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SUBSÍDIOS P1BI1 0 CONCUVE
De hoje para amanhã estará nesta capital o inter*

ventor em Pernambuco. £' o único que falta para a re-
união dos cardeaes convocada com o fim expresso de re-
solver a complicada questão do reajustamento mfniste-
rial dentro dos quadros revolucionários.

E' opportuno, portanto, prestar aos illustres itine-
rantes alguns esclarecimentos, que terão apenas o me-
rito de não ser originários das fontes contaminadas
pela suspeição política.Nosso intuito é tão só recapitnlar imparcialmente
os acontecimentos, dando-lhes a procedência e § signi-
ficação legitimas, nem mais nem menos. £ ver-se-á,
então, que os factos se processarajn de tal sorte e com
uma limitação tão precisa de. causa a effeito, que não
é licito pretender situal-os fora do seu ambiente pro-
prio e muito menos dcsfigural-os e confundil-os em pro-veito de interesses ou pretensões sem cabimento.

Sabe-se que a crise ministerial teve origem na ma-
nelra de ser resolvido o caso da interventoria de Minas.
Esse caso não podia deixar de interessar aos srs. Mello
Franco e Antônio Carlos principalmente, mas as circum-
stancias da política revolucionaria • fizeram que igual-
mente interessasse aos srs. Flores da Cunha e Oswaldo
Aranha.

O sr. Getulio Vargas, formador e gosador de casos
politicos, pelo seu sybaritismo procrastinatorio, não
pôde, ou não soube, ou não quiz resolver o da interven-
toria de Minas a contento daquelles seus correligiona-
rios e amigos, o que, aliás, não seria proeza fácil.

O resultado, que se previa sem desacerto, é o quese conhece. O sr. Mello Franco abandonou a pasta de
pedra e cal; o sr. Oswaldo Aranha saiu e logo se em-\
baraçou nas tentações do reajustamento; o sr. Antônio
Carlos teria deixado a presidência da Assembléa, con-
forme explicou, se factos posteriores á combinação com
o sr. Oswaldo Aranha não tivessem, á revelia delle, An-
tonio Carlos, alterado a physionomía dos acontecimen-
tos que haviam induzido ao precitado entendimento.
Quanto ao sr. Flores da Cunha, sabe-se que tudo fez
para circuinscrever o inciden.j á sua própria orbita, im-
pedindo que ondulasse até á Assembléa, envolvendo-a e
perturbando-a. Il

Foi esce, sem duvida, um das factos novos a que ai"
lndiu o sr. Antônio Carlos, porquanto, em telegramma
que lhe dirigiu, o sr. Flores da Cunha manifestou-se
francamente contrario á renuncia do presif^nte da Con-
stituinre. ***

De resto, se o sr. Oswaldo Aranha abandonou o
bastão de "Ieader" governamental, foi em virtude de
haver abandonado o ministério, porquanto a leaderança
lhe coube em razão da funeção ministerial. Nada mais
comprchensivcl, e nada menos susceptível de confusões.

Assim sendo, a questão resume-se numa desavença
no seio do governo e por um motivo político absoluta-
mente estranho á Constituinte, aos seus órgãos de di-
recção soberana e á obra em que ella se empenha.

Aliás, o sr. Flores da Cunha, assás coherente nesse
assumpto, ao chegar ao Rio, agora, foi logo declarando
que a Assembléa não está cm causa. E' a mais perfeita
das verdades.

Assim o tenham comprehendido os demais inter*
ventores convocados para o conclave dictatorial. Assim
o comprchendam quantos, directa ou indirectamente, se
estejam empenhando no epílogo satisfatório da crise.

Façam a sua recomposição, ou o seu reajustamento,
mas deixem em oaz a Constituinte. Deixem-n'a traba-
lhàr em ordem, para que questiunculas estranhas ao
seu supremo objectivo não lhe perturbem a transcen-
dencia da tarefa.

Nisto se resumem, já hoje, após tantas desillusões
e tanto tempo perdido, as pretensões mínimas do povo
brasileiro em face dõ governo revolucionário.

Deverá ficar definitivamente assentada, no conclave político de amanhã, a candidatura do'
sr. Getulio Dornelles Vargas á primeira presidência constitucional da nova republica velha

Reuniu-se, afinal, á Çommissão Executiva
do Partido Progressista Mineiro

iiiniii-

REALIZAR-SE-ÃO, AINDA, OUTRAS REUNIÕES DA ÇOMMISSÃO
¦miiiiii-

A de hontem foi secreta e nella foram discutidos também assumptos constitucionaes
Apesar de alguns vesperti-

noa noticiarem, com certa
duvida, a reunião da commis-
são executiva do Partido Pro-
gressista Mineiro, quando o
relógio marcou as 17 horas,
já se encontravam no salão
dos Lavradores do Instituto
Mineiro do Café quasi todos
os fpembros da referida com-
mtião.

Os senhores Antônio Carlos,
Wencesláo Braz e Noraldino
Lima, foram os últimos a che-
gar. Estiveram presentes os
proceres acima mencionados e
mais os srs. Gustavo Capa-
nema, Ribeiro Junqueira, João
Beraldo, Aleixo Paraguassú,
Virgílio de Mello Franco, Bias
Fortes, Washington Pires. Pe-
dro Aleixo, Waldomlro Maga-
lhães, Luiz Martins Soares e
Adelio Maciel. Fizeram-se re-
presentar os srs. Idalino RI-
beiro, Octacilio Negrão de
Lima e João Alves.

O sr. Antônio Carlos, pre-
sidente do Partido Progressis-
ta- abriu a reunião, dizendo
que os membros presentes ha-
viam sido convidados para to-
mar conhecimento da matéria
còrisütucíotià] f» definir a at-W-
tude do partido e de seus
deputados, em face dos vários
problemas a serem estudados
e votados na constituinte.
Isto feito, os deputados pas-
sariam a tomar conhecimen-
to dos últimos acontecimen-
tos relativos á politica minei-
ra e nacional, devendo precl-
sar os pontos de vista do Par-
tido, num e noutro sector.

Afim de que os membros da
çommissão verificassem a
marcha dos trabalhos constl-
tucionaes, bem como das
emendas apresentadas pelabancada progressista, o sr.
Antônio Carlos deu a palavraao sr. Odilon Braga,, repre-
sentante da bancada na Com-
missão de Constituição. De

Membros da Çommissão Executiva do Partido Progressista, posando para o
DIÁRIO DE NOTICIAS momentos antes da reunião
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O sr. Arthur Bcrnar-
des embarcará nos
próximos dias parao Brasil
5. ex. vem reassumir o seu posto de comman-

do no Partido Republicano Mineiro
Estamos informados de que o sr. Arthur Ber-

nardes embarcará na semana entrante para o Brasil,
devendo tomar o navio em Lisboa, onde actualmente'.,se encontra.

Vem s. ex. a chamado dos seus correligiona-
rios e amigos, afim de melhor oriental-os a respeito
dos assumptos politicos que actualmente se debatem
no scenario nacional.

Empresta-se uma grande significação ao gestd
do prestigioso chefe mineiro, attendendo proinpta-
mente ao appello que lhe foi dirigido.

Os iíiiyajsijléaConstituinte
FALARAM NA SESSÃO DE HONTEM OS SRS. CARLOS REIS E PEDRO RACHE

Mais um deputado que renuncia ao mandato
Sr. Oliveira Castro
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A sessão ãe hontem marcou
para a Assembléa Nacional
Constituinte o dia ão bom
humor. Parece até que ioi
coisa encomme>nâaãa, pois,
dada a tensão politica ão mo-
mento, em face ãa crise mi-
nisteriah o tom de alacriãaãe,
que predominou nos debates,
muito contribuiu para acal-
mar o ambiente e refrescar
os espiritos, já que o calor nâo
permittia que se repescassem
os corpos.

Terminou relativamente ce-
do. Ademais, sendo o dia
semi-feriado e sabbado, e es-
tando o thermometro em alta
desmedida, os deputados não
estavam mesmo muito* dispôs-
tos a longas discussões. As
próprias palestras na sala ão
café, onde as bebidas geladas
se esgotaram, estiveram des-
animadas. Foi um enterro'de
semana, simples como enterro
de gente pobre.

O primeiro orador foi o sr.
Carlos Reis, que parece ter fa-
lado hontem apenas para
commemorar a passagem dos
santos ãe seu sobrenome. Na
verdade, s. s. não é muUo
loquas. Apenas fez-se, nos ul-
timos tempos, profissional ão
aparte, aparteanâo a todos e
sobre todos os assumptos. Elle.
comtuão, foi feliz, sob esse
aspecto pois os seus collegas
respeitaram o Interessante"speech" que fez, rélembranâo
os nomes ãas letras mara-
nhenses e reclamando prote-
cgão para as obras á'arte e
para os trabalhadores intelle-
ctuaes, principalmente paraos da Imprensa que só tive-
ram até aqui uma lei, não ãe
protecção, mas ãe arrocho, a
chamada "lei infame".

O segundo orador, o que
pontilhou a hora ãe garga-
lhaâas e humorismos, foi o sr.
Peãro Rache, áeputaâo ãas
classes patronaes ãe Minas.
Sua oração, no gênero, foi a
mais curiosa pronunciada na
Constituinte, pois tratou ãa
soberania popular, cuja exis-
tenda negou, e versou os pro-blemas constitucionaes, sob o
ponto ãe vista mathematico e
por methoãos mathematicos,
realizando a mais original ãe
toâas as relações entre júris-
prudência, arithmettca e... é
força confessal-o, uma forte
ãose ãe bom ssnso.

O INICIO DA SESSÃO
A* hora regimental, presen-

tes 107 deputados, o sr. Anto-
nlo Carlos declara aberta a
sessão.

Lida e approvada a acta da
sessão anterior, passa-se ao
expediente, que consta de um
offlcio do sr. Oliveira Castro,
da representação patronal,
renunciando o mandato.

De conformidade com a lei,
declara, então, o sr. Antônio
Carlos que vae teleeraphar ao

| Sr. David Carlos Meinick
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accordo com o presidente daS>
reunião, o sr. Odilon Braga
passou a fazer a sua exposl-
ção.

Na reunião tomaram parte
apenas os políticos acima
mencionados.

Palestrando com o sr. An-
tonio Carlos, ouvimos de s. s.
que se tratava simplesmente
de uma reunião inicial, de-
vendo ainda realizar-se va-
rias outras, uma vez que a
matéria constitucional e po-litica a ser analysada era vas-
ta e demandaria um longo es-
tudo.

Da "enquête" que fizemos
entre os deputados da banca-
da e os membros da commis-
são, chegámos á conclusão de
que, embora subsistindo as
divergências pessoaes, estas
não seriam mais fortes que a
disciplina do partido, estando,
pois, afastada Inteiramente a
hypothese da scisão.

*

Terminada a reunião, quese prolongou até depois das
dezenove horas, interpellamos
alguns dos participantes na
mesma, os quaes nos informa-

Conclue nu 84 pagina

sr. David Carlos Meinick, que! !
é o supplente da referida ban-
cada, convidando-o a vir to-
mar posse do mandato.
FALA O SR. CARLOS REIS

O primeiro orador do expe-
diente é o sr. Carlos Reis, da
representação maranhense.

Vae á tribuna para justifl-
car as emendas que apresen-
tou ao ante-projecto constitu-
cional, defendendo o traba-
Ihador lntellectual.

Começa mostrando a signi-
ficação do trabalho Intelle-
ctual no desenvolvimento da
civilização. Refere-se, a se-
guir, ás pesquisas de seu con-
terraneo Antônio Henrique
Leal, na compilação da obra
de João Francisco Lisboa.

E, depois de relembrar os
grandes vultos literários e ar.
tisticos do Maranhão, o ora-
dor aborda o trabalho da im-
prensa, fazendo um caloroso
elogio do jornalista. Põe em

!
Conclue na 8» pagina |1

O RELATÓRIO
DO MOINHO

INGLEZ
Um lucro liquido de

103.265 esterlinos

LONDRES, 6 (U. P.) —
O relatório da Companhia
Rio de Janeiro Flours Mills
and Graneries. Moinho In-
glez, aceusa um lucro 11-
quido de 103.265 libras es-
terllnas no exercício flnan-
ceiro que terminou em 30
de setembro ultimo.

Os dlrectores da empresa
recommendam a distribui-
ção de um dividendo final
de 1 shllling e 3 pence poracção, isento de impostos.

O saldo transferido ao
exercício de 1933-1934 ele-
va-se a 45.689 libras.

A situação politica
NADA EXISTE AINDA ASSENTADO SOBRE

REORGANIZAÇÃO MINISTERIAL
A annunclada conferência

dos interventores com o chefe
do Governo Provisório, para a
solução da crise ministerial,
ficou transferida para áma-
nhã, devido ao" atraso do pa-
quete "Orania", em que viaja
o sr. Lima Cavalcanti.

Marcada, a principio, para
o Cattete, cogitou-se, logo a
seguir, de se effectual-a no
palácio Guanabara, e agora,
ao que fomos hontem infor-
mados, deverá essa importan-
te reunião realizar-se em Pe-
tropolis. Como esse conclave
político se destina, não só a
resolver a crise ministerial-
mas a assentar ainda defini-
tivamente os rumos a serem
seguidos pela política revolu-
cionaria na reorganiz ação
constitucional do paiz, parti-
ciparão do mesmo, não só os
interventores especlalme n t e
convidados pelo sr. Getulio
Vargas, mas ainda vários pro-
ceres que tiveram actuação
destacada no pronunciamento
de outubro.

A participação, entretanto,
desses elementos na alludlda
conferência será apenas con-
sultiva, visto como a delibe-
ração definitivas respeito fi-
cará a cargo do próprio chefe
do governo.

NADA ASSENTADO AINDA
D e a n t e das informações

hontem vehiculadas por um
vespertino, com caracter de
sensação, em que se dizia játer sido assentado o critério
que irá predominar na recon-
stituição do ministério a re-
portagem do DIÁRIO DE NO-
TICIAS se poz em campo paraaveriguar que fundamento
havia na alludida noticia. .

Nos diversos sectores que
procurámos perserutar, nada
conseguimos saber que nos
autorizasse a assegurar a ve-
racldade da mesma. O queapenas nos foi informado com
segurança é que não existe
ainda uma orientação precisa
sobre o modo como deverá ser

feito o reajustamento politl-
co. Consequentemente, nada
foi assentado até agora sobre
a recomposição ministerial.
As noticias vindas a publico
até aqui. não passam de con-
jecturas, opiniões pessoas e
até meros palpites, sem maior
significação politica.

Nesse sentido, o que se pôdeinformar com fundamento é
que a confusão que predomi-
na nos círculos ofíiciaes a
respeito só será desfeita após
a chegada do sr. Lima Cavai-
canti e possivelmente não o
será nas primeiras reuniões
da conferência de Petropolis.

O MOMENTO POLÍTICO
EM S. PAULO

A propósito da situação po-litica em são Paulo, tivemos
opportunidade de ouvir, hon-
tem, pessoa bem informada
que acaba de chegar daquella
capital.
|_ 1

Conclue na 8a pagina |

Chegará terça-feira o in-
terventor no Amazonas

* * *
"Sou partidário da amnistia ampla e irrestricta a
da liberdade de imprensa" —- disse em entrevís»

ta o capitão Nelson Mello

0 MERCADO DE CAFÉ EM
NOVA YORK

Uma semana firme e tranqullla
NOVA YORK, 6 (U. í\) — A semana decorreu firme

e tranquilla, para os negócios do café. As compras espe-
culativas, verificadas a meio da semana, induziram á alta
O boletim da companhia Nortz, para o período hebdoma-
dario, ora encerrado, accenlua que são animadoras as
perspectivas, devido ao suecesso que obteve no Brasil a
reducção da super-producção, assim como ás chuvas pro-longadas que caracterizaram a mudança de estação nas
regiões cafeeiras da Colômbia e da America Central, as
quaes "damnificaram a colheita dos typos finos, valendo
como indicio de que a competição, provinda desses paizes,será desta feita menos aggressiva".

Mas os preços continuam baixos, sobretudo se se leva
em consideração o facto de estar depreciada a moeda
americana.. *~ " '

MANAOS, G (União) — O
iiútii-vtniLor Nelson Melio seguiu
pelo avião de hontem para essa
capital.

O interventor federal, por
oceasião da partida, entrevista-
do pelo "Jornal", disse que ia
tratar de interesses do Estado,
accresicentando: "Farei uma ex-
posição minuciosa das necesei-
dades do Estado, após o que re-
gressarei. Nada vou solicitar,
mas apenas expor a situação do
Amazonas. Acho que o Amazo-
nas pode viver por si, desde que
tenha governos honestos. Aqui
dizia-se que a revolução não ha-
via trazido benefícios, mas trou-
xe, e bastantes. Basta citar que
a Revolução reduziu de 13.000
para 7.000 contos o orçamento
da despesa. Não se pod« admi-
nistrar com o coração, pois o
sentimentalismo. anniquila o
governo, por mais elevados que
s*jam os seus. propósitos.

Extingui vários cargos e dis-
pensei funccionarios supérfluos,
tudo, porém, sem ferir direitos
adquiridos.

Procedi dentro da Justiça,
pois perante a lei todos são
iguaes, sejam pobres ou ricos.

Esta é a minha norma inflexi-
vel de agir. Não faço favores e
só distribuo justiça.

Sobre politica nada sei, pois

o assumpto não me interessa,
Sou avesso., por temperamento}
ás comi: Áições partidárias.
Acho que a politica é um es.n«
cro abominável" a prejudicial,
quer para o governo, quer para
a.3 instituições.

Sou partidário da amnisti»
ampla e irrestricta e isto mesmo
já disse ha mais de um anno
aos jornaes de Recife. Sou,favo.
ravel, também, á liberdaclu d«
imprensa. Não posso compre-
hender a censura, quando a im-
prensa deve externar livremente
a sua opinião, salvo quando esti.
ver prejudicando a ordem pu»
blica".

Os pagamentos effectuados
pelo Banco do Brasil is

repartições federaes
O encarregado do expediente do

Ministério da Fazenda solicitou
ao presidente do Banco do Bra-
fjil providencias no sentido do ser
mencionado pela agencia do refo-
rido Binco, em Fortaleza, no hls-
torlco doa lançamentos relativos ai
pagamentos eíiectuados âs repar*
tições efderaea, constante dos ex«
tvacto8 de conta corrente envl*»
dos & delegacia fiscal, o numero
doa respectivos cheques emittldõs
pelo mesma delegacia. j:

R Mcmanha declarará
a guerra financeira

Será levada a esse extremo pela questão das dividas de guerra
-tiimiit

A próxima reunião do Bureau de Ajustes Internacionaes
LONDRES, 6 (U. P.) — NOS

círculos financeiros diz-se que
o presidente do Reichsbank,
sr. Hjalmar Schacht, tencio-
na fazer uma ameaça equlva-
lente a uma declaração de
guerra financeira quando o
Bureau de Ajustes Internado-
nâes se reunir, segunda-feira
próxima, Aa cidade de Basl-
lea, para tratar da questão dos
pagamentos dos juros ^as di-
vidas externas germânicas de
um prazo médio e longo.

Nessa reunião, segundo' se
annuncia, o sr. Schacht pro-

_vavelmente annünciará que a
Allemanha vae suspender os
pagamentos referidos.

Sabe-se que o governo do
Reich está disposto a tomar
uma attitude dessa natureza,
principalmente se. a Inglater-
ra levar a effeito a ameaça
de fundar um departamento
especial destinado ao seques-
tro das sommas em dinheiro
devidas pelos commerciantes

*&Ul/J&sjr-y
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Sr. Schacht, presidente
do Reichsbank
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britannicos
allemães.

aos exportadores

A noticia de que a Allema-
nha estava Inclinada a sus-
pender o pagamento dos jurosdas suas dividas externas de
prazo médio e longo não teve
boa repercussão nos círculos
financeiros europeus.

Dois paizes, França e Ingla-
terra, annunclaram simulta-
neamente a adopção de medi-
da* de represália na hypo-

these do governo do Reich le*
var a effeito aquella ameaça.

Creou-se, assim, uma situa-
ção delicada, que as "demar*
ches" immediatamente lnl-
ciadas entre os governos in-

I teressados não conseguiram
afastar em definitivo.

Surge, agora, a noticia de
que o presidente do Reichs-
bank, por instrucções do seu
governo, comparecerá segun-
da-feira próxima á reunião
regular do Bureau de Ajustes
Internacionaes, afim de ex-
pôr o ponto de vista da Alie-
manha em face do assumpto.

Das palavras do sr. Schacht
saltará uma ameaça, que cer-
•tamente despertará inquieta*
ções. A Allemanha está dis*
posta a fazer uma verdadeira
declaração de guerra finan-
ceira.

Os círculos financeiros jus-
tlficam as apprehensões que
dominam o ambiente em face
da attitude tomada pelos tres
governos interessados directa-
mente na questão. E' que ne*
nhum desses se mostra incll-
nado a transigir e dahi o re-
glmen de represálias que se'
estabelecerá fatalmente.

Sabe-se. a propósito, que f
sr. Schacht, como resposta *
ameaça formulada pela Ingla-i
terra, está estudando o melo
de realizar um accordo Inter*
no do liquidação contra og
credores de prazo médio e lon,*
go da Allemanha.
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Guantanamo, 6 (United Press) - A Guarda Rural abriu fogo
contra um grupo de grevistas que fazia demonstrações na es-
trada de rodagem. Morreram vários trabalhadores assim como
alguns soldados e ficaram feridos diversos grevistas --------
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ASSIGNATURAS
Ilraall • Potrtnical

Anno .... 5BÍ i Trimestre JB*f
Semestre . SOS I Mez .... 6$
Palies *alBnatnrlaa da ConvcnçOo

Postal Pan-American»
Anno .... 801 I Trlmestro 251
Semestre . 455 < Mea .... 101
Paizes slpnntnrlo*» da Conven*;flo

Postal Universal
Anno .... 140$ i Trimestre 40$
Semestre . 755 I Mea .... 10$

Os. pedidos de assignaturas devem
ser endereçado» & 8. A. DIÁRIO
DQ NOTICIAS — Rua Buenos
Aires, 154 — Rio de Janeiro —
As assignaturas começam em

qualquer dia.
Telephones: 4-4803 — 4-480» e

4-4804 (Rede de UgacOes)
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CONTRASTE

0 
GOVERNO dos Estados Uni*,
dos, máo grado todas as pre-

cecupações administrativas do mo-
mento e que não devem ser pou-
cas nem banaes, resolveu auxiliar
os artlstas plásticos nacionaes.

Creou a PWAP (Public Worfes
Art* Project),. cuja ílnalldado
principal (meditem nisso os ad-
mloistradorea nacionaes), 6 "em-
bellesaar os edifícios públicos dos
Estados Unidos", afim do que pos-
sam viver da sua capacidade os
pintores, decoradores o esculpto-
res americanos; visa o governo
com essa medida acabar com os

. desempregados.
Comtudo, o caso. suggore oom-

m6ntarlos. a que nâo noa furta-
mes. Quando, entre ntâ, mesmo
numa situação como a que os
Estados Unidos atravessam, iria-
mos cuidar dos artlstas, dar-lhes
trabalhos, mandal-os decorar edi-

; flcios públicos?
Quem entra num edifiolo publi-

oo aqui, tem a mais dolorosa lm-
pressão. Nota-lhe completa au-
sencia de cuidado artistico. Quan-
to ao embellezamento, sento qúe
so pensou em tudo, menos num
artista para decorar uma parede
ou um tecto, o que talvez / não
oecorra facilmente noutra,* porte
do mundo.

Per isso mesmo, os artistas, len-
do a noticia do que o,, presidente
dos Estados Unidos ef,tâ fazendo,
evidenciaram o contraste do quo

; so passa na pátria do dollar com
o que oocorre no Btasll.

O TRIGO S>0 URUGUAY

A 
OASA o/governo do Uruguay de

deirvõnstaar o ©am/pirehender
Intelllfjjíentetmente o Verdadeiro ca-
minli</5 a seguir em matéria de
aesurájprfcos econômicos.

o/ decreto Isentando do lmpos-
to ^le exportação o trigo destinado
aos mercados brasileiros é, nüo
ha duvida, uma eaoellente medida
commercial què multo recommen-
da o espirito pragmático dos
actuaes dirigentes daquella prós-
pera Republica.

Com isso, ce nesses sympathl-
cos vizinhos proporcionam uma
opportunidade magnífica para
ctescongestionai? a; sua producçao,
ao mesmo tempo quo habilitam o
consumidor brasileiro' a adquirir,
por preço mais rasoa/vel, um artl-

,go de absoluta necessidade.
¦ Não seria Justo, — entende
com bom eenso, — o governo
uruguayo — diífloultar a, expor-
tação de um seu artigo, soforecar-
regando-o de Impostos exorbltan-
tos, apenas pela ambição de au-
gmentar um pouco mais a renda
orçamentaria.

Isso, entretanto, nâo se vcrlfl-
caria, pela Impossibilidade de
concorrer o seu artigo com o» si-
mllares do outras procedências,

A medida do governo uruguayo
deve ter repercutido da melhor
maneira entro os produetores da
nação amiga o, ao mesmo tempo,
constitue uma quest&o de alto
Interesse para a economia do con-
sumidor brasileiro.

Surprehénde, todavia, que o nos-
eo governo, sob esse ponto d* via-
ta, adopte uma política inteira-
mente contraria.¦ Entro nos o que veriflcâmoe í
a preoecupação de dlfflcultar
quanto possível, a possibilidade
do consumidor estrangeiro adqul-
rir os nossas artigos, como, por
exemplo, o café, em virtude daa
numerosas e pesadíssimas taxa* e
sobretaxas que sobre elle recaem.

«t COBRA E O CÂNCER

DEX3IDIDAJIENTE, 
a cobra reka-

blllta-se. Á façanha que pra-
ttfeou no Éden comprometteu-
lhe a reputação pelo» séculos dos
séculos; e desde entfto ficou sendo
o maia Imprestável, asqueroso e
nocivo dos animaes.

Com o correr do tempo*, fot ella,
porém, entrando para o rol das
•utilidades de que se vaiem ca ho»
mens e as mulheres nos seua ap-
petites de riqueza ou de vaidade.

Sua pelle íez-se preciosa mer-
eadorlâ; sua própria peço-jUa. deíla
mesma se fez antídoto, *-. acaba
agora de entrar para a therapeu-
tloa especifica de um doe mais
abomináveis flagello» da humani-
dade: o canoar.

Annunolou-ee ha alguns mezea
que um medloo francês estava «la-
borando um sflro antlcanoeroep
oòin veneno de víbora, ignoram-
se os resultado» da* experiências
que provavelmente foram feitas.
Mas, agora, é c& no Brasil que a
cobra fornece o seu material con-
tra a inexorável doença.

Vem, com effelto, de Porto Ale-
gre a noticia d« haver o dr. Mario
Mèneghettl. director do Instituto j
de Hygiene do Estado, em Pelo- |
tas. iniciado ensaios para o tra- i
tamente do câncer eom a peconha
da jararaca, devidamente manl-
pulada, e sob a fôrma de lnje-
cções lntramueculares.

Quo dirão os nossos especial!*-
tos cariocas? Seria interessante
conhecer-lhes a opinião, porque,
havendo no Brasil mnl* jararacas.
do que cancerosos, sendo, assim,
Infinitas aa posslblldades ds ma-
t*u-i* uriru nal a 1.n teoçfl~. * de-
monetrada a." efflcacio do fcrait»-
mente, parece í6r» de duvida que
fjusll o rapidamente noa libertaria-
mos do pavoroso mal.

MINAS E 0 CON-
CURSODAÜNIÃO

Minas sempre se caracte-
rizou, na Federação, como
uma unidade de administra-
ção financeira sadia. Eco-
nomicamente, o seu rumo
tambem sempre foi bem avi-
sado. E ha uma circnmstan-
cia que define precisamente
essa verdade. Ê' a de que,
sendo o segundo Estado* pro-
duetor de café, até então não
se reflectiram nélle, com a
intensidade que era natural
snppor, os profundos effei-
tos das crises commerciaes
por que'tem passado o nosso
maior produeto de exporta-
ção. f

Mas, de 1930 a* está data,
devido ao influxo de facto-
res que escapam visceral-
mente ao controle dos seus
governos, a grande unidade
montanheza se viu afastada
do rythmo em que sempre
procuraram conserval-sí os
seus administradores. As
perturbações ali sohrevindas
remontam exactamente ao
anno de 1930, quando sé re-
gistrou uma «iyncope im-
pressionante tias rendas es-
taduaes. ,. v

Traduzindo em algarismos
o facto/ a que acabamos de
alludit', diremos que a re-
cei£a' mineira orçada para
aquelle exercicio fora de
,202.413 contos de réis, des-
prezadas as fracçoes. A ar-
recadação produziu apenas
141.715 contos, igualmente
postas de lado as fracçoes.
O "déficit" nesse periodo
foi sensível.

A capacidade de gestão fl-
nanceira do governo miüei-
ro procurou, porém, e con-
tinua a fazer esforços inten-
sos nesse • sentido, neutrali-
zar a acção dos factores des-
favoráveis que ali se desen-
cadearam, como em todo o
Brasil, sobretudo desde 1930.
Tanto assim que a arrecada-
ção obedece já a melhor
tendência e a despesa está
sendo contida dentro dos li-
mites comportaveis com as
possibilidades da arrecada-
ção, conforme o demonstra o
communicado que hontem
publicámos, procedente de
Bello Horizonte, pelo qual
se vê que a elaboração do
orçamento destinado ao cor-
rente exercicio obedece a
propostas de economia que
contribuem para reduzir a
despesa, em todas as secre-
tarias, numa proporção que
varia de 5 a 15%.

A' União, porém, cabe o
dever de collaborar com Mi-
nas no sentido do mais fa*
cil e rápido reergnimento do
seu credito. Acreditamos
não ser outra a missão que
trouxe ao Rio o secretario
das Finanças de Minas, sr.
Alcides Lins. Só ha motivo
pata esperar que o Governo
Provisório não só não negue
a Minas o que tem propor-
cionado a outras unidades,
mas a auxilie na proporção
do próprio relevo do Estado
no conjuneto da vida fe-
derativa.

Os factores que perturba-
ram a serenidade de gestão
dos negócios públicos, no
opulento Estado central, ex-
cluem qualquer parcella de
corresponsabilidade dos seus
dirigentes nas difficuldades
e tropeços com que Minas
vem lutando. Alludimos
acima á natureza dos men-
cionados factores, mas não
os pormenorizámos nem os
discriminámos. v

Impõe-se, portanto, agora,
descer a certos detalhes.
Conforme já se acha assi-
gnalado idoneamente em do-
cumento official, tres causas
mais influentes explicam o
sensível decréscimo da arre-
cadação mineira, em 1930, e
esse decréscimo vem reper-
cutindo, de anno em anno,
sobre as condições orçamen-
tarias do Estado de maneira
perturbadora. Queremo-nos
referir ao "crack" oceorrido
na bolsa de Nova York, no
ultimo trimestre de 1929; ao
collapso do café, sobrevindo
após aquelle "crack", dc
maneira a redobrar a aflli-
cção ao afflicto, e á campa-
nha politica nacional a que
Minas se viu arrastada pelatruculência do sr. Wasnin-
gton Luís.

Noutras oceasiões, Minas
pôde sobrepor-se aos effeitos
da crise do enfé devido à
própria resistência que of-
ferecc a sua organização

Phase
do

sociológica
Brasil

MARIQ jftNTO SERVA
(Especial para o DIÁRIO DE NOTICIAS)

Os phenomenos todos da
3ociología se baseiam neces-
sarlamente nos faptos concre-
toa da existência humana. O
homem é ura fragmento da.
natureza que vive integrado
no conjuneto dos factos cos-
micos, geographlcos e jsociaes
que o cercam. . £ /.

Ora, em cada kilometro
quadrado do território, por
exemplo, da Dinamarca, exis-
tem accumulados oitenta ha-
bitantes, e são todos cultlssi-
mos. de maneira que natural-
mente'se estabelecem proces-
sos de cooperação econômica.

•Em cada kilometro. quadra-
do do território da Belgica se
accumulam duzentos e qua-
renta e cinco habitantes. E
como todos são mais ou me-
nos cultos, dado o insignifi-
cante anarphabetismo exis-
tente na Belgica, dahi as for-
mulas socialistas do viver,
provenientes da concentração
e accumulaçao de uma den-
slssima população em uma
área territorial exígua.

Ora, em cada kilometro
quadrado dd território brasi-
leiro, se encontram apenas
tres habitantes espalhados,
rarefeitos, que difficilmente
se encontram. E essa pòpula-
ção brasileira, dispersa assim
por um território immensa
se acha no mais atrasado es-
tado mental, pelo que lógica-
mente,, necessariamente, eto
conseqüência deáse atraso
geral e dessa dispersão ma-
terial, a nossa situação social
no Brasil é a de individualis-
mo, e não de socialismo, pelo
facto material das nossa»
condições demographicas, cul-
turaes e outras.

Porque o Brasil não ô a cl-
dade do Rio nem a cidade de
São Paulo, o Brasil é esse ln-
terior immenso em que se
encontra a maior somma da
nossa população.

Entretanto, a maior parte
dos nossos inteliectuaes estu-
da sociologia Ijçislleira, não
nos factos da nossa terra, mas
nos livros dos escriptores eu-
ropeus. Dahi, todas essas fan-
tasias socialistas e quejan-
das, as quaes ignoram que no
nosso interior inteiro a reali-
dade que se nos depara é uma
população em que predomi-nam os typos de Jeca Tatu e
Maná Chique-Chlque.

Mas se o facto fundamental
e synthetico da vida brasilei-
ra é essa dispersão de uma

O MOMENTO IN*
TERNACIONAL

população exígua por um ter-
ritorio vastíssimo; a condu-
são é que a necessidade vital
do progresso do nosso é a
protecção á propriedade, pa-
ra que cada um tenha o esti-
mulo da sua garantia afim
de se entregar á exploração
do. solo, ao passo que na Eu-
ropa, não chegando as terras
para todos, é preciso, ao con-
trario, cogitar de restricções á
propriedade individual.

Desse conjuneto synthetico
de factores existenciaes da.
nossa nacionalidade, isto é,
a vastidão do território e a
exiguidade da população, re-
sulta qual deve ser a grande
politica brasileira em suas li**
nhas geraes: "povoar e edu-
car".

O maior vidente dos pheno-
menos sociaes e politicos da
America Latina, foi, sem du-
vida, o grande argentino
Sarmlento. A leitura de toda
a sua obra, o estudo de sua
personalidade, são para os
brasileiros o melhor subsidio
para a comprehensão donos-
so próprio problema. Forque
fundamentalmente apresen-
tamos, como os argentinos- as
mesmas características: so-
mos uma familia ibérica, her-
deiros dos mesmos defeitos
mentaes e outros, e trans-
plantados para um ambiente
mais ou menos igual.

O problema do progrwso
brasileiro consistiria em uma
série de leia draconianas qus
obrigassem os nossos podereâ
públicos, estaduaej e muni-,
cipaes, a sairem da inércia
educativa que lhes é fruto da
herança mental das raças quenos formaram. No dia em
que governos estaduaes e mu-
nicipaes dó Brasil consideras-
sem o seu dever máximo, a
sua funeção precipua, a sua
missão básica, o prover á edu-
cação dt> povo, nesse dia esta-
vam resolvidos todos os nóà-
sos problemas na relatividade
dos factos hpmanos.¦• A. Dinamarca, por exemplo,
com um território apenas de
42.900 kilometros quadrados,isto é, do tamanho do terri-
torio do Estado do Rio de Ja-
neiro, a Dinamarca importa e
exporta mais que todos os Es-
tados do Brasil inteiro reuni-
dos. Porque a população di-
namarqueza, aliás, apenas de
|— 1

Volve-se ao Desar-
mamento

POLÍTICA

(Conolue na 8.» Pag,).

Af firma-se que, das con
versas entre o "Duce" e Sir
John simon, ficou estabeleci-
ão gue, antes de .cuidar áo
qualquer alteração no "cove-
nant" da Sociedade das Na-
ções, as preoecupações se vol-
verão para, o problema do
desarmamento, que vae ser de
novo considerado, sendo pos-
sivel que o comitê director âa
Conferência âe Genebra volte
a reunir-se em brèvè.

Somos dos que têm pouca
fé nas possibilidades de exito
desses processos. Não existi
um ambiente no mundp para
se fazer o desarmamento,
porque falta confiança, âe
um lado, e garantias de outro.
Nem o statu-quo internado-
nal 6 daquelles que possam
inspirar tranquillidade, pelas
suas funeções artifidaes e
violentas, nem os povos se jul-
gam bastante garantidos em
suas casas, para arrasar as
fortalezas, oa navios e termi'
nar com os exércitos. Jâ não
ê simples questão de tmveria-
lismo, é preoecupação de de-
fesa.

. B--a prova ê que a Confe-
repcia de Genebra se limitou,
durante toda o tempo em que
conseauiü trabalhar, a reâu-
zlr isso e aquillo, mas essas
reducções não são de molde
sequer a tornar mais difficil
ou remota a guerra. Depois,
as famosas prohibições de
taes e quaes armas não passam
de uma ingenuiâaãe. Porque
é impossivel legislar para a
guerra, que, por si mesmo, é
o âominio da força e a nega-
ção das leis. As convenções
de Haya não passaram, na
Grande Guerra, de travos â<i
papel, porque os estados-
maiores sabem que sô ha uma
razão militar .* anniqniOJaf O
adversário, seja como fôr.
Poupal-o é sacrificar-se' a si
mesmo.

Em todo caso, è preciso pre-
parar o âesarmamènto moral,
e$se precipuamente, porque,
sem elle, todo o esforço é in-
útil. Ninguém se arma por
prazer, mas por contingência-
Essa é que tem âe ser afãs-
tada. E, para isso, pouco se

-I tem feito.

O CAPIM HÂOy CRÊS CE
Tudo parece lndioar que se va» mesmo tntet o que

% gyria do momento qualifica de "reájustamento mi^is-
tetiàl". r

O governo não sç limita a dar novos tRuiares as duas
pastas vagas. Aproveita o ensejo ds sna pequena crise
interna para desdobrar ministérios e substituir minis-
tros. . .Essa contradansa é tida tomo necessária para que
• sr. Oswaldo Aranha possa voltar com a sua collabo-
ração ao governo. ' ¦ ' 

. . 
'

Ao que ?e diz, o illustre "leader" revolucionário te-
ria feito sentir ao sr. Getulio Vargas que nãò vaciRaria
no regresso ao seio da dictadura, desde qüe a annun*
ciada recomposição ministerial se operasse rigorosa**
mente dentro da moldura outúbrista.

Esse importante acontecimento histórico deve estar
por horas. Para isso e por isso é «*•© "* interventores
de maior influência se deslocaram dos seus palácios e ¦
aqui se achai*), com a prestanea de suas luaes. para aju-
dar o dictador a vencer o delleado passo do reajusta-
mento dentro da moldura de qúe hnprescinde o sr. Os-
waldo Aranha para reenqqadrat-se.

Esta particularidade leva » penssr que o sr. Getulio
Vargas tem gpvernado até hoje cem auxiHaree 6em
tintura revolucionaria, ou com tintura assis diluida.
O curioso, porém, é que á recomposição orthodoxiem se
fará sem 0 sr. Mello Franco, porque esse authentico re-
volucionario é que em hypothese algum» se deixará
"reajustar", ou "recompor". ';¦'.

E na casa delle é que, provavelmente, vae crescer
aquelle ingrato capim que o sr. Onráldo Aranha acre-
ditava it viçar na sua. i falta «©freqüentadora». E"s*
linda e symbolica phrase foi pronunciada perante os
"reporters'' do Ministério da Fáaení»,? na oceasião em
qué visitavam o ex-titular, para despedlr-se.

Sentia-se muito félis — disse --een» a demeqstra-
ção que os jornalistas lhe traiiam, mormente porque
ella so dava longe do gabinete ministerial, quando, j**
apeado dás posições, se recolhera i sua essa, onde o
capim havia de crescer, .per íalta dé freqüentadores.

Não. Essa presumpção é illusoria. O capim não vae
crescer, porquê o apeàflfr das posições desapeou e •» fr«"
quenladores voltarão. Providencialmente, o reajusta-
mento impede que mais uma ves a torpe humanidade
renegue nm idolo e aggrave um ostracismo...

Para
Todos

Mello Mattoe, apóstolo.
O novo dilúvio.
O chlmpanzê e a criança.

1'inmuH no» ll
"O sr. Osvaldo Aranha volta****."*.

"o sr. Oswaldo Aranha nâo vòl-
tar4"; "pareça quo o sr. Ob-
waldo Aranho •voltar*": "acre-
dlta-s» qua o sr. Oswaldo. Ara-
nha n3o voltará"...

B* lsto,.'e apenas isto, ha uma
semana.

Maa o sr. Aranha nao 8atu
sozinho; saiu era companhia do
sr, Mello Franco —• e por oáii-
sa da salda do sr. Mellt*- Fran.
co. E; sendo ástjim, por t*ja,e não
^e.astfir tambem a lndagrar s« o
sr." Mello Franco voltará ou
nao voltará? E por què, sobre-
tudo, náo' so manifestar, no
sentido áe«sa volta, um movi-
mento Ig-ual ao promovido para
forçar o sr. Aranha a renunciar
á **ònMi*cta*f /

A verdade 6 esta: todo o mun-
do sabe que o isr. -Mello Franco
nio. 6 homem de "fitais". Exone-
rou-se — e e«t*J, acabado, inu-
111 tentar demovél-o de tmja
t/ío «érla resolução. Homem,
normalmente, de poucas pala-
vras, ám dados momento» «0

as =S

ã semana da Constituinte

teih uma. da, qual nio recua.
E* preciso, pois, reconhecer

gua^ o acatamento á. deelsüo do
ex-ch»nceller envolve nma jas-
ta homenagem ao seu cara-
ctei».

. Entretanto, vistos o« facto*
de outro, prisma, que parece V

Que-os serviços do sr.. Atfa-
nha. na Fazenda, são lndls-pen-
savòls, emquantó o sr. Mello
Fra-hco pôde ser facltaenfe
substituído rio Itamaraty!...

Os amigos do sr. Aranha, que
se empenham pelo s«*u retorno
ao aprlsco,'deveriam, portanto,
ter o cuidado, da explicar a orl-
Ejèim déése trabalho. Precisam
proclamar qua nSlo s» trata de
pretnlar o mérito e deeipreaar o
demérito. Porque o pais ahi
está, Julgando a obra doa dois
ministros demissionários, e. fl-
cajá Inteiramente; desiludido
acerca do patrotismio do« que
rea-pondem pêlo» seu» declino*,
6p visse elevado áoe cor-noa da
lúa o nègragado reajüçtpmênto
plàtocrátlco e recolhida ao ar-
chlvo daa Inutilidades ** bene-
merit* acç.ilp do sr. Mello Fran-
eo em »ról da concórdia conti-
nen tal.

Interessante: emquantó cá Wra
as competições, aa Intrigas, as
ameaças, as ballelas esferviam. a
CJonfitítninte írula uma lneffavel
semana pacifica de oinco dlasl

Para, muita gente, o periodo es-
coado vinha promettendo surpre-
sas, particularmente- temíveis,
Abrira-se a crise ministerial nas
vésperas do novo anno; suppu-
nha-ee, assim, que a entrada d«
1034 reservasse á Constituinte ho-
ras dlfflceis do intraqulllldadé, de
exaltação apaixonada.

Faziam-se previsões lnquletan-
Hes. O "leader" governamentaldemissionário, *ao. restltuir a vara
de commando, revelações de tai

>^~rrym' t y *v"* y m *f!»»v y-r*»11» w~**

econômica e ao proverbiaJ
bom senso financeiro dos
seus dirigentes. Mas, dessa
vez, não foi apenas uma ad-
versidade só com qne o Es-
tado houve do lutar mas-
uma série de circumstancias
desfavoráveis, desencadeada
uma após outra.

Tudo isso mostra o cara-
cter imperativo dos obsta-
culos que Minas vem enfren-
tando, para repor em
dia o seu credito, para res-
taurar a sua normalidade
orçamentaria. O coroamen-
to desse enorme esforço
precisa de contar agora com
a collaboração do Governo
Provisório e tudo indica,
pelo caracter de justiça que
a define, que essa collabo-
ração não só será prestada
na medida das necessidades,
mas virá sem delongas que
poderiam comprometter o
seu alcance e prejudicar os
seus resultados.

Cora os interesses da re-
cuperação financeira de Mi-*
nas se entrelaçara os pro-
prios interesses mais ponde-
raveis da Federação. Toda
o mii ndo o sabe. Es preciso
nflora, porém, que o governo
dê provas praticas dc que
comprehfcnde bem essa ver-
dade, promovendo a neces-
saria cooperação com Minas
no sentido que acabamos do
indicar.

gravidade haveria de fazer, que
seria impossível conjurar as mais
dramáticas conseqüências.

Por ojitro lado, annunclava-ae
uma coacentraç&o retlntamente
revolucionaíla dentro da Assem-
bléa, espécie de Montanha na
Convenção Franceza, destinada a
formar intransponível muralha de
protecção-, defesa e aggreeslvldade
do espirito outúbrista contra oa
raacelonarios iníUtraates e'lnfll-
trados.

Seria o Olíib 3 d« Outubro
transferido: de séde e novamente
belllcoso, em pe de guerra, aífron-
tando os íalseadorés o aprovei-
tadores da vigilante e lnhoepita
ideologia revolucionaria.

Foi, pois, sob presaglos quasi
terrorista**, que se abriu a primei-
ra sessão do novo anno. Nada
houve, porém. Caln>a completa.
E a«slm nos dias subsequentes.

Na Commlssáo dos 26, os rela-
tores, attentos aos quadros regi-
mentaes, proseguir am no estudo
daa emendas pullulanté* do ante-
projeoto. No plenário, continuou-
ati a martellar, embora Jà fatlga-
damente, o thema da forma d6
governo que melhor nos possa
convir.

Dé reeto, a, alteração Introduzi-
da no regimento aparou multa
aza, soífreou muito verbo, tapou
muita boca, eortonj multa inspl-
ração.

Oe* cerfo modo, tornou dealnte-
peasrrote o réetnto e vae despo-
voando a tribuna. Mas... "no-
tolesse oblige". Precisamos de
Coastltuiçáo e, fora de ma,terlas
constitucionaes, pode tudo sier
perturbação e atraso.

Nessa ordem de considerações,
cumpre salientar o eàtudo cuida-
doso e documentado do sr. Alcan-
tara Machado sobre a relevantls-
sima questão da discriminação de
rendas.

Fal um ataque frontal contra o
ante-projecto. que, realmente, en-
frentou o problema oom singular
llgelresa. O "leader" paulista de-
tendeu com vehemencla as pre-
rogutlvas atrtrlbuldas aos Estados
pela Constltulçfto de 91 e trouxe
ao debate algumas ldéos e sugges-
toes dignas de apreciação, por
bem fundamentadas e convenien-
temente expestas.

A carta de despedida do *r. Os*
waldo Aranha — o n«o a sue pre-
sença na tribuna, como sa rluha
aftirmaudo — n&o modificou a
pbyslonomia, nejn agitou os ner-
tv- da rr,:-.-.. Âtiá.**, nsdn. hs de
ssaMoional nt«M documenta qu«
o «r. Fernando MagalhUes (o lio-
mt-m que confewou nunca ter si-

do revolucionário, mos estar sem-
pie do lado do contra, o que dè-
fino uma psychologia de rebella-
do contumae), leu oom a sua voe
de bom timbre, cheia e límpida.

A Constituinte nâc se enervou
nem á espectativa da passagem
em que o sei» presidente era pos*
to em.causa, porque toda gente Já
sábia que os acontecimentos tl*
nham tomado íedçâo diversa e
precisamente visando a resguar-
dar a Assembléa do turbilhão dq-
flagrado' á volta, delia.

N&o sendo mais ministro de
Estado, o sr. Oswaldo Aranha,"lpso f&qto", náo mais' podia, ser
"leader"-.. Assim, a comprehecsáo
da süa renúncia estava natural-
mente facilitada pelas próprias
circumstancias. a salvo dò, Inter-
pret&çOes tendenciosas e lisamen-
to Injustificáveis.

A Constituinte acceitou a rc-
nuncia? Sem duylda que sim, mns
tacltamehte; mesmo porque era)
inevitável, visto haver a íuneç^o
automaticamente deixado de «xis-
tir, por ter deixado de existir
a funeção ministerial exercida pe-
lo mesmo homem.

Entretanto, occorre observar o
seguinte: o episódio da carta nfto
se consutpmou sem Incllsíarçavel
violação do règlraento1 altewido.
Evidentemente, ella nfto «ra ma-
teria constitucional...

Abriu a mesa, porém, uma ex*
cepç&o, e nfto houve mal nisso,
porque, forçado a renuhclar. o- sr.
Oswaldb Aranlia precisava de sc
explicar com os seus pares,, e a
carta era Um melo incontestável-
mente idôneo, além de lnofíen-
alto.

De reeto, para pronunolar-se a
respeito, teve a Constituinte dé o
raaer fora, enviando unia delega-
çao a reMdencia do ex-"leader",
onde o sr. * Fernando . Magalhães,
patlietico até ao sublime, tocou ás
flbraa profunda» do »*r emotivo
dò sr. Oswaldo Aranha, cujos
olhes alagadas eram um bello e
commovedor depoimento de sen*
sibilidade a gentileza cordial doa
que haviam estado sob a sua ama-
yel ballea./ t

De modo que, tendo votado pa-
ra a escolha do er. Aranha oomo
seu "leader", a Assembléa não
pôde, por melo do voto, acoolteí
ou recusar a sus renuncia. O re*
medlo foi envisr-lbe uma delega-
çao, que o fca chorar e quo co-
meu. com alegria, cs maravilhoso*
pécegos da sua chácara da Tri**
tesa.

da recompeeís&o

Nmu. entranté semana decidir.
«e-4 a queotSo do "liader*'. Na
que findou, o problema ficou sus-

penso, á espera
ministerial.

Como o sr. Virgílio de Mello
Franco, convidado para, interven-
tor de Minas, e subewtuldq n<>
convite pelo ar. Benedicto Valia-
dares, o sr. Medeiros Netto foi
convidado pelo ministro da Jus-
tiça,. em nome do chefe do gover-
no, para, recolher a heianca, lea*
deresca do sr. Oswalâo Aranha;
tol' convidado e logot após, ao qué
se murmura, desconvidado, porque
de súbito apontou no horizonte a
nuvem carregada- do réajusiamenr.
to mirilítóriai, com- a hypòtbeee
do regíosio do ex-mlntetíò da Fa-
zendá aó governo «,. segundo, pro-
sumpç&o razoavtí, poe 

' 
lógica, 6

diréççao poUtlca da Asaamblé».
Mas desde sexta-íelra Ja o cam-

hlo do sr. Medeiros Netto melho-a-
va senalvelmente. V Isso, não obs-
tante a reopmpóslçaó da situação
revolucionaria dever «Ifecttuur-se
em moídé» rubramente revolucio-
narlos, iste é. oopii exclusão de ad-
tteslstn*. encostados e. penetras.

Dtr-se-la, assim, que o. er. Me-
deira» Netto. despido de creden- ,
clae» de baptUmú* ganhas no J<a> jdão ide OutUbN». «tmia automatl. '
camente taooffiWÜtado dè em-
punhár ura bás*»o nte dias anti»
manejado pelo bravo revoluciona-
rio "ln hervà" de 1922,' ebiitra-
revolucionário de 1M4 e revolu-
oionarlo "sajja peur et «uu ri-
proche" de 1830.

