casa do Gonçalo", de Ar-
mando Gonzaga, no horário com-
mum daa 8 e 10 horas.

BASTIDORES
A MATINÉE DOS ESTUDANTES,

AMANHA, NA CASA DO
CABOCLO

Representando, com exlto, a pe-
ça regional de Duque, H. Mlran-
da e Calazan3 "Raça do Caboclo".

Mesquitinha, que tem um
dos principaes papeis em

"Vôo em 3 etapas"

EM NICTHEROÍ
CENTRAL — Phono: 1074 —

"Peregrlnucílo".
IMPKIMAL — Phone: .1ZZ —

"Topuzo".
IIOVAL — Pbone: 107* —

"Cântico dns eantlcoe".
im s — Phone Ub — "Sa-

niaranst".
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cm que os sketches e canções tem
a sua ttielhor parte, "A Casa do
Caboclo" dá, amanha, ás 16,15 ho*
ras, a sua "matlnée dos estudan-
tes", aos quaes é concedida o
abatimento de 50 por cento noa
preços, mediante a apresentação
da carteira escolar.

Tomam parte em "Raça do Ca-
bodo", os cômicos Jararaca, Ra-
tlnho e Mattos as actrizes An-
tonietta Mattos, Durvallna Duar-
te, Itamar de Sousia, Maria Izabel,
os cancioneiros Arthur Costa e
Augusto Calhelros e o pequeno
sambista Paulo Braz.
BENEVENUTO BERNA DO CEN»

TRO CARIOCA
Um grupo de cariocas promo-

vem para o dia 2 de dezembro um
espectaculo e baile, nos salões do
Club Portuguez gentilmente cedi-
do pela sua dlreetorla, em home-
nagem ao Incansável pioneiro da"Terra' Carioca" o consagrado ar-
tlsta esculptw Benevenuto Berna
presldehte do Centro Carioca.
Aquelles qúe quizerem se associar
a essa homenagem podem dirigir-
se á secretaria do Centro Carioca
ã rua da Constituição n. 59, sob.

"VIDAS SEM RUMO»...
Mais um fl>m aliás admirável

sobro a Legião Estrangeira.
Uma Legião do heróes, de vidas

sem rumo cujo lemma é esquecer
passado e entregar-se ás in-

certezas do futuro sob um codl-
go do honra — Venerar e defen-
der o pavllháo da ,Fran«a! VI-
das sem rumo" entretanto tem
os areacs immensoa por scena-
rio, o o seu drama potente e hu-
mano differe por completo do tu-
do quanto foi até hojo doscrlpto
na téla. A sua historia llndissl-
ma o de uma delicadeza de sen-
tlmentos ê em tudo Inédito na
arte cinematographiea. Vicias
sem rumo..." que o Broadway
irá exhibir segunda-feira ô In-
terpretado por um conjunte de
artistas tudo que ha da mais 30-
ven o bello em Hollywood. Lo-
retta Young, Victor Jory, David
Manners, VIvienne Osborne •
Herbert Mundin personificam «d-
mlravelmente os typos deste ro-
manco quo a Fox Film marcou
para o cartaz do Broadway fa-
gunda-feira.
A EXCURSÃO A' EUROPA DE

UM COXJUNCTO TYP1CO
BRASILEIRO

Organizada por Henrique Cha-
ves e Arno Volgt e sob «. dire-
cção de ambos, a "Troupe Typi-
ca Brasileira" apresta-se acti-
vando os seus preparativos de
viagem, afim do cumprir o pro-
gramma e attingir os fins era
que foi formada, qual o de tor-
nar conhecidos no estrangeire, a
musica o fol-Uoro do nosso oa;z.

Os seus organizadores e dire-
ctores têm o projectò de rumar,
primeiramente, á. Europa, viei-
tando as principaes cidades de
Portugal, Hespanha, Franca, ln-
glaterra, Bélgica & A«Iema:.ha
para elle já estando contraem d os
diversos elementos de nossa can-
cao, aqui o em Süo Paulo, assim
como organizados progra himãí
e confeccionado guarda-roupa.

Antes de sua partida para «
estrangeiro, a troupe fará, em
um dos nossos principaes thea-
tros, uma audição especial dedi-
cada ás nossas autoridades e á,
imprensa, na qual será dada uma
idéa dc que serão os seus pro-
grammas de arto brasileira no
estrangeiro.

DEVE SER AHNÜLUDA
Ao chefe de policia do Dlstn-

cto Federal o ministro da Justiçai
declarou que deve ser annullad»
a carga referente a Osório Alves
da Cunha, de uma pistola que J*
não se encontra mais na garaga
da Secretaria de Estado do Ml-
nisterio da Justiça.

Theatro ecreio
¦^mlÉ^Ê mmuuuxí^t*
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55M HOJE — :o:— A's S e 10 horas HOJK

| Penúltimos espectaculos da nova e linda ope-
reta de coãtumes cariocas

A Cantora do Radio
3 actos e 14 quadros cheios de vibração e de

belleza I
I Ubreto de MIGUEL SANTOS, com musica de
íí) HENRIQUE VOGELER.

AMANHÃ — Ultimas Representações da "A CANTORA DO RADIO".

SEXTA-FEIRA — A's 8 e 10 horas — Primeiras representações da
cülebrc opereta de VIRIATO CORRÊA, musica de FRANCISCA

GONZAGA
A JURITY

Em Festa Artística de VICENTE CELESTINO . !

Theatro Carlos Gomes
"Companhia de Comentas Mo*
der nas — Dir. Antônio Palma.

HOJE -"Ü"- HOJE
A Casa do
Gonçalo
Tres actos esplrltuoslsslmos

do Armando Gonzaga

G.*-FEIRA — Primeiras do ori-
ginal de Gastfio Tojelro.

VÔO EM TRES ETAPAS
Comedia' com typos «magníficos
c situações cômicas irresistíveis
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Não é nada, minha senhora . a m— Quando as mães sáo prudentes e cautelosas como V Ex certasdoenças dos filhos perdem a importância. A tosse do seu menino sinão fosse tratada a tempo, poderia tornar-se grave, porque uma tosse'é sempre um perigo para uma creança. E descuido imperdoável dospaes deixar de tratar, as primeiras manifestações, a tosse dos filhospequenos, porque a tosse enfraquece o pulmão e o expõe a malesmais sérios. Mas cortando a tosse no começo, o caso perde aimportância. E o caso do seu pequeno: dê-ihe Bromíl e não sepreoecupe. ,a^^.
O Bromil é o melhor remédio conhecido para a Tosse dasCreanças: ás primeiras doses faz cessar a tosse, desinfectando os Ipulmões e soltando o catarrho. '
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