Mu, nao. O reajustamento na-
da tem com a Constituinte. Tem
apenas com o goverpo.. S, erjabo-
ca «lia tenha uma oiIgem revoou-
clonarla, a soberania, que a Ins.
pira è a que obedece, eó íaa dlstln-
çfto. quanto a valetes. Ora, õ sr.
Medeiros Netto é. inoonteetavel-
mante, úm valor e dos f ue melhor
realcem o nível cultural da casa.

O facto da ter sido quasi chefe
de policia do quasi governo do tr.
Pedro Lago na Bahia nao o Inhl-
bc, como constituinte, de oçcupw
poslçftes a qu« possa airosamente
ascender em razão dos seus méritos
• dò seu vallmento próprio.

Mas casas considerações nio
pretendem nem méitano valer co-
mo atclame do "leader" bshlano.
porque, na realidade, a qucftío da
teaderança ainda estA dependendo
doe rumos que tome a ooníerencu
dcw divinos, convocada por quem
pode c manda, mas goeta df ourir
aos mandado*".

n d«e'*rte p«a*ou a Coosil-
tulnte sem "leader" a Mimoa to-
rli rv»n-»j> mal? Pttreee QUA tilíi.

A iteração regimental mcr.trou.
alias, que é bem prCJClndiveL. ago-
ra, um cònductor de bancadas...

Hl««»rla -mal contada
Encrave-nos um leitor:"No sen. discurso em resipôsta

4 inanifostação qüe recebeu dos
cowatltülntes, o sr. Oswaldo
íirajjha f^sf. profissão de fé d*
revolucionário autliontloo e P.re?
histórico. Revolucionário por
temperamento e per predestina-
<!âo, afflrnla o ex-mlndstro da
FazeL/la.

No entretanto, a historia,
que 6 de hontem e a memória
desse heróico Arag-fio Bozza.no,
oeajo depoimento de' além tumu-
Io é a^ora pedido, protestam
eotptra as palavras do organl-
á&dor do mpvimehto de outubro
de 1930.

Se o, sr. Oswaldo Aranha cita
aqueUe gancho braylo e ouja
lembrança é uma das pagrlnas
tnala bellasda lendária lealdade
dos pampas, deve , reçordar-se
que elle' èaln á> margens do
Ijulatnljo. em luta oontra' os
soldados ds Luís Carlos Preste^
qúe ern Santo Angel© tlnhà re-
voltado o Éãtalhão Ferro-Vlario
a assim, preparava essa epópês
oujas páginas foram iniciadas
at» cerco de 8. liuis d.e MlseOee.
AragSo Bôüzatpo estava aQ lado
da legralldàde qua era então o
eóverno Bernardes.

Deis annos mais tarde, pre-
clsaroente a 16 dè novembro de
183$; alguns bra-vos idealistas,
oa éàttities Etchifoyen e Fer-
naqdo do Nteclmento Ff mandes
Tavora. revoltaram o B» R. A.
eni Santa Maria .e o. 2» B. B.
em cachoeira e taram para a
eexll.ba eaperar o» companheiros
qae aa deviam levantar naa Oe-
mais «o^-firlçaee. Qu^m em no-»n* da^-raHd^^rqtjé.eni, tn.tao; ^mtüai. WmmmíWifei enfrentar ea reVóiüdonarlost
Qaetn eoíwmandwu neese^nfells
oombate do Bel vai aa forças
aaucbaa mandadas bater aquel-
Ias bravo» , cóatlnuadores da»tradidpes *k tt e ,VI Fot o se-
nhor Oswaldo Aranha, qn'» poralienai reeebeu, bravamente, um
ferimentd do qual soffreu o*.»
soffre ainda séria» çopsequen-
elas. Ha ainda um facto io»
demonstra nao «err ó sr. Aranha
tüo revolucionário e tio pre»
histórico como ee preterido: em
conversa eom o ar. W«shln*tofl
Liiln, JA noel dlaa borrascosoo da
AlManoa Ubetal, dlila pára Ju«-
tlflear *n*a attitude, de eetlma «ò
ex-pre«Id»nta: "lombre-se v. ex.
qua eu fui o ultimo homem que
derramou snnçue na defesa do
tfovcrtio de v. ex."

q Brasil, infelizmente não á
é rico em espíritos apóstola-

res da causa da infância des-.
valida. :S que fosse. Dè qual-
quer fôrma, seria sentidissimo,
como foi, o desappareclmento
de um grande cidadão como
o dr. Mello Mattos. Desillu-
dido da politica. ha longos
annos, consagrava elle as suas
melhores energias á causa âa
criança abandonada. Graças
d sua campanha é que tive-
mos o juizado de menores, o*
primeiro abrigo infantil. Lu-
tou obstinadamente para me-
lhorar á,sorte das crianças
infelizes e apenas muito pou-
co conseguiu, por não ter en-
contraio nos governos a âe-
vida comprehensão do seu es-
forço e ç necessário estimulo
â sua pbra. Mas o que ahi ha
à elle o devemos. A conster-
nação dos pequenos deve tel-o
compensado, no momento de
issep tr ar, dp abandono dos
grandes. j

* «
JREMAMQS I Certos meteo"
¦ rologistas americanos an-
nunetam uma espantosa ca-
tastrophe. Estamos ameaça-
dos de um novo âüuvio, que
submergirá o nosso inditoso
planeta. Mas, depois âe nos
haverntos apavorado com a
noticia, recordemo-nos de que
em 1906 aquelles mesmos me-
teorologistas tinham feito
uma préâicçâo âe análoga nà~
tureza. Somente, a coisa foi
divertida. Fundou-se, na épo-
ça, urna associação religiosa
com o nome âe "Düuvístas", a
qual angariou enorme sqmma
para construir uma arca cp-
lassai destinada a abrigar, ãu-
ràaite a calamidade, os filhos
ie Tio Sam. A arca, é claro,
não foi jamais construída e
os supseriptores âo capital não
viranif jamais o seu dinheiro...

£PHEMERIDES brasileiras de
de hoje, " âe janeiro. —

Em 1823, combate de Itapa-
rica, nk Bahia (guerra da ln-
dependência), sendo as tropas
portuguèzas repellidas em tres
assaltos. — Em 1835, começa
no Pará a guerra dos çabanos.
que neste dia assassinam o
presidente da provincia, o
commandante das armas e o
chefe da estação naval e acla-
mam presidente da provincia
a Felix Antônio Clemente
Malcher, e commandante das
armas Francisco Ped.ro ylna-
gre. — Em 1890, funeraes da
imperatriz d. Thereza chriür
tina, que foi sepultada no
convento âe São Vicente âa
Fora, em Lisboa. — Ephçme-
ridies de amfanhâ. 8 de imiefro.

Em 182(4; Manoel âe Carva-
lho Paz de Andrade, éleitòi a
13 de dezembro anterior, pre-
sidente da Junta de Governo
de Pernambuco, é nesta data
confirmado qm outra eleiãço.

Em 1872. faUêce nesta ca-
pitai o senador Visconde de
Itaborahy, notável estadista
do Império.

Q prof. Itellog, calheãratico
áa Universidade âe Inâia-

na, Estados Unidos, tem um
filho chamado Donald e um
chlmpánzè chamado G«á. Elle
os criou e educou juntos. Mas
ndo tardou 'èm verificar que
o macaco era mais intellíqen-
te do que a'criança. Com ef-
feito, aòs 16 meses âe iiade,
Guá, cOrnprehenâia 58 pala-
píKzs e Donald apenas 39. De-
mais, conforme declaração do
próf. Kèlíog, o chimpanzé era
mais limpo e sensato âo que o
menino, porque comia com i
colher', nâo sujava a mesa,
alimentava-se com o estricta-
mente necessário, emquantó
que o ptsqrttèito parecia um
alarve. -Sjjj summa, o macaco
revela-se mà\s "esperançoso"
do que o„ garoto. Evidente-
mente, 6 Gui que mais tarde
vae succeãer ao prof. Kellog
fto Universidade...
A* *lt'-*.ja,0-fr,Ol»ií)ll!l$.0~ai*+ia-m-l
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Conferências no Monroe
E*tlversm, boatem* no Monroe.

Macíol." mínlitro da Juítlca. e»
«•«.: drs- Cândido Mendes e UU
•guel 6a!U*. membros do Con-stlho

PeipItèneikíHó* Fernando Rabello-
seáretn-fio do Interior, do Estado
do 'Espirito ,St»ntpi eapitSe Pejln-
te Milltr, chefe de Policia; capl-
ta© Martins de Almeida, interven-
lor maranhense e os' deputado*
Peruando Abreu e Monteiro Lind-
berpr.

O ministro Jqarei Tavora cen-
fereneiott eom 0 srn collega
da Marinba
Esteve, hontera. no Ministério

da Marinha- cm conferência com
o ministro Protogenes Guirrtarios,
o jpajor Jua^es Tavora, titular da
pasta 4a AgTicuUurà.

A viagem de Interventor ama.
xonenae

BfXÊto. 6 fUnlfto). __ Pele «vlão
da Panair, chegou hontem, a «ita
capital, o capltfo Nelson Mçllo,
intprvento** federal no Ama»on«s.

a. i. coljtinunri viagem psra o
«Io de Janeiro, pelo ávido de »o-
E 
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0 Departamento Nacional do
Café e a demissão do se-

nhor Oswaldo ftranba
E' grande, no sr. Armando Vidal, a ânsia de ficar..,

fliiiiiiiimiiiiiiiiiiiiliinmimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'1'"""'1"1111» nii"»HHniniiiiiinimiiiiiiiiim^

río. SngfePfj) BÂOIO-DIFFUSSa COMO

Jean Harlow,

FORÇA EDUCADORA
Inaugurado o micropho-
ne do Instituto de Pes-

quizas Educacionaes
Com a presença das prm-

cipaes autoridades do ensino
municipal e de professores,
inaugurou-se hontem, o estu-
dio o a estação radio diffuso-
ra do Instituto de Pesquisas
Educacionaes, subordinado ao
Departamento de Educação
ó> Distrieto Federal.

Falou, em primeiro logar, o
sr. Anísio Teixeira, que disse
da importância do radio co-
mo elemento de diffusão e de
civilização, affirmando que a
inauguração que presidia re-
presentava mais do que a
fundação de uma escola nova.

Terminou congratulàndo-se
com os ouvintes pelo inicio
da "mais ampla instituição
educativa do Rio de Janeiro"
e com o dr. Roquette Pinto,"grande sábio e grande ena-
morado da radio diffusão".

Falaram depois o dr. Ro-
quette Pinto entregando a es-
tação radiophonica; o dr.
Delgado de Carvalho e o pro-
fessor Lourenço Filho, dizen-
do o.que o microphone do In-
stituto de Pesquisas Educado-
naes teria a realizar pela edu-
cação nacional.

Generalizou - se,
cafeeiros do
são de que, tendo deixado
o sr. Oswaldo Aranha o Mi-
nlsterio da Fazenda, o acom-
panharia nesse gesto, como
depositário de sua inteira
confiança pessoal, o sr. Ar-
mando Vidal. director do De-
pertamento Nacional do Café.
O? dias vão transcorrendo,
porém, e os fados se incum-
bem de demonstrar precisa-
mente o contrario.' Não quer o director do De^
partamento Nacional do Caie
deixar esse posto. E não é so.
Sente-se que a sua entourage
penetra nos meios do com-
mercio de café no afan de
promover um movimento, pelo
velho systema já tão desaeve-
ditado do abaixo - assignado,
no sentido de garantir o sr.
Armando Vidal no referido
cargo.

Justifica-se perfeitamente
o desejo de que o Departa-
mento Nacional do Café mu-
de de direcção. Ali se vêm
praticando erros de toda a
sorte, gastos dispersivos, des-
mandos que. como os de eer-
tas commlssões de propagan-
da no estrangeiro, exigem um
correçtivo immediato e radl-

' 
Ainda hontem tivemos mais

•um testemunho da ficção
liiteresseiramente concertada
com o objectivo de conservar
o sr. Armando Vidal o posto
que com surpresa, continua a
exercer. Referimo-nos ao te-
legramma. cjue o próprio De-
partamento está enviando á
imprensa para divulgação, o
qual é apresentado como da
Iniciativa espontânea do cen:
tro dos Exportadores de Café
de Santos, insinuando ao go-
verno a conservação da actual
directoria do Departamento
Nacional do Café._ ' ccza,-aisumiu as funcçôes de Di

Perguntamos nos agora, po- Lector do Ensino da Escola de
rém: onde se encontram as Vterinaria do Exercito, o major
manifestações da lavoura, se- i tel.inario Durval Carlos dos
i-,i a de São Paulo. Minas, Es- Vo.a
tado do Rio ou Espirito San-
to visando a continuidade
daquella directoria ? Ninguém
eiò conhece.

O silencio da lavoura, por
um lado; o açodamento dos
commissarios e intermedia-
rios, por outro, eis o que ve-
mos. São as provas flagran-
tes. insophismaveis, precisas e
claras de que a actual politi-
ca do Departamento desat-
tende os interesses dos pro-
duetores, política essa enro-
dilhada com as interesses
lnais ou menos insustenti-
veis dos que vivem a tosquiar
a lavoura, de todos os modos.

Náo. O Departamento pre-
cisa mudar de rumo e a ocea-
sião não pode ser mais ade-
quada, até mesmo para a so-
lucão radical, que seria, como
Já aqui suggerimos, a da sua
transferencia para o Ministe-
rio da Agricultura. Duas van-
tagens, pelo mengs, ha, evi-
dentes, nessa transferencia:

 os interesses da lavoura
passarão a ser resguardados
como merecem e o regimen
de filhotismo e compadrismo
seria summariamente elimi-
nado.

f. ¦''¦'¦ ¦ ¦ : •?¦*.'¦. 
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Assumiu as funcçôes de di-
redor do Ensino da Escola
de Veterinária do Exercito

Em conseqüência da conclusão
do contracto do major Paul Die-
ltiiiu,rã, da Ivíisaãò Militar Fran-

Reis.
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a querida e w
mosa estreita de
Hollywood, vae
revelar ás moças
brasileiras o se-
gredo magnífico
da sua belleza
incomparavel !

Em 36 pequenos artigos Murtrados, <J« 
Ç,P^~«f 

»I"J2»
a serem publicados exclusivamente no DIÁRIO DE NOTICIAS,
a encantadora artista traçará um verdadeiro programma, baseado
na sua própria experiência, para a conquista do supremo bem

que é, para a mulher, a posse integral da Belleza, em todas as
suas manifestações de encanto e.8educÇ!°f- - ni_ wrYririA<:

A partir de domingo próximo, o DIÁRIO DE NOTICIAS
fará a publicação desses surprehendentes artigos de Jean Harlow
nos qviaes a famosa artista revelará com raro sentimento de soh-
dariedade e desprendimento:

REGADO DE NE
GOCIOS NO

CAIRO
Embarca, na quarta-fei-
ra para o Egypto, o'dr.

Carlos Maximiano de
Figueiredo

o nosso encar-jh, justa medida em favor dos
funecionarios ferroviários,

aposentados
Foi-lhes concedido transporte nas vias-lerreas com

75 % de abatimento

Sr. Carlos Maximiano de
Figueiredo

¦má
m

í
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0 Terceiro Regimento de in-
tanteria vae acampar em

Gericiní
O general Álvaro Guilherme

Mariante, commandante da 1"
Kegião Militar, no intuito de
proporcionar ás sub-unidades do
3° Regimento de Infantaria op-
portunidade de receberem a
instrucção de combate e de ser-
viço em companha em terreno
mais apropriado, autorizou ao
commandante da 2a Brigada, de
Infantaria a fazer acampr nos
terrenos de Gericinó, a partir de
15 do corrente, os batalhões do
referido Regimento., os quaes se
deverão sueceder por períodos
cuja duração fica ao critério da-
quellc commandante.

II

A CONSTRU-
CÇÃODEEDIFI-

CIOS ESCOLARES
Será lançada, hoje, a pe-
dra fundamental dos fu-
turos prédios escolares,
em Maria da Graça e em
São Miguel, no Realengo

Roallza-so hoje, ás 11 horas, a
ceremonia do lançamento da pe-
dra fundamental da Escola Pu-
bllca a ser erigida no centro do
Já bastante populoso bairro de
Maria da Graça.

Ao acto, que so revestira de
grande solemnldadc, comparecera
o dr. Pedro Ernesto, Interventor
federal.

A's 15 horas, o sr. prefeito,
acompanhado de sua comitiva, dl-
rlglr-se-á ao ba vro do Sao Miguel,
no Realengo, onde também será
lançada a pedra fundamental para
a eonstracçâo da Escola Publica
local.

Como tem podido conser*'
var a sua figura esbelta
e flexível;

*— Como vem mantendo o en*
canto invejável dos seus
famosos cabellos louros;

Como utiliza o "baton", o
"rouge", o "crayon", o
pó de arroz, o creme, a
loção, o perfume;

—- Como vem conservando
sem macula a sua pelle
fina e encantadora!

Como os seus dentes alvos,
brilhantes e fortes contri*
buem maravilhosamente
para realçar-lhe a belleza
da bocea admirável;

— Como conversa, como ri...
—- Como veste, como escolhe,

para cada caso, a toilette
apropriada e — sobretu*
do — como ella faz real-
çar os seus vestidos mais
èimples !

«— Como costuma sentar-se,
erguer-se, andar, correr,
entrar e sair...

—< Como consegue dar ao
"flirt" a verdadeira ex*
pressão da elegância mun*
dana;

— Como, emfim, pôde ceie*
brizar-se pela estonteante
belleza que todos lhe co*
nhecemos através do ei-
nema.

ESTEJAM, POIS, ATTENTAS AS NOSSAS LEITO-
RAS DE TODO 0 BRASIL!

ElOS DO GOVERNO PROVISÓRIO
NORMAS PARA A FIXAÇÃO DO PREÇO DO GAZ
Concedida uma pensão á viuva de

Lopes Trovão

é$F^ffrtÈtm

A escripturagão das colle-
ctorias tederass

O encarregado do expediente do
Ministério da Fazenda, em ctr-
cular que tomou o n. 2, declarou
nos srs. delegados flscaes, em ad-
tiltamento a circular n. 102, que
ns normas estabelecidas pela
ttiesma circular para escripturação
das collectorias federaes, deverão
Eer executadas somente a partir
tle Io de abril do corrente anno.
e

0 capitão Gasteiio Branco
deixou, a pedido o cargo
de adjuneto do director do

ensino do Exercito
Foi dispensado, a pedido, do

carjro de adjuneto do director do
Ensino Militar, o capitão Hum-
berto de Alencar Castello Br-in-
co.

Vão ser preenchidas 1.500
vagas na Central do Brasil

Deverão ser conhecidas dentro
em breve as propostas para o pre-
enchimento das vagas existentes
no Trafego da Central do Brasil,
promoções quo nfio eram feitas
ha mais de dois annos| O seu nu-
mero attlngo a 1.500 vagas exls-
tentes. Serão feitas promoções na
classe doa Jornalelros de modo que
o numero de vagas attingira a
2.000.

gmiitiitiimiiiimimiimmimimtmiiiiiHiM

A fixação dos vencimentos
dos funecionarios federaes
postos em disponibilidade

O encarregado do expediente do
Ministério da Fazenda remetteu
ao sr, ministro da Justiça o pro-
cesso em que é interessado o che-
fe dos guardas da Casa de Dcten-
ção, Gustavo Schinzel, «fim do ser
retificado, quan'j aos venclmcn-
tos, o decreto que considerou o
mesmo funecionario cm disponibi-
lidadc, visto haver o sr. chefe do
governo resolvido que a fixação
de vencimentos d°s funecionarios
federaes postos em disponibllida-
de deve ser feita pelo Ministério
da Fazenda, após o exame do re-
spectivo processo.

Foram asslgnadoa pelo chefe
do Governo os seguintes decre-
tos:
Na pasta da Justiça:

Concedendo a d. Maria 1/opes
Trovão, viuva do dr. José Lopes
da Silva Trovão, a. pensão an-
nual de 6:000$, a contar da data
deste decreto."

A ASSISTÊNCIA MUNICIPAL
VAE TER MAIS DOIS

HOSPITAES
Conforme divulgámos, realiza-

ram-se, na manhã de hontem, as
ceremonlaa do lançamento das pe-
dras fundamentaes dos hospttaee
polyclinicos da Assistência, a se-
rem construídos na Gávea © em
Villa Isabel.

p primeiro, será edlflcado em
terrenos Ua Prefeitura, situado a
rua Mario Ribeiro. Esse hospital
terá 200 leitos, um ambulatório e
destina-se a servir aquelle bairro e
ao Leblon. Copacabana e Botafogo.

O de Villa Isabel será construi-
do no terreno do Instituto João
Alfredo, á avenida 28 de Setem-
tro, tendo Idênticas lnstallações do
primeiro.

Compareceram a ambos os actos
o interventor Pedro Ernesto, o dr.
Gast-lo Guimarães, dlrector da
Assistência Municipal: o secreta-
rio geral, dr. Oliveira Santos, que
falou por occaslao do lançamento
da pedra fundamental do hospl-
tal de Villa Isabel.

MAGNÍFICO hotel
Estabelecimento de Drlmelra ordem, eom omnlbo» • bondei

á port» Unlco no centro d» cidade «*m irrand* parqnt 
t \y

dirn. Exrlmlramcnte fimlllsr |rreprrhenil»el lervleo d* ref»»n-
rante. Apoicnloa rom ou «em refelcoe» AP»'*ímcn.,01" t°„n"U"l
do de 2 anarto». «al« de nanho» * orna «alet. eom ««'*££""!: 
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• Endereço TeleB "MATÍPICO"

Na pasta da Viação:
Promovendo no Departamen-

to dos Correios e Telegraphos,
a telegraphlstas do segundo
classo, os do terceira Henrique
Alfredo Rosslterj Augusto Dou-
rodo PessOa Mala, Ernesto Adhe-
mar de Souza, Fernando Fran-
cisco de. Oliveira, Affonso Ho-
norio de Miranda, Manoel PIn-
to do Abreu, Coriolano Olymplo
da Silveira, Ignaelo Gomes da
Costa, Ijaerclo Caldeira de An-
drade, por antigüidade, o Ray-
mundo de A>encar Araripe, João
Canelo Ney da Silva. José Fer-
relra de Almeida Júnior, Mario
do Carvalho, Domingos Gordo
da Cruz, Leonel Barbosa, Jofio
Octavlano do Nascimento Ra-
mos, José Gomes de Amorlm,
Sebastião Rodrigues de Moraes,
Hcrodoto Wanderley, Américo
Luiz Vianna, Rodolpho José Fa-
gundes, Adherbal de Vasconool-
íos, José Carlos Ferraz Telxel-
ra, Nathaniel Lafayette Povoa,
Benedicto de Albuquerque Pe-
relra e Alclno Felix Marinho
Falcão por merecimento.

Reintegrando Edgard Gomes do
Carvalho, no cargo de escrlptura-
rio de terceira classe da Central
do Brasil.

Exonerando Carlos Coelho Mu-
nlz de auxiliar de 1° classe da Dl-
rectorla dos Correios e Telegraphos
do Distrieto Federal, por ter acoel-
todo outro cargo; e por abandono
de emprego, Jcse Malbar Alba, de
carteiro de 2» classe da Directoria
Regional do Espirito Santo.

Concedendo aposentadoria a Ar-
thur Anselmo dos Santos, patrflo
de escaler da Directoria dos Cor-
reios e Telegraphos de Sergipe:
a Francisco Paulo Tlnoco Cabral.
1» offlclal da Directoria dos Cor-
reloa e Telegraphos do Distrieto
Federal; a Agostinho José Baptls-
ta, machmisto de Ia classe da
Central do Brasil; e a Gustavo
Pinto Pacca, carteiro de 1» classo
da Directoria dos Correios e Telo-
graphoa de S. Paulo.

Removendo, a pedido, o carteiro
de 8" classe da Directoria dos
Correios de Pernambuco, Manoel
de Scnna de Assumpçao para car-
telro de segunda na Directoria da
Pnrahyba.

Na pastn ria Marinha:
Exonerando o capitão de cor-

veta Otto de Farls do cnoltio dos
portas do Maranhão o nomeando
para o referido cargo o capitão de i Uro de 1033.

corveta José Valetlm Dunham Fl-
lho; e exonerando o offlclal de
igual patente Oscar Eduardo Mar-
tlns, de commandante da Escola
de Aprendizes Marinheiros do Pa-
rá e nomeando para o mesmo oar-
go, o capitão de corvsta Benjamim
Scdrê.

O chefe do governo asslgnou de-
creto na pasta da Vlaçâo, decla-
rondo a nullidade, paro todo3 os
eífeltos, da cláusula XXXV do
contracto autorizado pelo d,;'Troto
u. 7.688, de 18 de novemtíi,.) do
1909» na parte em que prescreve
o pagamento ao cambio par, de
metade do consumo, no Distrieto
Federal, do gaz e da energia ele-
ctrlca para a lllumlnnçao, em con-
formldade com o disposto no ar-
tigo 1° do decreto n. 23.BOI, de
27 de novembro de 1933. e artigo
7o do decreto n. 19.398. de 11 de
novembro de 1930. Os preços uni-
tarios dos fornecimentos, serão fi-
xados em mil réis, papel, medlan-
te accordo entre a concessionária
dos serviços e o Ministério da
Viação e Obras Publicas. Para es-
tabelecer as bases desse accordo,
será nomeada pelo mesmo mlnls-
terio uma comml6sao de technlcos,
que procederá ás verificações e
exames necessários, sem qualquer
restrlcçâo. inclusive na escrlptura-
ç&o da sociedade, e terá em vista,
na composição dos preços básicos,
o custo da producçfio e uma Justa
margem de lucros para a remune-
ração do capital invertido, orlen-
tando os seus estudos em harmo-
nia com o novo espirito que re-
gula a concessáo dos serviços pu-
bllcos e conciliando, por essa for-
ma, tanto quanto possível, cs in-
teresses da contractante e dos con-
sumldores. Se n&o íôr possível a
fixação dos novos preços mediante
accordo, serão estes determinados
por arbitramento, observando-se o
mesmo critério estabelecido neste
decreto, devendo as tabellas de
preços, depois de approvadas pelo
governo, serem revistas de três em
três annos. Fica extensivo este
principio a qunesquer cláusulas
relativas o pagamento de serviços
públicos, contractados com os go-
vemos federal, estadual ou mu-
nlclpal, cuja revisão se fará
periodloamente, em prazos
que poderão variar de accordo
com a natureza da exploração.
Em quanto náo vigorarem as novas
tabellas. eerá pago o corf umo do
i?az e da electrlcldade pela média
rjoral dos proços que têm sido co-
brados deede a vigência do con-
tracto referido anteriormente até
a do decreto n. 23.601, de 27 de
novembro de t933.

Eatn tabcllu previsoria acth sp-
pllcavel ás conta* anteriores, a!n-
üa nfto pagna. em vlrtfde do <!<!-
ereto n. 23.501, da 37 <Je novem-

A bordo do "Neptunia", embar-
ca, na próxima quarta-feira, para
o Cairo, onde vae assumir a che-
fia da nossa missão diplomática,
como encarregado de Negócios, e
Io secretario Carlos Maxlmla-
no de Figueiredo. Trata-se dum
duplomata moderno e Já com re-
levantes searvlços e cujo nome se
inscreve entre os mais illustres
doa Jovens servidores do Itamara-
ty. Acaba de deixar o gabinete do
ex-ministro Mello Franco, onde
teve uma passagem brilhante.

Entrou para o Ministério das
Relações Exteriores em 1915, e
para a diplomacia em 1918, tendo
servido em vários postos de lm-
portancla e, como encarregado de
negocies, Já esteve á frente da3
nossas legações em Caracas, Sto-
ckolmo e Havana, e da» nossas
embaixadas em Londres e na San-
ta Sé. Foi também official de ga-
blncto do ministro Lauro Muller.

No Cairo, o secretario Maxlmla-
no de Figueiredo vae lnstallar a
nossa legação, que havia sido sup-
prlmlda o. ultimamente, foi refita-
beleclda, sob o chefia do mesmo
ministro em Angorá, e dirigida
por um encarregado de negócios.

Os amigos e admiradores do dls-
tlncto diplomata lhe oíferecem,
hoje, no restaurante do Hippodro-
mo do Jockey Club, um almoço do
despedida, ás 13 horas.

Commwiicações ao chefe
do governo dos intervenio-
res, interinos, do Rio Gran-

de do Sui e do Amazonas
PORTO ALEGRE, S — Tenho

a honra de oommunicar a v. ex.
que havendo o sr. general inter-
ventor embarcado para essa ca-
pitai, em objecto de serviço.fi-
quei respondendo pelo expedien-
te do governo do Estado. At-
tenciosas saudações. — João
Carlos Machado.

MANÁOS, 5 — Tenho a honra
cie communuar a v. exa. que
durante a ausência do interven-
tor Nelson Mello, que seguiu
hoje para essa capital, em obje-
cto de serviço, fui designado pa-
ra responder pelo expediente da
interventoria, na qualidade de
secretario gral do Estado. Res-
peitosas saudaçSes. — Paulo
Cordeiro Mello.

A inspeoção das estações
tiscaes do sui de Matto

Grosso
O dlrector geral do Thesouro

declarou ao delegado fiscal em
Matto Grosso, que o ministro da
Fazenda resolveu arbitrar em 15S
a diária a ser abonada a cada um
dos íuncclonrlos deslgndoa pra,
em commlssão. inspeccionrem as
estações flscaes situadas no sul do
Estado de Matto Grosso.

O Pelo decreto 23.655, do 27 «ê
dezembro, o Governo regularizou
a concessão de passagens gratul-
tas e com abatimento naa vlaa
férreas do sua propriedade e ComV
panhias de Navegação.

Em geral são boas as medida*
que encerra essa lei, niaa espe-,
clalmente a que dá aos ferrovia-
rios aposentados o abatimento de
75 % nos transportes nas estra-
á»r. rie ferro.

Que essa providencia prenuncie
outras em favor dos serventuarlea
aposentados, que, até agora, cstn-
vam atirados á margem ria vicia
do Estado, como Inutilidade, Indi-
gnas de qualquer attençao. Depois
de servirem 35, 40 e mais annoa
á administração publica, muitos
oecupando posições de relevo ea-
aes íuncclonurios passavam a náo
ter a menor regalia nas reparti-
ções onde tiveram todas. O Jacto
de nem gozarem abatimento noa
transportes definia bem essa sl«
tuação anômala.

Ela o teor do capitulo n do ar»
tigo Io do decreto a quo nes re«
ferimos:"Dos transportes com 7õ T ds
abatimento — Art. 2o — Terão
direito a transporte com 75 "f de
abatimento:

a) os ferroviários da TJníão, apc~
sentados;

b) as pessoas da família do
empregado, titulado ou Jornalelro,
das estradas de ferro de proprle*.
dade da União, salvo noa casos
previstos nas alíneas b c c do cs*
tigo Io

Paragrapho unlco — O abati»
mento de que trata este artigo
nao sara concedido nos trechos do
subúrbios e do pequeno percurso.

O almirante Protoge»*
nes Guimarães vae

ser processado
 tij) $ 3-3 

Os antecedentes da questão e a palavra official
através de uma nota fornecida á imprensa

pelo ministro da Marinha

TELEGMMMAS RECEBIDOS
PELO GHEFE DO GOVERNO

O chefe do Governo Provi-
sorio recebeu os seguintes te-
legrammas:

Manáos, 4 — Communico a
v.â ex.* que segulrei amanha
para o Rio de Janeiro, afim
de tratar de interesses do Es-
tado, ficando respondendo pe-
lo expediente da intervento-
ria. o tenente Paulo Cordeiro
Mello, secretario geral do Es-
tado. Attenciosas saudações.—
Nelson Mello, interventor fe-
deral.

río, 4 —¦ O Directorlo da
Federação do Trabalho do
Distrieto Feder:' tem a honra
de communicar a v." ex.» a sua
posse no dia 31 de dezembro
próximo passado. — Mendes
Cavalleiro. Cornelio Fernan-
des, Moacyr Junqueira, José
Ottllio da áocha, Luiz Fran-
co. Ulysses Silveira, Pedro
Mello, Mario Maria, Morellno
Moura, Lojão Júnior, Anto-
nio Chrysostoc.o, Godofredo
Aguiar.

Emissão de apólices da
divida publica

Ao encarregado do expe-
diente do Ministério da Fa-
zenda foi solicitada, pelo mi-
nistro do Trabalho, a emissão
do apólices da divida publi-
ca, na importância de 
47: 630$000, a favor da Caixa
de Aposentadoria e Pensões
da Companhia Linha circular
de Carris da Bahia.

Os pequenos agricultores e
o "reajustamento eco-

nomico"
O sr. Salgado Filho, ministro

do Trabalho, remetteu, ao en-
carregado do expediente do Mi-
nisterio cia Fazenda, copias dos
dois telegrammas que lhe foram
dirigidos por agricultores de
Tietê c Limeira, no E^'r.do de
São Paulo, os quaes solicitam
que o decreto de reajustamento
econômico ampare e beneficie
os adquirentes' com escripturas
de compromisso, de pequenas
pro-priec' i<&, terras e cafesaes.

ARTHUR DE VASCONCELLOS FILHO
(SÉTIMO DIA)

O dr. Arthur de Vasconcellos, Dolores da
Silveira de Vasconcellos, Dolores Cecília de
Vasconcellos, Maria Luiza de Vasconcellos e
as famílias Carneiro Leão de Vasconcellos e

Rnrthazar da Silveira, pnes, irmãs, avó e tios do
inesquecível ARTHJQKZINHO, convidam os paren-
tes e amigos para assistirem á missa que mandam
celebrar segunda-feira, 8 do corrente, ás 9 1|2 horas,
no altar-mór da Igreja da Candelária.

f

Em vista da propalada de-
nuncia dada pelo capitão dô
corveta Eparnincmdaa Gomes doa
Santos, contra o contra-aími-
ra.nte Protogeneo Guimarães, ti-
tular da pasta da Marinha, re-
sol remos apurar o que de real
existo sobro o Importante as-
sumpto. O caso prende-se a
uma denuncia do mesmo capitão
Epamlnondas em 1930 ü. Commis-
sao de Syndicancia contra o
capitão de corveta Augusto
Schorcht. Na mesma oceasiflo o
capitão Seliorcht', denunclo-u o
seu collega ás autoridades mill-
tares. Feito um rigoroos Inque-
rito r&lativo ao commandante
Epamlnondas, foi ella enviado
á Commlssão de Syndicancia.

Contra os dois offlciaes nada
conseguiu a apurar a referida
Commlssão.

No dia 12 de agosto ultimo,
o capitão Epamlnondas, publl-cou na "A Nação", uma longa
carta contra o seu coliega
Schorcht, acompanhada de do-
cumentos offlciaes.

Sabedor do oceorrido o alml-
rante Protogenes, puniu o com-
mandante Epamlnondas, pren-dondo-o por oito dias nó Regi-
mento de Fuslleiros Navaea.
Logo que fo! posto em llber-
dad© o capitão Epamlnondas,
solicitou liccnga ao ministro daMarinha, para representar con-tra o mesmo, Bendo-lho negadaessa pretencSo, a que, aliás, ti-nha direito.

O capitço Schorcht, logo
depois da publlcasSo do seu cal-lega pelas columnaa da "A Na-
çâo", representou contra omesmo Junto ao Ministério Pu-blico Militar, tendo sido aceita
a denuncia, concluído o lnquo-rito, foi apurada a procedênciada aceusacão e o promotor ml-litar denunciou o capitão Epa-mlnondaa, como incurso na 6an-cçâo do artigo 341 do Código Po-nal Militar, sendo a denunciarecebida no dia 4 do correntemez, pelo auditor dr. Piratinlnods Almeida.

, O commandante Epamlnondasimpetrou ao Supremo Tribunal Mi-litar uma ordem dô "habeas-cor-
pus" preventivo, para não ser prj-so disciplinarmento, como será soder queixa contra seu superior,
sem a necessária o prévia autori-
zação.

UMA NOTA DO GABINETE DO
MINISTRO DA MARINHA

Communica-nos o gabinete doalmirante Protogenes Guimarães:"Ha longos mezes, empenhado
em rixas com collegns seus, ten-
tando inutilmente envolver as ai-
tas autoridades navnes em seus in-
cidentes de ordem privada, vale-se
elle agora, do recurso do "haboas-
corpus" impetrado a osse CollendoTribunal, para sob a protecçãodçlie desacatar seus superiores
hicrarchicos, livrando-se das san-
cções do Regulamonto Disciplinar
para a Armada, mercê do acata-
mento absoluto quo têm na Admi-
nistração Naval as decisões judi-ciorias.

Pelos próprios termos da poli-
çao_ dirigida a0 Supremo Tribunal
Militar, verifica-se que o capitão
de corveta Epamlnondas Gomos
dos Santos nfio poderia attingir
os fins collimados, porquanto sua
petição oue foi dirigida oo minig-
tro da Marinha 6 manifestamente
inepta, não podendo elle ignorar,
por ser de conhecimento elemen-
tar, o art. 5." do decreto n. 10.308
dn 11 do novembro do 1030. que cx-
cluiu.dn apreciação Judicial os de-
eretos e actos do Governo Provi-
«orlo ou dos Interventor»* fe-
deraee, praticado* na eonformida-

1 de da mesma lei ou, de tuas moái-

m

O quo cabia ao capitão de cof-
veta Epamlnondas Gomes dos
Santos era representar ao Sr.
chefe do Governo Provisório con»
tra os actos do ministro da Mari-
nha que lhe parecessem lesivos de
direitos seus, e Isso Uie "foi 

per-
mifctldo em despacho por mim
exarado em 15 cto déBembro de
1933.

Não 6 verdadeira a afílvniativa
de que o indeferimento de sua p. -
tlção na parte em que. depois de
qualificai" o ministro da Marinha
como Incurso em disposições do
Código Penal da Armada, diz pre-
tender prooessal-o perante a Jus«
tlça Civil PederaJ, tenha de qual-
quer modo tolhido ao impetrante
o uso licito de um direito.

Essa combinação jurídica de
um ministro de Estado Incurso
em artigo do Código Penal da-
Armada o processado em Trlbu-
naea civis por queixa de subordi-
nado é inteiramente nova e não
tem fundamento legal.

O crime de responsabilidade doa
ministros de Estado, não se en-
quadra em dispositivo do Codlsro
Penal da Armada pelo simples íft-
cto de ser um ministro de Estado
Oífíclal da Arruada.

E como estava mal tradusldo o
pensamento do CE-pltão de corve-
ta Epamlnondas Come,3 dos San-
tos, foi-lhe Indicado o caminho
legal que era o uso da faculdade
de representar ao sr. chefe do
governo provisório, único, no mo-
monto, com autoridade para pro-
vêr, so fosse caso, as reclama-
çôe3 do Impetrante.

Na Marinha Nacional, sô se sen-
tem constrangidos ou ameaçado»
de punição os que pretendem
desrespeitar 03 dispositivos do He-
gularnento Disciplinar para a Ar-
mada, procurando por sua con-
clueta Irregular e indisciplinada,
comprometter os brios e u dlscl-
pllna, os perturbando, com as de-
maslas do próprio tem^âSáiáSento,
a ordem, a paz, a harmonia e o
trabalho que reinam em todas a«
suas dependências.

Zelando pelas tradições da Ma-
rlnha, não medindo difficuldadres
a vencer para conservar Intactas
a honra e o decoro desse ramo da
defesa nacional. se\ts chefes sao
Inflexíveis, na execução das leis e
naa exigências da disciplina, que
são as únicas normas soberjanaa
d& Marinha de Guerra, detarml-
nantes dos actos de seu ministro
e do sua officialldnde.

O capitão do corveta Epamtnon-
das Gomes dos Santos, sabe que
isto é verdade e seus receios só
se podem originar da leitura at-
tenta que estiver feito, das leis e
de regulamentos que deviam ori-
entar sua condueta e de cujas
saneçoe? pretende livrar-se com o
recurso do "habsas-corpus".

O ministro da Marli»na, henran-
do a confiança do chefe do Go-
verno Provisório, em cujo noms
rege os destinos das Porcas Navaes
Brasileiras, nao tem, no exercício
de suaa funcçôes, amigos ou ini-
migos, e, depositário ephemero do
supremo posto de sua corporação,
sabe cumprir seu dever acima de
tudo e apesar do tudo."

ESCOLA MODERNA
DE COMMERCIO

(FISCALIZADA I*9I.O GOVERNO
FEDERAL)

Admissão ao Curso Commerclal
oííiclaiizado. Curso Primário, Cur-
no Complementar. Curso do Mate-
rias avulsaa. Dactylographla, Ta-
chyKraphlo, Escripturação Mcrcan-
tll, Inglez, Wanoea. Portuguw,
Arlthmetlca e Caniiçraphln; n»»

da Carioca, 02-1.»
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/-_ _-.___. k»_».<_ Jft i a oonstrucçRo do íuturo Sanatório
Os nOVOS membros ÜO dp «Tuberculosos da Porca Publica,

de fcscordo com plantas que lhesConselho Consultivo
"BELLO HORIZONTE, 0 (Pelo

telepliraic. — Foi publicado o dc-
«•Eto do Governo Provisório no-
meando os novos membros do
Coiiselho Consultivo do Estado cie
*Mtnas, 

para as vagas deixadas ne-
los ex-conselhelros Loreto de
Abreu, Israel Pinheiro e Matta
Machado. !

Os novos conselheiros são os
era. Sebastião Augusto de Uma,
cir. Milton Campos e dr. Abílio
Machado, que tomarão posse* na
sessão de hoje do Conselho Con-
sultivo.
Inspecção ao "stand ' da

Forca Publica
BELLO HORIZONTE, « (Pelo

tslephono) — O sr.
Valladarca,, Interventor .eflerai,
acompanhado do seu assistente
militar; coronel Qulntlllano cie
Campos Valladarcs, do dr. Carlos
Luz;, secretario do Interior, e com-
mandante geral da Força Publica,
do seu assistente militar, woronel
Alvlno Alvim dc Menezes, e do co-
ronel José Gabriel Marques, cheíe
tio Ebtado-Malor, visitou o "stand •

da Forca Publica, na Mangabeira.
Os srs. Benedicto Valladares e

Carlos Luz, foram cumprimenta-
dos pelos ofiiciaes presentes, de-
pois do que percorreram os dlver-
sos trabalhos em andamento aa
construecão do "stand" da Força
Publica, feito exclusivamente por
praças do serviço de engenharia da
mesma Força.

Em seguida, gs. cxs. ei|:veiam
examinando o local apontado para

A
Sfmrt a a *» * *'* -f« ¦."¦tWivt iTfi fíauTfiVf

G
íoram no momento ' apresentadas
pelo dr. Lincoln Oontlucntlno.

O conifracto da Tele-
phònica

BELLO HORIZONTE, 6 ÇPelo
telepliona) •— Ó' Interventor Be-
nedlcto Valladares baixou o se-
guinte decreto :"Considerando que, per motivos
independentes da vontade das par-
tes contractantes, deixou de ser
submettido 6. appírovaçao do Poder
Legislativo o contracto cpio, entie
o Estado c a Companhia Telepho-
nica Brasileira. Sol assignado a 12
do abril de 1939, com autorização
do decreto 9.027, da mesma data;

Considerando que, ouvido 6pbre
Benedicto \ a maioria, opinou o Conselho Con-' 

sultivo do Estado favorável 
'4 ap-

provação do alludido contracto, no
parecer n. 83. do 23 de agosto dc
1932, decreta :

Art. Io — Fica approvado o
contracto ds 12 de abril c(o 1929,
com na alterações constantes do
termo de hováçúb de 22 <íp Julho
de 1931, entre o Estado e a allu-
dida Companhia Telephonica.

Art. 2o — Revogam-se as dis-
posições em contrario."
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Uri enüwsiasta e com razão
sr. Eduardo C. Sequeira — Pelotaa —

Porto Alegre — Hhno,

PELOTENaB quo
a
me

r6laÇ^u 
eom perfeita estima, de Vmcê. patrício obrigado - Frit,

Luilwis (da casa Chaves «te Almeida),
Confirmo esto attestado

ALFRED
CORTOT
celebre

professor,
pianista

e
chefe

Je
orchestra
francez

NO
^*****^***v**mw-^r-.. — — -r . -«j . •:

MUNDO DAS MARAVILHAS
E' dc effeito

em |

\
fc
' o medicamenta por exçollen-
,\ cia para o tratamento rápido
!; p seguro da í*Tlj-rç*è, Inílticnza
;• tosse, reafriáàqy luflamriiaçdo
'! da garganta. ÇÉuebre o _ra-.ee

! para evitar falsificações. Fn-
bvlcantes: Jurim» Bamos &

Não tem rival.
seguro, rapldò e effloar,
todas aa moléstias do utero e
ovario e suas conseqüências
Póde ser usado cm qualquer!;

occael&o

?

; Via. Rua 
"sao 

Christovão, 607-A. Tel. 8-4598. A1 venda em todas as
' phaa-macias e di-tigariae.
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passar", original de Assis

ítala Vera, urha dás
"çstrcllaa" do Casino

Dr. E. L. Ferreira do Arau.o.

DEPOSITO GERAI.:

Drogaria Sequeira - Pelotas - Rio Grande do Sul
VENDE-SE EM TODA A PARTE

Professora Esther
Margulies

Realiaa-ec hojo uma hora do
arte, organizada pela proícssa-a
Esther Margulles, sob os auspícios
da AáBoclaç&o dos Empregados no
Commercio do Rio de Janeiro, com
o seguinte programma :

i» parte :
— Chopin — Seherzo n. 1,

op, 20 — Solo de piano, eenhorlta
Anna Bauer.

_ G. Verdl — "Aida". Io acto
— "Ritorna vlncltor" — Canto,
era. Alda Guedes Avelãs.

— Carl Zlmmer — Legenda,
Trl0 _ violino, mlle. Mira Bnnlc;
cello sr. Wserwold Turchantnoíf;
plano, sra. Esther Margulles.

Í _ Tostl — Donija vorrel —
Canto, barytono sr. Salvatoro Per-
rota. ..." _ DcdamaçSo, pela menina
Dallla Cieraldo.

6 — Massenet —- Manon — oo-
nh0 _ Canto, tenor sr. Jorge PI-
mentel., *«•¦

2« parte :
5 — Declamação, pela menina

Dallla Geraldo.
_ Donlaeltl — Uma furtiva

lagrima — Canto, sr. Jwg«* *P
mentel.

— Sensbon — Romance. «WlO
de violino, mlle. Mira Bank; ao
piano. sia. Esther Margulles.

<_ — Carlos Rodrigues — a) De-

vanelos  Rosina Mendonça; b)
O teu olhar — Canto, sra. Aida
Guedes Avellas.

5 — R. Leoncavallo — Zazft —
Buona Zazá — Canto, «sr. Salva-
tore Pervota. '

Os acompanhamentos no plano
serão feitos pela professora Esther
Margulles.

Bi BP^^^'$-»^^WB»r^ *• ¦* * ^KBH-S

HNF í^khí __í ^9
Efe&5yj_t-.f í SsmmlSity'''. *

 ^^.^a,^^———^"*——^

Dr. Gabriel de Andrade I Prof. Francisco Eiras
Ocullsta. Consultório • rflnlea

oantcular. Largo da Carioca, B.
Edifício Carioca) de 1 68 5 l*o-

ras.

Aparas de
Livros velhos, archivos o re-

talhos do panno. et». C*omprem-
so i, rua SanfAnna. 157. Te-
lephone 4-6355.

Aluga-se
Aluga-se por 150SO0O o prédio

da rua das Dores n. 68 chave»
no n. 58. Trata»** oom Ottoni
Vieira; & rua Buenos Alrea nu-
mero n. 68. 4." andar.

Dr. SOUZA ARAÚJO
Doenças d* pelle — Dlegnoa-

tíco • tratamento precoce da
Lepra Granulomas Lelíhmatiio-
se o outra» derfiatose. tropleee»
Tratamento dc? todas as mole»»
«a da oeUe. cabello» e unha*.
pelos ralos ültra-vtoleta infra-
vermelhos Diathermia Blectro»
coagulaçâc Galvano • cautorlo.
etc - Consultório e residência:
Rua Obaldino do Amaral 31
da» 8 ft» 11 horas Telaphone:
2-7471. — Telegrama*.-*»: Sousa-
raujo.

lestias das Crianças
DR. WITTROCK

Especialista d»» bwp.t»«*ia
i.f-Pifti-ha Tratamento moder-
no da? perturbaçSe» do appar*-
Ibo diçrestWo (dlarrhéa voml-
to», anemia. Inapetenela. tu»
berculose « sjrpbiHs da» cri"-
ça» Applicação de RAI09 V}»
TRA VIOLETA - Ru» dn» Oo-
rlv«* 5 — 6.° andar —> Phone.
í-0713 - Re-sldenola: Rua Ml-
ntatro Viveiros de Castra 128 —
Tel 7-8337.

Dr. Aristidés Monteiro
Livre Docente da Faculdade d»

Medicina - A»»l»tante do Pro»
_e»»or Marinho na Faculdade a*
Medleln» «J no Hospital 3. íran»
e sco de AatfU - OUVIDOS --
NARIZ - GARGAÍ1TA - Qu»»
tanda 6 - D» 8 V» *• 6 hor«» -
retephone». Consultório 2-6500
- Residência: 0-3700.

Dr. Peregrino Junior

CLINICA DE PHVSIOTHERAP1A
APPL1CAÇOES AVULSAS de

technica especializada nos casos
agudo» de 8INUSITES: dores
taciâes. Laryngites OTITEi».:
mastoidítes. Anmnaa.: to6..ps.
AMVHDALAS: cura radical phy»
siotheraplca. eem operação. Edi-
flolo Odeon. 4.° and.. 8. 418.
Tel. 3-0023. Clnelandla.

Detective Lima
Investigações privadas. Slglllo

e perfeição Pagp mento em pree-
tações. Das 9 As 11 « 3 ãs 5 1|2
SR. LIMA; rua da Carioca 10.
l.o Sala 4.

OlOctavio Rodrigues fia
(DOCENTE DA ÜN1VERSIDAHK)

Parto* — Gyne*òioflti — Oon-
jultorio: ma d* Assembléa, 78

a.0 and - relephone: 'i-87S3
Diariamente de 4 aa B twrsj.
Residência: 8-3787^

BLENORRÂGIA
Doenças dos rins, beslüa, prós-
.ata. otero e ovario» l«"RAUliE.
Z.\ GENITAL - ESTREITA
MENTO DE URETRA Trsta»
mento rápido, moderno, «em dôr
no homem e ua mulher. Con»
..nita» daa 11 á» 18 — Ras
Buenos Aires o* 17. «o andar. —
Dr. ÁLVARO MOUTINHO.

DrTÃRTHÜR MOSES
(LABORATÓRIO)

Exames de urina, tezes, eccar-
ra sangue, liquido rachíano. tu-
mores. hemocuiturÉ*, éoro-agniu»
«naç&o. (Typho e P»r«typno|
Contagem de leucocytos ísüp-
puraç&o). Dlagnostioc oscteno»
.ogioo da dlpbteri» Reacçoe» de".Vaseermaso • dé Kaho Does»
gem d» urêa, glyoose chloreto».
shoiesterina • «eatinin» no wn»
ju». Constante d» Ambsrd. Vao-
Unas autogenas. ROA DO RO»
áAlUO 134. l.° andar — Tel»-
phone: 8—6606.

Dr. Joaquim tVSotta
DOENÇAS OA 1'ELLE B

SYPHILIS
Docente d» «¥acai<_»<)» membro

titular da Aoademi» de M«dlel-
o» ebete de ««rvico d» Fuid^»
¦io üaífr.e-üulnlo - Ros Ura-
guaraná 104 — Disrlomaot» dai
i a. u hi. Tel. M4B7

Dr. PIRES SALGADO
(Livre Uocente e assistente de

Clinica rt» t"Jir<-i(lnde de
Mcritcinui

Moléstias interna», pulmão.
Coração, etc - Bl-Jc-troiar-no»
srapi*ia. - Uu» oo* íJurt*»»* » -
í." andar. - Daa » ft» a nova». -
fhone: i-0438

DENTISTA
Dr. Beltor Corrêa — Eapse'»-

lista em trabalho» a ouro e dçn»
te» artlfiriec». - Ro» Ram»lh°
Ortlgâo 14. Bntrjda pela r. 1 de
Setembro 155 -» Preços madlcoa»

Diri. Vaz de MS
Docente e Asslst. da Fac. Me-

dlclna — Clinica de crianças--
Consultório: 1 Setembro 73. Ts»
lephone: 4-3340 — Re»ld.J rua
lblturui.a.33 retepbons: 8-3BH

HYDROCELE
Por mal» aotlg» • tolumoBS

que »eja. Cnrs radical sem ops-
raçio eortantp «em dftr s »cm
»fa»t»msnto da» oceopaçô*? -
Dr. Crlssimu» Filho - Ro» Ro»
drifço S1I»» ) - D»' >» »jjjj h>

MUSICAS?
A'OASA MO»ART - pio*»"

¦ortamente ns Avenida 138 'Ele-
rador) - tem o mais «-«colhtde
sorttmentc de rauelcà» oara con»
c^rto e casa» àe educai?«1o.

Or. Bento R. de Castro
CIRURGIA GVNECOLOGICA
Portos a domicilio e no Sana-

(.orlo N. S. ApDareeld" — Ru*
L. M»rl»nn» IÜ4, ond» 4* Con:
solu» diária» das 6 ás 7 hora»
_ Tel. 6-21*73.

Bagunça lyrica
Sempre houve ent<re nóa

quem alimentasse a Illusão da
possibilidade de ca-gamtzamvos,
corn elementos exclusivamente
brasileiros, companhias lyrica..
com efficiencia technica para
a montagem das grandes ope-
ra...

Com Antonietta de Souza a
frente, empolgada pelo seu
Ideal nacionalista, uma forte
corrente asseverava essa oapa-
cidade, tendo chegado aquella
professora, na cegueira do seu
exâggerado patriotismo, a ver-
betar, em pleno Munlctjpal,
a Invasão lyrica eütrãrige!-
ra, quando nes sobravam . a-
ctórei. para .rcar wró as nes-
sns temporadas de opera.

E, alimentando <*?-"-íi etperan-
ça, anslava-so pela opportuni-
dade dc uma prova em' que íl-
cn___e patcxitõ o masso JA
adèantado progreeso nosso
ramo artístico.

Ha pouco, porém, fundou-se
a Associação Brasileira de Ar-
tistas I__-rlco3.' Os Jornaes, ln-
clusive o nosso, noticiaram o
auspicic&o acontecimento, tece-
am palavras cheias de fé e fi-
caram todos nà expectativa dos
muitos espectacuiòs promettl-
dps, comprehendendo o mala
aíamado e querido repertório
lyrlco.

Esses espectacuiòs, é claro,
seriam modestos, de accordo
còm o Insignificante recurso
da. A. B. A. L., a. que outra
coisa não animava senão a es-
peronça da vlotoria.

Depois de marcada e remai-•cada a estréa, surgiu uma
"Tosca" mal amanhada. Após
longos cllí.6 de lute-rvallo, o
"Blgolctto". Pássadcs outros
tahtoe dias, ainda o "Rigõl.tto"
e, por í(m, o festival do baxy-
tono De Marco, que, amiun-
ciado e adiado, íol afinal tran-
eíerldo "slne-dle", na hora de
começar o eapeotaculo, porque
a renda da bilheteria n&o dera
para nada.

E, como epílogo a tanto fias-
co, ainda a declarncão pela lm-
prensa do que o sr. Do Marco
tèm por habito se valer da sua
arto para ludibriar o publico
com recitaes quo nunca leva a
estreito.

E' mentira? E' verdade?
Seja. oomo fôr, ó profunda-

«nente triste a historia de»a
associação quo morreu, apenas
fundada sob applausos unanl-
mes, '¦ sobretudo porque o seu
fracasso absoluto, fracasso fl-
nanoelxo e moral, leva tambem
paia o túmulo a ultima parcel-
Ia de esperança na decantada
arto lyrica brasileira.

.Como deve estar desolada
Antonietta de «Souza!

E como estamos ada tambem'
D'OR.

As memórias de Sá-
cha Güitry

Sacha Guitry vae escrever as
suas memórias. Essas memórias
não podem deixar de constituir,
üma collecção de quadros inte-'
ressantlsslmos, onde appareoeráo
Lilgumas figuras notáveis das le-
tras e das artes contemporâneas
que eratp familiares do seu pae,
o grande actor Lucíen Guitry.

Citam-se, desde Jô, entre outros
vultos qüe serãp evocados pelo
espirito original do Sacha, Alfred
Oapus, Clàúde Mopet, Octave Mir-
beau, Jules Renard, Anàtole Fran-
ce... B podemos ter a certeza que
o autor illustre de "Blstofres dc
Prance", do "Pasteur" è do "La
Péíérlnw Ecossaisè", não e>e priva-
vá de sublinhar com a sua ironia
clarlvidente os traços mais Intl.
mos e mais humanos dessa curlcsa
galeria db retratos.

Sàcha Guitry possue um ciam
especial de tornar flagrantes c
vei-osimels as personagens ci-la-
das pela sua Imaginação de corne-
diographo. Com malçwla de razão,
áo traçar as suas r«-*cordaçôea de
infância o do adolescenfcia, saberá
de certo anlmal-aa do uma vida
exacta e pittoresca.

Eis tudo o que lemos cm um
jornal sobre as pro:;imas memórias
de Sacha Guitry.

Um festival no João
Caetano

in»
aoe
A»

— T«l 2-0333
7*iOS5.

Clinica* nii-tll.*» — U-K-nça
ti-rnii» - Oonsuilor.o: Kua
Ouriveo. 8 - 3.° andar -
ttgundsa.
13 ta 18 bora»
— rtesldeucis: Tel

Victrola Electrica
V.nde-i-e uma, p»rfcllii. rom

, iiirMin- ditcoi. Informa Hrrnaiil.
i Telepbone: ¦!!--•":.

Dr Duarte Nunes
Via» urlnarlas — OONOR»

RHEA K SUA» COMPLIfACôÜi*
- HEMORRIlOinAS B «H"-N-
(.'AS ANORECTAES - 8. Vt-
ürn. 84. Dns 8 if 18 hora».

Clinica Dr. Moura Brasi.
Moléstia» do» olho». Dr. Mjo

r« Broill do Aip«r«l - W,
OrnpuaFaní 28 - V. D» l •»

5 bora»

O concurso de orches-
tras na Feira de

Amostras
Amanha, ás 10 horas, terá logar,

no Palácio das Fe3ta3, na fsha
de Amcistras, o concurso do orebw-
tras pára a escolha cia cjue deverá
tocar -no ballè Infantil cantava-
léscó, no thoatro João Caetano,
e ho concurso dé marchar, qüe
íerá realizado no Stadlo Brasil.

Maria Llna Ferreira realiza o seu
festival artístico, amanhã. 8 do
oorrente, ás 20 3|4 horas, no thea-
tro João Caetano.

Tomam parte neste festival os
principaes artistas da Radio »f)lub
cio Brasil, destacando-se, entre ou-
troa. Aracy de Almeida, a rainha
do samba; Benedicto Lacerda e o
seu conjuneto, em lindos sambas
carnavalescos; o pequenino prodl-
gio Arthurzlnho, o rei do samba,
e os distinetos artistas Benicio
Barbosa, Arnaldo Coutinho, floel
ÜÍLsa, Alda Brasil, Henrique Cha-
ves, Armando Braga, Judith Var-
gas, Olympla Lopes, em lindes fa-
dos, tuna troupe do exímios gul-
tarrlstas, e outros artistas doa
quaes não nos oceovro o nome de
momento.

BASTIDORES
«ta.*. ÚMA FORTE CORRE!»-
TE"... COM AllACY CORTES,

NO THEATRO RECREIO
Quinta-feira próxima, 11 do

correm te, o. Empresa M. Pinto,
apresente ao publico carioca uma
revista política o carnavalesca
no Theatro Recreio. Asetfma-a
a parceria Luiz Tgrlezlas e Frei-
re Junlor, e tem todas as musi-
cas do oarnavaJ do 19?,4. A re-
vista qua se intitula "Ha uma
forte corrente..., além do elenoo
do Recreio vae apresentar ain-
da Arary Cortes, a ralnlia do
samba, recem-cheorada da Euro-
pá, que em "Ha uma forte cor-
rente" lançará dois samba»
inéditos sendo uma "Na batuca-
da da vida", origlna.1 de Ary
BarroiO e outro "Deixa meu

povo
Valente."Ha uma forte corrente ....
dprçsentará ainda a esur«5a de
Oscatito Brertiiier e PJva Todor.
aqueVlé o impagável cômico de
revistas e está uma actrlzlnha
jovèn ctuéi vao ser o oncanto do
publico.
"MO-HT BOCADO», A REVISTA
CÁR-SAVAl.ESCA ÜO CASINO

Í3* depois de amanha, 3«-faira, <
9. impreterivelmente, que vao ,
estrear no Th. Casino a Cia. de ]
Revistas que esti ensaiando a
peqa -"Bom Bocado".

Ségru-iclc. lios afflrmaram, tra-
ta-s,e de uma Iniciativa digna
d» todo o encorajamento, pois
tanto a peca, «>m0 a montagem
como o desempenho v&o causar
a mais Imprevista e favorável
das impressões.

«CUIDADO COM O AMOR».
CONTINUA A AGRADAR. S<»

CARtOS GOrSIKS
A comedia hespanhola "Cuida-

do com o amor", de Carlos Ar-
nlohe, que o açtor Restler Junloir
traduziu e adaptou á scena bra-
a.leíra, continua agraciando no
elegante theatro da empresa
Panthoál Segreto.

Hoje teremos mais tres esp«3-
ctaculo» com essa linda comedia,
ura ás 1B, outro ás 20 e outro fis
2. hòrns, naturalmente com car
sas cheias.
"RAÇA DB CABOCLO" CAMI-
NUA PARA O SEGUNDO CEN-

TENARIO
A peça ora em scena na Casa do

Caboclo faz suecesso. o seu exito
tem sido ininterrupto.

Hoje naturalmente, tanto nas
representações á tarde, corno nas
da noite, no theatrinho quo Du-
que armou, com auxilio da empre-
sa Paschoal Segreto no saguão do
São José, oa espectacuiòs com
"Raça do Caboclo" vão ser con-
corridissimos.
O ACTOR RESTIER JUNIOR SE-

GU1U PARA S. PAULO
Por um dos nocturnos do hon-

tem seguiu para S. Paillo o aCtor
Restier Junior. da .Companhia de
Comédias Modernas, dirigida por
Antônio Palma.

Restier Junior rae ali tratar da
próxima temporada naquella .capi-
tal. da companhia do quo íaz
parte,

Esta temporada deve so realizar
depois do Carnaval, pois até lá a
"troupe" permanecerá no Carlos
Gomes.

A «CAPITAL FEDERAL" NO
THEATRO RECREIO

A famosa burleta de Arthur A**e-
vçdo, com musica de Nic°lino Mi-r
lano, Assis Pacheéo e Luiz Morei-
ra, está dando os últimos «_spccta-
culos no Recreio.

Hoje, amanhã e depois, serão os
últimos dias da representação dü"Capital Federal".

CÍRELLEIREIRO DE SENHO-
BUS E CRIANÇAS

Herman Fichpan
Córtce e ondulações. Agua c

Mareei. ManIcure e sobrancelhas.
Grande esposlçáo de cabellelras

postiças. Aluga-se o vende-se para
carnaval, theatro e ba_lfi.

Caracteílzàçefcs para carnaval.
Praça TUraíjentes 33 —» Io an-

dar. Tel. 2-0919.

Meeting bad weatjter, the
Frcnch hydro.plan<_ "Southern

£ Ci-oss" files back to Natal, g«t-"" 
ting in at b p. r.i.

Dr. Joaquim da Silva Ca-
bral, manuger of thc Ternambu-
can paper 

"O Estado", dies sud-
dcnly ut 10.«"0 p. m. in Recife.

Rear-Adml. Carlos Alves
dc Souza (retd.), a dlsUn-

I guishcd naval oífieer, dies in
Kio at the age of 57.

Satürday. 6lh
The Church of Nossa Se-

nhora da Cqnceição oh the rua
Marquez de São Vicente, near
the Racecourse, is almos-t entire-
ly destroyed by fire this after-
noon. Strenuous ef forta wero
made to save the sacred images.
The damages are estimated at
200 contos. The property was
uninsured.

Daniel de Jesus Mesquita,
40, married, baukrupt Portu-
guese tradesman, who, as it
turns out, has b»_en maintain-
ing a guilty attachment with
his ste-.-daugl-.tei-, Maria Ferrei-
ra da Costa, 26, seamstress, liv-
ing in his home at 70 Rua Ma-
rio Hermes, Bento Ribeiro, ends
it ali this morning by cutting
her throat with a razor and
then committing suicide by tak-
ing poison. Both bí them dieJ
in a few minutes.

Prefect Pedro Ernesto lays
the foundations of two new hos-
pitais — one in Gávea and the
other in Villa Isabel,

Virginio Ferreira, carpen-
ter, 52, seriously ill, hangs him-
self in Nictheroy. He leaves a
wife and 3 children,

Genl. Flores da Cunha is
very busy conferring with
prominent politicians in hia ho»
tel. The manufacture of ru-
moura goes steadily on.

To warm up for Carnival,
numerous dances, confetti bat-
tles, motor-cav pavades, etc., are
held in Rio at night.

Members of rifle brigades
peti tion to be passed as Reserv-
iate without taking- lh* UBual
èxams.

One of Lampeão's bandits
is killed in Alagoas in a brüsh
with the police.

Thc widow of thc late Re-
publicai, pioneer Lopes Trovão
gets a pension of 500$ a month.

Mr. John Crashley, well-
linown Rio bookseller and busi-
ness miin, dies in the Strangers'
Hospital and will be buried to-
day (Sünday) at 4 p. m.

-— The pawnbrokers José Ca»
hen & Cia. are fined 90 contos
for omittmg to stamp, aa re-
quired by law, 1,794 loan cou-
tracts.

Armando Fraguas, the
cashicr acetü-ed of embezzling
150 contos from Hasenclever &
Co., is acquittcd for lack o«f evi-
denqe.

—- Nelson da Costa Mello,
woman-kilter, trying to get his
6-yei.r sentence reduced at a
new trial, has it doubled in-
stead; What a surprise for
erverybody!

Deputy -Oliveira Castro,
who. representa the Employers'
Class in the Assembly, resigns.

—» The Institute of Education-
ai Research inaugurates a new
radio transmission station wich
will ban ..dveftisements and jazz
mv ';. Hip, hip, hu.rali!

GREAT BRITAIN
Friday, Sth (concl.)
Mr. Ashlcy Wallers, vice-

president of the Transvaal Min-' 
ing Industry Chamber, diea in
London at the age of 57.

 Flohr, the Czecho-Slova-
i kian, wins lst place in the Has-' 

tipgs Chess Touvnament, on top
of Alekhine, tho world'-; cham-
pion.

—» The aviatress Evclyn Frost
flies into an electrie transrnis-
sion line and crashés in flanies.
She is burat to 

'eoth.

Satürday, «tlt
Lloyd George, son and

í

tP

<;

daughtcr sail for Portugal
spend three wéeks in Estoril.

UNITED STATES
Friday, 5th (concl.)
Congress passes the $2.00

per gallon tax on àlcohplic liq-
iiors.

Mrs. Breckcnndgc, Pan-
American Conference delcgaie,
interviewed in Miami, says Lat-
in-America is much more friend-,
ly-disposed now than in yearà
P3*3*» . . . Mr. A. S. Rosenbach buys
the original manuscript of "The

Star - Spangle:1. Banner" foi
?24,000.

Satürday, 6lh
Mayor La Guardiã applies for

dictatorial powers but his re-
quest is turned down by the
Governor of the State of New
York.

 Presdt. Roosevelt decides
that the U. S. A. need not rati-
fy their adhesion .to the Hague
International Tribunal after ali.

OTHER COUHTRIES
Friday, 5th (concl.)
Bolivia reports the third

violalion of lhe Chaco Armistice
by Paraguay, whose troops
stormed and captured the Fort
of Esteros yesterday.

Mr. Cordell Hull sails from
Valparaiso, ChiTe, bound for
home.

Thc French Admirai Mareei
Habert, a Great War veteran,
dies at the age of 74.

A tremendous stir is be-
ing caused in France by t.h«e
huge frauds perpetrated in Ba-
yonne. Tho matter will be in-
vestigaled in the Chamber ur-
g«ntly» „. vGermany stenlizes her
first degencr.ite — a peasant Ç4
years old given to filthy prac-
tices.

Another cxplosion oceur»
in the Nelson mine in Czeco-Slo-
vakia and ali hope is abandonei.

Satürday, fith
Mussolini and Sir John Si-

mon are agreed that the q as-
tion of Disarmament should
have preference over the reor-
ganization of the L«ague of Na-
tions.

~ Sir John Simon armes m
Paris.

GIRL
Brap.lllau, Educatecl ln the Sta-

tes, can also speal; French. desi-
res positlon aa olilc» asBlstant or
forcign correíípoudent.
Box n.° neste Jornal.

Neurastenicos,
Esgotados,
Convalescenles,
Magros e Anêmicos

TOMEM ,

VITAMONRL
O Remédio Alimento

RAIZ DE BARÔA
Indicado nas bronchites

rebeldes, nas astbmas e nos
irritações da tracbéa, pro-
venienfes da influenza.

Vende-se em todas as
pharmacias e drogarias.
Depósitos: Rua dê S. Pe-
dro, 38 e S. José, 75.

MACHINAS"IE11TÍBü

"HMMnHMMMMr

Dr. Emilio Sá
Viu» orlntrlit. Blinorrlí-mli »

iití eomi.hesci''"**. Doença» »n«-
r-Jcu99. h*mi*rrhold*i i«in op»-
-_çAo. F1í*dI»i. r»e — Olul-sr-d»
a. ll — Ttl. Z-ôWO. - Oende
ü Bsraflm «78 - l'.L í»2fi?4.

PIANOS

FSSENFELDER
VENDAS FACILITADAS

A PRAZO
CASA

CARLOS WEHRS
RUA DA CARIOCA «1

Exercite a sua memória...

Oi próximos con-
/ certos

Hujp— «a!•*.«-; ütero-muilíal
OL-HHIl1.- i .¦. pnl* \",„\f i '.,-*¦
Kütli.r M.--I ¦!';. na A«»o-
Òlaçfto do* Eiripregado» no
Comiutrolíi

m**.

AS 5 PERGUNTAS DE HONTEM E .'

AS RESPECTIVAS RESPOSTAS

OrtOfi — A quem ae deve á descoberta do gran-
de lago de Victorla-Nyanaa. np centro da

África ? — Ao explorador inglez John Hanning
Speke.
9017 — Quem Installon o governo na provin-
£A3°t cia Ho Rio de Janeiro e foi o se« primei-
ro presidente. 7 — Jo-ié Joaquim Rodrigues Tor-
res. depois Visconde de Itâborahy. •

2038 ~~ Quando «e começou a chamar "slcrll-

na" á principal unidade monetária Ingte-
ia ? — No reinado ne Henrique II Í11Ô4 a 1189).

2039 ~" ^e ""de vem o nome de Santa Cruf
dado & antiga fnienda dos Jcsnjtas no

actual Diatrieto Federal 7 — Do facto de terem
os frades erigido um e-rande cruielro em frente
á cena conrentunl dd fa.enda.

2040 — 0n^ morre" N»PO-eSo ITI ? — No e'xl-
Ho, *m Chisclhurst. na Inglaterra.

ü <eíío» oue QVtzer cotlobâraf np-f.a ner.cfn
nndera enviar ao -ecretartoâo DtARIO DS
NOTICIAS as tuas verauntas. .azendo-n»
acompanhar sempre das respectivos res.

çsstas...

LEITOR: — Responda mental-
mente As perguntas abaixo, e depois
confronte su&s respostas com as nos»
sas, qne serão publicadas na edição d<
lerça-féira. .

2041 — Quem foi João das Bottas?
2,042—Qual o archeólogo que de-

cifrou os hieroglyphos do
antigo Egypto?

2043—Que é, nó organismo hu-
mano, o "sternum"?

2044—Quem fundou o Império
Russo, hoje União das Re-
publicas Soviéticas?

204S — Quanto custou o resgate da
cidade do Rio de Janeiro,
exigido pelos francezes
que a atacaram c oecupa-
ram em 1711 ?

quasi novas, 400.$000
á vista -- Vende-se na

CASA VICTORIA
——- Só este mez ——

Rua da Conceição,
 58 

JOAQUIM J. SOARES & C.
Fone: 4-S181
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O Chaco volta a encharcar-se de sangue ?
SEGUNDO LA PAZ. 0 PARAGÜAY VIOLOU PELA li Fot^ de cavallaria paraguaio acção no Chaco |,' m ^-^---à-à^-- f~*È§**—***** *i*s>SEGUNDO LA PAZ, 0 PARAGÜAY VIOLOU PELA

_ TERCEIRA VEZ 0 ARMISTÍCIO
•ili-

O íortim de Estero foi atacado
cupado pelos paraguayos

e oe«
LA PAZ, 6 U. P.) — O com-

mandante das forças bolivia-
nas em operações no Chaco,
general Penarahda, enviou ao
governo o seguinte commu-
nicado: "O inimigo violou,
pela terceira vez, as condi-
ções do armistício. No dia 4,
ás 24 horas, o inimigo atacou,
inesperadamente, uma fraca
íracção da nossa avançada do
íortim de Estçros, victimando
o sub-tenente Baldivieso e
cinco soldados, o resto da
força conseguiu libertar-se do
inimigo e unir-se | as outras
tvopas."

A noticia, causou indigna-
ção geral. Acredita-se que o
Paraguay precipitou os acon-
tecímentos, pondo em perigo

êxito das negociações de
paz,

QUEREMOS A GUERRA
LA PAZ, 6 (U. P.) — Opi-

na-se unanimemente que a
violação do armistício por
parte do paraguay, desenca-
deará novamente a luta no
Chaco. Teme-se que a guerra
continue com maior intensl-
ciade, produzindo ef feitos ain-
na mais sangrentos.

A noticia do ataque a um
pequeno contlhgente de tropas
bolivianas pelos paraguayos,
causou grande indignação
nesta capital e em outras ei-
dndes do paiz. Em Orurou
realizou-se uma manifestação,
afim de pedir ao governo quesuspenda as negociações pa-trocinadas pela Liga das Na-
ções e que se desenvolvem em
Buenos Aires e continue a
guerra.

OCCUPADO O FORTIM
ESTERO

LA PAZ, 0 (U. P.) — Uma
informação official diz que o
Paraguay violou, pela tercei-
ra vez, o armistício, atacando
e oecupando o fortim de Es-
tero.
NAO SERÁ' PROROGADA

A TRÉGUA?
ASSUMPÇAO, 6 (U. P.) —

Anriuncia-se, officialmente,
que o governo não recebeu ne-
nhnm pedido de prorogaçãoda trégua. A meia noite ter-
minará o prazo do armistício
e recomeçarão as operações
Idílicas.
NOVAMENTE RIBOMBARAO

OS CANHÕES !
ASSUMPÇAO, 6 (U. P.) —

O Ministério das Relações

Exteriores assegurou hoje, á
United Press, que mesmo ná
hypothese de chegar um pe-
dido nesse sentido, não have-
ria tempo sufficiente para
impedir o reinicio das opera-
ções militares, porquanto são
escassos os momentos dispo-
níveis para levar ao Chaco a
communiçação do prosegui-
mento da trégua.

Sabe-se em caracter não
official que o general de divi-
são, Estigarribia, comman-
dante-chefe das tropas para-
guayas em operações, teria
dado instrucções aos seus
commandados no sentido de
estarem promptos para avan-
çar á meia-noite. Entretanto,
não se espera nenhum com-
bate immediato, de vez que
não ha soldados bolivianos
nas proximidades das posi-
ções ora oecupadas pelos pa-
raguayos.
A COMMUNIÇAÇÃO DA BO-
LÍVIA A* COMMISSÃO DA
LIGA DAS NAÇÕES A RES-
PEITO DO REINICIO DAS

HOSTILIDADES
LA PAZ, 6 (U. P.) — A

chancellaria dirigiu, hoje, ao
presidente da Commissão Es-
pecial da Liga das Nações,
ora reunida em Montevidéo, o
seguinte telegramma:"No momento em que o ar-
mlsticlo está a pique de ter-
minar, o governo da Bolivia
tem a honra de tributar á
Commissão da Liga das Na-
ções a homenagem que mere-
ce pelos seus nobres esforços
em favor da paz, para cujo
restabelecimento .levou a Bo-
livia o seu decidido concurso
de cooperação, havendo aco-
Ihido a arbitragem "júris"
dentro da formula concreta
que apresentou á Commissão
como base pára alcançar um
resultado positivo dentro do
seu mandato.

O governo da Bolivia acha
propicia esta opportunidade
para declarar que se as hostl-
iidades se reiniciarem, será
por causa da resistência que
a esta nova oceasião oppõe o
Paraguay para chegar a uma
solução jurídica, effectiva e
permanente, no problema do
Chaco, vendo-se a Bolivia,
neste caso, obrigada a resistir
pelas aímas ao ataque que se
consumma, contra os seus di-
reitos territoriaes e a assumir
a defesa da sua dignidade e
de sua honra". — (a.) Carlos
Calvo."
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A escandalosa fallencsa do
Banco de Bayonne

Contínua grave a
situação em Cuba
ACREDITA-SE, ENTRETANTO, NA POSSIBILIDADE

DE UM ACCORDO

(*)•

ESCRITÓRIO FRflSIL LTDA.
ADVOGADOS

Dr, Franklin Silva AraújoLicenças de preparados
RUA DOS OURIVES, 5-5.» And

lelcfone: 2-28Í3 DIRETOR

Marcas em geral
CAIXA POSTAL 2.713

Telégrafo "FrasU"

0 rearmamenío naval do mundo
c*) s-

Importantes declarações
do deputado Del Vascello

Parlamento italianono

Que calor!
Esteirinhas para automóveis a 15$000

ESPECIALIDADE DE
DAMASCENO PORTUGAL & CIA.
Pneumaticos com grandes descontos e accessorios em
geral para qualquer typo de carro. Capas de palhinha.
21 — RUA DO RIACHUELO — 21 (Junto aos Arcos)

Telephone: 2-4189

0 DOLLAR E
A LIBRA
As cotações em* ¦

Nova York
NOVA YORK, 6 (U. P.) —

O mercado de títulos e acções
funecionou hoje com certa
Irregularidade, subindo ou
descendo os valores fraccio-
nalmente, O movimento foi
Rioderado. Os preços dos ti-
tuios ferroviários apresenta-
vam bastante firmeza, assim
como o algodão e a prata.

A libra esterlina era cotada
a 5.11.

Em Londres
LONDRES, 8 (U. P.) —O

dollar era cotado a 5.10 e o
franco a 83 5|18, por oceasião
do inicio das operações de
compra e venda de valores
monetários no mercado desta
capital.

Em Paris
PARIS, 6 (U. P.) — Por

oceasião da abertura da Bolsa
desta capital vigoravam as
seguintes cotações; — dollar,
16.35 e libra 83.35.

í^WBTfaTaRraRfaTsRRBaTaflBRRR^

Dr. AURÉLIO SILVA
ADVOGADG

Escrlptorlo:
EDIFÍCIO "TAQUARA",

Saia 210

TELEPHONE: 3 0203

PORTUGAL NA
FEIRA DE AMOS-
TRÁS DO RIO DE

JANEIRO *

A exposição feita na A.
C. de Lisboa pelo jorna-

lista Simões Coelho
LISBOA, 6 (U; P.) — O

Jornalista Simões Coejho foi
| recebido pela Associação Com-
mercial de Lisboa, perante a
qual expoz os objectlvos da
Feira de Amostras do Rio de
Janeiro, e as vantagens queobteria o commercio poríu-
guez se concorresse a esse
certamen.

O presidente da Associação,
sr. Lima Bastos, agradecendo
a visita do sr. Simões, pro-
metteu envidar seus esforços
afim de que o commercio na-
cional tome parte na Feira
de Amostras e imprima cata-'
logos e organize mostruarios
de caracter pratico e effícien-
te. Referindo-se ás difficul-
dades relativas ás transferen-
cias de créditos que immoblll-
zam no Brasil avultadas som-
mas que fazem falta a Pdrtu-
gal, declarou confiar na ami-
zade dos dois palzes para a
solução do problema..

FORMIGÜIHHflS CASEIRAS
SO deenparneem rum o nao daúnico predneto li<|iiidw tinenltrnr " rltnrralna a» r»rml.U"luliui «n-olrii. e t.i.ln ,,*,,„.ele rte imi-nliir».
BAR A VORMIQA 3lMi»ri.«nrln DapttaUHhh fe di* Marro, |y.

Referencias feitas sobre
a esquadra brasileira
ROMA, 6 (U. P.) — O depu-

tado Luigi Mediei Del Vascel-
Io, commentando o orçamento
da marinha, approvado hon-
tem, disse que as actlvldades
políticas e diplomáticas dos
últimos mezes mostram vir-
tualmente o.ue todas as na-
ções estão se preparando para
a Conferência Naval de Wa-
shington, em 1935, de toda a
maneira, menos com inclina-
ções-pacificas. *^E' inútil ne-
gar, frisou aquelle parlamen-
tar, as varias controvérsias
navaes, complexas, latentes
entre a França e a Inglaterra,
a Grã-Bretanha e os Estados
Unidos, a União nórte-ameri-
cana e o Japão, o Império do
Sol e os signatários do trata-
do do Pacifico, finalmente en-
tre a França e a Itália."

Em outra passagem de seu
discurso affirmou o sr. Del

•VasCello: "Esta viva aspiração
de poder marítimo é de notar
na Argentina e no Brasil,
cujas antigas esquadras estão
em curso de reorganização. O
governo deste ultimo paiz, e a
opinião publica, conscientes
de que dispõem de navios de
guerra obsoletos, quasi sem
eíficiencla de combate, admlt-
tem a necessidade de substl-
tuir os couraçados "S. Paulo"
e "Minas Geraes", por cruza-
dores modernos."

Recordou ¦ por ultimo, que o
ministro da Marinha doBra-
sil, accentuara a necessidade
de serem construídos, o mais
depressa possível, nove des-
troyers, seis submarinos, seis
lança-minas, três navios tan-
quês, e quantidade dè barcos
auxiliares, importando tudo
numa despesa de 690 milhões'
de francos.

APOSENTOS MOBILIADOS
APARTAMENTOS "BELLO HORIZONTE"

130 a 134 — RUA RIACHUELO — 130 a 134
Alugsau-se por preços escepcionaes: Solteiros, 150J000;
casai, 200$U00; casal, com banheiro, 250$000. Água cor-
rente em tados os aposentos, estando incluídos nos pre-
ços luz, telephone, limpeza, serviço e café pela manhã-

ExceÜentes Installações.
Telephones: 2-9850 — 2-9859.

\M LUCRO LIQUI-
DO DE 223.479 ES-

TERLINOS
O relatório da Liebigs
Extract Meat Company

LONDRES, 6 (U. P.) — Q
relatório da Liebigs Extract
Meat Company informa que
a empresa realizou um lucro
liquido de 223.479 esterlinos
no exercício financeiro que
terminou em 31 de agosto de
1933 e recommenda Um divi-
dendo final, isento de lmpos-
tos, de 5 shilllngs por acção.
O saldo tran-sferido ao novo
exercido eleva-se a 181.381
libras esterlinas. O documen-
to declara que as restricções
alfandegárias, as quotas de
importação e a Incerteza da
situação econômica mundial
Impedem o franco desenvolvi-
mcnlo do commercio nacional.

PLANO REVOLU-
CIONARIODES-
COBERTO NO

MÉXICO
-III-

Os implicados na inten-
tona visavam o extermi-
nio do filho do general

Calles
NAVOJOA, Sonora, 6 (U.

P.) •— A policia descobriu, ho-
je, um plano, visando o assas-
sinio do governador do Esta-
do, sr. Rodolfo Calles, filho do
ex-presidente da Republica,
general calles.

Dez pessoas foram presas,
depois de ficar devidamente
apurada a sua participação no
complot.

Diz-se que o leader do mo-
vlmento. sr. Salazar Feliz, es-
capou depois de uma ligeira
escaramuça com ò contingen-
te policial que apanhou os
consplradores quando estes
se achavam reunidos paraconcertar o plano de ataque
ao chefe do executivo esta-
dual.

Falleclmento de conhecido
sportsman britãnnico

LONDRES, 6 (U. P.) —
Após três dias dè doença, fal-
leceu, victlmado por uma
prieumonia, o sr. Herbert cha-
Dman, director do Arsenal
Football Club.

O extineto era considerado
nos méis desportiyos como um
dos mais hábeis gerentes de
sociedades de football.

O BRASIL COM-
PROU 40 MIL TO-

NELADAS DE
TRILHOS!

-III-
A operação avaliada em
30 milhões de pesetas,
ioi ultimada com a Side-
rurgia dei Mediterrâneo

MADRID. 6 (U. P.) — FOi
hoje annunciado que o gover-no do Brasil adquiriu de 25.000
a 40.000 toneladas de trilhos,
encommenda essa avaliada
em cerca de trinta milhões de
pèsetas.

A siderúrgica dei Mediter-
raneo, situada em Sagunto,
na provincia de Valencia, foi
incumbida de fabricar e en-
tregar o referido material.

HAVANA, 6 (U. P.) — OS>
ministro uruguayo nesta ca-
pitai, sr. Medina, annunciou
que as cartas trocadas entre
o chefe do governo provisório,
sr. Grau de San Martin, e o
coronel Mendieta, um dos lea-
ders da corrente opposlcionis-
ta, serão publicadas hoje.

Liga-se grande importância
política a essas missivas, de
vez quQ ellas estabelecem as
bases de um accordo firmado
entre as duas correntes adver-
sarias.

O sr. Medina disse que o
coronel Mendieta teria infor-
mado ao presidente Grau que
era impossível tomar parte
em eleições presididas por
este, ao que o chefe do gover-
no provisório retrucou expres-
sando o desejo de ser substi-
tuido por um presidente pro-
visorio que fosse indicado por
um novo gabinete de concen-
tração e um novo Conselho de
Estado.

Nos círculos políticos os ter-
mos da correspondência tro-
cada entre os dois chefes par-
tidarios foram recebidos com
sympathia, pois indicam a
pçrijsibilidade de um accordo
próximo.

OPTIMISMO GERAL
HAVANA. 6 (U. P.) — O

coronel Mendieta, falando pe-
Io telephone, da sua fazenda,
disse o seguinte: "Acredito
que e3tamos agora a caminho
de uma solução definitiva."

O conhecido leader revoln-
cionario recusou, .entretanto,
abordar a questão da sua par-
tida para Miami, onde, se-
gundo se diz, vae cónferen-
ciar primeiramente com os
outros leaãeres opposicionls-
tas antes de acceitar as pro-
postas de pacificação feitas
pelo chefe do governo provi-
sorio, sr. Grau de San Martin.

0 governo francez orde-
na activas diligencias

para a captura
% sr. Stavisky

O "CRUZEIRO DO
SUL" CONTINUA

EM NATAL
Regressou áquella capi-
tal devido ao máo tem-

po reinante
NATAL, 6 (Do correspon-

dente do DIÁRIO DE NOTI-
CIAS) — O grande avião"Cruzeiro do Sul", que partiu
hontem. desta capital, ás 13
horas, com destino a São Luiz
do Senegal, regressou a este
porto, ás 20 horas, em con-
seqüência da violência da
tempestade que encontrou no
caminho. *
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= O SUOR DAS AXILLAS MANCHA OS VESTIDOS §

ÍO Preparado EM MA \
Corrige e evita os ef feitos inconvenientes e o mão

cheiro do suor do corpo

= NAS 1'ERFUMARIAS LOPES E EM TODA
PIIARMACIAS

AS DROGARIAS E =
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CLINICA DE VIAS URINARIAS

Dr. Samuel Kanitz
Membro da Sociedade de Urologia da Allemanba,

ex-assistente dos professores Licbteraberg, Lewin, Jo-
srph, de Berlim, e tlasllnger, de Vlenoa. Especialista :
em doenças dos Itins, Bexiga. Próstata, Drethra, Doen-
ças de Senhoras, DiathermU, Ultra-Violetas.

Consultório: 7 de Setembro 42, sobrado, das 13 ás
17 horss — Fhone: 4-4493,

O ESCRIPTOR
RONALDDECAR-
VALHO A CAMI-
NHO DO BRASIL

-III-

O conhecido litera>
viaja acompanhado de
sua f amiliá e vem a bor-
do do "Andalucia Star"

PARIS. 6 (U. P.) — O sr.
Ronald de Carvalho, primeiro
secretario da embaixada do
Brasil, nesta capital, acompa-
nhado de sua familia. partiu
hoje, para Boulogne-sur-mer.
onde vae tomar passagem a
bordo do "Andalucia Star".
cem destino ao Rio de janeí-
ro.

Na gare ferroviária foram
levar-lhe as despedidas o re-
presentante do embaixador
Souza Dantas, o cônsul geral
do Brasil, o marquez De Mon-
tesquieu, a princeza Polignac,.
o sr. Francis Demiomandre e
numerosos escriptores e intel-
lectuaes francezes.

Antes de partir, o sr. Ro-
nald de Carvalho recebeu ho-
menagens de um grupo de
amigos, que o festejaram pelo
seu suecesso diplomático e li-
terario.

<Z> -

tugmentou o numero dos
desempregados na Franga

PARIS, 6 (U. P.) — O nu-
mero de desempregados, na
França, elevava-se, no dia 31
de dezembro, a 312.894, veri-
ficando-se um augmento na
semana ultima, de 9.614 e de
2G.012 desde 30 de setembro
de 1933.

Ofíiciaes revoltosos Itespa-
nhões recolhidos ao cas-
tello de Santa Gatharina

CADIZ, 6 (U. P.) — proce-
dentes da prisão de Ocana,
chegaram a esta cidade qua-
tro ex-tenentes, cohdemnados
a diversas penas, por terem
participado nos acontecimen-
tos de agosto do anno ultima.
Or presos foram conduzidos
ao castello de santa catharl-
na, em quatro1 automóveis
guardados por dezeseis poli-
ciaes.

CASAS DE Mme. SARA
Clntns para senhoras desde 1SSU0U
Cintas de elástico desde .. 25$<tuu
Modeladore* desde  70$ouo
Sontlens desde  8$000

Secçoes especlnes de reformas
e concertos, fazendas e avlamcn-
tos para colletelras com preços
espeolaes. Rua Ouvidor 147 e
Visconde de Itaúna 143 e 147.
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«SaTaRaRRaTaRRaTaràaRsaTaTaTaTà^

Dr. João José de Moraes
ADVOGADO

RUA DO CARMO 66 - 4.» and.
¦ala « — Tet. e-eiwa

(liai 14 u li noras)
"4BBRORRRRRRRRaRRra-àTRSl!B^

Vista-se Com Elegância
ternos de cascmlra a

feltlo  l°o$nou
remos de brim, a
feltlo  eosouo

Confecção esmerada e preços
mínimo», sú na

Alfaiataria Rio Branco
AV. 1110 URANCO 10 - LOJA

BOLSA DE NOVA
, YORK

Wall Street estarrecida
com as francas declara-

ções do presidente
NOVA YORK, 6 (U. P.) —

A nota da semana, no mundo
dos negócios, foi a extraordi-
naria franqueza do presldèn-
te Roosevelt, ao justificar, pe-rante o Congresso, as linhas
geraes do seu plano orçamen-
tarlo, revelando a perspectiva
de que a divida publica, ao
encerrar-se o anno fiscal vin-
douro, em 30 de junho de
U>35, terá attingldo a cifra
recorã de trinta e dois bllliões
de dollares.

Foi uma revelação corajosa,
que estarreceu Wall Street,
sem que se produzisse, todavia,
manifestação adversa na Boi-
sa de Títulos e Valores.

O dollar manteve-se firme,
emquanto os bônus e os pre-
cos dos artigos de consumo,
baixavam moderadamente.

Noticia-se que os bancos do
systema de reserva federal,
asseguraram ao governo que
cooperarão com este, entre-
gando-lhe os lucros que fo-
rem obtidos todas as vezes em
que a administração, desvalo-
rizando o dollar, contribuir
automaticamente para quesuba a reserva ouro daquelles
Institutos que é de 3 bllliões
e 600 milhões de dollares. .
-¦¦'¦'¦¦¦ ¦' ! éf-

Quaes serão os clandes»
tinos que se atiraram ao

mar de bordo do
"Alpherat" ?

ROTTERDAM, 6 (U. P.) —
O commandante do vapor "Al-
pherat" expediu um radio di-
rigido aos proprietários do
navio, dizendo que dois clan-
destinos atiraram-se hontem
aa «r -i. fazendo uso dos salva-
vidas de ÍJ"->ílo. os directores
da companhia declararam ao
representante d* United Press
que não havia motivos para
acreditar que um delles fosse
o sr. Stavisky.

AS PROVIDENCIAS DO »'
GOVERNO v

PARIS, 6 (U. P.) — O pre-
sidente do Conselho de Mi-
nistros, sr. Camille Chau-
temps, ordenou que 3 Corpo
de Segurança Geral proceda
á activas diligenciai afim de
descobrir as pessoas que
criam embaraços á justiça,
visando impedir a prisão do
ex-director do Banco Municl-
pai de Bayonne, sr. Stavisky.

Os directores da Segurança
Geral declararam hoje que
esperam prender o sr. Stavis-
ky dentro de vinte e quatro
horas. Tal propósito indica
que nos meios ofíiciaes fran-
cezes não desperta interesse a
noticia divulgada, segundo a
qual o sr. Stavisky atirara-se
ao mar de bordo do vapor"Alpherat", nas proximidades
de Santa cruz de Tenerife..
APRESENTOU-SE O SENHOR

HAYOTTE
PARIS, 6 (U. P.) — O sr.

Hayotte, director do Empire
Musical Hall e um dos mais
intimos associados do sr. Stà-
vlsky, apresentou-se volunta-
riamente esta manhã á Segu-
rança Geral. Immediatamen-
te foi conduzido ao escripto-
rio do ex-director do Banco
Municipal de Bayonne, na
praça de Saint George, onde
assistiu ao arrombamento do
cofre do sr. Stavisky, pela po-licia, depois de declarar que
perdera a chave ha um anno.

Os detectives tinham pro-curado o sr. Hayotte durante
vários dias, sem conseguir en-
contral-o.

Sir John Simon regressa a
Londres, por via aérea
PARIS, 6 (U. P.) — proce-

dente de Roma; chegou a es-
ta capital, em transito para
Londres, o ministro das Rela-
ções Exteriores da Grã Breta-
nha, Sir John simon,, que se-
guirã de avião, para a capital
britannica.

UM SO' DIRIGEN-
TE NA IGREJA
EVANGÉLICA

mEMÃ
As funeções do reveren-

do Mueller
BERLIM, 6 (U. P.) — Fl-

cou praticamente estabelecido
o principio da dlrecção porum homem só da Igreja Evan-
gelica Allemã, assumindo a
leaderança o bispo Ludwlg
Mueller que revogo-i todas as
leis eccleslastlcas adoptadas
em 1933 e prohibiu sob penade demissão a participaçãodos clérigos em controvérsias
de caracter religioso que "ten-
dem a destruir a necessária
alllança da Igreja Evangélica
com o Estado Nacional Soda-
lista",

¦i ,1.1, ¦¦¦¦, i.i.,..y. .Ofe-3»»-» .1. lm. ii

Padres calholicos allemães
transferidos para o campo

de concentração
STUTGART. 6 (U. P.) — A

policia politica transferiu pa-ra o campo de concentração
os padres catholicos Dangel-
meir e Strum, residentes, res-
pectivamente, nas cidades de
Metzugen e Waldheim, e ao1
mesmo tempo poz em liberda-
de vinte presos que respon-
dlam por faltas leves, a de-
terminação das autoridades
obedece á nova política ad-
optada pelo governo, inspira-
da no propósito de "punir os
instigadores e perdoar os se-
duzidos".

INSTITUTO
LA-FAYETTE

Acceltam-fie ainda matrlcnlas
uo Curso Intensivo de Ferias
pnra m esainrü de admlKsso
mr. Cursos Secundário, (.'mu-
iihti l.-il e Geral Superior. De-
partamentos: Maücullno, Fe»

niinino e Mlxto
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Vão ser intensificados entre nós os estudos sobre a lepra
-0

facilitorá o acquisiçao de uma cà*
La em qualquer rua, bairro, cidade
ou Estado, mediante prestações
com sorteios. Peça informações
remettendo-nos o coupon abaixo:

Desejo informar-me como posso ter
uma casa oelo Svstema /Cosmos.
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VAE REUNIR-SE 0 CONSELHO DIRECTOR DO
CENTRO INTERNACIONAL DE LEPROLOGIA

{Noticias dos Estados
O professor Burnet fez uma conferen-

cia no Instituto de Mangulnhos
Dr. Eduardo Rabello | Dr. Carlos Chagas I

CJAIMMOBILIARIA KOSMpS
Suo do Ouvidor, 87 - Rio de Jonexto

A PEDIDOS
ESTADO DE MINAS GERAES

COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAIS"

AGGRAVO DE INSTRUMENTO

Reunir-se-á, amanhã, o Conse-
lho Director do Centro Interna-
cionai de Leprologia com o fim
dè discutir as bases para a
inauguração dessa instituição
scientifica no Instituto Oswaldo
Cruz, a ser creado e mantido
pela Liga das Nações, pelo Go-
vemo Brasileiro e sr. Guilherme
Guinle.

O Conselho está assim consti-
tuido: drs. Guilherme Guinle,
presidente; Carlos Chagas, dire-
ctor do Instituto Oswaldo Cruz;
Eduardo Rabello, professor de
dermatologia da Universidade

»*¦¦ '-^ilplfill
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do Rio de Janeiro; Pedro Baliria,
professor da Universidade de
Buenos Aires; Herrera Restreto,
da Colc-mbia, e Etienne Burnet,
este ultimo, delegado da Liga
das Nações, que está se esfor-
çando grandemente pela funda-
ção, na capital do Brasil, do im-
portanto congresso internado-
nal de estudos sobre a lepra.

O professor Etienne Burnet
pronunciou, hontem, no curso de
dermatologia do dr. Souza
Araújo, em Manguinhos, uma
importante conferência sobre o
empolgante assumpto.

¦III
"Aggravantes — Commendador João Alves de Fí-

gueiredo Júnior e outros
Aggravado — Commendador José Honorio Vieira

Relator — Desembargador Ribeiro da Luz
A Egrégia Câmara ClvU do Trl-

bunal da Relação do Estado de
Minas Geroes vae, em breves dias,
julgar o aggravo de instrumento
em que são partes-aggrávantes o
commendador João Alves de PI-
gueiredo Júnior o outros, e ag-
gravado, o commendador José Ho-
norlo Vieira.

A espécie é a seguinte :
O commendador José Honorio

Vieira, depois de 47 annos em que
é confrontante com a propriedade
dos aggravantes, resolveu quês-
tionar por divisas (!) e requereu
uma vistoria para demonstrar o
«eu direito.

Não contente com o seu acto,
mandou Invadir as terras dos ag-
gravantes e ahl derrubar mattás e
commetter outras depredações.

O commendador João Alves de
Figueiredo Júnior e seus donata-
rios propuzeram, contra o moles-
tador de sua posse, uma acção de
manutenção de posse e requere-
ram o mandato de non turbando
que o dr. juiz de Direito da Ca-
mara denegou.

Dahl o recurso de aggravo.
Picou in limine litis demonstra-

da a posse dos • aggravantes, por
prova testemunhai esmagadora,
deduzida com a presença do ag-
gravado.

Para a concessão, pois, do man-
dado não havia, como ê sabido,
necessidade da prova abundante
que foi deduzida.

No emtanto, o juiz a quo, numa
confusão lamentável, depois de
declarar em 6eu despacho que os
aggravantes provaram o seu doml-
Talo, mas que não o fizeram quan-
to Á posse, parecendo que não leu
os depoimentos das testemunhas,
negou-lhes o mandado preliminar.
A Egrégia Câmara Civil tem, po-
rém, Jurisprudência assentada a
respeito c a Sociedade de São Se-
bastião do Paraíso. . Justamente
alarmada pelo sem-ceremonla com
que o aggravado Invadiu os terras
dos aggravantes, está certa de que

. o direito será reposto em seu lo-
gar, com o provilmento do aggravo.

E' necessário que se accentue
que a vistoria requerida não o
foi aâ perpetuam rei memoriam.

E que o fosse, provou-se que o
acto é Irrito por terem sido nelle
preteridas formalidade* substan-
ciaes prescriptas em lei.

Além disso, não se discute no
easo do aggravo a questão da vis-
torta. Discute-se a posse dos ag-
gravantes e se essa posse foi ou
não molestada. Discute-se se o
íulz podia denegar o mandado.

Os aggravantes provaram a sua
posse Jurídica.

Demonstraram irretorqulvelmen-
Ce que foi a mesma perturbada
por actos violentos praticados
pelo aggravado, useiro e vezeiro
nesses processos.

A' Egrégia Câmara não escapará
b procedimento do Juiz a quo,
que não analysou uma Unha se-
quer doe depoimentos das teste-
•punhas apresontadas pelos ag-
gravantes, o que demonstrou, sem
duvida, a sua parclalldnde no cnso.

O arrazoado dos agravantes
está publlcndo em folhetos o o
documentação, nos autos, por elle»
apresentada, não deixa duvido so-
bre o seu direito.

O município do São Bebnutlão
do Paraíso, de lia multo, está po-
lltlcomente nnarclilzndo. O que
não se quer permlttlr 6 que o «eja
no terreno da pratico da Justiça
6 ds sppücaçfto do dlrt-lt".

"O juin wío f>w dfl no"
Impor o "teu àireiio", mau
Itin que etcculur o "nono

direito", o direito que a
sociedade pede e espera".

Na contenda que provocou con-
tra a Família Figueiredo, o com-
mendador José Honorio Vieira,
por capricho, entende, desampa-
rado pelo direito, que, com uma
vistoria, para verificar divisai;
púdo perturbar a tionquillidado
daquelles que vivem cm suas ter-
ras, trabalhando lisa e honesta-
mente, ha mais de meio século,
por si o como «uccessores de otus
dignos antepassados.

Tem encontrado facilidades na
Comarca. c

Mas, as mias investidas somente
encontrarão apoio aqui; quando-
dellas tomar conhecimento o Trl-
bunal Superior, certo ruirão por
terra.

Forque, os membros desse Trl-
bunal sabem perfeitamente que"a missão do juiz consiste essen-
cialmente om fazer nos litígios
particulares a applicação exacto
das regras do direito consagrado;
segundo a definição mui Justa
e mui plttoresca da Montesquieu,
o Juiz é simplesmente a. boca que
pronuncia as palavras da lei, sem
tentar moderar-lhes a força nem
o rigor. A própria noção do dl-
reito positivo, nascida do reco-
nhecimento de prescrlpções obrl-
gntorias apresentando o duplo ca-
meter de generalidade e do per-
manencla parece excluir d priori
toda a idéa de uma participação
aberta e normal do Juiz na trans-
formação das regras Imperativas
da lei : fie o Juiz pudesse com
toda liberdade tomar cada decisão
particular, segundo o capricho do
momento, jft não haveria em ver-
dade regras Jurídicas, no sentido
preciso da palavra e o arbítrio
mate ou menos intelllgente, mais
ou menos equltatlvo do Juiz, cons-
titulrla a única lei viva, o uni-
co direito effsctlvo, Incerto e mu-
tavel como o próprio homem."

No pretorio da Justiça, estamos
na defesa do .direito e da Justiça,
em prol de princípios lmmutavels
desse direito e dessa justiça, que
não podem ser, como tem sido
aqui, esmagados na questão alçada
tão desabrldamente pelo commen-
dador jJosé Honorio Vieira.

O TOIÍFITÓ tS A LEI
ESOniPTA...

Um lógico eminente-, o se-
nhor Llord, escreve Jean Cruet.
disse: "O direito 6 a lei escrl-

jita... Os artigos do Codl-
do são outros tantos theo-
remas de que se trata de
dema-nolrar a ligação e de
tirar as conseqüências.

O Jurista puro 6 um geo-
- metra: a educação puramen-

to Jurídica 6 puramenta dl-
dactlca.

O grande tra.balho do ma-
thí>tnatlco- ê desembrulhar
os fios dos pleitos e ligar
os soua elementos a tal ou
tal (Ias regras estabelecidas
pelas leis.

E* a roso-lução do um pro-
blem-s.l"

PROM.AIWA
Para a Família Plcruc-lredo, o

nroblflrna cstA resolvido.
Vletlmn do um atrabiliário,

recorreu ft lst, cllo-il-n, enunciou
o dlrolto, provnu-o com do-
riimontoti c provn tflstemunhnl
nhundintft, nn nua) demonstrou
Tu* o Bf-u pMItorlo fi Ju»lo,

Pnra o airernvndo. no q»* noa
pftwe, não lin dlrnlto; elle quer
vencer' n «<":flo fom so-phlemas

| O ffiwtií íf «n tmjirTknimvi
Não ha um the&rema para s*>
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1 REGINA HOTEL |
Flamengo, próximo aos banhos de mar, rua Ferreira E
Yianna 29, telephone e água corrente em todos os apo* E
sentos, apartamentos com banho próprio, orchestra E
diária. Preços módicos. Endereço telegraphico: Regina. =

— Telephone: 5-3752 =
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ALAGOAS
Os aguaceiros nas pro*

ximidades de Pão de
Assucar

MACEIÓ', 6 (U) — O lnterven-
tor Affonso de Carvalho recebeu
Informações sobre a passagem de
um bando de cangaceiros, sob a
dlraição de Corisco, pelas proxl-
midades de Pão de Aesuoar.

Os bandidos, que pretendiam
atravessar paia o vizinho Estado
de Sergipe, foram perseguidos por
um destacamento alagoano, auxl-
liado.por vários civis armados. Foi
morto um dos cangaceiros, tendo
ficado feridos outros.

CEARA'
Está chovendo no

interior
FORTALEZA, 6 (União) — Che-

gam noticias do interior do Es-
tado sobre o queda do coplosas
chuvas. Nesta capital está cho-
vendo, torrencialmente, desde a'
madrugada de hontem.

Parece iniciado o inverno. O
povo está satisfeitíssimo.

MARANHÃO
A fallencia de Ribeiro

Ennes & Cia.
MARANHÃO, 6 (União) — Pe-

dlram exoneração o llquldatarlo e
os demais membros da commlssão
fiscal, no caso da fallencia de
Ribeiro Ennes & C, proprietários
da Fabrica Gamboa.

O Juiz competente designou o
próximo dia 20 para a realização
de uma nova assembléa de cre-
dores.

A epidemia de alastrim
MARANHÃO, 6 (União) — TI-

veram alta do hospital os últimos
doentes de alstrim, ficando a nos-
sa cidade livre dessa epidemia,
que chegou a sacrificar, infeliz-
mente, nos últimos mezes de 1933,
diversas vidas.

ESTADO DO RIO
As inundações em Por*

resolver: " o que foi af firmado na
Inicial foi peremptoriamente de-
monstrado."

Portanto, oumiprlr a lei.e agir
com o direito, eis a missão dos
Juizes.

Estamos convictos, pois-, de
que a lei e a justiça, no caso-
que vae ser discutido pela Ca-
mara Civil da Relação Mineira,
não serão postergadas, porque o
direito do propriedade não pôde
perlclitar.

O juiz "a quo", agiu, no caso,
com pouco senso jurídico.

Corrigir-lhe o erro, emendar-
Vho a mão, compete ao Trlbu-
nal Superior, para o qual se
recorreu na certeza de que o»
seus membros não agem por
paixão nem se movem por In-
tere3ses po-llticos, quasl sempre
subalternos e mesquinhos.

A Família Figueiredo, no im-
portanto municiplo de S. Se-
bastião do Paraíso, 6 um patri?
monlo de honra e moralidade,
que alicerçou a sua grand-e fo-r-
tuna com o trabalho ho-nesto,
Jamais lesando a quem quer que
seja.

A sociedade- de minha terra,
por isso mesmo, apoia Integral-
mente a aetuação moderada
dessa nobre gente mineira, sem-
pre respeitadora da Justiça.

AFINAI,
Nó arrazoado doa aggravan-

tes ficou provado abundante-
mente que o mandado prellml-
nar deveria ser concedido.

Sempre o foi, em todo o ter*
ritorio mineiro, quando pedido
nas condições em que, com a
lei, foi feito pelo commendador
João Alves de Figueiredo Ju-
nlor e outros.

No aggravo dlscutlte-se, ape-
nas, matéria restrlcta ao ponto
questionado.

Abandopamos, portanto, por
Inócua, a "lebre" levantada pe-
Io "ex-adverso" quanto ao pon-
to de lnterdlcção de d. E-sthor
de Figueiredo, matéria essa que
C de contestação, para atermos,
apenas, a questão do mandado.

E' sabido e a lição já vem
sendo dada desde Almeida e
Souza, que acção de força nova
turbatlva tem o processo sum-
marlo quando a turbação oceor-
re dentro em um anno © dia e
que o "mandatum de manuten-
do", sendo um acto prepa-
ratorlo, processa-se 6umimarls-
slmamente.

O illfustre causídico dr. No-
guelra Itagiba, commentando
com proficiência, o ass-umpto,
escreve que, na concessão do
mandado de manutenção, se pro-cede sem figura nem fôrma de
Juízo:"solum feotum posses-slonls

praesentaneae e dlscepta-
tur", na phrase de Bôhe-
mero".

No pos-sessorlo euimmarlsslmo,
lato é, na concessão do mandado,
ensina notável civlltsta teuto-
nlco:"datur mnnufentlo mero

dentetorl, doneo de causa
principal! cognoscltur, non
ad effcctum mnnutentlcnla
non justltla, vel lnjustltla
posscsslonts, sed Ipsa doton-
tio et1 Inslstentla attondl-
tur".

Paro so conoeder, pois, o
mandado "de monutendo1* bosta
que o outor ou queixoso prove
sua pobío por Utuloa, por fa-
cio», ou por qualquer melo vor-
hal ou autnmurlBtrlmc, dentro ou
ul£m do anno e dia.

Na ocçflo, sim, a prova deve*
a» faxer concludente.

A? Anlfln nu t firmo! M»***»

proceasuacN ternam- cornai»*

tas, para convencer e apurar o
direito em litígio.

No entanto, numa confusão
quo pasma, fizeram de pedido
preliminar, uma acção e contra
toda s-as regras de hermeneutl-
ca jurídica e dos mais comezl-
nhos princípios de processualis-
tlca, foram admittidas petições do
réo contendo matéria de exce-
pção e contestação...

O aggravado não podia, na-
quella phase do processado, ter
o ingresso sem. cerimonioso que
teve.

A' Egrégia Câmara Civil não
escapará o facto e verificará,
com o seu alto espirito de jus-
tlça, que os aggravantes estão
dentro da le<! e fará cúrroprll-a
naquella comarca, onde os prln-
clpios mais claros do nosso Codl-
go Processual, são confundidos
de uma maneira irritante.

No arrazoado apresentado pe-
«os aggravantes não ha um fa-
cto que não esteja alicerçado em
prova; não ha um argumento
que não- eateja baseado em prln-
clpios de lei e do direito,

Pelo antigo- direito do Brasil
e pela opinião dos praxlstas,
um dos quaes, Almeida e Souza,
Já citámos, as nossas affinma-
tlvas não podem encontrar bar-
relras.

O inslgne praxlsta de Lobão
(clt. por Itagiba) diz:"Eu dlstlngulrla entoe a

prova da turbação no "sum-
¦marlsslmo" e no "summa-
rio": Naquelle me "satisfaria
com a simples turbação ver-
bal", Já porque esta pelo
menos lnduz temor da futu-
ra turbação, e basta para
fundar esto remédio, por
argumento da Or. L. 8o,
Tlt. 78 § 5»; Já porque en-
tra o dilemma do Cardeal
de Luca: No soimmarlo exi-
gíria outra turbação e so-
gulrla Barboza e Gomcz."

O dle-rlto estrangeiro, prlncl-
palmente o do França, também,
abona absolutamente'o nosso
ponto de vista, que 5 o da lei e
da jurisprudência da maglstra-
tura do nosso Estado e do Bra-
sil, cora excepção do dr. Juiz de
Direito da Comarca de São Se-
bastião do Paraíso, que pertenceao terirtorio de Minas e é um
pedaço da Republica dos Esta-
dos Unidos do Brasil..,

Mas, s. ex. não leu, a propo*sito, a magnífica »monogra-phla
de. Itagiba, quando enuncia:"E' um erro dos Juizes a

quem se recorra pedindo um
mandado de manutenção de
posse, quando exigem provacabal da posee, turbação e
conservação posterior, pois
que tal prova deve ser for-
neclda no ourso do processoda acção de manutenção,
para cuja propositura o réo
deve logo ficar citado."

No aggravo que vae ser de-oldido pela Egrégia Câmara Cl-vil, não discutimos pontos lm-
pertinentes, o se tivemos quedesviar a questão do ponto em
que a coUocámoa, 6 porque aIsso fomos obrigados pelo dr.
Juiz "a quo", oujo despacho éerro-neo, por não Re baseaT na
formula processual que nos rege,
nem em qualquer principio de
direito de qualquer parto do
mundo.

Illo, 5*1*1084,
JOSr. mg HOI77.A MHHKS,

Advogado.

Assumo Inteira reepoíiaabl-
IMudo pela publicação, deste, no
DIÁRIO 015 NOT1CIAH.

ciuncula
PORCIUNCULA, 3 (Do corres-

pondente) — Porcluncula também
teve seus dias amargurados pela
inundação.

Desde 8 de dezembro passado,
que as chuvas eram abundantes,
que com os enchentes do Caran-
gola, puzeram esta localidade em
sobresalto nos últimos dias de 33,
e nos primeiros de 34.

Tivemos no apogeu n metragem
de 6,20 além da regular do rio.

Água buscando as baixadas, in-
vadlndo as ruas, desmoronando
alguns edifícios e paralysando a
vida dos campos, é o que se via,
nestes dias angustlosos.

Os primeiros que se desdobra-
ram em activldade, prestando os
primeiros soecorros aos Inundados,
foram os escoteiros Caetés, tendo
á frente o seu chefe, emquanto
o subdelegado tenente Góes, to-
mava as providencias de novos
domicílios, manutenção da ordem
e cosinha de ' emergência para os
pobres infelizes quo viam alguns
de seus utensílios e vlveres desap-
parecer na correnteza dos Caran-
gola.

Até agora, |ão foi preciso abrir-
se subscrlpções, porquanto o man-
timento de boca, na maior parte,
quasl na totalidade, foi fornecido
por muitos proprietários de fa-
zendas, quo logo comprehenderam
a situação grave do momento, com
o auxilio da Prefeitura, que, aln-
da, naturalmente, virá Completar
a obra, na abertura de valos e
desinfecção dos logares attlngl-
dos pelas águas, afim de evitar
possível epidemia.

A cosinha chegou a distribuir
ração a 300 e multas bocas, não
faltando á mesma a hyglene ne-
cessaria. B assim, Poicluncula,
também pagou seu tributo ás
águas do Corongola.
RIO G. DO NORTE

Reclamação contra uma
delegação fiscal

NATAL, 2 (Do nosso .corres-
pondente eplstolar) — A "Razão",

diário que circula nesta capital,
publica o seguinte artigo a pro-
poslto da administração do actual
delegado fiscal, sr. Sebastião Ca-
valcantl:

"Quando aqui checou o sr. Se*
bastião Cavalcanti não lhe rega-
teomos elogios, multo embora as
Informações de pessoas Insuspeitas,
relativamente ao desastre das com-
mlssõe3 de delegado fiscal por
s. s. exercidas no Maranhão e em
Mandos. E' que afastado de uma
e outra delegacia ,em virtude de
íactos, cuja repercussão puzeram
a mostra os seus processos rebar-
botivos, Imaginávamos quo o se-
nhor Sebastião Cavalcanti se ti-
vesse corrigido do máo vezo, tão
prejudicial ao desempenho satls-
íatorlo de suas a-ttrlbuições, hon-
tem e hoje. Infelizmente, s. s.
padece de hypertrophia do mando;
e subordinado a esse vicio eviden-
temente congênito, a Delegacia, na
vigência de sua gestão, tinha de
ser transformada em Olympo, do
qual elle Sebastião Cavalcanti,
bacharel formado, não como toda
av gente, houvesse de tronltrar
como um novo Júpiter, para quem
a vingança, sob a forma subtll
da humilhação, constituo o seu
prazer de todos os momentos. Raro
6 o collector por esses sertões a
dentro que lhe não tenha sentido
o travo. Servjndo-se de pretextos
ridículos e até sem pretestos de
nenhuma espécie o deus pagão
lhes está fazendo sentir o guante
do seu poderio e a prcarledade do
nada que elles são em face de sua
suprlorldade Incontestável.

Fatlgado de fustigar os meudos.
voltou-se agora contra os chefes
de repartições autônomas.

Certamente, existem relações de
ordem financeira ou referentes o
contabilidade que entendem, den-
tro e certos limites, com sua
gestão.

Não ha, porém, no caso a «tud-
ordlnaçâo integral quo s. s. ee
arrega, no sonho megalomaníaco
tíe ser aqui o ministro da Fazenda,
embora sujeito á deformação e aos
precalços da caricatura. <

Verdadeira, porém, que fosse
essa subordinação, a maneira de
exercer suo autoridade devia obe-
decer a normas bem differentes
das que lhe são habituas.

Nas rodos do funcctonallsmo fe-
deral Já se commento sem reser-
vas a grosseria de sua correspon-
dencla com o dlrector aos Cor-
reios e o dr. Mario de Linhares
lnspector da Alfândega.

Este ultimo funecionario que ha
três annos exerce exemplarmente

o seu alto cargo, até agora estava
isento do mínimo reproche de
quem quer que fosse. Já foi de-
legado fiscal varias vezes e em ne-
nhuma daqucllas opportunldades
se malqulstou com as populações
dos Estados respectivos ou faltou,
por qualquer forma, aoa manda-
mentes da funeção.

A um compatriota por tantos ti-
tulos lllustres, estava, entretanto,
reservada a surpresa de um trata-
mento desatnistoso por parto de
um delegado fiscal cujo tempera-
mento demasiadamente sangüíneo
não respeita a ascendência do pen-
saimento nem o passado cheio de
dignidade dos seus collegas.

E* de esperar que s. s. procuro
mascarar a UlegaUdade de sua In-
tromlssão, apegando-se ao cumpri-
mento do dever, quando em ver-
dade uma tal attitude obedece
unlca e exclusivamente a uma hy-
pertrophia da personalidade.

Infelizmente, não andamos fa-
vorecidos pela sorte.

Mal sailmoa de uma situação po-Utlca asphyxlante, graças aos sen-
tlmentos de cordura e á consclen*
clá do responsabilidade que dis-
tinguem o dr. Mario Câmara o
logo nos deparamos com um man-
datarlo do governo federal, per-turbador do ambiente do paz tão
necessário ao trabalho collectlvo."

DIÁRIO ISRAELITA
Redactor — Theodoro Cabral

EXPEDIENTE : — RUA BUENOS AIttES I5á — V AN-
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A "pequena Tcherno>
witz" de Tel-Avio

¦"ZriifoavePVde Varsovia
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MISSÃO e SERIADO

Os exames de ADMISSÃO
ao CURSO SERIADO rea-
lizar-se-ão em DEZEMBRO

Expediente de 10 Y%
horas as 1?
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A assembléa de Tel-Avlv em
abril de 1933 — na União dos 11-
teratos e Jornalistas Judeus da
Palestina — em ligação com a
qual estiveram alguns conhecidos
escriptores e personalidades de
vários paizes, vindos com os ml-
lhares de turistas de viajantes
chegados á Palestina — foi uma
conferência de Tchcrnowltz em
miniatura. Estiveram presentes
os palestlnenses dr, N. Rafalkes
(Nlr), Daniel Leibl, Sch. Isban.
G. Eisen, Josef Rosen, dr. Israel
Rubin, Israel Relchman (Wesche);
e também B. Ostrowsky, da Ame-
rica do Norte, Josef Tchernlchow,
de VUna, dr. Salomo Biclcl, de
Bucaresto, dr. Gabriel Roienrauch,
de Tchernowltz, B. Smollach, da
America do Norte e o signatário
deste artigo, que acabava de re-
gressar de uma longa viagem pe-
los Estados Unidos, Canadá, Cuba
e alguns paizes da Europa.

Naturalmente,, surgiu o questão
da Palestina e da língua "lldlsch".
O inlclador da palestra foi exa-
ctamente o dr. Israel Rubin, um
velho "territorlalista", que vive
rios últimos annos na Palestina e
tem de oecupar-se de trabalho
cultural em hebraico. Depois fa-
laram quasl todos os presentes.
Foi uma interessante discussão.
Para alguns delles foi uma verda-
deira confissão, em quo lrrom-
peu a voz de todA uma geração
ou, no ultimo caso, de uma larga
camada social-

Os Ildlschlstas, os trabalhadores
culturaes erraram muito em suas
relações com a Palestina. O ter-
rltorialismo e o lidischlsmo com-
metteram um crime por Ignora-
rem o processo que transplantou
massas de Judeus aos milhares e
centenas de milhares para a Pa-
lestlna e aqui creou a base de
uma vido peculiar de massa Ju-
dalca organizada, com todos os at-
tributos e instituições necessárias
para desenvolver uma cultura pro-
pria.

Só viram os sionistas, que se
oecuparam com o "lar Jaclonal" o
oom o hebreu. Por zanga com o
sionismo, não qulzeram ver a cor-
rente real da lmmtgraçâo das mas-
sas Israelitas para o paiz; por lnl-
mlzade ao hebraico, abandonaram
aos sionistas esse território e ab-
stlveram-se de qualquer experlen-
cia de dirigir um trabalho cultu-
ra em "iidisch" na Palestina.

A Palestina tornou-se um facto.
E' um facfco o crescimento do po-
vo judeu aqui. Pode-se discutir
sobre as possibilidades e perspe-
ctlvas, sobre ramos e emprehen-
dlmentos. Pode-se ainda não
acreditar que aqui vá realizar-se
Inteiramente e conflrmair-se o
Ideal territorlalista; mas uma coi-
sa está fora de qualquer cllscus-
são: o Palestina, que existe do
facto o realmente, com crescentes
possibilidades de crenção collectl-
va, de uma concentrada colônia
Judaica que é capaz de receber e
retribuir valores culturaes.

Os sionistas construíram uma
firme base para o hebraico. E' um
erro e uma myopia pensar qiie o
hebraismo foi firmado só na Pa-
lestlna pelos sionistas, mesmo
principalmente entre a mocldade.
Sob o fundamento do hebraismo
na Palestino, o hebraismo tornou-
se ousado e altivo no mundo tn-
telro. Não se deve fechar os
olhos. O lidischlsmo, exclusiva-
mente como um movimento cul-
tural, que não tem a comprehcn-
são e Interesses de processos eco-
nomioos, hão se apoia nelles, não
tem força nem duração, terá de
deeapparecer com o tempo. O he-
bralsmo não teve nenhuma slgnl-
ficação séria na vida das massas

• populares, nem a tem actualmen-
te, não se tendo em vista a cada
vez mais rica literatura e publl-
clstlca hebraica, emquanfco não
retirou a nutrição de um solo e

Matte Pérola
JA' QUEIMADO

AMOSTRA GRÁTIS

A PÉROLA DA CHINA
130 — RUA URUGUAYANA — 130

JOS«} III. MM /.A -UAIll.s,

Pelo bem que faz
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Exijn-o sempre authenlico

CASA LIBERAL j
LIBERAL BliKUNKU St Cl. j

\ Empresta dinheiro «obre -loias '
macltlnas de costura, moveis, {
planos e qualquer mormnuna i

RUA L.UIZ OK UAMOI28, 60 I
Telephone: 1S-8261 j

emquanto não se entrelaçou comi
um nascente organismo economl*
co.

Agora, porém, quando essa lln*
gua tem a sua base na Palestina,
crescem as suas aspirações e ap-
petltes também com relação ad
exterior da Palestina (dlaspora ouJ
goluth). E' a solução da phllo-<
sophla sionista do goluth: a v!ds;
Israelita no goluth desapparecerá,
só se salvará a parte Judaica qus
penetre na Palestina. Assim como
na Palestina, Jà está resolvida ai
questão da língua e está-ee segu-
ro com' o hebraico, devem cs Ju-
deus de todo o mundo orientar*
se no hebraico que os ligará com
a "pátria".

(Contlnu'a). '

(Trad. da "Llterescher Bleter",
de Varsovia n. 50). . ;

Confederação Israelita
Brasileira
(COMMUN1CADO)

A dlrectoria da Confederação
Israelita Brasileira continua era
franca activldade, afim de dar ca-
bal desempenho ás elevadas fl-
naltdades a que se propoz reall-
zar. Já é do domínio publico o
programma da Confederação, en«.
tldade que velu preencher uma
sensível lacuna no selo da labo-
riosa colônia israelita, congregan*
do todos os elementos, lndepen-
dente de credos e partidos, em
defesa de interesses communs.

Na ultima sessão da dlrectoria,
ficou deliberada a installaçao lm*
medlata da sede, para melhor des-
empenho dos trabalhos e também
a convocação de uma sessão pu-
blica na próxima quarta-feira, nos
salões da Sociedade dos Israelitas
da Polônia. Nessa sessão far-se-ao
ouvir os srs. dr. Isaias Raíalo»
vich, Mario da Costa Magalhães,
Arthur Welner e professor Nlbe-
roff, os quaes falarão sobre aa
finalidades da Confederação.

A referida sessão, como Já dia*
semos, será publica, reservando-sa
entretanto a directoria de veda*.
a entrada a quem Julgar convs-
nlente.
POSSE DO NOVO SECRETARIO

DA C. I. B. !
Tomou posse do cargo de Io s*>-

cretarlo da Confederação Israelita
Brasileira o dr. Adolpho Flavs,
eleito na ultima sessão do Con-
selho Geral,. cargo esse que sa
achava vago em virtude da re*
nuncia do sr. Mario da Costa
Magalhães.

REUNIÕES DA DIRECTORIA
As reuniões da dlrectoria se rea*

lizam todas os quintas-feiras, n*
sede da Sociedade Israelita Ben4
Herzl, á rua Conselheiro Joslno,
emquanto não ficar installada a
sede definitiva da Confederaçãcy-

NOTICIAS
O CONSELnO NACIONAL ISRA»

LITA DA PALESTINA PRO-
TESTARA'

JERUSALÉM. — Irrompeu um
movimento quo exige que o Con-
selho Nacional Israelita proclame
a greve de um dia como protesto,
em o paiz, contra a limitação da

- immigração judaica na Palestina^
Acredita-se, nos meios israeli-

tas, que o Conselho acceitará a
greve de protesto.

Vida social
VIAJANTES

Segue hoje para Minas Geraea,
onde vae fazer uma estação <M
águas, a sra. d. Margarida Bus*
selk, esposa do sr. José Busselk.
desta capital.

¦ sra

Dr. José de Albuquerque
Doenças Sexnaea do Homem.

Diagnostico causai e tratamento dq

IMPOTÊNCIA EM MOÇO
l. 7 Setembro 207 — Dn 1 as 8 m

. **»#<r*>r»#*>*>*v»«»«\»#<v*#«»#»#»*.-

HOTEL AVENIDA
CAPACIDADE PARA

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

Rio de Janeiro
•*++++++++++++*+++++*++***++*

ALMOCE
NO RESTAURANT

CAMPESTRE
o terá sempre uma aadla

alimentação

PETISQUEIRAS
POUTUGUEZAS

37 OURIVES 37
(Enlre B. Alrea o Atíand-sa)

AVISOS E
DECLARAÇÕES

f| IC p n Ç — Compram-seVI õ \j SJ O disc08 Vlct0t
on Parlophon, dos seguln-
tes números t

033 —-
450 —.

N. O. 464 A. P. —
979 —
926 —

Una aa Conceição, 103, sob.

PETROPOLITANA
Cadernetas resgatadas

hontem:
898
745

N. L. 572
686

901
Avenida Atlântica.
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0 excellente passeio marítimo a bordo do "Mocan-

guê" em homenagem ao commandante Waldemar
Motta — Os esfusiantes bailes no theatro Republi-
ca, Banda Portugal e Elite Club — 0 mastigo-dan-
sante no "Poleiro" fo réco-réco na "Caverna" —

Será hoje inaugurado o barracão dos Fenianos —
Outras notas

Pádua Vasconcellos, Fia-
Flú, que está integrando

as hostes fréntistas

CARNAVAL >*0 ALHAMBRA
Agora que se approxlmam os dlaa

de carnavnl, já estão os íoliôes a
querer saber onde lrfto —e por
isso è quo a empresa do cinema
Alhambra nos informa que este
anno dará cs seus quatro bailes
do ccstwçe, cs mais falados ultl-
smamente no Rio de Janeiro, bai-
les freqüentados pela nossa éllte,
quo ali encontra, a par do confor-
fco daquella casa enorme, a distri-
bulçáo perfeita dos folguedos car-
oavalescos. As decorações estáo
sendo prepar^as desde Já e pode-
Hios informar que, feito com
grande- antecedência o projecto pe-
ío conhecido seenographo R. Lo-
gullo, o Alhambra vao apr*sentar,
nos quatro dias de Momo, usm as-
pecto verdadeiramente íantastlco.

THEATRO REPUBLICA
Os bailes populares üe hoje e

amanha
Tendo «n vista o compUAo eart-

ío que obtiveram os grandes bai-
«8 realizados pela entrada do

m

». ¦* -ii

5 VI

, -1\

Vizzeu, o benemérito"angorá"

«sovo anqo, a empresa, dest*) ele-
gante Uieateo da Avenida üomes
l^relre rçaolveu que hoje • ama-
Mhá, sejam realizados ali mais
doía grandiosos bailes a Xamtasla,
que serfto revestidos de Invuigar
enthusiasmo.

Aa, dansaa ser&o animadas ate
A madragsada por duaa excellentes
bandas de musica militares,'echando-se ainda o recinto do
Bepubllca ornamentado artística-
sn«nte e lllumlnado de tuna íorma
superior.

S. C. MACKENZIE
O programma de festas carnava-

loscas
O Departamento Social do S. O.

Maaksenele onganlzou para o pre-
ludio de Momo, uni excellente pro-
gramma do festas, das quaes, po-
demos destacar as seguintes:

Hojo — Almoço dos "6" ás 13
horas, no restaurante Sul-Amerl-
cano, offereceido aos chronista*
desportivos, especialmente convl-
dados. Amanha — Dia 7 — Tor-
nélo Inltlum do campeonato ln-
terno do BasüetbaU, com premios
pos teams campeáo e vlce-campeSo
e conforme fchfive organizada, pelo
directorio sportlvo. Inicio ás 14
horas. Domingo — Dia 14 —
Lunch dansante das 15 âs 19 ho-
ras dedicado a Commissão pro-
basket-ball. Trajo de passeio sab-
bado — Dia 20 — Festa artística,
das 21 >is 23 horas, com musicas
reglonaes ligeiras e populares, na
qual tomarão parte conhecidos
azes das nossas estações de "Broa-
dcastlng", dtstlnçtos dlífusores da
radlotelephonla, e de accôrdo com |
o programma elaborado A parte.
Sabbado — Dia 27 — Batalha de
confetti e lança-perlumes. inter-

socios e dedicada ao "Treze Club",
com distribuição de premios ás
fantasias. blooc3, etc., seguida do
duas hbras de dansas. com o con-
curso dum harmonioso choro. Ini»
cio âs 19 heras. Domingo — Dia
28 — Tarde 

'Atlética, conforme
progratnma traçado pela dJrecç&o
geral de sports constantes de sal-
tos em altura, saltos com vara e
corridas razas, etc. Inicio Ss 14
Horaa.

FRATERNIDADE LXJZITANA
O primeiro baile do ansno

Esta querida aggremlaçao da rua
dos Andradas, fará realizar ho-
Jo em seus elegantes salões, o
primeiro baile do anno, que a sua
esforçada directoria, íaa dedicar
acs seus associados e famílias.
Será uma festa destacada e cheia
de aUractlvos, devendo ae dansas
serem movimentadas par nma es-
colhida Jazz-band.

LYRIO CLUB
Ser&o lnlllndns hoje as suas festas

carnavalescas
O Lyrio Club inicia hoje as fes-

tas carnavalescas da presente tem.
porada. com uni grandioso © en-
thusiastlco baila.

Os preparativos Mm sido de for-
ma que as suas festas alcancem
completo exlto. â cuja frente está
o veterano "Chlquinho", com o
valioso auxilio do coronel Messias.

Uma superior banda de musica
executará os melhores números de
dansa. „

Esta festa «era Iniciada ãs 23
horss, com a presença dos foliões
da cldado;
SERA' HOJE A GRANDE FESTA

CARNAVALESCA A BORDO DO
"MOCANGUE"

A festa qu» se realiza hoje,
a bordo do "Mocanguô", possante
na/vio do Lloyd Brasileiro, vae sem
duvida alguma, eer uma das maio-
res festas da temporada carnava-
lesca do corrente anno e será em
homenagem ao commandante Wal-
demar Mota.

Será um passeio bellissima pois
o "Mocanguê" percorrerá os mais
lindos recantos da nossa bahia de
Guanabara, tocando em varias e
plttorescas Ilhas.

Haverá dois premios, nm para
moça e outro para rapaz, que me-
lhor e mais Interessantemente se
apresentarem a bordo, íantazlados.

O serviço de bar será forne-
cido pela Companhia Hanseatica e
de "bouífet", pela Confeitaria Es-
trada de Ferro.

N&o serão permlttldas fantasias:"
marinheiro, apache, travesti e as
de caracter religioso.

Voe ser uma festa de grande
acontecimento carnavalesco.
A MUNICIPALIDADE AUXILIARA"

AOS RANCHOS E BLOCOS
O qno ficou resolvido

A «ub-commisáo de carnaval re-
uniu-se quarta-feira ultima, tendo
o dr. Alfredo Pessoa, que abriu os
trabalhos, orientado o que ficou
rcsolvl4o pela commlssílo:

O numero estabelecido é de 13

"^m~mm '¦ "~ ———"~~"*

Alfredo Silva, o fidalgo
presidente dos carapicús

VIAÇAO EXCELSIOR
A nova fllrectorla

Em eua ultima assembléa. geral,
a Vlação Excelsior elegeu òs se-
guintes assoaiadòe para a nova dl-
rectoria: WiUlam Joaeph Woolley,
presidente; João Alyes Ferrçlra, Io
secretario; Raphael Guldo Bonlía-
cio, a*> secsrebarloj Dersebcle Cunha,
lo tliesoureiro; Rubens Abel Pa-
pert, 3° thesoureiro; Aymoró Ou-
teiro Gonzaga, Io procurador;
Theophilo Ferrelira Guimarães, 2°
procurador; Jeronymo Borges, dl-
rector de sports.

Dentro de poucos dlaa o apre-
oladci club recreativo dará ó seu
primeiro baile a fantasia, com o
concurso de duas conhecidos or-
chesrtras.

MUSICAS CABNAVALBSCAS
O DIAHIO D« NOTICIAS P«-

l.Iiinrft nesta «««çllo «¦ raHrchi»»
c snnibaH PM» o próximo eurns-
vnl. O» IníeresHBdou paderHo re»
metter pelo corr*lo om «*•«*»
peBSnnlmente no cliroiilstn «'Plus
ültrn" »m »n«» compo»|çOf«.

. Duas esplendidas marchas Oar-
navalesoas, do Jofto de pàp-Q, e La-
martlno Babo, gravadas estrt disco
Victor, publicamos hoje.

Ambas sâo editadas pelos üsmaos
Vltale, que o Rio e S&o Paulo Já
conhecem.

Estea editores "abafaram ft bán-
ca" este anno, pois aa múílcao d»
maior sucoesso qUe têm •jppaJ*^*
do estão sendo editadas pór «Ues.
Dentro de poucos dias, publica-
remos a letra da formidável mar-
oha "G&rota da rua", de autoria
do applaudido òomposltor JoOo de
Barro.

LINDA LOURINHA
Marcha

(Joio de Ban»)
(DISCO VICTOR It. Í3.735)

Lourlnha,
Lonrlnha,
Dos olhos claros die cryst&l
Desta vea
Envez da morcnloh»
Serás a rainha
Do meu Garhavil.

Loura boneca
Que Vens d*? outnt terra
Que vena da InglítflT*
Ou que vens de Paris
Quero 1» dar
O meu amor mais quenta
Do que o sol ardenU
Deste meu palz.

CULTOS E
CRENÇAS

CATHOLICISMO
BASÍLICA DE SANTA THEREZI-

NHA DO MENINO JESUS
Festa do Menino Jesus de Praga

ReMiza-ss hoje a festa em hou-
ra âo Menino Jtsus de Praga,
precedida de .íolomno tremopano,
Iniciado a 28 ds dozembro, obede-
cendo co seguinte tt^»',^g7 V

A's 7 horag: mista com cann-
oos e commun.hSo gorai para os
associados da Archlconfraria do
Menino' Jesus de Praga. » t1^8'
ás 10 horas, missa solemne can-
tada pelo rvdmo. superior irei
Jeronymo dà Sáo José.

A's 10 horas, será organizada a
procissão com a mesma imagem,
que percorrerá a.s seguintes ruas :
Mariz e Barros, Iblturuna, Moraes
e Silva e Bandeirantes, voltando
á Basílica, pela rua Maria e Bar-
r°Ao 

entrar a procissão na igreja,
haverá seím&o pelo frei Geraldo
de Santa Therezlnha o em segui-
da, cânticos sacros e benção do
S&ntlsslrno Sacramento.

A SEMANAL DO CIRCULO
CATHOLICO

Reallza-se amanha, ás 16 horas,
a reunião semanal da directoria
do Circulo Catholieo.
CONGREGAÇÃO MARIANA DE
S. JOAO BAPTISTA DA LAGOA

Será celebrada, hoje, ás 8,30 ho-
ras, na matriz da Lagoa, missa
parochial oom assistência dos
mombróa da Congregação Ma-
riana. .«

Durante a ceremonia, que \ no
ser acompanhada por . <*%&° e.
cânticos, haverá còmniunh&o gerai
de todos os congregados,

ESPIRITISMO
SESSÕES DE HOJE

Liga E. do Brasil, ás 18 horas;
Federação E. Brasileira, ás 16lho-
ras; Centro E. Amor á Verdade,
ás SO horas; Grêmio E. Guias us-
lestes, ás 20 horas, o Federaç&o E.
do Rio, ás 20 horas. „

Mores do Estado, Amparae Vos?
No MONTEPIO GEÍSAL DE ECONOMIA DOS SERVIDORES DO ESTADO P*J^^« S?£

Sicia para vossa esposa, filhos ou entes que vos sio caros, prolongando após vossa moçte, a protecçào
qüe lhes deveis. , . . .

As tabellas do MONTEPIO são módicas e actuarialm ente calculadas.
0 seu activo social é de 16.059:382$801.
As suas reservas technicas aão de 7i34Ç:673$000, KQ-mtira *anAn mríunlmmlé ãs suas nensôes
Nos últimos 20 annos foram pagas pensões no valor de 14$04 587$Ò66, sendo actualmente as suas p nb

annuaes de 70O:O0Ò$00O distribiíWas por 2.945 pensioniaiae.
0 MONTEPIO está ein dia com todos os seus compromissos.
Podem ser associados do MONTEPIO fnnn/.innnrinq estaduaes e mu-

Os f4inccionaHos públicos federaes, civis ou militares, e bem assim os funecionauos estaauaes

Os nSros dos Poderes Executivo e Legislativo durante o praso dos seus mandatos, quer federaes, es-

oíaZ^Ltrt^ímp^adoa d. empr,*» M banca s«»T.»cionadoS ou fiacafados pela G.v«n.

£ OsdmembrJS de associações scientificas qüe rèéèbam auxilio directo 
^S^^Sta^A pensão não pode soffrer arresto nem penhora e é paga ate o ultimo dia de *^J-"J™J™£

«A PREVIDÊNCIA ADIADA E' MAIS CRIMINOSA QUE A IMPRUDÊNCIA^
A Secretaria do MONTEPIO (Travessa Bellas Artes, 15 - junto ao Thesouro Nacional), mw*g*A 

das as informações e vosVemetterâ propectos e ^m^^^^^^^ 
^^ ^^

Nos Estados sereis igulamente informados nas respectivas DELEGACIAS FISLAU&. M*^ An
Funecionarios públicos, Inscrevei-vos sem demora conwsMlw ao
MONTEPIO GERAL DE ECONOMIA DOS SERVIDORES DO ESTADO

Chácaras e Fazendas

O TEMPO
Boletim diário da Dire-
ctoria de Meteorologia

PrevlsÓf» para hojp, até âa 18
horafí I

Districto mçflftl, Nlcthex^ e
Batido do piá — Tempo: bom,
passando a lnatavçl; chuvas e tro-
voadas, possíveis. Temptóatura:
elevada. Ventos: variáveis, pre-
dominando 09 do porte a leste,
sujeitos a rajadas, fresens.

0 nova juiz sucisíiimo oos
Feitos da Fazenda Mu- \

nicipal
Tomou posse, hontem, do cargo

do Jui? substitutivo dos Fejtos ds.
Fazenda Municipal, para o qua»
foi üittmainenW nombàdo, o dr.
Marlc. ÍSeferlnQ Barroso.

Trata-so de ym Intellectual,
professor, meshibro da Academia
Carioca da Letras, vice-presidente
do Conselho Consultivo dp Distri-
ctò Federal, da commissão legls-

1 iatlva da Prefeitura e lutz sup-
plento da 6a t»retc»i'ia Olvel.

é%~mi.*-Jm.-m.J*. * *»*¦ *-*j*A**1 *
<+mj,'<Pmràm V

£jÀr&ume
LUXO/ DE

r v - JlÍm I
II (Lí&ÉPm * T)mm\w I

¦%%*>m^fi&*'
;• '^ÍMesrÍ"m¥^\

%*-j j-*"**^^"*!*^^^^^^^^^™-"^^ V-..'.

Linda lourlnha
Tena o olhar táo cláx*
Deste azul tfio raro
Como üm céo de anil
safas tuas faces
V5o íleár morena» f„
Como as dai pçqii«nM
Deste meu Brasil.

UMA ANDORINHA NAO FAZ
VERÃO
Marcha

(Lamarttne Babo — Jofto dé
Biurro)

(DISCO VICTOB N. 83.743)

Vçm morenlnha
vem tentação
nâo andes 'assim tio sozinha
que uma andorlnh*
nio fae veráo.

Dizem morena
que teu olhar.
tem corrente «Je luz qi*$ %%\ osgar...
O povo anda dlzsiwo Q«« *&* lv*' ' ' "(do «eu Olhar...
A Light vae mandar cortar.

RODO
METALL1CO

L ÈM

91A7JIFniÍ^J37SXLl7UZiímm\ \

IUSTKIM "MHl
r, » >-¦ k r\k\rif\

ranchos e 10 blócoe. Para todos
haverá uma média de 1:500$. num
total de 37:600». Se. porventura,
nfco surgirem.15 ranchos e 10 bio-
cos capazes de fazer carnaval, e ti-
car o numero, por exemplo, redu-
zldo a 20 ou a 15, o restante sertj
dividido em partes Iguaes. Dessa
fôrma 6 bem possível que a cada
bloco e a cada rancho caiba mais
do dois oon tos de réis.

BLOCOS CARNAVALESCOS
Os technicos contractados

Os technicos dos blocos cama-
valcsoo» estáo trabalhando com
enthusKismo. Bílo estes o» uome*'
Csiçndores do Vendo. Heitor Lopes.
IftosUilio; CGcadorcd da Klortsu.
Antônio IrftU, R-iiihu; Re»i**«:U a*
Csrns, Doradlnq C.ildss e Hcrnan!
Pinto; ttou do Amor. Ivo rto Csrmc
e An!z;o dos BanK»; Nfto Pomo m*
Amotinar. Antônio RodriíU"» St
CMVttiho • Vioenf» Lula Pereirs;
«,... ^^ in.ni.ui. nt.hfia OkS:ll<j.

| ¥St*yWi a»V 0**mãtà»mSwm -mm-- Tt -.. _-

Vem w«u amor
deixa Cto mêdò
O amor e um» espode <te brtri.

(^u«içl0;..
Sc acaso termina» o noeso sonha

(â luz dò dia...
Eu rpsgo a minha fantasia-

ALFINETES CARNAVALESCOS
O chronista Joáo do Sul, depois

de tor veraneado em elgumns ta-
ssendas do interior do Estado do
pio. spor cor-ta do MlnÍsj«rÍQ do
Agricultura, onde tambem exerce
a sua actividade, voltou ha pouco
mais d« úra mez, rool* sadio e cem
melhores "cores" a dirigir nova-
mente a secçftò recreativa Oo "A
Phtfla".

Na soman» paw4a. O oonh.ícldo
chronista compareceu ft uma. teétí
ds um grande club. alt» maorü-
gsda. Retirou-*»» o acHaVa-s»
sguardando uma ooaduoçâo na
Pj»<;a T!rtd«nt«s para transpor-
U4-o A «u» rwidencla, quando
»urge-lb« * fronte um tobu*to cl-
(sUirifto lusitano, que the dirige a
palavra do oegulnte modo: 'Olil
rapaslto, que Uvtm abi. Mo Ubs
<-,.-„. queres dormir?!..•

O heróico chronista ínflfcmmou"
ee tody • recuMülo áiW, vtja

li, pam q«em fala, eu sou o Jofto
do S^ll Perdfto, respondeu-lho o
pldac^ao, vá nfió sabia que você
èirá dó siú, pensei que fosse um
desses rapa*?ltos <iüo andam a va-
gar por aqui.

, Mágico.
Batalhas de confetti

BUA D. ZULMIRA
ITos próximos dlaà ?7 e 28 do

corrente, «er&o realizadas as tradl-
cionaes bitalha* *« cónfatW.' que
m- moradores e oomnierclarites le-
vam a etfeito. A' Ir»ínte da com-
fnlsslo, çnc^ntràm-se os foliões
Paulo Rabéllb e Moacyr Alvea.

AVENIDA PASSOS
Pfoniovlda pela Casa Cedofelta,

réallza-só too diá 38 do corrente,
UTh renhido prelio de confetti e
¦íerpentin&s na Avenida. Passos,
q*4Ó nípebsrt fíffmiatível Illumlna-
çao, deveniío éeí, -Mçaadce dez
coretps, JÜejis ícá quaea occupadOs
coni banc^aa» dõ hausica.

BUA SAUITA LVIZA
As tr^dlclçiiaes batalhas de con-

íétP qü* «e realizam tia ruâ Saipta
Luiza? térío logar est» apno, "nos

dias 8 e 4 de fev«eiío vt^dotfro,
•^'homenagem 4 Radio Sooledada
MayTlnk V*ít»a-

Na «htrada da rua, se|A ooljo-
Cf»do o «ande aioo de tffiupfipbo.

A òowptilaaio ' 'wg|B^M«'a é
çwmposta doe foliões Jofto Quedes
dá' ÇUveirá, Oclrémã Castro. LeàJ,
BdgSrd Xavier de Mattos; He*vrl-
qué Tortara e Uno Dutra e Meljo.

t-óraro eónyldados a td^er parte
da oommlssSo Julgadora os later-
prates do n«6W follc-lore Lamar-
Une Babo, Stfio Petta de Barros,
Lulês Jàártx^so, Mario Beis, Murlllo
Citldas. Noel Boia, Walflo Abreu
e o tenente Bylvèstire Tíftvaséós.

BUA DO CATTETE
Promovida J)eloa çlups, Flor do

Abacate e Amantes tfaa Flores,
seta realizada no dia 28, na rua
dó Cattete, mala uma batalha de
eontettt.

BANHO DE MAB A FANTASIA
Devido ao mio tempo, oío P*de

ser realizado, domingo ultimo, o
banho á fsntaea, promovido pelo
C. C. C. sendo rnaicudi». a dhtn
de li para su* ejríctivm&o.

Belnà «rânde snimsçflo no Mo-
to Club para o banho a fantiul»
da praia de Kemce.

fittxjmos que uma caravana mlx-
to IrA de motocycletas, enfeiudiij
& emeter, o que cerUmente -.1 ¦.:.'¦
m.¦-'.'. realce A i*n'W festa prftUna.

Como se distingue o mel
puro do falsificado

O mel de abelhas deve ser de
cor amarello-palha, podendo
apresentar uma tonalidade mais
oü menos escura (conforme a es-
ta(*ao do anno em que foi colhi-
do), mas deve sor limpo quando
esta em estado liquido, Isto 6,
nos mezes do verão. Quando co-
maçam os primeiros frios, torna-
se turva e granulada sua massa,
na qual se formam coágulos que
tluctuam na parto liquida.

Pouco a pouco, o mel endure-
oe até tomar a consistência da
gordura do porco, apresentando,
neste estado, uma granulag&o fi-
nal homogênea, e sua cor é bran-
ca, opaca ou amarello-clara. To-
dó o mel qus nilo granula
nSo ê puro. A granulaçao varia
conforme seja o mel de arvores,
alfaia, etc.

O mel quo esntém vesleulas de
ar em sua massa pôde ser consi-
derado falsificado. O me»l qüe,
derretido em banho-maria, delia
um deposito que so separa da
massa, é adulterado. O rnel que
se conserva liquido a uma tem-
peratura de 4» ê addiclonado de
álcool, para satisfazer o gosto do
publico, que, em geral, ignora o
que devo considerar como mel
puro.

O mel extrahldo por meio da
forca centrifuga ô o que deve ser
admittido para a alimentação hu-
mana. O mel separado de süa
cera. seja por ebulição, seja por
compressão, n3o é tao bem, pois
contêm micróbios, resíduos anl-
mães e principalmente pollèn,
que itnpOem sua rejelçSo.

O mei de abelhas, ex-
cellente alimento

Sfto sobejamente conhecidas w
qualidades altamente nutritivas
ãò mel d eabelhàs.

Classlflcam-no como alimento
primário, pois n&o somente pro-
porciona, em igual quantidade
que outros, maiores substancias
vitaes para o organismo, senSo
tambem que aio mais dlgéstl-
veis.

Mil grammas de mel eqüivalem
a 1.030 grammas de gemraas de
ovos, 1.200 de p5o, 1.400 de carr
rie <^e porco, 1.620 de carne de
vacca, 2.600 de pe|xe, S.OOO de
batatas, 4.200 de uvas e 4.600 de
leite.

ç&o, pois, os pis de laranjeiras
atacados por esto lnseqto foram
lmmedia*amente queimados.

Isto. vem provar o perigo das
vendas avulsas de mudas de ar-
vores frutíferas, vendas estais efíe-
ctuadaa por particulares,, cujo po-
mar nfio 6 fiscalizado devidamente.

m^mmmlmmmmm^mWlmW^mM^lll^mmmmm^mmmm^^ .-^

AOtOMO
OSAUTOMÕVEIS,» lal o seu VBlocimetroí
VÃO SER VISTO

RIADOS

Por este motivo, aconselho aos
principiantes o necessário cuidado
ao effectuarem as compras de en-
sertos, hao dando preferencia só-
mente aoa mále baratos e sim aos
de vendedores ]à oonhecldos, como
a Estação de Pomologla de Peo-
doro é a Colônia Pllandeza em
Rezende.

Quasl sempre o barato sa« caro.
ALAGAO.

Correspondência
EMMAGItECIMENTO DB UM CAO

Mme. Ferreira — Therezopolis
— Eücreve-nos: Tenho um câò de
estimação que está emmftgreccndo
multo, fupreséhtando máo hálito e
veatlgos de qualquer moléstia de
pelle.

Quo dovo fazesr?
Resposta — Provavelmente, tra-

ta-se de atonln gastro Intestinal.
O tratamento oonsli*e em regulíi.-
rlzar a alimentação, tanto na qua-
lldside copio na quantidade. Deve
dar alimentos três vezes ao dia,
e pouco de cada vez, díindo pre-
ferencia ao leite, sopa de massas,
pão torrado, etc. Uma vez por se-
mana, dô uma colher das do >âopa
de magnesia calcinada, misturada
nos alimentos.

ALAGAO.
COOPERAWA AVICOLA

J. I.cflo Jnnlor —• Jacarêpagui

Por oceasião de seu em-

plácamento
A Inspectoria do Trafego

pede-nos a publicação se-
guinte:

"A Inspectoria do Trafego
avisa para os devidos fins, aos
Interessados, que se encontra
na secção de emplacamento
de automóveis era geral, si-
huada á avenida Francisco
Bicalho, uma commissão des-
ta Inspectorla, afim de pro-
ceder á vistoria nos referidos
vehiculos e conseqüente inu-
tilisàção do sello federal rela-
tivo ao registro nas licenças,
depois de verificada pelos
mesmos funecionarios que taes
vehiculos satisfazem as exi- |
genclas regulamentares, taes
como: collocação e visibillda-
de das placas numéricas*,
funecionamento dos appare-
Uios de segurança (freios);
verificação e funecionamento
das lanternas, incluindo a
existência do resiíectlvo re-
flector; funecionamento dos
taximetros, buslnas, etc*,
funecionamento das setas in-
dicativas de direcção (omni-
bus e caminhões); verificação
dos reduetores de velocidade
(omnlbus): existência da ta-

— Escreve-nos: Desejava saber o ,;, llft , nrecos (taxis)endereço de Uma cooperativa avl- Della ae Pm'üb H^16"
cola, que foi fundada ha jiouco
tempo, e se ha Vantagem era ser
associado.

Resposta — A Cooperativa Cfiti-

MUS OVOS

Laranjaes de Santa Cruz
As plantações de cltrus existen-

tsea ho Centro Agrícola de Santa
Cruz Joraim atacadas pelo Pseudo-
coecus cryptus.

Felizmente,' a rápida provldentía
tomada pelo auxiliar agrônomo da-
qtielle Centro extinguiu por oom-
pleto o perigo de sua multiplica-
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Obtem-se aliipen-
tando as suas aves

com

TORTA COMPLETA
Fabrico do

MOINHO DA LUZ
Rua do Rosário 160

RIO DB JANEIRO
Tele pbone: 4-53M

A commissão acima referi-
da ficará com a incumbência,
além disso, de examinar os
documentos dos conduetores
que comparecerem aquelle lo-
cal, afim de averiguar se os
mesmos estão devidamente
habilitado e matriculados,
bem como se têm ou não mui-
tas a resolver nesta reparti-
ção e verificar, ainda, se oa
proprietários estão quites com
o Importo de industria e pro-
fissão, referentes ao anno tíe
1933, quando se tratar de ve-
hiculos a frete".

âtnernl isinim. •* —• Slà
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traí dos Ay.loultoíe», com »Me á
rua da Misericórdia n. 2 — Rio.
tam a vantagem de facilitar a
Venda dos productos do «associado,
assim como, do vender ao mesmo
todoe òs utensílios por preço me-
nor que o commum.

Escreva a Oeroncla, pechhío es-
tatutos e lista de preços doa uten-
sinos o alimentos para aves.

ALAGAO.
ENDEREÇOS

9. AliueW» — Nicftfawoy — Bs-
crevo-nos: Desejava aaber o e>&-
dereçò áo extlnctor "terremoto",
assim oomo onde poderei encon-
trar o livro "Inimigos e doenças
das fruteiras.

Mespofta — O endereço do fa-
brleunte do extlnctor "terremoto"
A Bruno*, ii C. — Bua dò Mat-
t«o n. 40 — Rio: e o livro "Ini.
mlgcw e doenças das fruteiros", tíe
Eurico Sante*. 6 encontrwio na
rodiieçio da revista "O Csmpo".
Avenida Rio Branco, 177, au an-
•lar -- Bio.

AUOAO.

OS TAXIS EA INSPECTORIA
00 TRAFEGO

Vão ser todos exami-
nados

Está sendo procedido na Ins-
pcctorla do Trafego o «xame de
taximetros, ihcdida que alcança-

»râ todos cs vehiculo3 íe praça.
A Séçção de Fiscalização or-

ganisou a seguinte lista de ciia*-
mada;
Dia 6 — 1 a 500; dia 8 - 501

& 000; dia 9 — 901 a 1.250; dia
10 — 1.2:1 a 1.600; dia 11 —
1.601 a 2.050; dia 12 — 2.051
a 2.450; dia 13 — 2.451 a 2.777;

UMA. EXPERIÊNCIA QUE
DEVIA SER FEITA POR

TODOS OS AUTOMO-
BILISTAS

E' sabido, entre os proprie-
tarios de automóveis, que jta-
ros sáo os carros que apie-
sentem um velocimetro digno
de confiança. .

Certos campeões de veioc
dade. certos devoradores Jestrada que ha por ahi esUo
completamente il ud dos cow
a impressão optimlsta quu
os velocimetros lhes trazem.
w mais uma questão de yen-
to no parabrlsa e de imagina-
cão em trabalho quô outra
coisa. São communs os vele-
cimetros em que o küometic
é de 800 metros, pouco mais.
pouco menos, como certos pe-
sos que os fiscaes da Pret*-
tura andam a apprehcnder
pela cidade.

B* fácil imaginar quaes <t**>
vantagens e as desvantage.n3
desses velocimetros viciados,
por um lado, o atitorjioblllsta
faz apenas 60 kilometros, jul-
gando bemaventuradamence,
fazer 70 ou 80, o que é sem-
pre uma garantia para os hu-
mudes pedestres. Por outro,
elle imagina fazer certa eco-
nomia de gazolina que real-
mente não faz. e isso Já che-
ga a ser um defeito;.

Feita uma verificação da
exactidão do veloclmetro do
seu carro, muita gente fica-
ria surprehendida com os rc-
sultados. Recentemente. íeü-
se uma curiosa experiência
nos Estados Unidos. Poz-sa
um Ford V-3 a andar até que
o velocimetro indicasse üma
milha (1.609 metros). Poz-so
a seguir um plymouth. O car-
ro parou 167 pés (55,11 me-
tros) antes; do primeiro. Um
popular carro de 6 cylindros,
logo a seguir. íoi posto em
marcha. A sua milha acaba-
va 425 pés (140,25 metros) an-
tes da milha vencida pelo
Ford V-8.

Essas differenças são muito
freqüentes de marca para
marca. Não chega sem tem-
po a recente declaração do
Henry Ford de que os' yeloci-
metros dos seus carros são
exactos tanto quanto possivel
e que a kilometragem e veio-
cidade alcançadas pelo V-tt
são conseguidas com o motoí
e com as rodas do carro, nun-
ca a poder de medidores sus-
peitos.

dia 14 — 2.77? a 3.116; dia 15
— 3.147 a 3.500.

Como medida de utilidade pu-
blica, fica estabelecido que ne-
nhum vehiculo de praya munido
de taximetro, seja emplacado 110
corrente exercício, sem o exame
acima referido.

ACCESSORIOS USADOS
Para qualquer marca de automóvel, encontram-se no maioi
empório: CASA AMBROSIO - K. Rlaehuelo. US — Tel 2-460Í

GYMNASIO ANGLO - BRASILEIRO
AVBNIDA NIEMEYER 404 - CAIXA POSTAL 40 — RIO
Situação niaravlIhoBa entre mniitanhn» e orcUc. Clima prlvIleffUdo.

Itu!'illii»)õpn maunlflen*. Intcrnato, cxternnto e •eml-lnternato.
Curso de írérlaa para candidato» .¦¦ e\am*f< dc admlwiào noa curaoa

gyninaalal o cunimerclol (üfriclalUadoa*).
BANOOB DE MAR - GYMNASTICA - VIDA AO AR UVim

Informaçfle» e entatutoa: RUA OUVIDOR. 1B7-4» andar. --
T«l*phone*: 2-0219 e 7-298X
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o ameaça a Central e õ L
-©„

Um trem de pequeno percurso da Central do Brasil, no momento de chegar a uma
estação dos subúrbios
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AQUELLAS DUAS EMPRESAS NACIONAES NA TOJJESOgOIXJ
PERSPECTIVA DE PARAIYSAREM GICA DO BKAML
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Providencias para a acquisição
carvão na praça

de

Excerpb
•—. Hélio Lobo
— .1 Viu)o SetubnJ

CONTRA DEUS
Por Heuo Lobo

JÍVntigo ministro plenipotenclarlo

Curiosa ê a alma coilectlva,
beste torvelinho em que andamos
todos. Extirpando a igreja, bania-
tio Deus rias preoccupaçôes huma-
lias, íoi radical o russo, que, en-
tretanto, tem um lundo tradlcio-
uai de crença.

Para o turco, o quo desabrochou
foi uma tolerância generosa, que
tonto honra Kemal Pachá; e a
especlaüva não era a opposta ?
Hitler, a meio caminho do oriente
c: Uo occldente, proclama-se o Lu-
thero cio seu systema, procurando
seíazer um chrlsüanismo à sua
maneira, solidário totalmente com
o nacional-sociallsmo. Só Musso-
iínl fo) do seu ambiente, oo fazer,
latino puro, da Igreja de Roma re-
Conciliada, umn doa columnas do
seu regimen. Ainda aqui cabe-lhe
•a palma.

0 BRASIL FABULOSO
Por Paulo Setúbal

Escriptor, em capitulo do romance
inédito "El Dorado"

Piiz labuloso 1 Terra de abor-
toa e de aleljões 1 Os aventureiros
que cortavam a linha, rumo A
America, traziam os ouvidos cheios
de tão assombrosas singularidades.
Mas não eraiii essas singularidades
o que tentava a audácia temerária
de taes homens. Uão ! O que os
tentava, o qne os arra.stnva com
tão intrépida aíolteza por esses
ermos medonha1!, era a allucina-
dora miragem das riquezas. Por-
que o Brasil, a preciosa terra do
páo do tinta, «.-urgia, a esse tempo,
ante os olhoa cupidos dos maré-
antes, como o paiz mlrifico das
pratas, e das esmeraldas, e dos
ouros. Sim, era ahi, nesse escuro
E«;rtÃo de bichos arrepiantes o de
arvores despropositadas, era ahi,
por certo, nessa terra contígua à
terra opulentisslma do Potosl, a
região tão sonhada das minas fa-
tmlosas e dos thesouros esbrazean-
tes...

Eis por que os marujos de M«ar-
tim Affonso, naquelliis grandes
jiáoí> bojudas. renteando a branca
lolitucie .das praias, olhos lin-
cados no costão abrutado, repas-
eavam no coraçSo os mil relatos
do riqueza, relatos fulgurantes e
niaravilhadores, que os vlageiros
contavam com esfci>nteamento da
terra nova. Ah, as grandezas que
6e alardeavam do Brasil 1

NO PALÁCIO DO
CAHETÉ

TCssove hontem, no Cattete, o sr.
Sylvio Mello Leitão, que em no-
me da Federação Brasileira de
Footbiül-, foi convidar o chefe do
governo para assistir ao Jogo en-
tre os selecclcnadcs desta capital
e de S. Paulo, «m diaputa do cam-
peonato brasileiro.

— Também conferenciaram o
ministro Juarez Tavora e o em-
balxador Cavalcanti de Lacerda,
encarregado do expediente do Ml-
hísterio das Relações Exteriores.

Pagamento de gratificações
na Faculdade de Direito
O ministro da EducaçSo e

Saude Publica, eommunicou ao
or. Cândido d'o Oliveira Fliho,
director da Faculdade do Direi-
to que resolveu outorgar o pa-
iramento dat- gratlifrrKões &,s
quaes se refere o officio 655,
de 12 de dezembro de 1933, de-
terminando riesso modo que seja
fêit;'. a devida modlflcaçiiíio no
orçamento interno daquella Fa-
euldado.

Insurreição de grupos in-
digenas na Bolivia

A leK.TçSo da Bolivia Junto ao
{•"'«verno brasileiro rfcebeti o o©-
KUinte communicado:

"A propósito da ln>«urr«M«:!!o
do grupoa ln«l!t*enaü. na zona
fronteiriça com o 1'erQ. e ft
qual foratn a-Urflbuldaí propor-
ç«5e« oxiiaxeratln», esta I^ítaclio
recebeu da Chancellaria do i^a
Vir. o Bfttfulnte cabinTrammo:

"O rniv'lm«?nto lndipenn foi
facilmente dominado o nüo Itm
».* proporçfiea grave* qua lhe
Bltr.buem alKumau agenciai In-
formai! vim, t«n<Jo ob*di.«c'do á
jiro[,f,(.;nn«ia onmmunlii». —
(aj Chi\i/* Ciflvo. mlnlítro á*i
hitlast/m iSxitirínrm.*

*m*mj*ka-.

f ^colher 
de *%
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É 0 LAXANTE MAIS ECONÔMICO 00 MUNDO!.

VencTo-se em íoclàs as Pbarmacias. do Brasi!
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O deposito de carvão da
Central do Brasil está, no mo-
mento, bastante reduzido. Nes-
sas condições, o trafego da-
quella via-ferrea poderia man-
ter-se só até o fim do mez, se
ella não recorresse ás suas re*
servas de combustível.

Entretanto, a commissão de
compras promette a chegada
de um carregamento a esta
capital no dia 25 deste mez.

Não obstante isso, a adml-
nistração da estrada de ferro,
para prevenir-se contra qual-
quer difficuldade e pôr-se a
salvo de algum contra-tempo,
na oceasião da entrega de en-
commenda feita por interme-
dio da repartição do Ministe-
rio da Fazenda, está providen-
ciando para a acquisição, nes-
ta praça, de algumas tonela*
das de carvão estrangeiro, e

assim, também, com o mesmo
fim, de uma outra parte de
carvão nacional.

Em condições idênticas, ou
ainda mais difficeis. se encon-
tra o Lloyd Brasileiro, que
tem um gasto mensal de cer-
ca de 800 contos de carvão ou
mais.

Essa poderosa empresa de
navegação está a braços com
grandes difficuldades na
acquisição de combustível, de-
vido á difficuldade financeira
em que se encontra por varias
circumstancias.

Dessa fórma, encontram-se
ameaçados os tráfegos do
Lloyd Brasileiro e da Central
do Brasil, duas grandes em-
presas nacionaes, merecedoras
das maiores attenções e soe-
corro dos governos.

I_ —l
j (Conclusão da 2." Pag.) \

1
3.500.000 habitantes, é uma
das mais cultas e
do mundo inteiro..

Nesse sentido ha um livro
que todos os brasileiros deve-
riam ler. Intitula-se "As Es-
colas Pooulares Dinaniarque-
zas de Adultos". São seus au-
tores Holsrer Begtrup, Hans
Lund c Peter Manniche. Mos-
tra esse livro que todo o sys-
tema de cooperação que pro

A SITUAÇÃO PO-
LITICA

T
Conclusão tia Ia jwff-na

ltn„ ,, T,m., Declarou-nos esse próceriws, einM reagrupamento partida-adeantadas gjf^rse verifica actualmen-
te em seu Estado, com a for-
mação de um novo partido
sob a inspecçào directa do in-
terventor Salles de Oliveira,
não consulta os interesses cio
povo paulista. Esse o motivo
por que a Federação dos Vo-
limtarios que constitue. nes-

i te momento, a maior força
„,..,„ w *.-. r- - •*-- «- i politica organizada do Esta-
duziu a grandeza e prosperi- | do, se nega, Intransigente-

O encerramento d
aulas na Escola de

política
(Conclusão da

I-
Pag.)

-I
O integra.ismo no Maranhão

MARANHÃO, (3 (União). — Foi
muito concorrido o desembarque
do acadêmico Gustavo Barroso,
qae percorre o Norte á frente do
uma caravana integralista. O co-
nhecido escriptor o os seus com-
panheiros de credo político des-
embarcaram envergando a camisa
verde oliva, o que despertou a
attenção popular.

A' noito de hontem realizou-se
no theatro Arthur do Azevedo uma
recepção, tendo sido Gustavo Bar-
roso saudado por varios integra-
listas maranhenses.

Modificações no governo do
Ilio Grande
PORTO ALEGRE. 6 (União). —
O "Diário de Noticias" diz que

o general Flores dti Cunha, ha
p&uco3 dias, convidou para oceu-
pnr o cargo do prefeito da capita!
o dr. Henrique Pereira Netto, con-
vito esso que já havia sido feito
anteriormente, por duas vezes. O
dr. Pereira Netto, quo acaba do
ser aposentado no cargo dc secre*
tario geral cia municipalidade,
muito embora tenha recusado os
dois convites anteriores, está in-
clinado, agora, a attender ao pe-
dido do general Flores da Cunha,
mas só poderá tomar posse em íe*
vereiro próximo, após o seu re-
gresso de Canelia, para onde se-
guiu, cm viagem de repouso. "O
Diário" acerescenta que, no caso
do ser effectivnda essa nomeação,
passará o actual prefeito, major
Alberto Bins, para a secretaria da
Fazenda, já que o titular desta
pasta. dr. Carlos Heitor de Azeve-
do, tem necessidade do fd dedicar
á direcção do Instituto dé Previ-
dencia dos Funecionarios do Es-
tado.

As conferências no Guanabara
e no Cattete
No palácio Guanabara estiveram

hontem, pela manhf, com o chefe
do governo, os srs. Antunes Ma-
ciei. ministro da Justiça e general
Flores da Cunha, interventor fede-
ral no Rio Grande do Sul.

O chefe do governo, logo apôs
a sua chegada ao palácio do Cat*
teto, recebeu a visita do dr. Ra-
mon Carcano, embaixador da Re-
publica Argentina junto ao nosso
governo.

Depois, estiveram com a. ei.,
em conferência, em horas diver-
sas. o sr. José liellens de Almeida,
director geral do Thesouro, res-
pondendo pelo expediente do Mi-
nisterio da Fazenda; sr. Arman-
do Salles interventor federal no
Estado de S. Paulo o capitão Ju-
racy Magalhães, interventor fede-
ral na Bahia.

REUNISSE, «FINAL,* COM-
MISSÃO EXECUTIVA DO
PARTIDO PROGRESSISTA

MINEIRO
1

I Conclusão da Ia pagina I
1

ram que, durante as duas ho-
ras em que estiveram reuni-
dos, os membros da commis-
são ouviram a exposição feita
pelo sr. Odilon Braga e pales-
traram a respeito.

O sr. Odilon Braga discor-
rera largamente sobre a ac-
ção da bancada no seio da
Constituinte, mostrando a at-
titude tomada até agora, bem
como explicando as emendas i

OS TRABALHOS DA ASSEM-
BLÉA CONSTITUINTE
Conclusão da Ia pagina

evidencia as difficuldades
materiaes e a falta de amoa-"
ro social em que vivem os pro-
fissionaes de imprensa, con-
cluindo por declarar que. ten-
d,'' as suas emendas o objecti-
vo de amparar as forças cul-
turaes do paiz, espera que se-
jam acceitas pelos seus pares.
NA TRIBUNA O SENHOR

PEDRO RACHE
Segue-se na tribuna o sr.

Pedro Rache, deputado cias-
slsta, eleito pelos empregado-
res,

Declamando, de Inicio, a sua

as
In-

tendência do Exercito
* " * ,| | || M

REVESTIU-SE DE BRILHANTISMO E S0LEMNI-
DADE A CEREMONIA DE HONTEM NO QUARTEL

DA QUINTA DA BOA VISTA

que apresentara. Muitas des- profissão de engenheiro, o
sa.s emendas foram discutidas
pelas pessoas presentes, criti-
çando-as em face do program-
ma do Partido Progressista.
Foram solicitadas varias in-
formações, as quaes foram
dadas pelo representante mi-
neiro na Commissão dos 26.
Este falou ainda sobre as ten-
dencias ideológicas e políticas
que se notam no seio da Con-
stituinte, mostrando as possi-
bilidadés que se delineiam,
afim de que a commissão ex-
ecutiva trace a norma que os
deputados deverão seguir, não
somente nas questões de dou-
trina, como também nas
questões de caracter mera-
mente político. O assumpto
foi largamente discutido, na-
da se tendo assentado de de-
finitivo.

Na próxima segunda-feira
deverá realizar-se a segunda
reunião.

A moção de solidariedade
que deverá ser proposta, aos
srs. Getulio Vargas e Bene-
dicto Valladares, e que deverá
definir a attitude politica dos
membros da commissão exe-
cutiva, só será apresentada
na ultima reunião.

depois de amanhã o deputado Ne-
reu Pvani03.

sr.
desmentida a demissão

Adalberto Netto
do

O secretariado paulista
S. PAULO. 6 (União). São

completamente destituídas de fun-
damento as noticias que tiveram
curso, aqui e ahi. sobre uma pos-
sivel recomposição do gabinete
paulista. E' faisa, também, a noti-
cia de que o secretariado, hontern
reunido, tivesse deliberado demit-
tir-se.

O deputado Xerou líamos vem
para a Constituinte
FLORIANÓPOLIS 6 (União). —

Para essa capital, oiHe vne tomar
«¦*•-¦ rlc sua cadeira na Assambléa
Nacional Constituinte, embarcará

S. PAULO, 6 (União). — Ouvi-
do sobre a noticia da sua prova-
vel demissão, 0 dr. Adalberto Net-
to, secretario da Agricultura, dis-
se: "Estou em tudo o por tudo
com a Acção Nacional, mas são
falsos os boatos sobre a minha de-
missão. Mantenho ns melhores rc-
l.i"ões com o sr. Armando do Sal-
les, não havendo divergências na
orientação do governo".

O regresso do interventor pan-
lista

S. PAULO, G (União). — O sr.
Armando de Salles Oliveira, inter-
ventor federal, sf> regressara a es-
ta capital na próxima quarta-foi-
ra, viajando naturalmente pclo"Cnizcir,, do Sul".

orador logo empolga a Assem-
bléa pelo espirito com que vae
encarando as questões em
foco.

Refere-se ao que disse no
seu primeiro discurso o sr.
Carlos Maximiliano. quando
declarou que no Brasil toda
gente quer entender de Di-
reito. E' para justificar essa
asserção do illustre consti-
tucionalista, que o orador, en-
genheiro que é. se encontra
na tribuna. E não para
apoiar a these presldencialis-
ta desse mestre do Direito
Publico, mas justamente pa-
ra combatel-a.

O orador vae dizendo tudo
isso com muita finura intel-
lectual. com espirito blagueur,
respondendo chistosamente
aos apartes que lhe são da-
dos. Os constituintes ouvem-
no attenciosamente.

Com um sorriso alegre que
sa irradia a todo o auditório,
o professor da Universidade
de Bello Horizonte prosegue
em sua critica ao regimen de
governo que o ante-projecto
quer que se perpetue no Bra-
sil. Mostra que não passa de
simples abstracção a idéa de
se dividir o governo em tres
poderes "harmônicos e inde-
pendentes entre si", conforme
estabelecia já a Constituição
de 91 e aconselha o ante-pro-
jecto. Appella para uma ima-
gem mecânica, dizendo ser
inadmissível, scientificamen-
te. essa concepção de forças
"harmônicas e independen-
tes". Cita os resultados da
experiência dos 40 annos de
Republica presidencial que ti-
vemos, para mostrar não exis-
tir prova mais concludente da
verdade daquillo que affirma.

Concluindo seu interessante
discurso, o sr. Pedro Rache
faz. afinal, uma inipressio-
nante profissão de fé parla-
mentarlsta. dizendo ser esse
o único regimen compatível
com o Idéa de representação
popular e assegurador do pre-
domínio das competências no
governo republicano.

Não havendo mais oradores,

Eealizou-so hontem a ceremo-
nia do encerramento das aulas na
Escola de Intendencia do Exerci-
to e o acto de declaração de aspi-
rantes a official do quadro de
administração aos alumnos que
concluiram o curso daquelle esta-
beleeimento do ensino militar. A
solemnidado teve inicio ás 10 ho*
ras.. com a presença das seguintes
autoridades: capitão Amaro da
Silveira, representando o chefe do

Uma communieação do en-
carregado do expediente da
pasta da Fazenda aos de-

mais ministérios
O encarregado do expediente do

Ministério da Fazenda enviou uma
circular a todos os ministérios.

Communicando que o chefe do
C3overno resolveu, por despacho do
21 do mez próximo findo, que a
fixação de vencimentos dos func-
olonarlos federaes postea cm dis-
ponibilidade deve ser feita pelo
Ministério da Fazenda, após o
examo do respectivo processo.

Goveno Provisório; tenente Lui?
de Toledo, reoresentante do gene-
ral Góes Monteiro; coronel Pedro,
de Albuquerque, respondendo pelo
expediente da pasta da Guerra;
dr. Linneu Cotta, representando o
ministro do Trabalho; Nicanor Pe-
reira, representante do ministro
da Educação; Celso de Mendonça,
representante do sr. Pedro Emes-
to; generaes Felippe Xavier do
Barros, director da Intendencia do
Guerra; Emilio Lúcio Esteve3,
commandante da Policia Militar;
coronéis Oetavio Pires Coelho
commandante do ifi Regimento de

-Cavaliaria Divisionario ; Alcides
de Mendonça Lima, representando
o general Guilherme Mariante
Alarico Damazio, director do Ins
tituto Militar de Biologia; Salva
dor César Odino, representando o
chefe do Estado Maior do Exerci
to; repr.2-s«írtan'es dos ministros
da Viação. Agricultura, do reitor
da Universidade do Rio de Jane'-
ro, coronel Pinto Guedes, repre-
sentando o general José Pessoi,
muitas familias. grande numero do
officiaes da Armada e do Exerci-
to. Ao_ inicio da solemnidade o se-
eretario da Escola procedeu & lei-
tura do boleí.im escolar allusivo
ao acto.

A seguir os novos officiaes pres-
taram 0 compromisso regulamen-
tar, sendo depois entregue pelo
representante do chefe do Gover-
no Xovisorio o r*lo coronel Pi
Jro do Albuquoique. duas artisti-
cas espadas aos aiumnos Heleno
Soares Castello e José Beneaicto
de Campos, offerecidas pela adini-
nistração da Es ..ola. por terem si-
do classificados . respectivamente
em 1." e 2.° logares da turma quo
ultimava os seus estudos, motivo
pelo qual foram promovidos a 2°°
„enentes de administração.

A seguir foram entregues o& eli-
plomas.

Plnalisandc a solemnidade, o eo-
ronel commandant» da Escola,
pronunciou uma oração de despe-
didas aos novos officiaes.

Darante a solemnidade tocou a
band. de .nusica do l.o Regimento
de Cavaliaria Divisionario. cedida
polo coronel Oetavio Pires Coalho
e nos presentes foi ser7idi um
variado o farto serviço do buffet.

dade-econômica da Dinamar-
ca resulta essencialmente da
grande obra realizada pelas
escolas do adultos, que se vêm
extendendo nesse paiz desde
meados do século XIX. Por-
que a cooperação, a grande
formula de producçâo. reside
e não pôde deixar de residir
substancialmente no desen-
vol vimento da intelligencia, e
no progresso dos espirites,
moral e intellectual. Sem o
desenvolvimento do caracter
e da intelligencia, não é pos-
sivel qualquer cooperação en-
tre os homens.

Eis o que faz o formidável
relevo, no scenario da Ameri-
ra Latina, da figura máxima
deste continente. Sarmiento.
Dedicou elle cincoenta annos
de actividade á propaganda
da escola. Foi o "Creador da
Argentina Moderna*, a nação
mais culta da America Latina.

Quem lhe resume admira-
velmente esse papel que elle
desempenhou, de maior pen-
sador e estadista ent.-e todos
da America Latina, foi Agus-
tin Alvarez no livro "La He-
rencia Moral de los Pueblos
Hispano-Americanos".

Falando de Sarmiento, diz
Alvarez:

"Mais de vinte gerações ha-
viam ensaiado inutilmente em
nossa raça o melhoramento
do povo, por meio das aoutrl-
nas, das leis e dos regulamen-
tos sem ver que não é possi-
vel levantar a vida nacional
sem levantar a intelligencia
nacional, porque o pensamen-
to só pôde traduzir-se em ac-
ção por intermédio da mente,
e porque a inércia do instru-
mento acarreta o fracasso do
preceito ou da regra, em poli-
tica como em moral; sem ver
que as doutrinas e as leis são
como os caminhos, os carros,
os canaes e as vias férreas,
que podem facilitar ou estor-
var a circulação das pessoas
e das coisas, mas não podem
mudar a natureza ou a quali-
dade das pessoas e das coisas
circulantes.

o sr. Antônio Carlos declara
encerrada a sessão.
UM NOVO DEPUTADO NA

CONSTITUINTE
Com a renuncia do sr. Oll-

veira Castro ao cargo de depu-
tado pela classe dos empre-
gadores, oecupará sua cadeira
na Assembléa Constituinte, o
sr. David Carlos Meinlck.

Delegado eleitor do Syndi-
cato dos Proprietários de
Pharmacias, Drogarias • La-
boratorios, e vice-presidente
dessa mesma instituição asso- j
ciativa durante o mandato
administrativo terminado a
29 de dezembro passado, o sr.
David Carlos Meinick é um
dos "leaders" do commercio
das pharmacias, drogarias e
laboratórios. Escriptor thea-
trai, autor de diversos traba-
lhos levados á scena, o senhor
David Carlos Meinick é ainda
um orador eloqüente, que tem
sido ouvido com acatamento
em diversas pugnas relativas
aos interesses da classe a que
pertence e aos do Brasil.

Eleito segundo supplente, o
primeiro, sr. Oliveira Castro,
retornando á directoria do traz a bem feita publicaçãoBanco do Brasil, permitte ao mensal trabalhos de Adelmar
sr. David Carlos Meinick, o | Tavares. Affonso Celso. Max

"REVISTA DA ACADEMIA
BRASILEIRA"

Com a regularidade de sem-
pre. está sendo distribuído o
numero de dezembro da "Re-
vista da Academia Brasileira
de Letras".

Do seu summario variado
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Marquizes, Portões, Jancl-
las c Decorações em Ferro.
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ensejo de completar a classe
dos empregadores na Consti-
tuinte.

A"LEADERANÇA" DA
CONSTITUINTE

Fomos hontem seguramente
informados de que o novo"leader" da Assembléa Constl-
tuinte sairá do seu próprio
seio, não estando ainda as-
sentado em quem deva recair
essa escolha.

A candidatura do sr. Me-
deírog Netto. levantada ha
tempos pelo próprio sr. Os-
waldo Aranha, está encon-
trando forte oppos!ção, prin-
cípalmente por parte da ban-
cada pernambucana. Por esse
motivo Já se cogita da escolha
de urn novo candidato, que
possivelmente sairá da ban-
cada gaúcha, devendo nesse
sentido ser indicado para esse
alto car^o o sr. Augusto SI*
niõea Lopes.

Fleiuss, Magalhães de Azere-
do, Osório de Oliveira, Hélio
Lobo, discursos de Massimo
Bontemnelll e Gustavo B^no-
so. Paginas esquecidas. Epis-
tolarlo acadêmico e outros. E*
um excellente numero.

Loferia Federal do Brasil
Resumo dos prcmloe da extra-

cçâo n. 105, em 0 de Janeiro de
1934:
2252 (Rio) 500:000$
3308 (Rio) 100:000$

2G1SJ0 (Rio) 20:000$
15733 (S. Paulo) .... 10:000$
0S02 (Rio) 6:0O0$
2018 (S. Paulo) 2:0008
0227 (Rio) 2:0008

187Í7 (S. Paulo) 2:00u$
12850 (Rio) 2:000$

E mate 10 premloe dc 1:000$. 50
de 500$$000, 100 de 200J000 o
1.000 de 100$000,

Ao» bilhetes terminadas em 2
cabe o prexalo de 701000,

"E a intuição genial de Sar-
miento consistiu precisamente
em ver na escola, que faz pa-
tentes os poderes mentaes la-
tentes do habitante, o instru-
mento capital para o mais
capital dos problemas hispa-
no-americanos, porque as
mesmas garantias constítucio-
naes são fumo de palha quan-
do não apoiadas em "essa
arca santa, fora da qual tudo
é dilúvio", como disse Horacio
Mann.

"Consistiu em ver, no fra-
gor da luta de morte entre
cegos politicos, estimulados
pela sua própria cegueira, pa-ra decidir pelas armas se o
paiz se governaria pelo dogma
de um, ou pelo dogma de ou-tros. que a civilização é pro-blema consistente em condi-
ções mentaes, e não em pre-ceitos verbaes, como o enten-
diam os hespanhóes e os ara-
bes, que haviam guerreado800 annos na península sobre
esse concepção fetichista e
oriental, da verdade escripta,
que fazia desejar a Moreno"leis taes que os homens não
pudessem ser máos, ainda queo quizessem".

"Consistiu em ver que não
se governa com armas, mas
sim com intelligencia. são suas
palavras, e que o abysmo. quemedeia entre o palácio e orancho, o enchem as revolu-
Ções com escombros e sangue,
quando não foi alhanado pelaescola, que abrevia e resume
para o indivíduo o processoevolutivo da intelligencia naespécie."

mente, a dar o seu apoio ao
novo partido.

Nesse sentido, estão sendo
consultados os secretários da
Federação dos Voluntárias,
nos municípios. Não ha duvi-
da que o pronunciamento dos
voluntários será pela autono-
mia orgânica e politica de sua
organização partidária.

Pondo á margem os velhos
chefes perrepistas. que ainda
lutam pelo reerguimento do
P. R. P.. e não contando com
a Federação dos Voluntários e

-o Partido Socialista, — o novo
partido, creado para apoiar o
interventor' federal será cons-
tituido do partido Democrati-
co, da Accão Nacional do P.
R. P.. da Liga Eleitoral Ca-
tholica e, possivelmente, dos
remanescentes do Partido tía
Lavoura.

Essa é a artual situação po-
litica em São Paulo.
O SR. ARTHUR COSTA NAO
RESIDE EM PETROPOLIS
Foi hontem noticiado nor

um vespertino, que a confe-
rencia Dará o "reajustamento"
tía politica nacional be reali-
zaria na residência do sr.
Arthur Costa, em petropolis.

Ha um evidente equivoco ná
referida informação, visto co-
mo o illustre presidente do
Banco do Brasil reside nesta
capital, á rua Voluntários da
Pátria. 65. não tendo nenliu-
ma residência de verão etu
prtronolis.
OS DIREITOS DE PERN AM-

BUCO
Se ha um Estado que tenha,

o direito de pleitear alguma
coisa do governo revoluciona-
rio é Pernambuco. Os ser-
viços prestados no movimen-
to de 1930 são incalculáveis.
Delle dependera, sem duvida,
a victoria da insurreição.

Caso não houvessem os re-
volucionarios pernambucanos
dominado a cidade de Recife,
que é o ponto estratégico do
Norte, chave de qualquer
agitação dessa ordem, certa-
mente as forças que se levan»
taram contra o governo do sr.
Washington Luis não teriam
sido victoriosas.

E* verdade que a Parahyba,
desassombradamente, foi o
primeiro Estado a pegar em.
armas. Também é verdade
que sem Pernambuco essa
attitude não passaria de um
gesto de intrepldez dramática.

O facto, entretanto, é que
Pernambuco, sempre tratado,
tanto na monarchia quanto
na Republica, com a maior
consideração politica. n ã o
tem merecido do governo re-
volucionario essa mesma con"
sideração.

Agora que se disente uma
remodelação ministerial, é
justo que a Pernambuco seja
reservado também um ponto
de relevo.

Não passa de um simples
acto de justiça, que já está
sendo retardado • demasiada-
mente.
A PRESIDÊNCIA CONST1TI'**

CIONAT.
Existo um forto movimento

entre os eleme-ntos mais appro-
xlmados do governo para que »
elelçilo do futuro presidente
constitucional so verifique d&n-
tro do dous ou tres mezes.

Para isso, pretendam aotivar
03 trabalhos da Constituinte,
de maneira a terem nesse pe-
riodo discutido o appróvado to-
dos os capítulos que formam a
futura carta constitucional do
paiz.

i Esse ponto será analysado na
I próxima reunlílo doa Interven-
í tores, representando mesmo, so
| quo parece, o motivo prlncipa.1
. por que foram elles chamados ao
Rio.

I Acredita-se que a noticia 8»reveste de todo o fundamento,
pois a simples substituição deum ou dois ministros náo obri»
garia a uma viagem tfio ousto-
sa, nem aos apparatos de um»reunlilo Ulo solomno como a
quo se annuncia.
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Paixão e crime!
sje $ •

Ddgpllou a própria enteada, a quem amava louca*
mente, e, a seguir, suicidou-se, inge-

rindo acido-phenico
A dolorosa tragédia de hontem em

Bento Ribeiro

^ EDIÇÃO^
11^ 4 HORAS >JHl

mam
Eedacçâo e. Offictaas — Rua Buenos Alrea, 154

O drama brutalisslmo desenro-
lado, na madrugada de hontem,
numa humilde habitação de Bento
Ribeiro, é bem o reflexo de uma
|mlx&o desvairada de um homem,
«jue, amando a própria filha ado-
ptlva e sendo por esta correspon-
o ido, com firmeza e satisfação,
tanto que entre ambos compro-
tnlssos bem íntimos existiam, cheio
de ciúmes por vel-a requestada
por outro, degollou-a e, a seguir,
suicidou-se t...

Ahl está exposta, em breves tra-
çoa, a horrível e impressionante
tragédia com que amanheceu, hon-
tem, em alarma aquelle longínquo
ie pacato subúrbio da Central do
Vraall'.

ANTECEDENTES
Daniel de Mesquita, portuguez,

iíe 40 annos de idade, tendo en-
viuvado, passou a viver marltal-
ciente com a viuva Maria Flores
Ferreira da Costa. A esse tempo,
Daniel era negociante, proprietário
de um botequim á rua Adelaide
Badajóz n. 25, em Oswaldo Cruz.

O casal se mantinha em rela-
tlva harmonia. Residia elle na
casinha da rua Mario Hermes 70,
»m Bento Ribeiro.

O "PIVOT" DO SANGRENTO
DRAMA

Em companhia do casal, morava
uma filha de Maria Flores, a Joven
Rosai lna, actualmente com 26 an-
nos de idade. A moça trabalhava
como bordadeira na cas Cotran &
Irmão, no largo da Carioca n. 8,
para ajudar a família, pois Daniel,
«mu pae adoptlvo, achava-se ulti-
mamente desempregado.

Desde que conheceu, ha cerca
de 20 annos, Maria Flores, sua
amante hoje qulnquagenaria, Da-
niel tinha a seu lado Rosaiina, em-
tíio com seis annos de Idade, ape-
nas, por quem so deixou tomar
tíe amores paternaes, mais tarde
transformados em desejos, enlevos
e cariclas, num antagonismo de
sentimentos verdadeiramente abev-
rantes, pois eram elles estranhos e
inconfessáveis.

Desde ha dez anno3 era Rosa-
Una amada occnlta e fervorosa-
mente pelo amante da . própria
máe. seu pae adoptlvo 1...
UMA TRANSFORMAÇÃO SURPRE-

HENDENTE
Apesar de jâ existir entre Daniel

6 Rosaiina relações mais intimas

do que os da própria amizade, a
moça, ultimamente, talvez melhor
comprehendendo o erro lmperdoa-
vel que commettera, entregando-se
de corpo e alma ao amante de sua
própria progenltora, que vivia
ignorando aquella ligação amoro-
sa, resolveu romper definitiva-
mente com Daniel, o que fez ha
tempos.

Rosaiina, Já agora, noiva ¦ ne-
nhuma attençâo dava ao padrasto,
passando muitos dias, até, sem o
cumprimentar.

Daniel, porém, mantinha, ulti-
mamente, com maior preoccupa-
ç&o, a conquista definitiva do co- I
raçâa de Rosaiina, que passou a
repellll-o, energicamente, muito
embora já lhe tivesse pertencido
o corpo.

A TRAGEDH
Todas as noites. Daniel espero-

va o regresso da enteada e. quan-
do esta, por qualquer circumstan-
cia, demorava a chegar a caso, Da-
niel se desmanchava em prcoccu-
pações e um turbilhão do pensa-
mentos mais lhe assaltava o cspi-
rito, perturbando-o.

Sem nada deixar transparecer,
na tarde de ante-hontem, íormu-
lou uma decisão tetriea,

Assim 6 que, alta madrugada, ar-
mado de uma afiada navalha e mu-
nido de um frasco contendo ácido
phenico, Daniel ergueu-se caute-
loso do leito em quo repousava
com a amante e foi ao quarto da
joven. Esta despertando, tentou
gritar por soccorro, porém, ater-
rorisada ante a ameaça terrível
de Daniel, quedou-se a ouvir-lhe
as palavras repassadas de paixão
e de ciúme, que lha eram.pronun-
ciadas baixinho, aos seus ouvi-
dos.

Rosaiina nao attondeu ás suas
supplicas. Perdendo o raciocínio
anto as negativas da joven. Da-
niel, verdadeiramente allucinado e
cego de paixão, vibrou-lho golpes
no pescoço, degollando-a!

Comprehendendo o quadro bru-
tal que se lhe deparava aos olhos,
cego de amor e de ciúme, Daniel
galgando rápido o corredor, ehe-
gou até o quintal, onde. então. In-
geriu todo o conteúdo venenoso
do frasco 1

Reduzido a ruinas um dos mais tra-
dicionaes templos da cidade!

RIO — Domingo, 7 de Janeiro de ltt3* ¦ ,^ ____——
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IGREJA DE NOSSA SENHORA DA CON- #
CEIÇAO, NA GÁVEA
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MORTOS!
Despertada pelo rumor, a aman-

te do assassino o suicida e mãe da
assassinada, Maria Flores, levan-
tou-se, deparando com um quadro
horrível.

Em trajes menores, quasi des-
nuda, jazia Rosaiina no solo, numa
poça de sangue, horrivelmente de-
golada; no quintal, inteiriçado e
frio, ao pé do uma cerca, estava

Conclue nu 16ç pagina

À's primeiras horas da tarde
de hontem, a população da Ga-
vea foi surprehendida por um
horrível espectaculo de fogo
verificado na matriz de Nossa
Senhora da Conceição, cujas
conseqüências foram as mais
impressionantes e lamentáveis,
de vez que se trata de um dos
mais antigos templos catholicos
da nossa capital.

O INICIO DO FOGO
O fogo iniciou-se cerca das

13,45 horas e momentos depois
grossos rolos de fumo se des-
prendiam do velho templo, dan-
do-lhe um aspecto verdadeira-
mente desolador.
A ACÇAO DOS BOMBEIROS

Avisados, os Bombeiros não
ee fizeram esperar. Assim, nu-
nutos depois, os bravos soldados
do fogo da estação de Humaytá
e do posto do Jardim Botânico,
commandados pelo capitão Emy
dio Teixeira, iniciaram o comba-
te ás chammas cie se avoluma-
vam de uma maneira assusta-
dora. ,

Dentro de pouco, apesar da
indizivel abnegação dos bravos
soldados, a Matriz de Nossa be-
nhora da Conceição era uma fo-
gueira formidável.
A CURIOSIDADE DO POVO

Grande foi a massa popular
que accorreu ao local sinistrado
c isto pela razão do incêndio
ter-se verificado numa igreja,
facto raro entro nós.

De todas as bocas purtim la-

Um aspecto do interior do templo sinistrado | |

i lorizacão de suas economias |
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Façam os seus seguros na
Companhia de Seguros
Marítimos e Terrestres

.LLOYD SUL-AMERICANO
I AVENIDA RIO BRANCO 20-2.«

Telephone: 4-5350

mentaçõea" piedosas, especial-
mente dos devotos da milagrosa
santa da Gávea.

O FOGO PASSA PARA UM
PRÉDIO VIZINHO

Emquanto as chammas desen-
volviam sua acção destruidora
no velho templo, o fogo se
transmittira a um prédio conti-
guo, onde f uneciona a garage do
sr. Manoel de Oliveira, npesar
do magnifico serviço de isola-
mente executado com todo es-
mero por ordem do bravo capi-
tão Emydio Teixeira e de seus
denodados auxiliares tenente
Raphael e sargento Protasio.

O FOGO NAO CEDIA
Por mais que se desdobrasse

a actividade dos valentes aolda-
do3 da estação de Humaytá o do
Posto do Jardim Botânico, o
fogo não queria ceder e dentro
em pouco o tecto do velho tem-
pio desabou. As chammas ee
propagavam pelas naves e i&m
devorando tudo na sua passa-
gem.
ALTARES E IMAGENS SOB O

FOGO
O fogo, que já havia destruido

completamente o tecto da velha
matriz, quiz levar mais adiante
a sua destruição e assim foi re-
duzindo a escombros os altares e
as imagens que os ornavam.
Por essa occasião ouviam-se os
lamentos dos fieis que protesta-
vam contra o sacrilégio das
chammas para com os sagrados
objectos de sua neveração.

Era commovedor ver-se como
a multidão de fieis assistia
aquella impressionante scena de
destruição. Logo que teve co-
nhecimento da dolorosa oceor-
rencia, o general Luiz Sombra,
provedor da Irmandade de Nos-
sa Senhora da Conceição din-
giu-se ao local e acompahou,

a prestar/es mertsaes ê prazo longo, podeis adquirir _
magnifico terrena isento dos impostos muni/íipaes. =

em bairros cujo* desenvolvimento, dia a dia se 
|

accentua. s
MUDA DA TIJUpA — Informações no local, íjrua |

Pinto Guedes, junto e antes |
do numero 136, Isom o coronel Padilha, j

MARIA DA GRAÇA -[Onde hoje o Exmo. Sr. In- |
terventor lançará a pedra :

fundamental da iconstruecão da ESCOLA PUBLICA, j
que irá funccion<ur no centro do bairro, o qual muito :

em breve será lambem atravessado por linhas de \
bondes, conforme promessa do Sr. Interventor na ;
visita ali feita <>m 19 de novembro ultimo. Este

bairro è actualmente servido pelos trens da Linha

Auxiliaive pelos bondes de Penha e Cachamby, que

passam iroximos. Informações á rua Vlll n. 119,

com Sr. Magalhães e rua yi (casa velha), com Sr»
E Nicolau.
1 FREI MIGUEB. E PIRAQUARA, no Realengo —

I próximos da eStação c da estrada Rio-São Paulo.
S NO BAIRRO FREI MIGUEL, A'S 3 HORAS DE
I HOJE, O EXMO. SR, INTERVENTOR lançará a

| pedra fundamemtal da ESCOLA PUBLICA, que Irá
I funecionar no centro desse bairro. Informações á

1 rua Dr. Lessa 166, com o Tenente Vaz, â rua Santa

| Odilia 22, com Sr, Athayde é nos bairros com os

fjj vigias SJ

| COMPANHIA IMOBILIÁRIA NACIONAL §
RUA DA QUITANDA 143 §
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pessoalmente, a obra destruido-
ra do fogo, auxiliando a acção
dos bombeiros.

Ao local compareceu também
o padre Ignacio Jansen Jatobá,
que enfrentando as labaredas
conseguiu salvar o sacrario da
fúria das chammas.

UM PRÊMIO A QUEM SAL-
VASSE A IMAGEM DE NOS-

SA SENHORA DA CON-
CEIÇAO!

Já não havia esperança de
salvar-se o templo, quando o ge-
neral Sombra, num gesto digni
ficanto dissera que daria um

prêmio ao soldado do fogo que'
viesse a salvar n imagem de
Nossa Senhora «Ia Conceição.
Momentos depois, ignorando a
offerta do genenal Sombra, o
sargento Protasio surge sobra- j
çando a imagem; da Rainha do
Céo.

A COROA DA VIRGEM

A coroa de Nossa Senhora, d*,
Conceição, que é uma obra de
grande valor, foi salva pei«

Conclue no 16a paoinoOW^w^™:— --.,' frio, ao Pé do uma cerca, wv» uüvii/ -««  - prowuui UB ""^"—7%" 
diri. conseguiu salvar o sacrario da I neral Sombra, num gesto oigiu- çanao a imagem; «a «wu» "g^ "".__'"*"-
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C0D0LHR Prometteu e a CODOLAR Cumpriu
m4k np miATROfFNTOS CONTOS DE RÉIS DISTRIBUÍDOS NO RIO DE JANEIRO, AOS SEUS PRESTAMISTAS. NA PRIMEIRA DISTRI-
MAIS DE QUATROCENTOS C0NH» IjfcK*%w}\S 

DE 90 DIAS, APENAS, DE FUNCCIONAMENTO

UM RECORD ATÉ HOJE NAO ALCANÇADO, NA PRIMEIRA DISTRIBUIÇÃO, NESTA CAPITAL, EM TAO CURTO PRAZO

niiiiiiiHU 111111111111 iiimiiim

. „„ , f • rtW. J« Fmoresas aue operam nesta Capital pelo systema còoperativista, com 3 mezes apenas de funcionamento, àca-

ba de r.^K 1S%2& ttrS" m «Xdeiro "record, indice eloqüente do .eu ,»cc«.«, . da acceitaçâo que mereceu da .oc.ed.de

emgDW;!bui«maUdequatrocento.co»t..deréi.ao,«u8rPre.tajni^ ^ P«dio5, importância que ,erâ necessariamente

Applicada para auxiliar a solução do grave prob' 5™* "nlv"®* ».^u*„* °h * 
ois póde proVar com factos, a sua incontestável victoria, conseqüência ex-

Cus^X Wm^&^^^: 
^ 

™«ZA Pesfo£. 
deP,odo. o. seu. agente. e, mais que tudo, o amparo e a acoiHida

que 
^erece^dorPUt^;a8> a «Codolar" envia um sincero agradecimento pela honrosa preferencia, que tanto contribuiu para o brilhante êxito

que acaba de verificar. tamuem 
a «Codolar" nao quer deixar de se congratular por essa estrondosa victoria.

Com os seus sócios quotistas, tamoem ¦ 
_ "Codolar" póde offerecer, das enormes vantagens decorrentes tio seu systema de

E, finalmente, diante dos in numeras 
^^^^ ^ querT" Co dólar" deixar aqui consignado o seu appello a todo aquelle, rico ou po-

operações e da comprovada honesUdad. de sua «JgSSíT.IÍ. 
. . felicidade no lar, para que cuide quanto ante. de .e habilitar, inscreveu-

bre nue tenha como finalidade precipua ae suas acuvmttuco o p paqa 
PRAPRIÂ

do'U entre os seus prestamistas, para a conquista certa e definitiva da sua CASA PRÓPRIA.

CABA

„ COLABORADORA DO LAR 0B
' ?UA DOS OURIVES. 3 • 2.° And.

PHONE 2-3785 / -RIO DE JANEIRO- ... Uv"OU v»»*» *^ *'— m.

SÃO OS SEGUINTES OS PRESTAM ISTAS CONTEMPLADOS NA PRIMEIRA DISTRIBUIÇÃO DA «CODOLAR»:

DR. FRANCISCO BE CARVALHO NOBRE FILHO _ Rua Uru.uay „. 116 - ConL' „.• 11 .. .. .. .. ,. •• •• 
;

SALIM NEDER - Rua Copacabana, 912 - Con . n. 21
SALIMNEDER-Rua Copacabana, 912-Cont»n.» 22 ...  ..

ANNIBAL QUINT ANILHA — Rua Aracaju, 82 ~ Cont. n. íl ... ¦'''':' „s
í» TENENTE URBANO PINTO DE ABREU - Rua D. Marciana, 22 - Cont n. 73 ..

GU1IJHERME PEDRO EPPINGHAUS - Petropolis - ConU- n.^74 . ^ .. .. ......

MANOEL DA ROSA CASTRO - Rua Augusto Severo 108 - Cont. n.

JOÃO CHRISTOVAOGABRICH-Petropolis-Cont.< n. 80.. .... ,.
JOSÉ DA COSTA CARVALHO JÚNIOR — Petropolis - Cont. n. 88 .. .

ALEXANDRE GANTUS — Cont.0 n.° 100 .......... •••
DIB ISSA - Rua Carolina Machado, 454 - Cont' n.« 168 .. ••••„••

D. DOLÓRESTELLES DE MACEDO - Est Campinho s - Cont' n. 222 ........ ...
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17:2508000
34:5008000
69:0008000

5:750§000

402:5008000.
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EMPRESTA DINHEIRO SOB GARANTIA H\T0THECARIA SEM COBRAR JUROS

A "CODOLAR" - Sede: RUA DOS OURIVES, 3 - 2.° andar - Tel. 2-3785
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Os boné tempos de-
¦¦Mfiai iiiisi .ii mu T

hoje,..
¦ Ainda não lia nraito tempo, um
Jantar danaantei uo filo, era acon-
tecimentò que so preparava com
antecedência, e a. Imprensa dlvul-
gava largamente--

- An notas mundanas dos jomaes' aiobiliaavam, ení torno do íacto,
toda a 'íalscante adjectivaçüo' que
constitu». o fogo • de artificio dos
carnets ^oolaes. Os telephones
Intermediavam combinações de ;en-
contros, delioraxios e de toilettes.
Noivas e nãiiioradaB, obrigadas pe-
Ias clrcumstaVicias a comparecer á
fosta, soffriani os arrotos dos nol-
vos e namorados em estado do
ciumè preventlw». E' vice-versa.

Havia verdadklro bulioio nas
todas dos "liabitv.iés" dessas ¦ re-'
uniões elegantes.

Tudo se movimentava. Todos se
preoccupavam. Proiectos, conje-
cturas, planos, estratégias eram co-
ordenados paia a solução de casos
sentlmentaes gue teriam ali o
desfecho sonhado. Era um acon-'
tcclmento quasl sensacional,, um
'•diiier-dansant".

Iseo — antigamente..
Hoje — o íacto trivial, de todos

os dias, ou melboTi de> todas as
noites.

Ò jantar dansante- pertíett esse
aspecto sensaclonalista de outros
tempos. Mas nao perdeu a sua
significação de elegância, de re-
quinte, de bom gosto. Pelo menos
no Balneário da Urca.

AH, todas as noites, uma socle-
dade "dlstlnguée" sé retme- para
dansar, fazer phrases, viver espi-
ritualmente horas agradáveis, ten-
do á disposição um "menu" cx-
quis". Civilização. Tempos boma
os de hoje...

Annioersarioa _>
: Vazem.- annos hoja»
. Dr. Germano Wlthock—Passa
hoje, o anmlvesario natatóolo' do
sctenti-sta dr. Germano Wlthock.

O illustve anniversarlante será
alvo de significativas homena-
<Mts por parte dos seus amigos,
coHegas e cliente®.

Augusto «le Viisconoellos —
passou, homem, o annivorsarlo
nataliclo do sr. Augusto d© Vas-

versarlto n/atallclo ' 4» Uliuetra
pro-fes&Díaí da. canto do Instituto
N. de Aiitslca, ara. Elisa De
Àgoetini füoata, digna esposa do
sr. dr. i vrthur To-lénttao dai
Costa,, acj itado- secretario da-
qus-lie e«l'labeteclTi^ento de on-
sino.

Por ei-^' e motivo, c estimado
casal - qv» > goza na nossa alta
so-eir "atti > de grande concedito,
terá <w ortunidade de receber
dos' seus numerosos- amigos as
mais ln* qulvocaa provas de ele-
vadia- coí isideractto.

Pttalor.' Pirea —- Fas aiMias,
hoje, o-jj sr. Paulo Pires, p-hote-
rapho i* nosso distlnoto auxl-
liar.

PauV» Pires que goza da raras
nympat.'- Ias, nesta casa, terá op-
portuníií .ado de receber innu-
meros » braços de todos oa s>ena
admlrad ore» • amigos.

Noivei doe
Contra' tou casamento com a

senhorlti! i Bhimâ. Ohofir o »a-
nhoir Saí nuel Walner.

Por e' sise motivo, inniiiaewM
tSm s>ld« as felicitações recebi-
das pelei i noivos.

Os noivos e os convidados ém pose para o DIÁRIO . DE NOTICIAS

^¦1£__!S»£_! lilllllilliililll...........................

Casam entos
Realhia u-se, no dia SO do mea

findo, o- enlace matrimonial da
acnho-rlU» Maria Fra-nclsca I—>
banca, fil ha do sr. Carmene J_-
banca, d li strlbuidor de jornaes e
revistas, e de sua esiposa, com
osf. Joz epe Pela*.

Foram padrlnhls: no olvil, •
sr. José : Mltlchierf e no religlo-
so o sr. , Pedro Contcsa.no • aa-
nhora.

O acto : religioso teve togar na
matriz &i G-lorla.

I — R.e&í I-za-ee, amajihü, 8, o
cc-nsorcíe do sr. Ernesto SLmSea
Costa, cci limado empregado no
comanercls) desta, praça,, com a
senhorlta. Dolo.res Soto Gonaa-
leisi filha do sr. Jesus Soto La-
ge, amtlgd • e conceituado func-
clonarlo i Ia Brahma e de soa
e.v.ma. osr> os-a d. Arlstldea Soto
Perea. Se; rSo padrin.ho», poi*
parte do ri olvo> o sr. Abel Prei-
ias Costa e sua exma. esposa
d. Maria Henrlqueta. Costa e
por parte da noiva, o sr. José
P. Bastos, antigo negoola-nte-
nesta praçv. e sua exma. esipo-

CÂ9A ESPECIAL OE ÓCULOS E sPííMCE-NEZ;
¦'*$'* A«THUft JACINTHO R0DRK3UES

ÜA SEÍ £ O £ S£T EfW B «O N. 47 RllO OE iANEJRO

concellos,. imiportante negociante
¦nesta pràca e figura de relevo-
n.o nosso alto oo-mmerclo.

j. v. Teixeira licite — Trans-
toriftu, hontem, a data natallcla
do dr. J. V. Teixeira Leite, len-
to da Faculdade de Medicina do
Estado do Rio.

s<>niioren — Camimandante Ma-
vlano Gulmarííos o Juvenal Jar-
dim. dr. Heitor de Mello e com-
mandante Oswaldo Pedernel-
ras.

Faz annos, hoje, o Joven"Walt.er de Oliveira Mattos, filho
do sr. João Caetaino de MajUtoa,
oápitão da Policia MiWtar.• — Faz annos, hoje a sra, Hen-
rique Rezende Moura, es.posa do
dr. Ary Souza Moura.

-~ Completa, hoje, msía um
aniilversario natallolo a graclo-
ea menina Therezlpha, diteota
filha do sr. Lourival R. Passos,
acatado proprietário, no Estado
do Rio.

Faz annos; hoje, o sr. A.ti-
tonlo de Abreu, distineto emp—.-

sa. A ceremio-nia realizair-se-4
ás 17 horas, ¦ na residência dos-
pa<es' da noivia, A roa Antônio
Baeilio., 81 — Tijiuca-,

Festas
Cana do ENÍ,udnirte — Reall-

za-se, hoje, finalmente, a espe--
rada dominguoi*-a- dansante que
o G<remlo Recreativo da Casa do

:'_"!_^_jÍ8^____rl_^_F
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1)ISLX/£AjIU Vfl l/VIl ternato.— Eiternato. (Para
monfao» e , meninas), os

cuidados de sna Directoria estão voltados para. s hyglene, alimen-
taçáo e bem: estar dos alumnos ao par de um» taistmccáo solida,
ministrada por um Corpo Docente de reconhecida competência.
Curso da Férias para o» exames de AdmlssâV aos Comos: Oymna-
slal e eommcrclal (OffIclallzado») — Bu» Bf|rquez de Olinda nu-
mero» 61 a 67 o 45 (Botafogo). Pnone 6-085r—¦ Omnlbus á porta
constantemente.

cundaria. e do meismo Instituto,
maestro VllTa.-LoÜois-, dr. Roberto
Barbosa, dr. Nes-to-r da Roo*
Martiina^ Ruboní». Espíndola da

Silva, dr. Antônio' Eugênio RI-
chaxi Júnior, dr. Américo Nas-
cimento;, professor Ugo Pinhei-
ro GuimarSea-, dr.

Iprofess-or Barbosx Vlanna, pro
Cesaor- Pred&rioo Ferreira. Lima.
J. Malmo, Casai Saldanha, dr.
Asthayde Lopes- da. Faculdade
Fluminense- de Medicina, phar-
maceutico Freitas, sir. Luta For-
rando dr.- Luiz, CaiprIgUo-n.1, dr.
Theog'enes Beltrão, dr. Alcides
Senra, • dr, Sylvfo ófe Abreu Fia>
lho, dr. A. Silveira, dr. Theo-
phllo de Almeida Júnior, M. Ven.
tura. & C. MC, Rolter, dr. Castro
Qoyana, Álvaro Vielna, Tavares
de- Souza» Ar; Lima Batalha, dr.
Rolando Monteiro, d'r. Mario Al-
ves Henrique: Gigante, dr. Hew-
herte Moses, -ir.. Guerreiro, de
Faria,, dr. Fellnto Coimbra, dr.

aos proprietários da firma, P.
C. Pimentel &, Cia. *

Diplomática*,

UM CONSELHO DE BRASILEIRO: Use IA QY
O EXTRACTO. PO DE ARROZ. SABONETE,
ÓLEO, BF_t_ANT_*A OU TÔNICO J A C X'.

A* VENDA NAS BOAS OASAS'

Estudante offereoe a seus con-.
sócios em sua s-êde, no largo da
Carioca, 11, 2o andar. Esta fes-
ta que promette alcançar o
maior brilho dada a ansiedade
oom que é aguardada, terá Inl-
cio ás 20 horas.

O Ingresso far-ee-á com o re-

(r^ >*"'_P
SENHOPASI IPara vossos incommodps

dôresj fnensfruaes, irregularidades, tomem
capsuIasiSEVENKRAUT(ApioI-Sabina-Arrnda)
Dep. Dro^Paclieco. Rua dos Andradas, 43;7fa-»Tub6^7^

Pedro da Cunha, dr. D,uo»uo Es-
trada, dr. Abreu Fialho Fl<ho,
dr. MaurUio de Mello, dr. Godoy
Tavares, dr. Milton do Ca.rva-
lho,. dr. Gabriel do Andra4a.

O Tesoureiro da coirumiss&o
promotora 6' o dr. Nestor âa
Rosa Martlno, sendo o orador
o professor Coryntho da Fon-
seca.

O ar. ministro da- Colômbia
e * sra. de TJribe Échevernl,

Nevea Manta, {offerecer&o, amanha no Copa-
cabana Palace Hotel, um ban-
quete em honira ao st, dr. Al-
fonso Lopez, presidente da de-
legaçSo colombiana á Conferen-
cia Fan-Amerloana de Montsvl-
déo.

Conclusão de curso
íir. José de Pnnln Charea —

ConcVuiu brilhantemente o seu
curso na Facuidad& de Mediei-
na o dr. José de Paula Chavts,
filho do professor Virgílio No-
guelra Chaves o da sra. Antonla
de Paula Chaves, residentes em
Atibaia, Estado de S. Paulo.

Durante o' período acadêmico,
o novo medico serviu no Hospi-
tal Arthur Bernárdes, na Assis-
te.ncla Municipal, na Cruz Ver-
m&lha e na Casa de Saúde Dr.
Elras e, torminndo o curso, foi o
joven pediatra convidado a as-
sumir os serviços de, doenças de
crianças no- Instituto Clinico de
Madureira.

O dr. Jos-Ô de Paula Freitas,
tem recebido muitos cumpri?
mentos pela sua formatura.

PERtUME
PttBKURlOO

Almoços

gado no commerclo de S5o Se-
bastiSo do Alto.

. . — Faz annos, hoje, o Joven
lijulz-Alberto, filho do nosso
companheiro César Leitão, e de
Sua exma. esiposa d. Olga Hun-
Síria Leitão.

Sra. Elisa De Agostfiil Costa
r— Transcorre, amanHa, o annl-

Gymnasio Hebreu Brasileiro
OPFICIALIZADO

Bua Desembargador Isldro, 68
lELEPHONE: 8-5135
Acham-se abertas as matrículas

para o curso de admissão & 1» so-
rie secundaria. Exames officiaes
eon a fiscalização do Departamen-
to de Ensino. Professores regl3-
*rados. Ensino efflciente. Mensa-
iidade 20$00p mensaes.' Completo
laboratório do Physica, Chlmlca e
H. Natural.

clbo n. 1 e respectiva carteira
der Identidade. Os permanentes
de. 1933 ainda ter&o valor. O
trajo será o de passeio.

Homenagens
DEMETRIO RIBEIRO -~ Ho-

Je áa dea horas, varioo aml-
goa do saudoso republica-
no df. Derrtetrio Ribeiro, faraó
uma visita ào is-eu tumuio, no
cemitério de São João Bap-
tista. !

Realiza-se quarta-feira, 10 do
corrente, o almoço offerecldo ao
professor Estélllta Lins. ás 13
horas no Automóvel Club do
Brasil.

JA adherlTam i homenagem os
srs. professores Corynto da Fon.
seca, Francisco Venancio Filho,
do Instituto de Educação, Lou-
renço Filho, diretor Oeste edu-
candarlo de professores, Mario
de Britto; diretor da Escola Se-

A ME DE EÜELIfll
LEITE

BENJOI
PREPARADO MARAVILHOSO PARA AMACIAR,

ASSETINAR E AFORMOSEAR A PELLE

LEITE DE BENJOIM Seflc.8coet..:?i»n:
do o p* de arroí, extingue as Imperfeições da pelle como aejams
pannos. manchas do rosto, surdas, espinhas, cravos, rogaa, qnel-
maduras do sol.
LEITE DE BENJOIM JgjjÈfô Sé l
finamente perfamado, é indicado pelaa eummidndes médicas
mundiaei,
A' VBND» EM TODAS AS PERFUMAMAS PIIAKMAC1AS,

DnoííAKIAS. OE TODOS OS ESTADO DO DKASIL E NA

PERFUMARIA KANITZ
RUA SETE DE SETEMBRO 127 e 129

Realiza-se, hoje, ás 12 horas,
nos salões do Automóvel Club
do Brasil, o almoço que a cias-
se odontologlca brasileira of-
Perecerá ao professor Henirlque
Carlos Carpentar, primeiro dire-
ctor da Facilidade de Odontolo-
gla da Universidade do RÜo de
Janeiro, recentemente areada
pelo Governo Provisório. \

A commtssúo organizadora ê
constituída dos professores Vir-
glllo de Oliveira, Cryeo Fkmtea,
Carlos Newlamds, Agriipplno
Bther, Paulo Macedo, Abelardo
de Britto. Loureiro Fernandes,
Hildebrando Braga e os douto-
res Alexandrino Agra, César
Covett e Luiz Guimarães. ,

Realizou-se hontem, no res-
taurante a Cabaça Grande, o ai-
moço offerecido pelo sr. J. J.^
Marinho, antigo comunerci-ante
nesta cidade, aos seus amigos,
para annunclar-lhes que'desta
data em de-anto passará a fazer
parte da sua firma commerclal o
seu filho José dos Santos Ma-
rinho que vem ha alguns annos
dirigindo um dos estabelecimén-
tos commerciaea pertencentes a
firma, conhecida na praça sob
a raaíio social de "Casa Ver-
melha".

Jantar es
A firma P. C. PI mental 4 C,

da estagio do Meyer, otfereceu
hontem ao corpo dos seus auxl-
Uares, um Jantar no Restaurant
Cruzeiro, como homenagem aos.
esforços empregados pelos seus
actlvoe e diligentes ' íurieciona-
rios para o progresso constante
e sempre progressivo de seu es-
tabeleclmento.

O Jantar* decorreu muito cnl-
mado, havendo, ásobrema, uma

aêrle de brindes em' hojnenagera

Viajantes
Acha-se, nesta capital, com

sua esposa, o dr. Charles Key-
ser Edmund*. reitor da Uni ver-
sidade de Pomona, na Calilor-
nia.

Procedente de "Porto Alegre",
com as escalas de costume é
dentro do seu horário, entrou no
seu aerodromo a aeronave"Anhanguá", do Syndicato Con-
dor Ltda., pilotada pelo com-
inándante Schuster.

Viajaram no referido avião
com destino, a esta capital os se-
gulntes passageiros: %

De P, Alegre, os srs. Alber-

sen. De santos, oa an. W1U1
Schreck, Francls L. Glasat •
Edlmundo VasOonçelloa.
Exeoutou. poda, o

velos "Anhangá", mais um dos
seus yOos rapidíssimos tendo
gasto somente 5 horas e 44 mi-
nutos de vOo ou, considerando
as escalas nos quatro aeropor-
tos Intermediários 8 horas e 02
minutos em total. Pelo elevado
numero de passageiros trans-
portados (desembarcaram 16 no
Rio),, ficou novamente, deraons-
trada a alta capacidade desta
nova unidade da Condor.
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, FAVORICER A ECONOMIA
^AUTORIZADA E fiSCALBAftA PCLO GOVERNO FEDERAI

CAPITAI. <»UM*MW>- 2.00Q:000«OQO
Sede SociatiBUABUtB05 A«E137- •«q.QÜITAHPA, j

CAWA 308TAU 40» - MO PC dANSIBO

Emissão de títulos de* capitalização com reembolso antecipado por
sorteios mensaes de amortização ou no fim do contracto

MAIS M MOÓO PESSOAS ESTÃO EMPREGANDO SUAS ECONOMIAS
EM TÍTULOS M SUL AMERICA CAPITALIZAÇÃO

Capitães subscripto» em vigor: mais de Um milhão e duzentos mil
contos!

Reservas mathematicas: mais de trinJta e nove mil contos!
Os sorteios de amortização são realizadas? -em publico no ultimo dia

útil de cada mez

Resultado do sorteio realizado em 30 de faembro de 1933
Combinações sorteadas •

H E V

N J R
32 Títulos amortizados por 395 contos de réis

Todas as seis combinações sorteadas dão direito ao reembolsoi :iwmediat<í do cs-
pitai garantido nos títulos.

Portadores Estado

Sr

N A Y
D J P
ZEM

MUTUNS,
BAKIA

REGULARIZA
AS

FUNÇÕES FEH1HIHAS

LA6.RAULLEUE-R10

Fallecimentos
Dr. silva Casiro — Falleceu,

em Potropolls, o venerando dr.
Silva Castro-, Juiz de direito
dessa cidade.

O finado contava cerca de. 70
annos, era casado o deixa do
seu consórcio oe seguintes fi-
Vhos: sr. José Augusto da Silva
Castro, delegado do pçllcia na-

A 'SFEIRA DE TECID
é á casa predilecta do publico e á
qual as elegantes dão preferen-

cia pára comprar

SEDAS - TECIDOS DA MODA - NOVIDADES -
ROUPAS DE CAMA E MESA

FEIRA DE TECIDOS
20 — Rua Ramalho Ortigão

(Antiga Travessa de São Francisco)
20

to Deixheitnor, Alberto _ yt\l-.
cox, Casslo S. Souza, Antônio
G. PlOres dà' CumHa, Irgrard
Nu-elle, Francis Nuelle. De Fio-
rianopolls, o sr. Afno Bauer.
De S. Francisco, o sr. Frei Pe-
dro Slnzigr. De Paranaguá, os
srs. coronel Amllcar 3. Vello-
so Pederneiras e Kari Ander-

_iii!iiiiniiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiii_

Casa Moraes I
ASSEAIBLÉA 107 TEL. 3-2419 |

Elásticos e Tecidos I
I (''!'/¦' l 'H PRÓPRIOS PARA s1 CINTAS E PORTA-SEIOS |

SORTIMKNTO INIGUALÁVEL DE I
HRINS, BAITISTES, ETAMINES, =
ETC. — ELÁSTICOS DE TODAS =

AS LARGURAS =
Cintas promplas e sob medida =

^llllllllilllllllilllllillllllllliliiiiilllllllllllillllilIllllllllilllllllllUUHIlllllf

quella cidade; o sr. Krnesto da
Silva Castro, oomraerclante e
uma filha solteira.

O enterramonto do lllu&tre
pissls.trado .foi,. boat«m, no ce-
miíerlo local.

— Em sua residência, á ruà
S. Jo&o MlgTioi, 581 (TiJuca),falleceu a aru. d. Maria Mar.
clano Corrêa. O seu sepulta-
mento serA' effeetuado hoje, sa-
Indo o feretro do .ocal a-elma,
para o, cemitério de São João
Baptista-.

MARANHÃO

PERNAMBUCO-.

PERNAMBUCO

PERNAMBUCO

BAHIA

FEDERAI,

ROMEU BAPTISTA, fazendeiro e proprietário
Município de itabuna

Sr. JOSÉ RIBEIRO SAMPAIO, agricultor e capitalista, Par-
quo Nazaretn, 13 — SALVADOR ;.  BAHIA

Dr. A. N. SILVA, Praça da Sé. 34  SAO PAULO
Sr. ARTHUR FREDERICO JOSETTI. capltíillsta, Rua Alvares

' Penteado. 10-A  SA° PAULO
Sra. D. NATOS ISSLER, esposa do Sr. Tupy Issler, soclo da

Ilrma Ermel & Issler — TAQUARA  »• O- DO SUL
Sr. FRANCISCO PIERRE CARNEIRO, para o menor Raul —

FORTALEZA  CBARA ,
Sr. MANOEL VIANNA RAMOS, rua José BonlfMio, 442 —

S LUIZ
Sr. RAUL OBSAR DE ALBUQUERQUE, para o menor Jofto —

runccionarlo da Repartição Saneamento — OOTANNA ..
Sr. JOÃO MIGUEL DOS SANTOS, çommerciante, rua Vise.

Porto Alegre. 44 —. CABO
Sr. RAUL NEVES BAPTISTA, rua da Conceição, 33 — com-

m^rcifliitfl •"•* RSfCXTX ¦..•••••••••••••••*••-•••>••*•••••
8r. JOSB CARDOSO, representante commerclal, rua Portugal,

5-1° — SALVADOR .-.^
A menor NEU8A CARVALHO DB ARAÚJO — SIQUEIRA

CAMPOS  ESPIRITO SANTO
Sr. JACINTHO ABITAN, negociante, rua Rezende. 147 ....... OAP. FEDERAL
Sra. D. BULALIA ANSELMO SANTOS LAVOOADB, rua Anna
• Nery, 658, c/VI  CAP
Dr. LUIZ SODR8, para o menor Antônio, medico, rua Rodrigo *

Silva. 14-2° '.  OAP- FEDERAI.
Sr. ERNESTO CARREIRO, ma Maria Amalia, 11  CAP. FEDERAL
Sr. ASTQLPHO CARLOS TEIXEIRA .FHJHO, pharmaceutico,

rua Barão de Varglnha — ELOY MENDES  MINAS
Dr. JOSÉ ALVARES DA SILVA CAMPOS, rua TUomé de Souaa,

895 — BELLO HORIZONTE
Sra. MARIE JEANNE MICHALLETS, artista, rua Conselheiro

Nemas, 23 .,
Sr. JACVRO CREMONESi, pharmaceutico em POUSO ALE-

GRE DE CIMA  SAO PATTLO
Sr. JOSÉ DE VITTA. negociante estabelecido 6, rua Duque de

Oaxiaa — PIRASSUNUNOA
Sr. ELIAS NARCHI, para seu ÍHho Alberto, estabelecido com

lojas de íazendas e armarinhos â rua Vergueiro, 15
Sr. EMÍLIO BACK, para o menor Reginaldo, contador da Com-

panhia Antarctlca Paulista, rua Rangel Pestana, 147 —
SANTOS

Sr. JOSÉ RODRIGUES DUARTE, escrevente do primeira das-
se da Estrada de Ferro Central do Brasil, rua Hlppodromo,
138 — casa 39

Sr. VESPAZIANO T. CACCIAGUERRA, empregado do Armazém
de Café dos Irmãos Taddel — SAO JOSÉ DO RIO PARDO" 

Sra. RUTH SAMPAIO WILKBN. Illha do Dr, Godoíredo Wll-
ken, residente a rua Cardoso de Almeida, 172 

'Sr. DIRCEU SOUZA COELHO, para a menor Marilia, co-pro-
} • prletarlo da "Casa Barroso", A rua Regente Feljó, 1389 —

CAMPINAS
Sr. CARLOS LORENZI, para os manoíes Fablo e BnUUo, Inspe-

otor.da Companhia Aaalcurazionl General» dl Trleste é
Véneaia, rua Í5 de Novembro, 23-^>  SAO PAULO

Sr. MIGUEL VILLAR, pharmaceutico, rua Cel. XrlantUnJ Bar-
boea — ITÜVBRAVA

Sra. ERIGIDA LUÒHIARO TOSI, proprietária da Sellaria Tos!
— PITANGUEIRAS

Sr. ABDALLA J. BELHAUS da casa Nelson Bechara & Cia.,
rua Florenclo de Abreu, 69

Sr. ANTÔNIO LOPES DIAS GUEDES, para o menor Fernan-
do. soclo da firma Lopes Dias ás cia., rua Independência,
395 — PORTO ÀLEGR»

Valor do titulo

23:0005000

MINAS

SAO PAULO

SAO PAULO

SAO PAULO

SAO PAULO

SAO PAULO

SAO PAULO

SAO PAULO

SAO PAULO

8AO PAULO

SAO PAULO

SAO PAULO,

R. G. DO SÜL

25:0005000
25:000*000

25:0008000

25:000«000

10:000800»

10:000*000

10:0008000

1.0:0008000

10:0008000

10:0003|000

10:0005000
10:0008000

10:0008000

10:0008000
10:0008000.'

ÍO-.OOOSQOQ

10:0008000.

10:0008000

10:0008000

10:0008000

l0:000$00O

10:0008000

10:0008000

10:0008000

10:0008000

10:0008000

10:0008000

10:0008000

10:0003000

10:0008000

10:0008000

Em 50 mezes de funecionamento a SUL AMERICA CAPITALIZAÇÃO amortizou,
por meio de sorteios, reembolsando antecipadamente, títulos no valor de

14.320 contos do réis
PEÇAM DETALHES A' SEDE SOCIAL OU AOS 1NSPECTORES E AGENTES

O próximo sorteio de amortização será realizado em 31 de
JANEIRO de 1934

Enterrou
Foi sepoUado, honlcm, no

cemitério de 8. João Baptista,
o sr. Proepor Joan PaVornot.

Missas
f

Ariinnh/l, às 9 U liorau, ni
matrls de Süo Jollo Bapllsta da
i.;iK'»..i será celebrada mlesa por
alma de Baelllo Domlnsues VI-
anna, p«lo« «»us eolUsaa do
Daparta-mento Nacional da P»r-
tos e .'-i k , .i..'-j.

CONVERSANDO COMj
OS LEITORES ^

1'erRuiite-me o que qnrcet
— Responderei se puder...

MEDINA — Também em Ga-
ratihuna vae ser levantada a
Casa do JorqálUta, por In leia ti-
va do loroal "Cumpos Novo»".
AqulT

PINHEIRO — A Industria d«
riacao e tecelagem de IH em 81o
Paulo trabalha com um capital
•K' 2S.1(T:000|, cuia 26.200 fuso*
• tf33 teares.

REVISOn — Para «ores •
pintura»? Procure a profts»ora
Cella Kocii.i, A rua Barlo de
U-iisKmy. II.

PINTOR — B* aatural. 8ó »?
nao Boub«rmoe, O pinte; arsea-

tino Munoz Mora. aclia-se em
lteclfe '

PEREIRA rr Quero sabá o
que ê a bibllotheca da Escola
de Bellas ArtesT

UH. SfaVl'IRA.

Pagamentos no Thesouro
Na 1- pagadorta do Tnesouro

Nacional aerlo pagas, hoje, ,aa
seguintes folhas do décimo eetl-
mo dia utll: Atrazadoa.

&

Livros Baratos!
A LIVRARIA J. LEITE faz, APENAS ESTE
MEZ, descontos de 30 % a 80 % em grande
stock de livros novos e usados. Aproveitem!

70 — RUA SAO JOSÉ* — 70
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I
Em busca da hegemonia do football brasileiro, paulistas e ca-
rlocas defrontam-se esta tarde no estádio do Vasco da Gama

'vencendo 
hoje, osFauüstas se tornariam

campeões, mas os cariocas depositam jüs-
tas esperanças no seu "onze"

K propósito da próxima visita de athletas finlandezes ao
Brasil, a convite da Liga de Sports da Marinha

0 QUE E' A FINLÂNDIA C0>MO
NAÇÃO ATHLETICA

Os finlandezes surgiram como
/lguras do primeira grandeza no
athletlsmo mundial ha, relativa-
mente, pouco tempo. Nos primei-ros períodos do presente século
foi quo a Finlândia começou a
disseminar entre seus filhos o
gosto pela gymnastlca organizada
e hoje possuo Invejável reputação
internacional como nação pura-mente athletica.

Acredita-se que uma' das prin-clpaes razões do rápido progressodo athletlsmo flnlandez reside
mas condições cllmatericas do bel-' Io palz nordlco. O calor não é,
ali, sufficlente para relaxar as
energias dos finlandezes. O clima
permanentemente frio obriga-os a
uma constante e salutar actlvl-
dade. Além disso, a regularidade
cie vida dos Plnns (denominação
que se empresta aos filhos da
Finlândia) constituo um dos ia-
ctores preponderantes do seu exi-
to athletico. Todas essas clrcum-
6tancias, ligadas ainda a um for-
te e real Interesse pelas competi-
ções sportivas, tornaram os íln-

.landezes famosos na athletica"mundial, no que, em relação ao
numero de seus habitantes, é uma
das maiores nações athleticas do
globo 1

A mais velha o a maior orgarü-
zação athletica da Finlândia —
Suomen Voimistelu-Ja Urheilulll-
to Jgjnião) Gymnastlca e athletl-
ca vv;\nlandeza) foi fundada em
190GJWNO começo, os mais popu-lares ramos athletlcos foram o

j 
"skllng", corridas de longas, lü-' tas,. etc. Recentemente os tiros de
fuzil e um jogo tirado do base-
bali americano conquistaram ali
Indiscutível popularidade. O shl-
lng é praticado em maior escala,
sendo mesmo o sport que domi-
na, a Filandla, o que é natural,
em virtude do clima desse bellò
e prospero paiz. O successo dos
finlandezes nos sporte de pistasó se evidenciou de ha uns vinte
annos para cã, com o advento
dos Jogos Olymplcos de Stockhol-
mo. O interesse pelo athetlsmo
fpl Intenso, a partir dahl. As
maior glorias a Finlândia, con-
Gçguiu alcançar nas provas de"fundo. O caracter physlco dos íln-
lendezes, sua mentalidade, o cll-
ma de sua terra, tudo contribua
para que a Findandia continuo
sei/do o paiz padrão em matéria
de corredores de distancia lon-
gas. Celebres campeões íinlande-
zes têm assombrado o mundo:
Kolehmalnen, Paavo Nurml e Ti-
tola e centenas de jovens fmlan-
dezes se preparam com enthu-
siasmo para colher' novos louros
no futuro, nas provas de fundo,
mercê de uma preparação racio-
mal. üm punhado de rapazes
brltannlcos surge para occupar os
logares dos veteranos. Paavo Nur-
mi, por exemplo, o mais famoso
de quantos íundlstas já conheceu
o mundo, cedeu seu posto a ho-
mens como Lehtinen, Iso-Hollo e
Virtanen. Outro ramo do athle-
tlsmo que desperta enorme èn-
thuslasmo entre os finlandezes, é
o arremesso do dardo. Isto não
quer dizer, entretanto, que ellea
não sejam temíveis noutros ra-
mos do spoi-t-base, como os sal-
tos em barreiras, avremessos de
peso, de martello, etc.

Os finlandezes tomaram partenas Olympiadas de Antuérpia pela
primeira vez, graças a uma sub-
iscrlpção publica e a uma subven-
ção do governo. Compareceram
como menor conjuneto em Sto-
ckholmo. 26 athletas conseguiram
88 pontos, proeza merecedora de
especial destaque. Entre os athle-
tas que se celebrizaram até aqui,
podemos citar, de passagem, Han-
nes Kolehmalnen, vencedor da
marathona olymptca: Jonnl Myy-
ras, arremessador de dardo; Ni-
klander e . Poerhoelae. lançadores
de disco e peso; Vllho Tuulos, e,
finalmente, o famoso trio K|rml,
LUmatalnen e Koskennieml, team
vencedor do cross-ecrantry. Eero
Lehtonen foi campeão dé do pen-
fcathlon. Em Antuérpia, Patfvo
Nurmi foi a maior figura, vencen-
do as corridas de 1.500 e 5.000
metros, com um lntervallo de,
apenas, duas horas, Nurml ainda
auxlllon a turma flnlandeza a
canhar os 3.000 metros. Ville-
Bitola conquistou os 10.000 e
8.000 metros steeplechase, collo-
cando-se em segundo nos 5.000
e nos cross-country. Albln Sten-
roos conquistou a marathona coro
grande vantagem sobre os demais
concorrentes. Em Paris, a Fin-
landia ganhou oito provas de lon-
gas distancias. A nona medalha
de ouro foi obtida por Jonnl
Myyrae, que repetiu a proeza de
Antuérpia, no lançamento do dar-
do. Matti Jaervlnen. Akllles Jarr-
vlnen, Kalevl Kotkas, Rajassarl,
Tolvo Loukola, Harrl Larva, Paa-
vo Yrjoelae, Elno Purjc, Virtanen,
Iso-Hollo, Talvonen, Suoknuuttl,
Matilainen, Slppala, Penttllse, BJo-
estedt, Strandvall, Poerhaese, sao
nomes que brilham na constela-
ção athletica mundial, como as-
tape de primeira grandeza.

UOÇATO
IJhPOKS DA BARBA

Sylvio Padilha I
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Movimento Turfista
•ili-

A REUNIÃO DE HOJE NO HIPP0DR0M0
BRASILEIRO

0-
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Os favoritos — Ultimas cotações —
Montarias prováveis

ULTIMA HORA
SPORTIVA

Gambi abandona a luta no
fim do quarto assalto

Perante enowne> • selecta
assistência a Empresa Brasllel-
ra realizou hontem uma noita-
da de box com os seguintes re-
sultados:

1» luta (amadores) — Daniel
CardosO' venceu Manoel Santos
aos pontos em quatro assai-
tos.

2» luta (amadores) — Capi-
chaba venceu Carrieo por K. O.
no segundo assalto.

3» luta (Proflsslonaes) — Ro-
drig-uos Lima e Edmundo Pires.
Foi vencedor Lima aos pontos.
Pires demonstrou uma combati-
vidade assombrosa e uma resls-
tencla phenomenal.

4« luta (proflsslonaes) — Ca-'
rã (70,400) e Waldemar Moraes.
Foi vencedor Waldemar Moraes
aos pontos. Cará demonstrou
ser de uma resistência formlda-
vel; devia ser chamado o "ho-
mera de ferro".

5" luta (proflsslonaes) Ledoux
(77,000) e Antônio Sebastião
(85,00).

Esta luta foi atê ao sétimo
assalto, onde o juiz deu a vi-
ctorla a Sebastião por K. O. te-
clinico, depois da haver soado O
gong para o inteTvallo do
round, Ledoux reclamou golpe
baixo o que aliás levou alguns,
que retribuiu com cabeçadas.
Damoa a palavra ao Juiz polonao entendemos a decisão.

6» luta (proflsslonaes) — Isl-
dro (60,500) e Gambi (60,700).
No primeiro os adversários se
experimentam, Gambi colloca
duas esquerdas ao estômago;'Isi&ro 

leva a vantagem no cor-
po a corpo, mas Gambi reage
collocando forte direita a cara
de Isldro, ao terminar o quartoround, Gambi abandona a luta
por ter ambas as vistas fecha-
das.

SERÁ' INICIADO HOJE 0
CAMPEONATO DE F00T-

DALL'DA C. D. D.

Mala uma reunião da chamada
temporada de verfio será realiza-
da hoje no magnífico hlppodromo
da. Gávea,

O programma 6 fraco, havendo,
entretanto, algumas provaa lnte-
ressantes que poderão agradar os
carreiristas.

Abaixo os leitores conhecerão, os
nossos palpites para a reunlSo de
hoje:
Brazlno — Mango — Yvette 

'

Astoria — Zumbaia — Zaméa
Lora Breck — Kasslnla — Tves
Pebete — Trltonla — Tomyrlm
Tuptnambá — Boll! —¦ Kodak
Dollar — Yak — Araxita
Harngan — Xlró — Concórdia
Vatagan — Bex — Vichy
KOCHEDOUKO NAO CORRERA»
Deu entrada hontem na Com-

mlssfto de Corridas, o "íoríalt" do
cavallo Rochedouro, lnscrlpto na
1» carreira de hoje.
MONTARIAS PROVÁVEIS B DL-

UMAS COTAÇÕES
1» carreira — Prêmio "Astro"

1.500 metros — 5:000$, 1:000$
e 250$000:

Es. Cts.
Rochedouro, nlcorrerá . 54. 20
Brazlno, L. Ferreira ... 54 85
Mango, J. Mesquita ... 54 30
Rêve d'Or, P. Splegel .. 52 40
Tvette, G. Feljó  52 50

2» carreira — Prêmio "Zirtaeb"
1.600 metros — 4:000$, 800$ e

200Ç0O0:
Ks. Cts.

Marcllegl, G. Costa ... 54 40
Astorla.a. Souza  52 30
Mlculm, J. Mesquita .. 54 40
Zaméa, J. Canales .... 52 22
Zumbaia, A. Silva  52 30

3» carreira — Prêmio "Morri-
nhos" — 1.500 metros — 4:000$,
800$ e 200$:

Es. Cts.
Lord Breck, A. Rosa .. 55 80
Deliciosa, J. Mesquita . 56 50
Kid, I. Souza  54 35
Yves, J. Escobar  55 25
Kasslnla, G. Costa .... 51 50

carreira — Prêmio "Tomy'

Java (Gonçaltao), 700 metros
em 47"; . /

Ygerne (Geraldo), 700 metros
em 44 l|5: ' .

Yvette '(Ignaclo), « Pagulha
(Oemany), 700 metros em 44 3|6;

Cuauhtemoo (Waldemlro), 640
metros em 85", e uma'partida íl-
nal de 840 metros em 22";

Rex (Waldemlro), 600 metros
sendo os últimos 3.000 em 18 3|5.

Dollar (Braulio), 340 -metros
em 23";

Lord Breck (A. Rosa), 700 me-
troa em 44 4|5;

Kasslnla (Geraldo) • Pata
(Walter), 700 metros em 43";

Haragan (Mesquita), 640 me-
tros em .33" e os 340 flnaes em
20";

Deliciosa (A. Silva), 700 me-
tros em 43 2|5;

Pebete (Celestino), Igual dls-
tancla em 45".
A TEMPORADA INTERNACIONAL

EM MARONAS
No hlppodromo de Morenas,

será realizado hoje o G. P. "José
Pedro Ramlrez", na distancia da
2.800 metros e 15.000 pesos ao
vencedor, em que correrão Scarro-
ne, Pagllado, I?, Tamesio, Misurl
e outros excellentes animaes.
EM S. PAULO SERÁ' DISPUTADO

O G. P. "ANTÔNIO PRADO"
No prado da Moôca, será dlspu-

tado hoje o "Grande Prêmio An-
tonlo Prado", na distancia de
2.560 metros e 10 contos de pre-mio. Fariseu, Jacutlnga, Festeiro,
Kosmos. Lohengrln, Good Money,
Ibluna e Capuclno.

NADANDO MAGNIFICAMENTE HA-
VELANGE BATEU COM MARGEM

0 RECORD BRASILEIRO DOS
— 400METROS

5*17" 1/6 foi o tempo consignado, embora sem
¦ ¦¦——— competidor 

Itália

Como foi devidamente an-
nunciado, foi corrida, hon-
tem, na piscina do Fluminen-
se, a prova dé, 400 metros, na
qual seria tentada a melhoria
do "record" brasileiro da, pro-
va, que pertencia ao marl-
nheiro Isaac de Moraes, com
5' 25".

Jean Havelange, o nadador
capaz dessa proesa, não teve
competidor. Nadou sozinho.

Não obstante, foi magnlfi-
co. pois logrou o seu intento
com alguma margem, com-
pletando regularmente o p9r-
curso da prova em 5' 17" 1/5..
apenas um segundo mais do
que o "record" sul-americano,
pertencente ao argentino' Al-
berto Zorilla.

Um obolo para o Sodali-
cio da Sacra Família

ünlco asylo de crianças t
mulheres cegas, com sede a
rua Álvaro Ramos 75 Insere-
va-se como soclo oa envie um
pequeno obolo para as cegui-
nhas. Telephone 6-0657 (de-
pois de 16 Vi horas).

Essa "performance" foi con-
trolada pelas autoridades de-
slgnadas pela Federação
Aquática, srs. Irlneu Ramos
Gomes. Roberto pinto da Luz
e José Maria Porto.

Evidenciou, assim, Jean Ha-
velange, mais uma vez, os do-
tes. extraordinários de que
dispõe e que p inculcam como
a maior esperança da natação
brasileira.

Felicitamos o Joven nada-
dor, fazendo votos para que
prosiga na senda vlctoriosa
em que caminha.
Casou a ex-" Rainha" do

Sport Menor
Reolizou-se hontem, na resi-

denncia de seus pães, á rua da
Misericórdia 66, o enlace nía-
trimonial da sta. Olinda de Car-
valhj, que, ha tempos,, foi num
pleito memorável, organisado
por .ate matutino, eleita Rainha
do Sport Menor, representando
o Triângulo Azul, de que é a
madrinha. A sta. Olinda de
Carvalho enviamos os nossas fe-
licitações, assim como ao eeu
noivo, f ylvio Estabile, do nosso
alto commercio.

sagasí»*"'

Club de Natação e Re-

gatas
A directoria offerece aos as-

sociados, no próximo dia 14 do
corrente, domingo, no tranacur-
so de 20 ás 24 horas, uma festa
dansanbe, no Club de Natação e
Regatas. A' jazz que animará as
dansas executará somente mu-
sicas do repertório carnavalesco
de 1934. Querendo a actual di-
rectoria externar o seu reconhe-
cimento ao presidente honora-
rio, sr. Carlos de Medeiros, re-
solveu dedicar ao mesmo esta
festa. Traje: de passeio. In-
gresso: carteira e recibo n. 1.

Foi transferida para ho-

je a festa do Viação
Excelsior F. C.

Em virtud. da "batalha" de
confetti c lança-pcrfume ' reali-
fcada, hontem, r... Avenida Rio
Branco, foi transferida para ho-
je a festa da Viação. Excelsior.
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metros —? 4:000$,

Que'ÀlLIVIO
uuamüo íasso (N«01'0 » LOÇAÒKial M"B*«ê4

e o Ideal !
¦. vi «m mí piicüWfiiAi ?t\mtm l DRO»

A Confederação Brasileira de
Desportos realizará, hoje, um
jogo, iniciando o seu campeona-
to brasileiro de football. A par-
tida não desperta interesse, em
virtude de se ferir entre repre-
sentações que muito longe estão
de representar força footballis-
tica.

Aquelles que comhttem apaí-
xonadamente o prç-fissionalis-
me; aqu<."es que não querem
comprehender què é o espirito
bc-tafoguense que está lançando
a ruina entre os que guerreara
a razão, podem ter, agora, un
exemplo expressivo da verdade!-
ra situação sportiva dos grupos
antagônicos. AC, B. D. vae
realizar, domingo, b jogo inicial
do seu campeonato brasileiro de
football, entre os selecionados
da Amea e da Afea. Nesse mes-
mo dia a Federação Brasileira
de Football' realizará a segunda
da melhor de três entre as for-
ças máximas do football paulis-
ta e c. rioca. Entretanto, dis-
pondo de um campo satisfacto-
rio'nesta capital, o dá rua 3e-
neral Severiano, a C. B. D.
resolveu realizar o jogo cario-
cas x fluminenses, do seu cam-
peonato brasileiro, em Nicthe-
roy, certa de um fracasso abso-
luta si tentas£3 íazel-o no Dia-
tricto Federal...

Haverá facto mais expressivo
que esse? Si a C. B. D. sabe
antecipadamente que o publico
vae preferir o jogo patrocinado
pela Federação Brasileira de
Football, confessa que o que bfc
d* melhor no "soecer" nacional
está do lado dos dissidentes...
Mas, poi-q-e ^e teima em guer-
rear uma' situação que já venceu
na sympathia do pubüco. por-
que, effectivamente, é mais ef-
ficiente, quer do lado technico,
como do la-'o nvterlal? Que
respondam os oráculo* botaío-
guvnsca....

Ks. Cts.
1 Tomyrlm, A. Silva .... 54 35
3 Valence, I». Ferreira ... 56 25

Pebete, P. Mendes .... 51 80
Trltonla, O. Pereira ... 51 50

5» carreira — Prêmio. "Panam"
— 1.600 metros — 4:000$, 800$ e
200$ (Bettlng): Ks. Cts.
1—1 Tuplnambô, J. Mesqt» 63 40
2( 2 MartUlero, Plavlo .. 48 35

( 3 Rolla, J. Escobar .. 51 60
3( 4 Kodak, O Ooutlnho 49 .40

( 5 Vlcentlna, Henrlques 56 35
4( 6 Libertino, Sepulvd».. 64 60

( 7 Caudal, A. Brltto .. 60 40
6a carreira — Prêmio "Tupi-

namba" — 1.600 metros — 4:00$,
800$ e 200$ (Bettlng):

Ks. Cts.
1( 1 Araxita, "Mesquita .. 60 35

( 2 Yak, I. Souza . ... 52 40
2( 3 Palospavos, Escobar. 48 50

( 4 Quelrolo, J. Oanales. 52 40
(6 Dollar, B. Cruz .... 50 35

3( 6 Navy, G. Costa .... 66-25
( 7 Cuaubtemoc, Andrad. 68 50
( 8 Pata, W. Outnba .... 52 40

4( 0 V. en Popa, Opazo . 56 60
(10 La Malaguena, Feljó 54 60
(11 Bonete.Azul, O. Per». 83 40
7» carreira — Prêmio "Hoquen-

do" — 1.500 metros
800$ e 200 (Bettlng):

COOPERADOR A Kl ACION AL
1.1 MIJADA

"-¦ — ^-'•••fRíjf.,.,..;.

FõfeNECE .MAIS

8 5 5:0 00$ 0 00
ííiiIrriúTBOl, üm Iwrss, m.JO di Dncmbro da 1933, ms mim scfuiiiíSi iapCÜUlflil üt

4:000$,

Ks. Cts.
50 22
52

. 52

. 52
. 64
. 62
. 56"Bospho-
5:0005000,

35
40
60
40
35
50

1—1 Haragan, Mesquita .
2( 2 Concórdia, C. Pereira

( 3 Ygerne, J. Canales .
3( 4 Xiró, O. Costa ....

( 5 Oapua. A. Silva ...
4( 6 Ouarany, G. PelJO ..

( 7 TJlises, L. Ferreira .
8a carreira - Prêmio

re" — 2.000 metros —
1:000$ e 200$:

Ks. Cts.
Yatagan. N. Pires  56 25
Bex. A. Rosa  50 40
Vlcby, O. Gomez ..... 66 35
Yolanda, Andrade .' ... 62 30

O G. P. INTERNACIONAL
No dia 4 de fevereiro próximo

será disputado na Moóca o Gran-
de Prêmio Internacional, na dis-
tancla de 3.200 metros e 60:000$
de prêmios, em o qual. estão lna-
crlptos os seguintes animaes: —
Kosmos, Lohengrln, Capuclno, Le
Rol Nolr, Fariseu, Brland, Bob
Roy, Algarve, Nino, Xolotlan, Sue»
no Largo, Bali Mark, Laguna, Fl-
(a, Lakln. Belíort, Good Money,
Almanzora, Festeiro, Jacütlnga,
Kobellk, Bosphoie, Zaga, Lépido
e Hallall.
COMO TRABALHARAM ALGUNS

CONCORRENTES
Astoria

em 45";
Navy (lad) e CapuA (J. Coutl

nho), 700 metros em 44";
Zaméa (Geraldo), 840

em 92";
Negro (Gonçallno), e Majorlno

(Levy), 700 metros em 46";
Marcllegl (Geraldo), 1.800 me-

tros em 88", sendo os últimos 840
em 24 115;

Zumbaia (A. Silva), 700 me-
tros em 44";

Araxita, (lad.), 340 metros
em 24";

Mlculm (Mesquita), 1.000 ms-
tros em 66 115:

sáMf!r\
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Contr. 413 -- AtistWes Baptista de Souza. Rua Misericórdia, 51 - Rio .5 M0IMO
" 246 — Geraldo MarUa» Onrivio. Rua Santa Clara 209 — Rio 4»:000W0O
" 28 —Jayme Amaral. Rua Nilo Pecanha, 83 — Nlctheroy 20:000$000
" 641 — D L. Sl'va. Rua S. Clemente — Rio. Transi, de Miguel _^^.

M. de O. Araújo  .... 15:000$000
- 101 — R. M. e Silva, Rua Conde de BomXim 646, c. 18 — Rio nB4M„4M<li

Transf de Joviniano C. de Magalhães 25í000$00O
¦* 132—Álvaro Mesquita Bastos..Banco do BrasU — Rio. Rua .

Major Avlla, 126 40:000$000" 258 — Álvaro de Sonza Carvalho. Rua 1.° de Marco, 71 — Rio .... 65:000$00O
«¦ 416 —A. F. Castro. Rua Voluntários da Pátria, 190'— Rio .... 50:00O$O0O
•• 126 — Bruno Werner. Trav. Santa Rita, 22/4 30:000$000

181 — Joáo Espinola Veiga. Rua José dos Reis, 149 — Rio .... 6:000$000
423 —D. L. Silva. Rua S. Clemente — Rio 50:000$00O
650 — Raul Leite Bandeira de Mello. Rua Jorge Rudge, ,'64 — Rio 2O:0OO$OOO
358 — Marta Luh» e Dora Villares. Secç. Femuuna Gya. Bithen- ^^

court Silva — Nlctheroy 40:0001000
939 — Inah Goulart Monteiro. Rua Figueiredo Magalhães^ 108 — Rio 60:000$000
1L —José Rabens Botelll Rua Allredo Pinto, 41 — FJo 10:000|000
Mi'— Adtao Maciel Xavier. Tabelhão em Sáo Gonçallj — Rua «^_

Lopes atovão, 82 — Nlctheroy 30:0009000
134 — Avelino Ribeiro Moita. Rua Carmo* Netto, 388, ic. m —• ' ,,,,,-i,—
880 —Altevo do Valle e Silva. Dir. Gerente do Banco, do Ni-

ctheroy .80:000(000
184 — Anua de M. Rodrigues. Rua Moura Brito, 59': — Rio.

Transi, de Luiz G. Varella Filho  30:O00$O0O
438 — Godofredo de Araújo Bastos. Rua Accáclas, 5 —• Rio.... 45:000*000
910 — Fernando de Rossi. Rua Visconde de Inhaúma, 37 — Rio 40:000$000
426 — Francisco X. Heamann. Rua Francisco Salles, 143. — Rio 10:000$000
841 —Joáo Fontoura Borges. Rua Barata Ribeiro, 638 — Rio .. 100:0001000
6M — Sophia Eiar Gebara. Rjua Moraes e iSilva, 126 -*„ Rio

Transi, do General Ernesto Paulo César &..,.. 65:0001000
*\_. ' 
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(Comes), 700 metros

metros

Im II SMxei d* taRCcfonimtiilo a COOPERADORA Jí beneficiou 53 cliMfw. Paf»
•tu aluguel ao seu propri* boltol

- «0:00010005 «m 30-6-1933 — 37O:OO0$OO0i «m S0-9-19SS -
115 KHX)S000, p«rfazando ant man at da 1 anno _

aRat! Pagua •

Im 214~«&3 «55áS«l8Pl «cm

11.935:Q00$00a
fuVc^roi^iWDuWo» para campra, canslracçio mi Hypalhaaa da immevah para •«•rfrBatfà SEM JUROS»
mn praattfaaa infariraa aaa aluguait habitua**., , "^
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ff», haja mtimo, um apuacuw axplicathra, au • vMta

da um Ratão rapratantanta, qua. iam eompromisaa^ Ria as-
plitari • liotao ayitama. .'

NAO ADIE PARÁ AMANHA A DATA DA SUA
INDEPENDÊNCIA PESSOAL

COOPERADORA NACIONAL LTDJ
HMáeTAV. RIO IRANCO, 173-5* and. Em ffranta 4 Ca Uri* Cru«airo ^ .^85*5» ~ RI*1
fAC. NICTHIROY: R- Cal Comas Machado «-•• — Tal. X\ 3 — Klútharay — Das 10 át,lZ hO
>AC. STA. CRUZ: P. SROUR — R. Paliava Cardoso. 31 — Santa Crus j

O campeonato nacional pro-
movido pela Federação Brasi-
léira de Football proporcio-
nará esta tarde ao publico ..
carioca, no majestoso estádio
do O. R. Vasco da Gama em
São Januário, presenciar mais
uma vez frente a frente os
velhos e. tradicionaes adversa-
rios do Rio e São Paulo, em
disputa da supremacia do
football brasileiro.

.Será esse encontro o segun-
do da final em melhor do
três partidas entre os selec-
cionados dos dois ma 1 o r e s
centros sportivos do palz, quo
já no domingo passado erri S.
Paulo, se defrontaram, evi-
denclando, a despeito daa
péssimas condições do terreno,
aquelle mesmo equilíbrio do
forças que alimenta o enthu-
siasmo por esses encontros.' Os representantes da terra"bandeirante" foram mais íe-
lizes. Embora jogando em
sua própria terra, finalizados
os 90 minutos regulamentarea
sem que se patenteasse van-
tagem para nenhum dos con-
tendores, lograram os paulis-
tas no primeiro minuto da
prorogação o ponto que lhes
assegurou a victoria naquello
primeiro embate.

A igualdade de forcas, to-
davia, serviu para estimulai
os representantes da metropp-
le, que regressaram vencidos
mas não convencidos. Jogan-
do com as desvantagens da
deslocação e do publico ad-
verso, realizaram um jogo em.
que perderam como poderiam
ter vencido. Questão de chan-
ce. Por conseguinte, jogando
agora nesta capital, bafejados
pelo estimulo de uma "torci-
da" amiga e em um terreno
em que estão mais habituados
a palmilhar, sentem-se forta-
lecidos por uma grande con-
fiança de que poderão levar
de vencida os seus bravos con-
tendores.

A derrota não os abateu. Ao
contrario, serviu de estimulo
para que com maior ardor se
empenhem em busca de uma"revanche", afim de que, em
uma terceira partida, ainda
possa trazer para o torrão ca-
rioca o triumpho final no
primeiro certamen da Federa-
ção Brasileira de Football.

OS DOIS QUADROS
Os dois quadros não com*

portam um balanço de forças,
São ambos duas expressões do
poderio football do Rio e de
São Paulo. O melhor balanço
que se pôde ter é o resultado
do primeiro jogo. Dois valores
iguaes que um golpe de chan-
ce fez pesar mais de um lado
do que de outro.

Deverão se apresentar com
a seguinte constituição:

Cariocas — Rey; Moysés <
Itália; Gringo, Fausto e Ivan;
Roberto, Russo, Gradira, Pré-
go e Jãrbas.

Paulistas — Jurandyr; Ne*
ves e Junqueira; Tunga. Zar-
zur e Tuffy; Luizinho, Gabar-
do, Romeu, Waldemar e Her-
cules.

Como se vê, embora no melo
da semana se falasse muito
em substituições nos dois qua*dros, os teams para hoje. á
tarde, deverão ser os mesmo*
do primeiro encontro.

TEJADA SERÁ» O JUIZ
A arbitragem «ááKse encon-

tro, como se salpaserá con-
fiada ao juiz urug^bo Annl-
bal Tejada, que parfèsse fim,
se acha entre nós, a convite
da Federação Brasileira d«
Football.
O JOGO SERÁ' mRADIADO

PARA S. PAULO
A Radio Record fará a Ir-

radiação do jogo de hoje paraSão Paulo.
A PRELIMINAR

A preliminar será a segun-
da da melhor de três, entre oa
teams dos couraçados "São
Paulo",e "Minas".

Club Colon?f>ophilo
Carioca

0 Club Colombophilo Carioca,
em sua ultima assembléa geralelegeu a seguinte directoria pa-ra servir no próximo anno: pre-sidente, dr. Roberto de Freitas
Lima; vice-presidente, Jorge
Rodrigues da Silveira; Io secre-
tario, tte. Jefferson R. Brao»
ne; 2° secretario, Wilson N.:
Pinto; Io e 2o thesoureiros, os
srs. Braulio de M. Soares e dr.
Oswalio Figueiredo, respecti-
vãmente.

Foram distribuídas as meda-
lhas conquistadas pelos sócios
nos concursos diurnos e noctur-
ne- realizados no segundo bo«
mestre, e, resolvido que os so-
cios eliminados que tiverem dl-
reito a prêmios, deverão reque-
rer. Foram examinados é up-
provados todos os balancetes do
anno.

O sr. presidente, em ligeiro
dUcurso, referiu-se ao grnnda
desenvolvimento conseguido pelo
C. C. C. e apresentou cordeaes
{licitações nos demais consocioâ,
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Apresentados
Republica, ao

em 20 de Dezembro de
projecto de Constituição,

1933, pela Or^anlzd^io-dos Voluntários da
submittido á Assêmbléa Nacional Constituinte

Br. prestdepte da Assembléa
Haclonal Constituinte:

A" "Organização doe Voluntários
fla Republica,; Instituição cívica
que 

"tem 
por fim prestigiar, pra-

tlca> e defender o regimen repu-
bllcano, considerando t

Que é dever de todos os clda-
«Sãos brasileiros pugnarem pelo
resguardo do patrimônio político
do sua Pátria:

Que a evolução do povo brasl-
lt>iro se tem caracterizado pelo
mais edificante respeito a contl-
nüldádfl histórica, mesmo nas
maiores transformações por que
teia passado esse povo, como

glméh que terá por base a plena
confiança è a plena responsam-
lldáde;

Que éUa Instituiu mais tarde O
amparo ao selvagem americano e
ao trabalhador nacional, victima
das conseqüências do orime da
escravidão, realizando por essa
forma o ultimo doa] votos de José
Bonifácio'de Andrada e Silva;

Que o conJuncW Üo regimen
republicano, assim como dos
ideaes correspondentes, se acha
essencialmente 

'consubstanciado
na conBtituieáo federal de 24 de
fevereiro de 1881, á qual incarpo-
rou a si, Inclusive, tudo quanto,

econtècè.ü na Independência e na sendo próprio desse regimen, na©
Republica;

Que o primeiro desses, aconte-
ciméntos, segundo o attestam a
forma de governa adaptada e a
bandeira do Império, foi levado a
eííclto accentuadamente com es-
se propósito, graças á -sabedoria
de José Bonifácio de Andrada e
Silva, o immortàl fundador da
Pátria Brasileira e da sua llber-
dade espiritual, assim como de
todo regimen liberal de que no
Brasil se goza, a partir de 1822;

Que esse grande estadista, o
unicó que até hoje abrangeu ver-
«Sadeirameuto o coüjuncto do
problema brasileiro; ao realizar
ostensivamente, com a nossa In-
dependência política, a primeira
dos aspirações pelas quaes morreu
Tiradentes, o que íèz na realidade
foi lançar, sob a appaxeacia mo-
narçhlca, as bases do regimen re-
publicano moderno no Brasil,
conforme provam a divisa que
edoptou, as liberdades publicas
qüé' garantiu ao povo brasileiro
• os seus projectos de abolição da
escravidão africana e de amparo
ao selvageiri americano;

Que essa evolução, assim lnl-
dada, continuou através dos mais
dolorosos áacrlíIdos, não obstan-
te á dissolução, em 1823, da pri-
melra Assembléa Constituinte
brasileira e a prisão e d exílio dos
Aiidradaa e de seus amigos, con-
.duzindo afinal, apesar de tees
perturbações, á adopção quasl què
integral, por parte da segunda
constituinte, do primitivo proje-
cto de constituição andradlna, e
6 abdicação de D. Pedro I, como
unia reàcçao contra o despotismo
que abraçara o primeiro impera-
<lór; ,' ,\v

Que . foram os reclamos dessa

foi por cila expressamente reco-:
nhecldo;

Que a gloria de haver prestado
à Família, a Pátria o a Humani-
dade um tão' asalgríalado serviço
coube á primeira constituinte re-
publicana, a qual transformou o
projecto governamental que lhe
íôra entregue e importava em
sérvll lmítaçfio da constituição
americana, na gloriosa Lei da
R&publiea que, embora ainda sus-
ceptlvel de aperfeiçoamentos, á
Posteridade exaltara e honrará
para sempre ao povo. brasileiro;

Que isso foi conseguido, graças
ao prestigio político de Benja-
min Constant» è a um afortuna-
do conjunctó dé, condições favo-
raveis, philosophiçáá e políticas,
qüé permittlram incorporar a es-
sã constituição as mais elevadas
conquistas da política moderna,
cabendo a gloria desse lnapreoia-
vel serviço ao cpncurso de cida-
daos eminentes e aos esforços dos
republicanos que se grupavam em
torno de Júlio de Castlihóe . na
primeira Assèmbléà Constituinte
da Republica, a qual, pelo seu der
votámflnto á causa da Pátria
multo mereceu delia:

Que é licito àòs patriotas ali-
mentarem a esperança de que a
Posteridade sancclonarã essa apre-
claçao, porque ella foi éxpemdida,-
no tempo próprio por cidadãos
que, pela sua alta moralidade, pe-
lo seu saber e pelo seu caracter,
se haviam tornado o alvo ctã eónr
fiança nacional e o penhor aas
verdadeiras aspirações políticas do
Brasil; . .

Que decorre do conjunotó - dá
historia nacional que já era taJ
talmente republicana, a situ&çáp
em que se achavam os brasileiros.

evolução quo conduziram ao Acto i desde antes üp, sú> Independeu-
Addtclohal, como urna satisfação
és tendências republicanas e íe-
deratlvas, que Já se manifestavam
então irresletlvélmente no selo do
povo brasileiro;" »"

Que' a esse acto se seguiu uma
longa phase política, de que ne-
rihum progresso verdadeiro resul-
t-ou para a Pátria Brasileira, a
não ser a tardia abolição da es-
crayidfio africana, conseguida a
despeito da corrente escravocrata, j

, já" nas vésperas da Republica, e
graças as Inadiáveis' exigências
da opinião publica nacional, cum-
prlndo-se desta sorte mais um dos
votos políticos de José Bonifácio:

Que a Republica Federal, fün-
dada no Brasil, ã 15 de novembro
de 1869, por Bsnjamin . Constant,
inapirando-ee nos mesmos eleva-
dos sentimentos de continuidade
histórica, legalmente reconheceu
a situação republicana, com m-

. comparáveis vantagens para o po-
vo' brasileiro e sem abalos e dila-
ceramentos fratricldas no seu selo,
porém antes, tendo tratado aos
vencidos, tal qual acontecera, na
Independência, com nobre gene»
rosldade e digno oavalhelrlsmo;

Que esses propósitos se paten*
tearam na conservação do Hymno
Nacional Brasileiro e na Bandeira

¦ Republicana, a qual adaptou U
: cotes e a fôrma1 da bandeira lm*
( perial, apenas com ás modifica-

ções indispensáveis, afim de ia-
eel-a corresponder, no regimen
republicano, ao obnjuncto daa
tradições naclonaes;

Que a Republica Brasileira, íns»
plrando-se na fraternidade uni-
versai, reconheceu e completou o
quadro dás liberdades publicas,
conservando, ,de preferencia, no
texto cónstitulcipnal, sempre que
possível, a redacçío adoptada pa-
Ia constituição da Independência,
desde que essa redacçío corres-
pendesse fundamentalmente ás
exigências do regimen republica-

| no!''
Que essa Republica, logo após

av sua fundação, patenteou os seus
elevados intuitos, nao s6 conce-
dendo as mais amplas garantias
te- ordem t de progresso^ como

: desenvolvendo' a dignidade .cívica
• óonsbiídando-a, mediante um
systema die festas publicas, poí

1 intermédio do qual vlspu cultivar
os mais nobres sentimentos uni-
veréaes, qije attestarao eternámen-

.¦'¦ te a generosidade dos seus impul»
sos e a elevaçSo das suas vistas;

, Que elia prestou; um, inaprêeia-
,' vel concurso á, verdadeira grande-
í isa e á íeiioldade de todos, os po»": TÓè. ao ter,, antes que nenhuma
; <wttr,a abolido em suas ;-, leis á
| (guerra de conquista, feito assen-

tat no voluntariado o renow
mento do exerolto e da marinha
xiaclònaes. tornado obrigatório,. ò
arbltrãmtntb nas questões mter-
nacionaes, instituído uma federa-
çío qüé, em vez de restringir,
sancolonou as justas aspirações
da autonomia local; acabado com
«s ordens honoríficas e tornado a
•ootitaçao dos respectivos títulos
Incompatível com os deveras, d»
cidadão brasileiro, destruído íun-
damentalmente todos os prlviie-
tios. farantídp a Jlberdade profts-
sional s Industriei, tldò a gloria

UmpérecJvel de proclamar a ver-
dadeira liberdade espiritual repu-
bllcane. em que assenta a polltl-
ea moderna, tornBndo-ee assim
digna do ser a primeira a sao-
pUr em sua bandeira a admirável
divisa que resume essa política, e,
finalmente, repellldo ura eaterll
parlamentarismo e *• esforçado
»er dar ao governo republicano a

r,-vr-.-.r-.r.íJ vní re-

cia çm 1822. em virtude doe lm-
pulsos do seu passado, conforme
ficou asslgnalãdo pelo martyrtò de
Tiradentes è peio mbdd por qüé
foi conseguida essa mesma mde-
pendência;

Que a gloria de José Bonifácio
consistiu Justamente em ter rc-
conhecido essa situação e feito
que ella transparecesse, atpaves
da ficção monarchioa. da mesma,
sorte que a gloria de' Benjamin
Constant e dos republicanos que
ánjpararam e orientaram o prl-
mélro governo da Republica Bra-
silélra está em terem reconhecWo
expressamente qüe' o reglmégx re-,
pubíicánd' 

'dómlná, 
de. íactp, to-'

da a organização política brasllei-
ra;

Que, em virtude dessas indes-
truçtlveis verdades, têm sido «J
será cada vea mala dever de to-
dos os governos instituMos no
Brasil, a partir <^e *Õ. üs novem- ¦
bro de 1889, reconhecerem semi'
Ibanta fatalidade e a ella sé sub
ordlnarem dignamente." limitando,'
desde logo o poder político á ma-r
nutençao da ordem material, ao
resguardo da fraternidade unlvetv
sal e cívica, da autonomia federa-
tlva e'dae liberdades publicai»,
conquistas estas que constituem
o patrimônio Inatacável da Pátria
Brasileira;

Qüe assim, pois, nenhum- «o-
verno que esteja na altura do sett
destino poderá, no BrasBí qttali-
ficar-se do dlscreclonarlo, ponque
ae forças irrevogáveis e inconvrssi-
tavels do passado brasileiro .'lhe
vedam esse arbítrio despotico e
tjtannlco. patenteado pelo smnl-
qullaménto de sua pretensão e
inanidade dos seus proposluos;

Que, pelo contraria todo go-
venno no Brasil, quer seja revo-
luclonarlo e' ostensivamente efleta-
toriál, como o actüal, ou nao,
deve oingir-se escrupulosamente a
pratica dos princípios republica-
nos. Incentivando com crlteí^o o
progresso Industrial do paii*

Que Uma' dlctaduxa realçando
esse programma 6 que , se pode
Chamar de republicana c (Ata. è &
fórhla mais perfeita 

'do 
|pverno

moderno, sendo a uriica iqué é
capaz de harmonUar inteJifarnenté
á fraternidade'.e iijordem • cóm' 1
liberdade e ó progreesó;' «

Què. á pára a fundação legal
desse govèímp pjüe.ò.-jpwo' brasl;
léiro caminha cada %-ez mais de-
clsiva e deaasscmbradamente. pois
qüe todo o seu passado, até hoje
tem consistido em preparar as con-
dlçoes necessárias 'ao; advento
desse feovemo. 0 qual |é aquéíte
què convém aos povos qtie digna-
mente encarnam a cíyllifeaçjtò mó*
dema; ;. •

Qüé, porem, para esse advento,
torna-se necessário que surja da
evolução natural de ,nc»a Patrjá
um órgão de merecim«nto exoè»
pcionál que resuma ém si o cof-
juneto dai aspirações delia e que
realize essa transformação poli-
«cá;

Que, no fundo, a constituição
da Independência, cbmó a. constí-
tülçáo republicana de 1891. eco-
stltuem espontâneas approslm».
ções desse fatal desfecho para
que tendem cada vez mais o Òc*
cldente e seus prolongamento»
cofoniaes quãésquer, cspeclalmen-
te americano», em virtude, da si-
tuacao' contempprarífa que («•
arrasta eo mesmo u.-mpo, fatal-
meute. pura a dlct:*Uura c paru
a republica;

Que nao é neccesairo. para que
a dlctadura rcpubülcana surja.
q-,lo uma lei ospefilal constranja o
gorerno diotatorlal a aastgurar as
liberdades publica», da ni^ma

sorte que nao * necessário qus
nenhum dispositivo lhe imponha
iejjtilr 

'¦.«* 
Inspirações corréspon»

dènjtes, '; 
porque, as tehíjencias

republicanas preexlatindo, a con-
statáçãc dessas tenaenclás do-
pende sobretudo do vàlcf morai,
InteUeotuai e pratico do orgao ou
dós órgãos'que oecupem as po-
slções do governo, em determt-
nado momento, pois, pompro que
áiõéi órgãos corresponderem á sUá
funcçfio, subordinarão o poder as
restrlcções impostas por ssme-
lhànte situação e a reconhecerão,
inclusive constitucionaimente;

, Que, se a actüal Assembléa Na-
eloriál. Constituinte alimehtlf( quaii
quer duvida a ^sse respeito, pôde
faclimenl»"dlEvrtRal-á, fçrmulando
a ,hyí>otbèse de què ò «Governo
Provisório, oriundo da Rgvolüção
de 24 dè Outubro de 1930. ao
invés dè classificar-se élle próprio
de discricionário, como o fez. se
houvesse- honrado de ser repu-
bllcano, e, haurindo forças numa
sincera veneração pelo passado
nacional, se tivesse tornado o oqn-
tlnuador desse' passado, apenas
fortalecendo a sua orginlBaçáo,
afim de melhor garantir a ordem
e assegurar a fraternidade e a li-
berdade; ' é' .

Que, se isto se houvesse dado,,
eese governo teria realizado eapon-
taiieameoto o typo da • dlctadura
republicana, sido credor de uma
lmmorredoura. gratidão nacional >
se coberto dè gloria;

Que è tanto mala de lamentar
què semelhante vantagem não te-
nha Sido conseguida, quanto «6
não o foi em virtude de gravtâ
erros que infelizmente são O resul-
tadó de profundo desconhecimento
do regimen republicano!
- Que, entretanto, èro virtude das
fatalidades a que esta sujeita a
evolução humana, embora os go-
vemos, tendam por toda a parte
para a fôrma diotatorlal. às. dl-
ctáduras qüé abraçam o despo-
t|smo e a retregradação são inva-
rlavelmentè eliminadas pelos pó-
vos. tanto quantp as democracias
qüe tendem para a anarchlá sao
igualmente por elles repellldas:

Que o parlamentarismq não
tem raízes htstorlcas em nenhum
des paizes do òccidente europeu,
a não ser há' Inglaterra, e que á
metaphysloa democrática, em suas
diversas fôrmas e tándèncias, é in-
capaz de prometer qualquer orSa*
ni?áç5õ estável!' '

Quê cànstltUe Um profunde
etrò político lmaginàr-so que «stii
ào alcance dè uma revolução òij
de um golpié de estado, trlpin"
phante, deregar ás leis republica-
nas e coliocar-se acima da Repu-
blica, Invocando para isto d exeni-
pio dos mais detestáveis despotls^
moa contemporâneos, fatalmente
votados, pela compressão da 11=
berdade, a! um irremediável ffa-
casso e á Incorruptível condemua-
ção da Pcfiteridadc;

.Que embora a constituição, te-
deràl de 24 de fevereiro de 1891,
seja BÜsceptlvèl' de aperfeiçoa-
mento, sobretudo na sua parte
qüè se inspira na metaphyslcq,
democrática, e nó' regállsmo po-
llticò, herdada do regimen colo-
njãl, através do Império Srapilel-
ré, os defeitos qüe ella aprasenta
pão são.de ordem a impedir a éf-
ficada de nenhum governo real-
mente republicano e preóccupado
com o bem publico, sendo esses
defeitos facilmente superaveis pe»
1» elevação do vistas da.oomman-
dqi político;

Que, seja como fôr, importa nu-
ma falta gravíssima concorrer pat
ra o enfraquecimento do governo
republicano, o qual, assentando
ria confiança é na respansablll-
dade. n&d pôde ser substituído
por nenhum arranjo que tenha
por base exactamenté o. contrario
dessas oondlções. isto é. a oonfu-
sâo, a Irresponsabilidade e a des-
organização publicas: .. ..'"'

Qué essô erro *, tanto mais gra-
ve quanto ao mesmo governo, ca-
be. como funeçao preclpúa, no
presente momento, manter a or-
dèm publica e promover com a
energia e a dedicação, de que ao
é capaz um poder forte, firmo j è
seguro dos seus altos, destinos
soclaes, .a incorporação do prole-
tariado & sociedade moderna:

Que a Republica Brasileira te-
ve a ventura irioomparavel de orl-
entar a sua acção, desde o seu
berço, pelos ensinos do maior dos
mestres da política moderna 

' 
e

que os exemplos legados por Ben-
Jarflln Constant e pelos piais gio-
rlasos republicanos que coopera-
rám. pára a «úa ,obrá, Inspirando*
se nesses ensinos . tornam boje
um. dever' iüdéollriayej para todos
<rç,'patriotas p de conservar..m8'1-
lhorando, a mesma orientação dé
1889; ;•

Que constltue. um crime de ter
sa-Repüblícá, de ieéa-Pattla é de
lwa-Humanidade confundir' as
imraarcessivels glorias da Nacao
cora .os éVro» p^iticõs 

"dè .ifüjá
rèsponsatllidadè todos partilha-
ram, Inclusive, em grande nane.
os actuaes detentores' dé poder «
pèrmlttlr que um cego esforço d«*
molldor vãmente, sjf vojte contra
a admirável construoçao iniciada
pelo . devotamerito dé *Tlradéntcs
continuada pela sabedoria de Jo-
«é: Bonifácio e completada pelos«wrorços do fundador da P.spúbli-
ca Braéllélrá; .

Que oé supremos Interesses do
povo brasileiro exigem' qdé seja
acatado e respeitado o seu passa-
da onde culminam; como vimos,
o» grandes áctos da eus Indepen-
dencia política e ds Republica, e
es seus antecedentes è oonseqüen-
cia» naturaea. comparados com os
qüás outros acontcimntos ou são
perturbadores ou secundários;

Quo esses InfcereMè* èoríde-
nmarrl. com- uma monstruosa e
criminosa ingratidão, tala o
qualquer mystlflcaçio què pra-
tenda attribulr a esse glorioso
passado as desgraças do presente,
erigindo, pelo contrario que se-
jam as suas eonquteto! preserva-
duit eus obra defendida pelo»

que se mostrarem dignei ds com*
prehendel-a s dé realmente opnti-
nüal-a;

Que a constituição de 24 ds fe-
vérelro dé Í8BÍ, dè'vé ser, pòr la-
to, tomada; cõmó base de todo
aperfeiçoamento crlkrloso e op-
portüno que se pretenda em qual-
quer tempo Imprimir á organiza-
çfto politioa de nossa Pátria, seja
qual fôr 0 gráo desse aperfeiçoa-
mento, porque, essa constituição,
aeslgnalando uma etapa do pró-
grèaso üümánd q«a honra dé. mó-
do' indelével a 'Pátria Brasileira*'séria' Um' verdadeiro parrlçiçüp
^rçcurár arbttrÊfriamènte ' menos*
prezal-a e rénegàl-a;

Qüé o projecto constitucional,
submettldo ao exame da actüal
Assèmbléà Nacional. Constituinte,
deve ser, pois,. enérgica e, resoiü-
tamente repellido pelos verdàdei-»
ros republicanos porquê, além de
outros viclos o defeitos, traz ó de
pretender quebrar a continuidade
histórica da evolução brasileira:' 

Que os povos marcam o seu va-
lor próprio pêlo apreço qüe tr|bu-
tam áfi suas tradições e què disto
constltue Um digno exemplo o
grande Povo Americano, o qual,
possuindo unia constituição poli-
tlcamente inferior á nossa, ecr-
ca-a, ha multo mais de um stcU-
lo, 4a sua veneração e 

"do';9ii 
res-

peito, e tira delia apreciáveis van-
tagens; £

Qüe. a nôs, brasileiros, com
mais forte razão. Cabe ò deVcr de
cercar de veneração, afim üj dl-
gnamente transmlttll-ô a nossos
descendentes o monumento éter-
no de generosidade política que 6
a obra dé nosso- maiores;

Que 
'.è 

oom esses., sentimentos,
estas convicções 8'.:estes propósitos
que a Organização dos Volunta-

i rios da Republica, .levando em
conta a fatalidade que neetè mo-
inénto pesa sobre o Brasil, e ins-
plrando-se no sincero desejo de
corresponder aos reclamos do seu
passado e ao seu.: glorioso rorvlr,

Apreàenta ao, projecto de con-
etltuição submettido ao exame é
r Bpprovaoao da aotual Assemblê--
Nacional Constituinte a seguinte

Emenda
gubstituá-sè ei projecto de Gon-

stitulção submettido ao exame da
Assembléa Nacional Constituinte
pèlá Constituição Federçl dé'24
de Fevereiro dé 1891; excluindo
delia as emendas da Reforma Con-
stótuolònal dé ltóó.. e", fazendo-sé
rio seu texto primitivo ás altera*
ções que se seguem:'•¦.'/ Preâmbulo '»$

Ádapíé-ae 0 séguihtè: , .'/.
.Nôs ca Representantes do ppvó

Brasileiro, reunidos em Assembléa
Constituinte, pára consagrar um
regimen de fraternidade e de.U-
berdade, que concilie á ordem com
ó progresso, ¦ decretámos é pro-
mulgãmos, em .nonié dá Família,
da Pátria e da Humanidade, a se-
euinte CoriÊtítulçapV ;

j»Ú«tl»c*9f«r
O regimen republico é d regi-

meu da, fraternidade universal,
pois foi elle què pela primeira'Vèsj
nà evolução social dos povos mò-.
dérnos, durante a grande explosão
íévolüdónárta1 francézà, de 1789.
Invocou'- >p ascendente politiod.
dessa fraternidade para orientar a
política moderna. Da fraternidade
universal ô que a Republica de-
duziu dlreotámente a noção das
liberdades publicas. O regimen
republicano é, pois, o regimen da
fraternidade e da liberdade e só
a comblnaíão desses dois attrlbu-
tos que lhe sao próprios ô capaz
de conciliar a ordem com o pro-
gresso.

A organização republicana In-
teressa tanto á Família, como á
Pátria e á Humanidade,-que con-
ataltueih os três grãos da sócia-
billdade humana, cujos; supremos;
interesses ella eáncelona, , sendo,
portanto, natural e Indispensável
que a constituição da Republica
se decrets' se promulgue em seu
nome, '¦,'...;

TITULO I
DA OBQANIZAÇAO FEDERAIj —

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Artigo 1.»

Substituam-se os palavras per-
petua e indissolúvel, pelas pala-
vras, livre e fraternal.

Aoorescente-sé a este artjgo:
Paragráphò .uijiéo..--- A' süí dl-

visa política 6 a divisa — Ordem
e Progresso — e à sua bandeira
á que foi adoptada por Benjamin
Constant Botelho de Magalhães,
fundador da Republica Brasileira.
e instituída pelo decreto n. 4 de
19 dé novembro dé 1889.

Justificação
O regimen, federativo assenta na

unjáò, fraíerrjal e livae dosEíta"
dos brasileiros; sendo esta; aiiáa.
a única basf deste regimen, dentro
da» normas repüblioai}às. Essas
normas sao ádinlravelménte/ ca-
tacterlüadas pela divisa política s
pela . .bandeira'.' âdoptadss pela
Rsbübljéá .Brasileira, em 18f».
Á constituição' íédéral' deve .pois,
para se còUecar na altura do seu
destino.. a.eUss se referir expres-
«amefite. consagrando em seu tex-
to essas conquistas republicanas.

-'./' \- Artlgè S.° ' :
Accrescente-se:

. ,1.1o r^.Bftp considèradaa sob.o
proteotoràdo da Dniàó as áreas
occúpados pelas trlbüs Indígenas
ainda existentes no território da
Repübliéa; .¦ I !W>- Esse protectorado *«rá
exclusivamente por fim garantir-
lhes á prôtecçio do Governo Fè-

Íirál 
contra qualquer violência,

uer cm suas pessoas quer em
seus territórios, assim como pró-
porclonar-lhes os recurso* de que
carecera pura o seu gradual des-
envolvimento bem estar e pro-
àMwof

JiiHtiricaçUo
Desde a nosis Independência

política, o fundador de nossa na-
oionalldade, José Bonifácio de
Andrada e silve, percebeu ser lm-
poüalvct conseguir a constituição
definitiva do povo brnullelro sem
primeiro ílxsr o e«u typo, pela
fuefia doa clemístes ethnicos qu*

lhe stõ próprios, Isto é, o ele-
mento branco ou «uiopeu, hoje
grandemsnte preponderante, o elè-
mento aborígene ou americano e
o elemento hegrò ou africano..
José Bonifácio justificou • as «nas
vistas pòiiticáe em duas memorips
— uma sobro a abolição da es-
cravldãò africana e outra sobre o
amparo aos sei vagens americanos,
A Republica, correspondendo aos
appelloa do grande patatfotá,' fun-
dou um serviço especial, destinado
A attendet a "esse ultimo objeotlvo.
Torna-se, porém, 

' necessário dar
fôrma política > a este serviço è é
este o fim da presente emenda,
qüe com maior amplitude J4' foi
proposta á primeira. Assembléa
NConstituinte da Republica, para
solucionar o problema. {Vide fo4
lhetfc- annexb, intitulado "Em de-
fesa dás' conquistas republicanas
do Povo Brasileiro — Acerca do
projeoto» dí uma nova constitui-
çlo para a Republica, pelo abaixo
assignádo).

Artigo 8.»
Accresçente-se ao paragraphó

unlco;
ou se Incorporará ao Estado do

Rio de janeiro, sé isto for preíe-
rido pèlá maioria dos seus hábl-
tantes, de acoordo com as normal}.
estabelecidas por esta constitui-
ção, ¦' .- , ,.v.

Justificação
Esta emenaa destina-se a asse-

gurar as condições indispensáveis,
sobretudo econômicas, que são re-
clamadas pela autonomia federa-
tlva. O Districtó Federal, qüe. é
essencialmente constituído pela
cidade do Rio dé Janeiro, fundln-
do-se com o Estedo dó mesmo no-
me, tranéformar-se-à naturalmen-
te na. capital deste, e isto attendè
completamente a essas condições.

^Artigo ?.•
substitua-se,'a numero 1 do j

1° peiò seguinte! — legislar sobre
o imposto global de renda e fixar
a responsabilidade dós bancos
emissores, ssndo garantida em to-
da a Tjhlão liberdade bancária;

- Aocrescente-sé no numero 2, de-
pois das palavras — "estadia dè
ftáviÒ3" — ns seguintes: "e de ae^
ronáves".

Justificação
No que se refere á liberdade

bancária, esta emenda J4 foi aprei>
sentada á primeira Constituinte
Republicana, por cidadãos de re-
conhecida elevação de vistas •
Insuspeito desinteresse. (Vide fo*
lheto annexo já por nós. citado).
O assumpto é de importância ca-
pltát para a pratica do regimen
republicano, tornando-se pòr Isto
a sua adopção indispensável. Os
demais detalhes ' tratadois visam
netualizara constituição de 24 dè
fevereiro de 1891.

Artigo 9.»
Supprlma-ee no § 3o a phrase\

revertendo, etc., e substitua-sè
pelj, seguinte: e n&o fôr tributa-
da pela União. .'JuHtUlcaçao

Também esta emenda Já foi
apresentada à Assembléa Constl-
tulnte dè 1890, nas mèeraaá con-
dlções da anterior (Vide annexo,
cítadb) e visa garantir a livre
iniciativa econômica dos- Estados
dentro do regimen federativo. £3
ia permltté que cada Estado fo-
mente criteriosamente o dèseni
volvtmento de seus recursos ma-
teraes, sem prejuízo das attrlbul*
ooes fedéráes.¦

Artigo 12.»
Supprimam-se as palavras —

"cumulativamente ou nâo" — s
acorescente-se no final: "estabele-
élda á eompetcncla pela prlorlda-
de de lnioiatlva.

JTUítlflCSÇftO
A emenda proposta a este artl-

go tem o mesmo objeotlvo dás
anteriores, e visa harmonizar os
interesses da.União com' o Boa
Estados, afastando a posslblllda-
dè de conflictos e evitando a du-
pia tributação.' .

Artlgp 14.»
Redija-se a primeira parte deste

artigo da seguinte forma: AS íór-
ças de terra e mar sâo institui-
ções permanentes, votadas, nó In*
térior, á manutenção dá ordem
material e á garantia dá fráterril-
dade, dà liberdade e das leis con-
stitUcidnaes ' da .Republica, 

'destl-
nando-se, no exterior, á defesa da
Pátria.

Justificação
Constituindo a força publica

Um elèmeüto compressor oujá àpA
plicáção dç.vé - caracterizar ó gè-
vérno/repübilcân . a redacção des-
ta érnénda tem por fim attinglf
èèse obJectivoJ

Artigo 15.»
Substitua-se pelo seguinte: . A

soberania naolonal será exercida
pelo Pódçr pxècutlyo; ápiutldó
pelo Congresso Nacional e pelo
Poder Júàiolárlf.'

Pàfágràphó unlco — Pará 4ei
rlmlr os cõnflict^1" que surgiráth
entre esses três poderes assim «o*
mo^nttf os pód;res da Upláo è
ÓS. do» Estados terá competência
ixclwiv»'e üTèoorrível ó Consà-
Ihó 8upremo da Republica.'' Acorescéntè-sé bndà convier; •*¦
Artigo i.. —O Conselho Supre-
mo da Republica será constituído
pèIo,'prèai&titó'.'dá, República, pé-
ló p^èíldérité dó.Cõngresso N|-

mo Triiniaairnsiimi. por um dl
legado dos Estados do Norte 4<
páiz, desde o/Aftftõn&s á^é á Bá
hia, íj|flluj|lté, MT üm d «legado
dO Centro abrangendo os Estados
dó Espirito Santa Minas. Oeraéa.
Goyaz e Rio dè Janelrp. por üin
delegado do Sul.. abrangendo os
Fitados dè São Paulo, Hatto
arcaso, Paraná, santa Cathi>rlna
e Rio brande do Sul. e. finnimen-
te, por um delegado da capital
Federal.

I 10 — As. reuniões da Conse*
)!io Supremo serão prendidas pelo
Presidente da Republica, e. ns
falUi deste, «ucotoslvaniente pelo

presidente do Oemgrssap Nwíçnal

bunal Federal. •
I ae — Para-au suas deliberar

ições, será necessária pelo menos
a presença de cinco de sèuS mérn>
bros. ;-¦•.,.

Art. --Além das attribulçoce
cétatielacidas no á*t. .•••» o Oon»
aelhó Supremo íunccionarf tam.
bem como órgão consultivo, sem-
pré qüè for pelo Poder t Executivo
»Õ)lcÍtado ó seú parecer sobre
qualquer assumpto relevante e de
interesse geral,

Paragrapho único — Nes,te cásp.
os éeuá trabalhes poderão ser aur
xniados por câmaras especializa-
das oii technlcás, criadas ppra esse
fim, sem remuneração alguma,
assim ioóínó P*ios è*-Ç*»sldeiites
da Republica, com, residência ha-
bltual ou tepoporsTíá na Capitai
Federal, e pelos altos . funeciona-
rios federáeé . aposentados, em
igualdade de oondlções.
• Árt. .... Para eleição dos de-
legados d<» grupos de Estados do
Norte, 'do Centro é dó Sul dó pais,
cadê, «atado designará o seu repre-
sentante por eleição dlrecta de
sua Cabitai, Indicando estes por
maioria o delegado do respectivo
grupo, í salvo p caso do Dlstrlcto
Federal, em que â eleição será
direotá.

. Justificação
A necessidade de attender ás

condições fiiúdámentaes da orga-
nlzação republicana, tornandó-a
estável è aífastando dellà, tento

Suanto 
possível, as possibilidades

,e conflictos, é què Justifica a
presente emenda, cujo intento,
oréaiido o Conselho Superior da
Repubiioa, não é outro senso ode
justamente, dirimir os inevitáveis jattrictos resultantes dá co-exls- i
tenoia de podéres. Na constituição | n
deste Conselho a emenda pro-
posta tem'por fim tornal-o um
órgão superior, . tanto quanto
posslve 1, aos Interesses' locaea é
parclaes, afim de fazer predomi-
nar em euas resoluções o interesse,
gerai. Como a sua principal íun-
cção é, por aatürçíB,- periódica,
coucedem-eé-lhe attribuições con-
sultlvaa, visando.,, o aproveita-
mento 'de todos . os valores e ea-
perlenclae, o qüe lhe facultará
uma existência permanente e utll,
dentro do' regimen administrativo
federal.

SECÇAO I
DO PODER/ LEGISLATIVO

Capitulo I
DISPOSIÇÕES GERAES

ÁrtigÓ 18 -i 6 i«
Uni dos aperfeiçoamentos que

comporta a organização repu-
blloana ,6 sem duvida, a câmara
unlca orçamentaria, oom a repre-
séntáção Igual por Betados. Nó
caco,, porém, dé ser impossível
conseguir-se eeee aperfeiçoamento
com unia tal rçipresentação, será
preferivéi; seguir os álVitré ad-
optado pela Constituição Federal
cie 1891, e manter o Senado Fe-
ctet-ál.,, Òom effeito, segundo
aqueila oohstltuiçao, a tíamara
dos Deputados è composta dé
representantes do Povo Brasileiro
é ó Seriado Federai de represeh-
tantes dos Estados. A Igualdade
de representação, que é a base
da constituição deste ultimo, cor-
rige até certo ponto o exaggèrado
predomínio dos grandes sobre o»
pequenos Estados, afastando as
perturbações dahl decorrentes,
pelo que na ^hypothese aqui for-
mulada deverá ser mantido ésaè
ramo do Poder Ixgislattvo. No
caso de ser oreada a Câmara uni-
ca, as alterações dó texto cónstl-
tuoional são facilmente fonnü-
laveis. .

Artigo 8»
AicçresoenteHíe: .,
Dentre os quaes deverão oonStáf

os seguintes;.
1 -— Os saoèrdotes, seja qual for

o grão de sua hiwarohla espui-
tuel, e ce religiosos regular** e
seculares' dó quaesquer religiões,
assim como os theorlstas, os kfr
tistas e os què exerçam qualquer
funeçao espiritual*

3 — Os funcolonarjos pübllcos,
civis, políticos e militares.

Justificação
O governo constltue unia fün*

cção social de caracter. pollWco,
isto ô, pratica e, pec este razão,
dèvé ser exercido, em todas as
áüaa modalidades, exciüsivamsnte
por pfátíooíi. As emehdáé, acima
já foram propostas i , primeira
Constituinte Republicana, cóm
esse' objeotlvo.- (Vide ánrièxó ei»
tadó). Elias visam garantir poli-tlcamènté a eornplèta separação
entre o poder espiritual è ó po-
d«r temporal, é á liberdade espl-
ritual, que" é a base do regimen
republicano.

Cioitulo IV
DÁS AT1BIBIIIÇOK8 DO CON-

GRESSO
Artigo 34

Aoor«scente-«s ao n. 1°, depois
da palavra —* ttnnualmenteV.as
palavras t-í acceitando ou rejél-
tánda em flòBo si propostas nüt
lhe fortn» ,snrésentarta)r pelo Po-
<M Executivo; embora ftthjiámcit-
lande era detalhe o» motivos' ali
séit ptoceillniento. , . , v,

Supprlmam-8è . totalmertt* «v?
ns. 8° o 33°, e, no n. 80°, ai pá-
lavras — o ensino superior. ;

Justificação
. Como acontece com as emendas

referentes. a outro» artjgoji ante-
riorea, estes tám por fim fperfel-
coar noéaa organização admibls-
tratlva e preservar de violações o
regimen republicano federativo,
Já tendo sido. em parte, ápreaen-
tàdàs á Constituinte de Í6!)b (vi-
dé annexo citado.) A sua acoelta-
ção, pelos motivos expostos, lor-
na-si necessária.

Artigo 33
Supprims-se no n. 2 as pala-

vras — a ImnilgrsçAo.
Supprima-se 0 n. 3.

' Justificação
O òbject|vo destas emendas o

tembem preservar o regimen ré-
pubÍ\cano fsdeiratlvo. A suppras-
são dás palavras a Iramtgração
Inspira-se, de modo especial, no
propósito dè resguardar o typo di
hossa raça dé alterações profün-
das em sua formação,biológica e
social. '

SECÇAO II
DO PODER EXECUTIVO

, Capitulo I
DO PRESIDENTE E DO VIGE-' PRESIDENTE

' Artigo 41
Substituam-se no S 9°, n. 3, as

palavras — 85 aunos, por —; 4ü
aiinos.

Artigo 43
Substltua-so neste artigo a ex-

prssiáo — pór quatro annoa —
pela expressão — pór' sete annos.
Substltua-se Igualmente o finai
pelo seguinte: — podendo ser re-
eleito por mais dois períodos, des-
de qüe na 'ejunda eleição com-
siga dois terços do eleitorado e
na terceira três quartos, findan-
dó, porém, em qualquer hypothe-
se, o mandato presidencial, ao at-
tingir o presidente 63 annos dé
Idade.

Façam-se as alterações necessa-
Tias para adaptar a esta emenda
os dispositivos constltucion&ès que
com éllá cóllidam.

Capitulo III
DAS ATTRtBUIÇOES DO PODER

EXECUTIVO
Artigo 43

Accrescente-se ao começo do
. 1 o seguinte: Legislar sobre

assumptos de interesse pubiioo,
sempre que fflr reclamado pèlá
salvação da Pátria è ^d* Repu-
Wlça.

Acorèscente-se ao ,n. 10: —
B dissoivel-o, excepcionalmente,
quando o - interesse publloó assim
o reclamar, fundamentando: as
razoes do seu acto.em manifesto
dirigido ao pala e fixando simul-
taueaínente o dlá em que deverão
ter logár as novas eleições, cuja
realização nunca poderá exceder ó
prazo de Úò dias.

Capitulo V
DA RESPONSABILIDADE DO

PRESIDENTE
Artigo 53

Accréscente-se antes do para-
graphó unlco o seguinte:

| lo — A eccusaçãó a que se
refere este artigo poderá per feita
por qualquer cidadão brasileiro
maior de 42 annos, não podendo
ter recusada pela autoridade com-
potente, sem fundamento cabal
què tehha a devida r-ublloldáde.

Substltua-se as palavra» — ps-
ragrapho unlco, por — t 2o.

Justificação
, Todas estas emendas tem por
fim fortalecer a estabilidade, a
responsabilidade e a continuidade
do governo republicano.

Os princípios republicanos, não
alimentando préoonçeltpii , contra
0 poder, exigem apenas que, pala
appllcacáo, este se tome o garan-
tldor dãs condições íundamentaes
do regimen correspondente. Ten-
do sido levadas em consideração
essas condições nas presentes
emendas, ellás se recommendam
á accsltà^âo' da áctual Assembléa
Constituinte.

SÈCÇÁO III
DO PODER JUDICIÁRIO

Artigo SS .
A manutenção da dualidade do

Justiça toma-ee Indispensável pa-
re garantir o syetema federativo,
oabendo á União legislar sobre os
assumptos de interesse geral e
aos Estados legislar sobre os as-
áümptos de interesse local. A ne-
eeasddade de estabelecer uma rela*
cão entre a justiça federal e a
justiça estadual deve ser, entre-
tanto, attendlda, mediante trlbu-
naes Ou Juizes tederaes, conforme
o qüe for conveniente em cada cá*
só,, annexoa sos superiores' trlbu-
naes de cada Estado, de sorte qu«
ao Supremo Tribunal Federal fi-
que reservado apenas o Julgamen-
to .das causas em que seja lnvo-
oadà oom fundamento a interpre-
tação da Constituição dá Repu-
biicá.

TITÜLÒ ÍV
DOS CIDADÃOS BRASILEIROS

SECÇAO I
DAS QUALIDADES DO CIDADÃO

BRASILEIRO -
V Artigo 89

âupprimam-se os nrs. '4* e 8«.
Supprimam-se no n. 6" as pala-

vras — por outro modo.
Aoorescénte-ee: 7à — CS estrao-

gélrós, iivtét residam ou não no
Brasil; que prestarem serviços rs»
levantes á Humanidade oü espè»
olslmente á Republica Brasileira,
e os Portugueses que desejarem
adaptar a nacionalidade brasllei-
ra. ficando entendido que não per*
derão por Isso cs foros de sua na-
clonalidade.

Justlricacfto
, A vida cívica exige que a sol!-
darüdade enúe cs cidadãos assen-
te ein sólidos fundamentos mo>
rses è políticos, pio comportando
laços arttfjclaeè e qüe não cot-
respondam á realidade dessas con-
dlçoes. O unlco caso excepcional a
attender ô o dos que por serviços
relevantes á Humanidade o espe-
clalmènte á Republica Brasileira
e pór laços ds solidariedade IiIh-
torlca sé associem de modo geral
aos destinos da Pátria Brasileira.
Estes emendas }i foram quasl que
totalmente apresentadas á primei-
ra Constituinte Republicana, con-
atando do folheto annexo a que já
nos referimos.

Artigo 70 :y
Supprimam-se Óa ná. Io e 2o do

paragrapho 1°>
A emenda acima quando apre-

sentada á primeira Coasiatulnte
Republicana foi fundamentada da
seguinte maneira! Estas exclusõès,
além de odiosas, são * illusprias,
porque, nem os mendigos são os
únicos cidadãos ••dependentes.'' e
nem os analphabetos sao cs uni*
ces cidadãos "incompetentes" pa*
ra exercerem â apreciação pojltl-
ca que a funeçao eleitoral suppõe.
Pode acontecer quo haja muitos
mendigos e muitos. .apalphsbêtoa
superiores «m critério moral 'o,só*
cdai á multes capltellstes^e letra-
dÓS. , .', . .;«
. SubstltUa-ee o n. 3o pelo ee-
guinte:

Todos os funodOnarlos publl*
oes, civis, políticos e militares.

auptlma-sé ò n. 4o, óü esten-
da-se a Incompatibilidade a todos
Os theorlstas. '

..'.•¦ Aocrescenite-ee:
í S 3° — O voto será sempre as
claras, devendo o eleitor escrever
em um livro, dó próprio punho ou
a rogo, o seu nome e o nome do
cidadão em quem votar,

M°- cada eleitor poderá de*
legar a outro a sua funeçao, Com
ou sem poderes para este trans*.
mlttil-a a terceiro.

Justificação
Estas emendas visam reoonhe*

oer. no que se refere ao regime»',
eleitoral, a situação republicana
em que se acha fatalmente ó po-
vo brasileiro. (Vide annexo a qui)
Já nos referimos).

Artigo 11 '
Supprima-se no J 1° o n° a),

porque tal disposição, sendo ine*
xèquivel, daria legar a lnterven-
ções abusivas por parte da podei
civil.

Justificação .
A Justificação dessa emendei

torna-se desnecessária ,por constar
da mesma. (Vide annexo citado).

SECÇAO II
DECLARAÇÕES DE DIREITOS .

Artigo 73 e paragraphos
eubstltiia-se o titulo desta se*

cção, Declaração.de direitos, pelo
seguinte: Qa-^ntlas geraes de or-
dem e progresso em toda a União.

Justificação
As garantias estabelecidas pela

artigo 72 e seus paragraphos vi-
sam assegurar *, ardem e ó pro-
grosso; conciliando estas duas ne-
oesaidades da organitiaçao social.
Dahl a substituirão proposta nes-
tá emenda, que Já foi apresenta-
da á primeira Constituinte da Re*
publica. (Vide annexo citado).

Substltua-se nc texto dó artigo
7a a palavra direitos, pela pala-
vrá deveres. ,

Justificação)
No regimen republicano é o con-

juneto dos deveres dos cidadãos
cujo cumprimento deve ser ga-
ranttdo, sendo elle que assegura
o ascendente supremo do bem Va'
blioo, alvo constante e invariável
da Republica. Torna-se, pois. ne-
cessarlo aceenuter na .Constitui-
ção Federal que so o cumprimen-
to de toes deveres é capaz de con-
seguir esse déalderatum, e, dahl o
fundamento da presente emthdà»

Paragrapho 2.°
Acòrescente-sS' ao 12°: ficando

desde Já extlnctas todas as or-
dens existentes. Porém, a União
como os Estados podem instituir
prêmios honoríficos, como meda-
lhas humanitárias, medalhas de
campanha, medalhas induetrlaes,
coroas cívicas, mediante regula-
mentaçao legal, sem que dahl re-
suite nenhum previlèglo especial.

Os cáfgos públicos. civis eerfio
preenchidos, no gráo inferior, por
concurso; ao qual serão admlttl-
dos lndistlnotamente todos os d-
dadãoo brasileiros, sem se exigir
diploma algum de habilitação in-
tellectual. Os cargos superiores
serão de livre nomeação do Oo-
verno, devidamente fundamentada
e excluída também qualquer con-
diçáo de diploma. Os cargos me*
dios serão preenchidos mediante
aeoesso por antigüidade, o só SR*
cepolónalmente por mérito.

Justificação
Essa emenda tem por rim ga-

rantlr o Justo ascendente dos ha-
bltoa republicanos, afastando dá
vida publica as desigualdades des-
potioas • toda a possibilidade de
retre-gadação arlstrocratlca e regi*
llstaf pela extlücçáo dos prlvlle-
g;os correspondentes, inclusive 'os
qüe decorrem de títulos e~ dlplo-
mas, afim de qüe prevaleça, tanto
quanto poMlvel, exclusivamente, ó
merecimento pessoal e real. (Vide
annexo citado),

Paragrapho S.é
Substitua-se «16» pelo JS»

gúmte: '.
Será garantido a todoa os clda-

daos, nacionaes ou estrangeiro*,' o
culto dos mortos, medlan s/ln-
stitulção dos cemitérios civis, sem
prejuízo' dos cemitérios religiosos '

particulares, e abolidos os prevl*
lègios funerários.

Accresoente-ee:
I 8o (a) — B' assegurado o èa-

Urro gratuito dos Indigentes qus
não deixem parentes e amigos
com recursos capases de oustear*
lhes os funsraes. '.-¦;

I B« (b) — %' garantida em to-
da a plenlntude • personalidade
humana apõe a morte. > oofise-
quencls, nenhuma autópsia ou
OUtra Intervençáo no cadáver será
realizada sem expresso consenti-
mento da família do morto.

I 6° (o) — Será garantida a na-
clonalidade de todos os nascido*
no Brasil, ou em situação equi-
valente, mediante o registro civil
de filiação.

I 59 (d) — V garantida a ple«
_|<f Conelue na 13» pagina \
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PROBLEMA K. 18C

. "Ós Jericos"
(Titulo do autor)

Por Eugênio Pinto, Nictheroy
;: -'pretas ~ 4 Vs

¦MÜHMMÉáM

I

i i
fTf-ffVfflfffttff* »Sa

Brancas — 9 ps
RÜTÜBd. SPlp. 1T6. pClC4. lBrS.

Mate em dois
8. P7. 8.

8e 1».

SOLUÇÃO DO PROBLEMA N. 163

(Knleling)
1, D6T.

.B4R. -VC, xD 8. T em BR mata
B outro ¦ DemÜR
C8B D1T
C6BB PxO
C5B D6B
C60 P-iP
C6BD, T vert PxP ou. DxB (I)
P4B, D liar, 3B, ad D em 6B ou xB
Outro DxR

7 variantes. » duaea, 8 ft pon*
toa.

» ii ¦¦ ¦-—*—-»

(II)

' DA EXPOSIÇÃO
Mnguein marcou pleno!

8 ft pontos — Eugênio P. Pe-
relrá (lance impossível: l...Bc5;
erro de escripta: l...Crf3): or-
lando Huguenln (lnsuíflclencla:
1...C6B; omlasfto da variante
C8BR) — "Apreciei multo o pio-
blenia do sr. Knleling. Apesar qa
D «ta* mn tant- Isolada e ser
visível & prlmplra vista a sua ln»
tervénçfto no 'acto ílnal', custei a
encontrar a chave desse optlmo
trabalho"); Aymoré (dual falsa:
1...B4R o*i 6R, 3, T em 6R/D
cm 3R mate; omissão de 1...
P4B).

4 ft pontos —Curioso (lnsum-
ciência: 1...C6B; <Mni8sao da dual
I; Inclusão taòlta do» íanoes Dxc
• P4B no mate unlco de DxB).

4 pontos — Avlls (omissão dos
lance*» Í...DxC. P4B, CflBD e
B4C; Insufflciençla: 1...D8T, em
vez de D horlz).

3 ft pontos — Qnastmotio (dual
íalsa! Í...B4R, B8R, 2. D èm
BR/T em 8R mate; <>mlsaao do
lance 1...DXO; erros de escripta:
I...C8BR, C4B, C30. 03BDJ. , ,

Regularmente devastadora a
maohlna Knleling no que dia rea-
peito áa variantes!

Entre oa sojuclonlstaá èx-eott-
roúcuraò ha Una que têm conti-
nuadó a mandar todos òa deta-
Ihiés; pois, Imaginem, tres doa
rh-ala eximtos cahiram no mesmo
em>. que Aymoré e (Juaslmodo,
casando o mate dé D3R com o
lance 1...B4R! Ha ahi qualquer,
disposição hj-puotlca das peças,
aem duvida.

Este problema marca um lnne-
gavel avanço na senda que o Koô
vae tfrllhando. Tem um Jogo vai-
•rolar <0u de interferências) mui-
te apreciável: 1...C8B, OBB e
C80. O movimento .Ilusório do B
é uma gracinha a que o próprio
autor taWéa'nâo teria attribuido
tanta importância. Não somente
enganou lndp para 4R, como tam*
uém todo par* 8R, pol" houve
quem desse "mate" apôs este ulti-
mo oom T5R...

SOLUÇÕES EXTBA-CONCITRSO
Bandeirante, Nutan Be<*ér, José

Canalè, Lya Barreiros Quedes, Joaé
Muni* Gitahy, Jaoob Bedtef,
l. M. Henrique Waieman ("Mui*
to bem, amigo Knleling! O sr. est*
fazendo jús ãs referencias elogio-
sas que de al me fez o dr. Mau-
rlolo Levy"). -laj-me Arêde, Ayrton
Marques, Reteilho, Datllogíapo,
Neôpliyto, H. Pito, Capichaba,
Avloeria, , Manoel Lula Teixeira
Dantas, B. Pinto ("Ümà» semana
de problema* brasileiros, um de
autor que progride sensivelmente
e outro de -estreante que pròtostte.
Multo Jjem. Parabéns a ambos"),
Rose Mary, Lapeano, Hawel, Lula
Martin,' ppclçet Pose. Acyr Mar-»
ques ("Chave eepeot-aculor que. me
deu trabalho para descobrir").

Peru mandou a chave¦. como
"DST", evidentemente um erro d*
escripta apenaa.

SOLUÇÃO DO PROBLEMA
OA CHÁCARA

mA Primeira Margarida"
1. T1B.

tesolVlde por:
Peru (**paratoeiriã,ao autor. Como

¦estréa. é formidável. Que eüe oon*
tini** assim e o que desejo"), Acyr
Marques. Pocket Poke, Hawéi, U-
peano. Rcee,. Mary, E. Pinto. Ma*
noel Ii. T. Dantas, Avtoena, Oa-
plohaba, H. Pito, Neophyto, Da*
tllogiapo, Reteilho, Jayme Aréde.
C. M. Henrique Waisman ("Bom
çomeool"). Noé Knleling. Jaoob
Becker. José Munia Oltahy, Lys
Barreirai Quedes, Bandeirante.
Curioso, Aymoré. Quasimodo. Or-
Updo Huguonín ("«mboca tendo
Ò R íufíooado entre as prop«M
pet*aa • dois PP dobrados, é uin
trabaihô que agrada pelo ImpM-
visto de sua chave de sacrifício
e pelo tentador 1. DBBD, reba*
tido por Í...P6B"), Avlls, Bugs*
nio P. fcírel***. ;

Erraram a solução oom a mi*
ciai R18 oa eogulntcs: Nutriu Be-
t-ker, JOté Canalé, I.ul-e Mnrtin e
Ayrton Marquesl Sao quatro ta*
chás reluzentes que o novo guer*
rejro d* terra do "Aymoré" pode
embutir d«*4* IA n» «ua maça rir-

«**u.

gem. R1B fracassa diante de
1...B8TX.

Reclamaram outrosim furo» com
1. BxPT e t. BxPR, respectiva-
mente, os srs. Lys Barreiros Que-
des e -losé Muniz Gitahy. O pri-
m-elro se refuta oom 1...P0D e
o segundo com l...PxB.

Este é outro problema de espera
do typo que seduz os prinolplan*
tes: Rei preso numa rede de peões,
Dama. branca aguardando o abrir
daa janellas, Cavallos noe ílancos,
etc. Lavrou um tento, porém, O
dr. Américo Pereira, engendrando
uma chave de bom talhe e passan-
do t".o formidável "bluff" e<Mn
uma simples "Margarida" em BEIS
solucionistaa deste tamanho.,,

A respeito da dedicação do tra-
balho ao Grêmio Literário Buy
Barbosa de Bangu, recebi do se-
nhor Reubem dó Nascimento á se-
guinte notlnha:"Venho oomo sacio do Grêmio
agradecer ao illustre collega a gen-
tlleza, não se esquecendo da nossa
querida sociedade mesmo distante
como esta. Apreciei multo a'Margarida* què nos foi offke-
cldá, cuja chave é Tel."

RECADOS POR NOSSO INTER.
MÉDIO ,

Miss Dorls, Idel Becker, Betai*
i lho, Aymoré e Mlle. Sonla pedem

a transmissão a todos os compa-
nhelroei e leitores deita Secção dos
seus melhores votos para um Feliz
Anno Novo.

Conseguiu o Avlls resolver afi-
nal o "Zeppelin", maa só depois
de terminado o prazo official.
Custou a levantar vôo, diz o
Avlls. .

SOCCORROS AO RUBINSTEIN
Vimos dar conta do que tem

havido a respeito dó movimento
de repercussão mundial prô-
Rubinstein norteado pela revista
do xadrez austríaca "Wiener
Boha<5haeltung".

Na impossibilidade de remetter
a quantia levantada por interme-
dló (ie bancos ou agencias de cam-
bio, ooncebemop a idéa de com-
prar notai austríacas na praça e
envlal-as, se era possível, pelo cor-

-relo. Chegámos assim a obter 30
schllllngs por Rs. 82$0Q0, ficando
oom um saldo dé Rs. 388000, fóra
9 que . pretendíamos contribuir
pessoalmente.

Depois de demoradas e lnfru-
ttferas tentativas de adqurlr mfils
notaa austríacas, resolvemos syn-
dlcar emfim sobre, a maneira mais
pratica de reanetter o dinheiro.
Soubemos então qúe pelo correio
sob registro não aerla possível,
Vistas as restrlcções Impostas pêlo
Governo; sem registro, seria cor-
rer o risco, nomlnlmo; de tuna
apprehensáo da quantia, com pro-
vavels oonsequenclas desagradáveis
para ó remettente; pela reparti-
ç&o de Colls Posta ux só poderiam
transitar quantias superiores á
somma que tínhamos conseguido
reunir.
-' Escrevemos então à revista"Wiener Schachzeltung" expllcan-
do a situação e pedindo qualquer
esclarecimento ou Instrucção qué
fosse compatível-com o caso. As-
sogurámos-lhes que haveria ao
seu dispor, onde e quando pudes-
sem. recebel-a, a Importância de
50 schllllngs, pela qual pedimos
que nos reservassem, de accôrdo
com os termos dò aviso ha "Bri-
tish Chess Magazine", tres exem-
plares da obra do Rubinstein, e
terminámos solicitando. * Informa-
ções sobre o Rubinstein mesmo
e o andamento do preparo do
Urro.

CONFIDENCIAS ENXADRISTICAS
(Schead)'_

Continuação do 8* artigo:
"Ém 80 de agosto dò meemo

ánno, dada a grande repercussão
dos torneios de Joinville, alguns
ofeiçoados, tendo A fretnté o sau-

i', ¦- •*'.' i'1 ' <-.. , , •', f. | reata
| Conclutüo da 12" paoiík»

LISTA DE PONTOS
quasimodo (Ney de

Carvalho Teixeira) ...
EUGÊNIO P. PEREIRA
Avlia. .
Aymoré
Curioso
Orlando Huguenln

.••••>•••»•¦*•»«

itMMIMIIIM
itMIllHII

100 ft
102 ft

99
68
91*»8 ft

O MATCII CAMPOS-BANGO
Partida A — Temperatura 25»;.

ventos N.O.; pequena resaca em
São João da Barra.

Partida B — Temperatura 82<t
ventos S.E.r nuvens; ligeira tro-
voada; pastores alerta.

Partida A *- *
Brancas — Campos .

1. P4D/P4D; 2. PÍBD/P8BD!
8. C3BD/C3B; 4. B5C/CD2D,
8. PxP/PxP; 6. T1B/P3R; 7. D4T/
B3D; 8. P5C/D3C; 9. BxO/PxB;
10. 08BR/R2R; 11. P8R/C1BJ 12.
OxB/DxO; 13. B5C/02D;-14. 6-0/
C30; 15. D2B/P3TD.

Deu-se o qua ae -*l*elegraphou"
oom a volta do O pr a 3D; eUe
atacou a D br. B, em seguida, o
PT atacou o B br. Não precisa»»
moa mala do que melo-olho para
v-er oomo ae pretaa continuarão.
Maa as brancas não quererão per*
der a Iniciativa è tratarão de dea-
cobrir alguma linha marcial.

Partida B
Brancas — Bangft

1. C3BR/03BR; 2. P4D/P8R;
3. P4B/P4D; 4». P3R/P4B; 6.
PxPD/CxP; 6. (J8B/C3BD; 1.
P3TD/PxP; 8. PXP/P3TD; 9. C4R/
B2R; 10. B3D/B2DJ 11. 0-0/P3T;
12. P40D/D3C; 13. CBB/TÍD; 14.
B2C/B1BD; 15. D2D/B3D; 18.
-P3C. -. ,i'.. .

Como Jft Indicamos, nós teria-
•noa jogado 14...P4TD. rompendo
O ládò da D, porque se: 15. p5C.
seguiria um conto das Mil e uma
Noites, assim: 16...CXP1; 18. BxC.
ÔxCj 17. BxP. TÍCR; 18. BiÉP,
P4RI ameaçando simultsneamenté
DxB, B«T, eto», oom um ataque
muito forte.

Não o querendo fazer, as pre-
tas poderiam •, ter Jogado então
B3B e CD2R. afim de collocar o
bd em 8R. onde havia de influir
baétant*. Recuando 0 BD pata a
casa materna.-fléa esta peça íóra
de aoção. Imagine se ella esti'
vesse em c8 na posição actual da
partida I '

Talvez tenha sido Infundado
temor de B5B ou de C5B avançar-
sé 18. P3C, compromettendo uin
tanto as fortlflcaçóea reaea. Va*
tnot ver.

. Tanto denioròu . a "Wiener
Soliachaeiturig" èm responder que
Já desanimávamos, quando em no-
vombro ohegou-nce ás mãos uma
carta,, datada de 27 de setembro
maa p<*sta no correio vlennense
em-27 de outubro...

Nesta oarta a "Wiener Schach-
zeltung" se limitou a'nos dar
varlós endereços, presumivelmente
de agentes seus, túdps na Europa
— menos um, que era das índias
Hollandezas —- porá onde pôde-
riamos talvez obter cambio e
remetter o quantum da subsorl-
pção. Do Rubinstein ou do seu
livto — nnda!
..Figurando nessa lista um en-
dereçp na Inglaterra, esorovemos
lncontlnentl A pessoa Indicada,-
expohdo-lhe o caso e pedindo, acd-
ma de tudo, lníormaçfles aobre a
situação do Rubinstein e o livro
projectado. Dissemos tambem qüe,
tendo sido levantada a sübscri-
pçaò sob o compromisso de ser-

' mos brindados com exemplares da
obra do Rubinstein, competla-nds,
diante do silencio ou da lndiffe-
rença da revista, obter maiores

.esclarecimentos antes de qualquer
remessa He fundos.

Acaba de responder-nos o dis-
tlbcto cidadão inglez a quem dl-
rlgimos o pedido de Informações,
dizendo que 1) Bllo não é agente
da "Wiener schachaeltupg", mas
üm simples asslgnante que não
sabe mala tío que nós a respeito
do assumpto Rubinstein; 2) Sem*
pre ha qualquer coisa de exqui-
laito nos modos oommevclaea dá
dita r»*»vista, tendo elle numa oo*
caslão, depola de remetter-lhes
dinheiro para livros, esperado oltú
mezee sem poder obter a inviot
satlsfàicçãò, pòls nem respondiam
ãs suas cartas; 8) Continua a ap*
parecer ha revista um annuncio
do' futuro livro do Rubinstein;
4) Parece-lhe que a empresa luta
oom difficuldades financeiras! 8)
Se nós effectlvamente remetter*

•mos a quantia para Vienna, elle
nãò duvida qüe mais-dia menos
dia receberemos os livros, . mas
quando ninguém saberia dizer...

Diante disto, resolvemos guàr*
dar a quantia ainda algum tempo,
tratando no interregno dé entrar
em contacto com o Rubinstein
pessoalmente pelo correio» W, pro*
vavel que o aperto em que esteve
elle Jã tenha passado, uma.vez
qué cessaram todos os rumores a
respeito. Em todo o caso. set-dò
homem pobre, a caridade séria me-
lhor servida se a subseripção pu-
desse ser encaminhada para elle
directamente.

.Autorizamos a
seguintes prêmios:- Acyr Marquea .

E. Pinto . .....

retirada doa
ttt«*ae* 88

88

"Deixei o 'ZéPPólIn' para ser
resolvido á Ultima hora e acabei
não achando a chave. E* multo
bem leito!" — Ayrton Marquei.

Avisamos que o amigo Domin-
goa Qama estA internado na Casa
de Saude Paes de Carvalho. Se
ainda não pudemos lr lã vJniu]-o
"ln corporo". multas veaee o flw*
ui-.,-; cm espirito»

PROBLEMA DA CHAGARA
•** "AranhA*'

(Dedicado aos soluclonlstas do
DtMllO DÊ NOTÍCIAS)

POT N-ey dis Carvalho Teixeira.
Rio

Pretas — 7 ps

4 mm
Brancas — 0 ps

8. S. 8. lplBÜBl. 8p4.
lpltplCl. lplrC3. 1R5X.

Mato em tre*

doso Jacob Ulyèséa, numa reunião
memorável, fundaram o Centro
Itajahyènse de Xadrez; Sócios
Xundádoíeá: Jáooto Ulyaséa, João
Arcary, Joaé Zlpf, Demétriò -Schead,
Tuííi Sobèad, José • V. Garcia,
Rftiü. Espíndola e prof. Francisco
Rangel. Sobre as actlvldades dò
Centro muito teríamos que dizer;
vamos fazer um relato rápido.
Chegou a ter mais de 80 sócios
com uma receita superior a um
conto de réis. Foram -effectuados
varies torneios, Inclusive campeo-
natos locaes, sessões dè eímulta-
néas, matcheé indlvlduaes e ou-
tros jogos de que trataremos mais
adéante.

Na mesma òocaslão fumdava-ee
o Centro Cathárjnenôe de Xadrez,
con). elementos dos Clubs 12, Con-
cordla e Germania, ná capital do
Estado, e parece que não passou
da noite em que foi constituído.

Antes de proseguir, devemeé nos
reportar a alguns faotos que por
um lapso de memória quasi Íamos
deixar passar. Alguns annoa atrás,
multo antes desse reboliço de 1924.
Jã existia no município vizinho o"Blum-jnau Schach Club". Ag-
gròmlação puja-ate no começo,
composta na maioria de elementos
teutos. Realizou um torneio mui-
to movimentado com um rico pre-
mio (medalha de miro), tendo ga-
Uhò um antigo guarda-livros da
casa Salinger. cujo nome nos
escapa. Tivemos opportunidade de
freqüentar algumael vezes a sua
sede. Este olub ainda existe sob
uma nova modalidade: o antigo
material foi entregue ao Club Al-
lemão em Blumenau, onde duaa
vezes por semana reunem-se al-
guns fundadores oomo o cônsul
allemão Rockol, O. O. Fatz,
Runtz e vários amadores novos.

(Continua)
CORRESPONDÊNCIA

Ayrton Marques — 44...R3C;
46. X30.

Dr. Paulo V. Araujo, . Entre
Rios — 1. C3BR. P4D; 2. P4B.
PÜD.

Avlcena — 19...D4C: 20. BSD.
Manoel I». T. Dantas —- 22...

C4R; 23. P3TR. " . .
Lula Martin — 8...P3T; 9.

B4T; P4B; 10. 0-0.
Rose Mary e Lápeano — Pre-

mios expedidos.
Orlando Huguenln — Nãò è que

a composição de problemas dlmi-
hua a capacidade do enxadrleta
para Jogar partidas — absoluta-
mente I Ha um numero regular de
compositores vivos, que Jogam t&o
bem quanto compõem. E' qüe um
ramo, a certos espíritos, sedUz
mais dó qué o oütrò, e a elle
então dedicam-se de preferencia,
deixando esfriar o cultivo da ou-
tra parte. Sendo dlífloll. cuidar
simultaneamente de âmbós os
ramos., a maioria acaba escolhen-
dò um definitivamente --— e ô as-
sim qué não vemos pròblemlstae
como os que ò Amigo oltou Jo-
gando em torneios oü ganjhando
partidas rumorosaai nãò par falr
ta de capacidade e sim por falta
de tempo ou dé inollnaçãò. Tam-
bem, se nao treinam, forçosamente
nãò podem fazer bóa figura.
Gostando tanto de Jogar como de
compor, .pode Ir fazendo amb0s(
Sem prejuízo para a habilidade
que possua. Um dia qualquer
sentira maior inclinação pára um
ou outro « ahi decidirá por si
qual o ramo a que se deveria da-
dlcar com maiores probabilidades
de exito.

Hawel, Quasimodo, B. Pinito,
Reteilho e. Aymoré — Multo agra-
decênios oi, votes pare, um profl-
pero é feliz anno em 1984.

Mlle. Sonla — Many thanxa for
Information. Giád you llked the
books. Good wlahes mUch appre*
cioted. Hope you wlU enjoy 1934
alao. SbaU select thia laet priiáa
préaently.

Mlsa Dorls — Cumpre-nos ex-
pllcár que não aocusãmco o seu
gentil telegramma de 29 na se-
cç&o de 81 porque diariamente
Vêm telegrarnmas aasim endere-
çados para o Grêmio Literário que
não abrimos, sò deecobrindò então
no dia Io que este era' para nóa
mesmos. Agradecendo, penhora»
dos, os bons votos, desejamos-ihe
mala um Anno Feliz em 19341

Neophyto — Para nós,» "sferve"
perfeitamente... e, se ha Alguém
que, escute, è attenda mesmo a.
esses'votos, que Elle haja per beni
agir no sehtldõ Indicado no car-
tão áo nosso amigo, pòls melhor
maneira de resumir o que quere-
mos não pôde haver. Slnceramen-
te admiramos e agradeoemos tão
feliz expressão de votos.

H. Pito —Afim de auxiliar ao
amigo noa seus eaforços de solu»
cionista novato, í análysamoe os
detalhes envladoa do problema
183. 'os 

ytrlos movimentos a qüé
se rètárò deviam ser. englobados
numa Ultima variante que se
chamada ^Òutró'',"' òOni o mate
geral dé DxB. Uma vez que V. se
proponha a enumerar todos os
movimentos do B. então a omls-
são de B4R a BxP é falta punlvel
em concuréo. Após 1...B8R, não
ha dual com T5R, porque ò Rei
escapa, tomando o P em 6D. Aliás,
neste erro o H. Pito teve boa-companhia... Fez um erro de es-
cripta, dando o mate de D3R como*'D6R". Omtttlu ambos os duáes
verdadeiras. Estude a solução of-
flolal publicada ¦ nesta secção.
A éuà valeria apenaa 8 pontos, tal
copo está. Multo folgamos, toda--ria, com a segurança de que ao
amigo sobra tenacidade • Jft est*"tomando gosto pela cousa." Aa*
sim, não tardará a aet Um solu-
cionista apto para tudo.

Peru — Gostaríamos de «aber
Se o amigo efféotlvamente recebeu
o pacote do livros remettido no
mez passado. Boluçóce do 182 e
do "Zeppelin" oorréotaa»

Noé Knleling — Agradaoemoa e
retribuímos cs seus bons votos.

Paschoal Granado — Penhora-
dos pela f.iitiky.ii.

AVBREY BITAIIT.

na liberdade, de testar salvaguar*
dando a existência dos paes, da
mulher, das- filhas solteiras ou
viuvas, o* dos filhos menores da
21 ainos.

5 6* íe) — «• garantida a pie*
na. liberdade, de adopção, segun-
do os condições que a lei deter-
mln-»r. .

Justificação »¦
Todas essas emendas visam pre-

encher condições Indispensáveis,
afim de que se torne.uma reali-
dade o regimen republicano no
Brasil» A primeira aâégura uma
das mais importantes consequen-
cios da liberdade espiritual, esten-
dendo a fraternidade republicana
aes mala humildes cidadãos, cuja
dignidade preserva. A segunda
preserva tambem essa dignidade,

'directamente ft sua lndepen-
dencia econômica.

Paragraphos 20* e 21*
Süpprlmam-se oa tl 20» e 21°,

porque a pena de galés e a pena
de morte não podem ser abolidas
eem desarmar a sociedade contra
os criminosos radicalmente lnoor-
rlgivels.

Justificação
Esta emenda, apresentada em

1890 ao projecto de Constituição
Federal, teve então á seguinte Jus-
tiflcaç&o: Uma falsa •philamthro-
pia, lnspirando-se em doutrinas
tão peeudo-seientlflcas como sub.
versivás de toda a ordem social e
moral, tende hoje a transportar
para os "malfeitores-* aa sympa-
thlas e a protecção que merecem
as suas victimas.

Nota em 1912. Estas observa-
ções não excluem a demência.pa<

' ; ¦¦''.' ;

Estabelecimentos fundados em 1871

em géràl, mèrario depois da^mof-iM, oca <» vencidos nos lutas pc-ite. A terceiras prof ô á organização
cívica, que regula em um dos
seua mais Importantes detalhes.
A quarta e quinta garantem e as-
seguram o ascendente do mérito
na. sucoessão, afastando d'ahl os
uitimoa v-sstlglos da héréditarle*
dade theocratlea, que é radical-
mente incompatível com o regi-
mén. republicano. (Vide annexo
citado). . , 

'
Paragrapho ?.*

Accrescente-se ijo paragrapho 6o,
depois da. palavra lélgo, aa pala-
vras — Uvrey gratuito e não. obri-
gatorlo.

justificação
Uma concepção escravocrata do

Governo. Incompatível com os
sentimentos e os princípios fepu-
bllcanos, leva multas vezes os de-,
tentores eventuaes do poder a se
arrogarem a faculdade da sobre-
porem-se aos aeus concidadãos,
Impondo-lhes obrigatoriamente tu-
do aquillo qUe em seu Juízo déa*
potloo Julgam cegamente ser do
interesse dás mesmas. A emenda
acima tem por fim patentear a
Incompatibilidade de taes praticas
com ò governo republicano.

Paragrapho 7»°
Accrescente-se: Ém' consequen*

cia, será abolida a representação
diplomática do Brasil Junto A San-
ta Sé, ficando garantida, entre-
tanto, ao Núncio Apostólico da
Religião Catholica e Apostólica
Romana a mais completa acção
espiritual Junto ao Povo Brasi-
leiro.

Justificação
Esta emenda é uma consequen-

ola da liberdade espiritual, ado-
ptada pela Constituição Federal
de 24 de fevereiro de 1891, a sò-
íução qué ella apresenta sendo
evidentemente extensiva a todas
as religiões. A sua rejeição' lm-
portaria em flagrante Violação
dessa liberdade.

Paragrapho Sfi
Accreecente-se a este paragTa-

pho: quando fftr perturbada, ou
quando os convocadores da re-
união o requisitarem, allegando
receios de perturbação,

justificação
fim desta emenda é tornar

mais clara a redaèção do i bJ evi-
tandò possíveis abusos e violações
dá liberdade de reunião. (Vide
annexo citado).

Paragrapho 12*
Ãccrescente-se: t. 12° (a.) •— E'

ganuntldo a toda cidadão o
appéúar para o auxilio dos seus
concidadãos' -sempre qüe o Julgar
conveniente, e, portanto, nenhü-
nia lei se fará contra a mendiol*
dádè.

( 12» (b) — Nenhum gênero dé
industria, commeroio, ou traba-
lho, pode ser prchlbldò ou régu*
lamentado; portanto, não se pode*
rão fazer leia de loo-ação de servi-
ços, nem marcar dias ou horas de
descanso, nem outraa medidos se*
melhantes. ¦'

. I 12° (o) — Não ae poderft legis*
lar sobre inf racçóea de ordem pu*
ramente moral, táéa oomo a oolo*
sidade, ò Jogo, a eínbriãgui*, a
prostituição, etc-, cuja repressão
ílcarA entregue A «fplnlfto publica,

«o (d) _ Não ee poder*
transformar o violo ein fonte dé
renda publioa; portanto, ficam
supprimidas todos as loterias.

Justificação
O beni publloo exige que, taes

dlspoeltlvca séjami Incluídos na
Constituição da Republioa, afim
de assegurar a pratica da frater.
nidade, no qué depende do Govre-
no. restringindo a acção deste aò
domínio puramçnte material, sem
violação da liberdade. (Vide anné*
xò citado).

Paragrapho 11*
Acorcecente-ee no final do se-

gundo período: De accordo oom o
Interesse nacional. -

Justificação
O Capital sendo social em aua

origem e devendo ter sempre uma
applicaçao social, é evidente á
conveniência de resguardar os ln-
teresses da Pátria, em um caso
da maior importância e que inte-

litlcae, não confundindo os "cri*
min-asoa" malfeitores com ce qué
são victimas da anarchia moral e
mental peculiares' A transição re-
volucionaria. E' a estes ultuâoe
somente que nfto se appllca a pe-
na de morte oomo quaesquer ou-
trás, mediante uma Indispensável
e fraternal amnistla, (Vide anne-
xo citado).

Paragrapho 28*
Supprlma-ee o i 26°, pela* ta-

•zões expostas na Justificação abai-
xo, passando o 8 27° a oecupar o
n. 280.

¦ Aocréscente-ae: ,
I 2<7o _ o Governo assegurará

a publicação das Obras de utlli-
dade real e de alcance social, quer
theorlcaa quer eathetlcae, lmprl-
mlndo-as á custa do Thesouro
Nacional • divulgando-aa, lnolutü-
ve por intermédio dos seus auto*
res, deade que «tes se omopro-
mettam a fazer a sua distribuição
gratuita.

, I 27° (a) — Oo governo cónee-
dera Igualmente pensões capazes
de permlttir uma modesta exis»-
tencia domestica aos poetas, ar-
tistas, sdentlstaa e eruditos que
hajam demonstrado real capacida-
de e dedicação social, desde que
renunciem A venda de suas obras
e producções,

S 27° (b) — A União tomará
as medidas necessárias! e ao seu
alcance para promover a lnoorpo-
ração do proletariado A sociedade
moderna, facilitando a todos os
proletários brasileiros a acquisição
e posse de aeus lares, •

S 27° (c) •— O Governo conce-
dera pensões modestas ás mulhe-
rés que não tenham amparo al-
gum para prover ao seu sustento,
Independendo os respectivos actos
de exigências e formalidades ln-,
compatíveis com a dignidade e o
docôro femininos.

Justificação
Oomo Justificação desta emen-

da. no que se refere á suppressão
da propriedade literária e ás me-
dldas substitutivas que compor-
ta, transcrevemos em seguida as
apreciações feitas por R. Telxei-
ra Mendes, em sua obra inédita"O regimen republicano e o novo
projeoto do Código Penal".

A chamada, propriedade lltera-
ria, diz Teixeira Mendea nesse seu
trabalho, constitue unia das mais
perniciosas aberrações de nosso
tempo. Guiado apenas pela rectl-
dão moral e pelo seu emplrlsmo.
Alexandre Herculano sentiu bem o
absurdo de assimilar-se o privlle-
glo dos autores A propriedade in-
dustrial.

Com effeito, os bens "materiaes"
sáo essencialmente perecíveis,
neste sentido que o seu uso lm*
porta o seu consumo.
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Amor E Casamento
— Dr.J.Í.tíeí-

ra Filho..... 8|000

Você Me Conhece?
— Cartas de

Mário Poppe

Viajar
— Impressões

de Viagem de
João Luso...

á$0D0

?5$090

Diccionario Medico
Encyclopedico
— Dr, Ricardo

D-Ella  409000

Livraria Braz Latiria
RUA GONÇALVES DIAS

Aa.ddíflculdades de conservaç-So,
renovação e distribuição das pro-
visões, e Instrumentos de trabalho,
bem como a constituição slmulta-
héamente egoísta e altruísta de
nossa natureza moral, exigem que
coda grupo de thesouros seja ool-
lócâido sob a Inteira responsablU-
dade de um indivíduo, apenas su-
Jeito A fiscalização da oplniSo pu-
blica.

Maa as meemos razoes nSo ml-
Útam, para garantir a um poeta,
pbllosoplio, scientista, ou erudito
0 privilegio de, conservar e vul»*
garizor as .oancapçOea qüe chama
"suas". P<irqUe de íaeto. sé eesâ
conservação o essa vulgarlzaçfto
sáo utets A sociedade, é claro que

Interesse público estA em quê
tanto uma oomo outra n&a sèjáai
òbstodas.em coiea alguma. E, se
sei trata de producçÁd cuja dura-
çao e ouja dtffusfio sfio nocivas,
nfto 6 menos evidente que o inte-
resso publico consiste em nao fo-
mental-as por menos que seja.

Aasim, a propriedade literária,
que é inútil para a conservação e
diffusflo dos thesouros Inteile-
ctuaes da Humanidade, é incapaz
de salvar dá miseríá os gemes
mais utela e assegura pelo contra-
rio a prosperidade daa almas per-
versas qüe mercadiea-m com a .de-
gradaçAo social. Isto basta pára
Julgal-a èm um regimen republi-
cano, isto 6. em um regimen no
qual o bem publico deve consti-
tulr a suprema lei.

Entretanto, este mesmo prlnd-
pio lndlcá logo quaes Ss medidas
a adoptar pólo governo temporal
afim ds assegurar, tanto quanto
lhe cabe, a sorte e a moralidade
daa naturezaa -especulativas. (B.
Tenxelra Mtodee — "O regimen
republicano e o sovo projecto do
Código Penai»'). f

As medidas a que allude Tet-
xelra tóendes foram por núa ln-
cluldas nos H 27° e 27° (a).
Quanto aos II 27» (b) e 37* (o),
Justlflcam-se. porque o mala
importante objectivo pollitlco da
Republioa, afim de que ella
íe oolloque A altura da sua
mlas&o histórica,', deva consla-
tlr em promover ostensiva e
decisivamente a incorporação do
proletariado A sociedade moderna,
amparando ao mesmo tempo a
mulher proletária, afim de que
cata possa dignamente preencher
a alta funoçfto moral • social que
lhe compete no regimen republi-
cano,

Árticos 73, 76 e 82
Substitua-se o art. 73 pelo ae-

1 guinte:

ITodo 

cidadão pode ser adniitt!*
do acm cargos públicos, clM», po*
litlcos ou mini*.»<.¦.->. qualquer qu$

<

r

sejam as suas opiniões, sem outra
differença que nfio seja a dos ser*
viça» prestados ou que possa pres-
tar, a das virtudes e talentos.

Accrescente-se ao art. 76, de-
pois das palavras — os offieiaes
do Exercito e da Armada — as
seguintes: — Dn mesma sorte que
os funccionarios públicos e civis
de qualquer categoria Aocres*
cente-ee depois daa palavras •—
os suas patentes —, aa palavras —
e cargos. Accreecente-se no final:
Paragrapho unlco — Uma lei ardi-
naria crearft, para eese fim, trl*
bunaee administrativos especiaes,
compostos em parte de funcciona-
rios federaes, cujo destino será de-
cldlr em ultima instância dos ln-
querltos administrativos a que se-
Jam submettldos oa servidor»*» da
Ração. * , .

Substltuam-se no art. 82 aa pa-
lavras — Paragrapho nnlco — por
— i 1°, e accrescente-se o se-
guinte:

I 2° Picam abolidas todaa as
dlstlncçOes entre oa empregados
públicos de quadro e Jornaleirqs,
estendendo-se ao proletariado ao
serviço da Üni&o ou dos Estados
as vantagens de que gozarem os
demais funccionarios.

i 3o — Nenhum funccionarlo
publico receberei, sob qualquer tl-
tulo que seja, remuneração 

' 
das

partes pelos serviços que á estos
prestar, èm virtude de suaa fun-
cções; é bem assim ficam supprl-
mldas aa porcentagens,' etc.,
actualmente distribuídas sòb dl-
versos pretextos. Cada funcciona-
rio sò ter& seus vencimentos pa-
goa pelo Thesouro Publico e fixo-
doa por lei. .*

14° — Nenhum funccionarlo
poderA ser demittido a bem do ser.
viço publico sem que se* especlfl-
quem as razfes do ordem publica
que' determinaram a exoneração,
quando o demittido assim o re*
querer.

Justificação
Estas medidas sfto necessárias ft

plena dignidade cívica e A pratica
dó regimen republicano, nisto
aasèntando a aua prcgpoalcào. (VV
de annexo citado).

Artigo 90
Oupeprlma-se o I 4°. . •

Justificação
Este paragrapho ô deanecessanO

e Inconveniente, por aasentor em
uma falsa apreciação do systema
federativo. A emenda mandando
supprimdl-o JA foi apresentada A
primeira Constituinte Republica-
na, tendo aldo entfto Justificada
com áa segulntee palavras: A fe*
deração rio Brasil nfto pode ser
senão "uma phase transitaria e
preparatória", cuja efflcacta pia*
sageira depende Justamente do
predomínio deste ponto de vista
relativo (Vide annexo citado).

Disposições transitórias
Accrescente-se:
Art Ò° —• Como penhor dos sen-

tlmentoa republicanos do Povo
Brasileiro e de seu oulto pelo pas-
sado nacional, o Governo desapro-
prlarA á área comprehendlda en-
tre as actuaes ruas da Constitui-
çfto, do Núncio, Vlaoonde do Bio
Branco e Avenida ThomA ds Sou*
za, local ein que foi executado
Tlradentee, para neesa área cons*
truir uin. templo cívico votado A
memória desse eminente precursor
da Independência pijlitlca do Bra-
aU e-da Republica.

• I Io — Nesse templo serfto com*
memorados, sob a presidência da
Tiradentes, os acontecimentos qüe
se relacionam com a lndependen*
olá nacional e a Republica, sendo
vedadas -outras commemoraçOes.

I a» — Pica reatabelcoldo o ln-
tetro vigor do Decr». 158 B, de 14
de Janeiro de 1890, que instituiu
as festas nadona-se da Republica.

Justificação
Nenhum outro acto ft mais pro*

prlo para aaslgnalar o propoalto
de retomar o prograrama republi-
cano, afim de protlcal-o a coin-
pletal-o, do qué o preito acima
proposto A memória do heroe que
resume am at aa aspirações de ln*
dependência política, .de Iraterni*
dade a de liberdade do Povo Bra*
alllro. A significação deata emenda
toma um aspecto mala amplo a
mais oompleto pelo restabeleci*
manto do Decr. 100 B, de 14 de
Janeiro de 1800, que instituiu oa
feriados naclonaes republicanos,
eeso complemento tornando-a ca-
paa de melhor corresponder ao
O» vkapjv. quo ipdt uma cqm«

pleta consagração doa sentimento*
e doa princípios republicanos.

São» estas es alterações ao tex.
to da oonstltulçfto de 1891, que,
em nome da Organização dos Vo-
luntarios da Republica, Julgamos
do nosso dever apresentar A actual
Assembléa Nacional Constituinte,
afim de attender aoa appellos do
passado de neesa Pátria, aos an-
celos do seU presente e aos reda-
mes do seü Porvir.

Aa aspirações que nellas sa
condensam ainda aguardam uni
órgão que seja capaz de transfor-
mal-oa em realidade. Porém, ou
surja este órgão neste momento
ou em um futuro mais ou menos
próximo,, a irrevogablUdade da
evoluçfto brasileira, desde ja,
assegura a vlctoria final desses
progressos. .

E' com eeta Inabalável convicção
qúe appellamos para o vosso pa-
triotlamo, allm de que sejaea vós o
órgão desta grande serviço presta-
do A Pátria é a Republica.

Ao concluir,, porém. Julgamos
de nosso dever, renovar os conta-
deroçOes constantes da represen-
tação que dirigimos a essa Ai.
sembléa em 22 de- novembro pro-
xlmo passado,' na 

'certeéa 
de què

sò adqulrirels a, autoridade lndls-
pensavel para proceder A reorganl»»
zação da Republica, se prevlamen-
te vo» mofltrardés A altura dessa
missão pelo apreço ao regimen re-
publicano e âs liberdades publi-
cas nacionaes, promovendo a sue-
pensão da censura A Imprensa a
uma amnistla ampla e Irreetrlcta
aos. brasileiros envolvido» nos di-
vença abales revolucionários, ve-
rifleados no paiz, a partir de 1922,

Saude e fraternidade.
Pela Organização doa Volunta*

rios da Republica. — AMARO DA
SILVEIRA.

Em nossa sede provisória, A
rua l« de Março, n. 80, 3o andar.

Rio de Janeiro, 20 de dezembro
de 1933."
¦¦•.! i 

CINTA — PLÁSTICA
A Mme. Sara tem a honra dO

avisar a aua distineta freguezia
quo acaba de inventar modelos a
cintas plásticas ultra modernoe, .
do Unha perfeita e sem barbai»-
nas, aasim eomo. modelado-a*
grande variedade de soutiens finca
e cintas abdomlnaes. Caaa Uma.-
Sara, A rua do Ouvidor n. 147.

PALACETE HOTE
Alugam-se optimos aposen-
tos tém pensão a preços
reduzidos. Diária para «a-
sal, a partir de 8$0W; para
solteiro, desd^ 4$000. Bas*
tante conforto, agua cor-
rente, telephone, etc.'
Rua Riachuelo n. 214

IHOICADOR dos BAIOS
v,war>va*avvin'wVV*F*tammva

Prefira o$ ettabeiodmm-1
tos qus isrvem a ssà eH4üi> 1
tela com mais presteza ei
maior solicitude.
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Immtlm&AiliAm » a P f ft ap t >iSi»» aii*
BRAZ DB PINNA

ARMAZÉM aOAPORB-, ae. JoftO
Gomes Barreiro. Bua Guapore
871. IM. 1-0482.

.... ENGENHO NOVO
0INB-THBATBO 0DÍSOM (M Ar.

naido * OU. aua General lal*
legara 13 Tal 0*448.

HUMAYTÁ'
PHARMACIA UAMbUmi. U.

Oapeliattt * PUtaoo. St» Ha.
marte 140. Tal- «-1048.

PUAÇA DA BANDEIRA
NOVO AÇOUGUB URAS1L. Ca.

trataa a domioilio. Av. Uur<
Muller 88. Tal 6-8008»

PRAIA VERMELHA
ARMAIOLM VHJiBUfi. da J. P.

Rezende. Avenida Paeteur 914
rei. 0-0173.

TIJÜCA
raABMACU B UROO. ORARA-

JX> (Filial). Rua O. tte Bonfim
P00 ¦ K5-A. 2. fl*863fl o R-WS8.
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PROCEDÊNCIA

PORTOS

Liverpool . , .
Antuérpia . .
Amsterdam . .
Londres . . ,
Gênova . . .
Finlândia . ,
Hamburgo .
Havre . . .
Rio ....
Southampton
Trleste . .
Hamburgo .
Hamburgo .
Antuérpia .
Londres . .
Londres . «,
Hamburgo •
Marselha . .
Gênova . . .
Hamburgo .
Liverpool . .
Hamburgo .
Southampton
Amsterdam .
Gênova . .
Bremerhaven
Gênova...
Londres . .
Londres . .
Hamburgo. .
Southampton
Trleste . .
Hamburgo . .
Ai'Pterclam .
Marselha . «
Bremehaven .
Hamburgo . .
Gênova ...
Hamburgo •

RIO DE JANEIRO

NAVIOS

DESTINO

PORTOS
s s

NTP Llnnell .... 7 Santos . . 3-4830
NIP Macedonler . 7 B. Aires . . 3-4827

ó Orama « B. Aires . . 2-0900
HlRh Patrlot . 8 B. Aires . . 4-8000
Augustus ... 9 B. Aires . . 3-5840

NIP Boró VIH ... 9 B. Aires , . 4-7200
tf Monte Sarmiento ü B. Aires . . 4-1682

14 Lipsfrl 14 B. Aires . . 4-B20V
; 15 Affonso Penna 15 B. Aires . , 4-2698
, 15 Arlanza .... XB B. Aires . . 4-8U0U

18 Oceania 3 8 B. Aires . . 3-5840
18 Gen. S. Martin. 18 B. Aires . . 4-1582
19 Formoso .... 19 B. Air&s . . 4-620"?

, 10 fjondonler ... 20 B. Aires . . 8-482'/
, 22 Andalucla Star 22 B. Aires . . 4-720O
, 22 High Monarch 22 B. Aires . . 4-8000
, 23 Monte Pascoal 23 B. Aires . . 4-1582
, 23 Mendoza ... 23 B. Aires . . 3-2030
, 28 Prlnc. Glovanna 28 B. Aires . . 3-5840
, 25 Cap Arcona . -. ' 25 B. Aires . . 4-1582
, 27 Lalando .... 2? B. Aires ... 3-4830
, 28 Gen. S. Martin. 28 B. Aires . . 4-1582
, 28 Asturlas.... 28 B. Aires . . 4-8000
i 2'J Flandrla .... 29 B. Aires . . 2-9900
, 30 Cte.. Blancamano 30 B. Aires . . 3-5840
i a. Nevada ... 1 B. Aires .. 4-1722
, Florida .... 4 B. Aires . . 8-2930
, High Chleftaln o B. Aires . . 4-aooo
, Ávila Star . . BB. Aires . . 4-7200
. Gen. Osório . 7 B. Aires . . 4-1682
, 12 Almanzora ... 12 B. Aires . . 4-8000
, 15 ! Neptunla ... 15 B. Aires . . 8-6840
. 17 , Vlgo 17 ! B. Aires . . 4-1582
. 19 I Zeelandia. ... 19 B. Aires . . 2-0900
. 23 Alslna ..... 23 B. Aires . . 3-293U

. 23 Madrid ..... 23 B. Aires , . 4-1722
. 27 Monto Olivla , 27 B. Aires . . 4-158-1
. 27 Augustus ... 27 B. Aires . . 3-5840
, Gen. Artigos.. 8 B. Aires . . 4-1582

MERCADO CAMBIAL
LIBRA, 90 d.. 4 7/258.* 59$592; átj d., 60$000

DOLLAR. 11$G60 — ESCUDO, $550
Em vista do feriado bancário, o Banco do Brasil

só funccionou pela manhã para cobranças. Damos a
seguir os resultados do ultimo diu útil (8).

O mercado cambial bancário abriu inalterado com
relação á libra, que foi mantida em 59Ç592 contra
60?000 no ultimo dia útil e mais firme relativamen-
te ao dollar, que foi cotado a 11$GG0, contra 11$770
da ultima cotação.

A's 10 horas, o Banco do Brasil affisou a seguinte
tabeliã:

Libra
Dollar.
Franco
Lira. .

\ Marco.

Libra .

Libra, a 90 d..
Libra, á vista.
Libra, cabo. .
Dollar. ....
Franco ....
Marco, ....
Lira

69$592
601000

11$GG0
$730

4Ç440
$930

Franco belga . ,
Peseta
Franco suisso. .
Escudo
Poso arg., papel.
Montevidéo . . •

2S595
1?535
3?020
9550

3$670
7$000

Baneo do Brasil com-Para as suas coberturas o
orava:

A 90 DIAS | Dollar ^ 11Ç400

A* VISTA

58J700
11?300

$695
S925

4$160

69$10O

Franco ' $700
Lira  $935
Marco  4$220

CABOGRAMMAS
Libra 59$300
Dollar. ..... 11Ç450

DA AMERICA DO SUL PARA A EUROPA
PROCEDÊNCIA

PORTOS

RIO DE JANEIRO

NAVIOS

DESTINO

PORTOS
ES

U. o

B. Aires .
B. Aires .
B. Aires .
B. Aires .
B. Aires »
B Aires .
Rio . o

B. Aires <
B. Aires ¦
B. Aires .
B. Aires .
B. Aires ,
B. Aires .
B. Aires .
B. Aires .
B. Aires .
B. Aires ,
B. Aires i
B. Aires .
Rio . .
B. Aires ,

Aires ,
Aires <
Aires ,
Aires i
Aires i
Aires ,
Aires
Aires
Aires
Aires
Aires
Aires

B. Aires
B. Aires ,
B. Aires
B. Aires
B. Aires
B. Aires
B. Aires
B. Aires
B. Aires
B. Aires

B.
B.
S.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.

7 | wlasslllr, .... "<
10 I Monte Olivla . 10
10 Guaruja .... 1°
íu Neptunla . . ío
12 Guarujâ .... 12
12 Groix ..... Ia

Cuyabá .... 16
16 Plonler .... 16
18 Ávila Star ... 10
16 High Brlgade . 1«
17 Gen. Artigas . IV
20 Augustus ... 20
23 Jrania .... 23
24 Prlncipessa Maria 24
24 Slerra Salvada 24
28 Arlanza .... 28
20 Persler .... 29
29 i Llparl 29
80 High Patrlot . 80

Alm. Alexandrino 30
81 \ioite Sarmiento 81
81 Oceania .... 81

3 Cap Arcona. . 8
6 Llnnell .... 6
O Mendoza .... 7
11 Almeda Star . 6

10 Linnel .... 10
10 Gen. S. Martin. 10
10 3omt. Blacamano 10
11 Asturlas .... H
18 Planaria .... 13
13 High Monarch 13
13 Formos© .... 13
15 Madrid .... 16
20 Florida .... 20
21 Slerra Nevada 21
211 Slerra Nevada. 21
22 I Prlnc. Glovanna 22
27 \ Almeda Star . 27
28 Neptunla .... 28
28j Gen. Osório . 28

a Monto Pascoal . o
6 Zeelandia ... 6

Bordeaux . .
lamburgo .
Gênova...
Trlest© . . .
Marselha . .
Havre . . .
Hamburgo
Antuérpia. .
Londres . .
Londres, . .
Hamburgo .
^enova . . .
Amsterdam .
Gênova. . .
Bremerhaven
Southampton
Londres . .
Autkerpla .
Havre . . .
Hamburgo
Hamburgo .
TrioBte . . .
Hamburgo .
Liverpool . .
Londres . .
Marseille . .
Liverpool . ,
Hamburgo .
Gênova . . .
Southampton
Amsterdam .
Londres. . .
Havre . . »
Bremehaven
Marselha . .
Bremerhaven.
Bremerhaven
Gênova . .
Londres. „ .
Trleste . . .
Hamburgo .
üamburgo. .
Amsterdam .

4-6207
4-1582
3-2930
3-5840
8-2930
4-6ÜÜ7
4-2698
3-4821
4-7200
4-8000
4-1582
3-6840
2-9900
3-5840
4-1722
4-8000
8-4827
4-6207
4-o000

, 4-2698
4-10814
3-5840
4-1682
3-4830
3-2930
4-7200
3-4830
4-lortü
8-6840
4-8000
2-9900
4-8000
4-6207
4-1722
3-2930
4-1722
4-1722
3-6840
4-7200
3-5840
4-1582
4-1682
2-9900

A's 13 % horas, por oceasiâo da reabertura, o Ban-
co do Brasil manteve as mesmas taxas da abertura.

sssss
S/Paris 83.31 83.00
S/Lisboa 110.00 110.00
S/Berlim 13.73 13.70
S/Amsterdam 8.12 8.10
S/Berne 16.87 . 10.82
.S/Bruxellas - 23.47 23.42

FECHAMENTO (13.40 horas)
A' vista. D/libra: Hoje Feeh. ant

S/Novn York 5.11.25 5.12.25
S/Genova 62.06 61.95
S/Madrid 39.55 39.50
S/Paris 83.20 83.00
S/Lisboa 110.00 110.00
S/Berlim 13.70 13.70
S/Amsterdam 8.10 8.10
S/Bcrne  .. .. 16.82 16,82
S/Bruxellas 23.44 23.42

EM NOVA YORK
NOVA YORK, 5.

FECHAMENTO
Telegraphica: Boje

S/Londres, por libra 6.09.60
S/Paris, por franco 6.12.50
S/Genova, por lira 8.20.50
S/Madrid, por peseta 12.87
S/Amsterdam, por florim.. .. 62.80
S/Berne, por franco 30.22
S/Bruxellas, por franco 21.70
S/Berlim, por marco 37.17

NOVA YORK, 6.
ABERTURA (9.33 horas)

Hoje

%

Anterioi
5.14.50
6.22.50
8.36.00

13.07
63.70
30.72
22.03
37.77

7301000
710$000

DA AMERICA DO SUL PARA OS ESTADOS
UNIDOS E* JAPÃO

PROCEDÊNCIA

PORTOS

RIO DE .TAN2IRO

NAVIOS

DESTINO

PORTOS

—1 V)
d <us§
£3

B. Aires
B. Aires
B. Aires
B. Aires
B. Aires
B. Aires
B. Aires
B. Aires
B. Aires

e.Delvalle .... o
11 Northern Prlnce XI
181 Arizona Marú. . "
181 Amer. Legion .
851 Southern Prlne-1
271 B. Aires Marú.

1 j Western v'orld .
81 Eastern Prlnce .

151 Southern Clross

N. Orleans .
Nova Xorfc .
África • Japão
Mova lorlc .
Nova York .
Am. e Japão
Nova York .
Nova York. .,
N. York . .

8-1456
4 5201
4-7200
3-2000
4-6261
4-7200
3-2000
4-5261
3-2000

DOS ESTADOS UNIDOS E JAPÃO PARA A
jfc AMERICA DO SUL
, PROCEDÊNCIA RIO DE JANEIRO DESTINO i Zcs ej

—1.1 'i ¦— --" g aSI /
PORTOS NAVIOS! g PORTOS J |

Nora Yori: . . 12 Southern Prlnce 12 B. Aires . . 4-5261
Nova Yartc . . 19 West World . . 19 B. Aires . . 3-2UUL
N. Orleans . . 17 Delmundo. . . 17 B. Aires . . 3-1455
Noto York . . 26 ' Eastern Prlnce . 26 b. Aires . . 4-5261
Aírtea e Japão 1 Santos Maro .,.. l b. Aires . 4-7200
Noto York . . a Southern Cross. 2 b. Aires . . 8-2000
Noto York . . 16 Amer. Legion . 18 B. Aires . . 3-2000•*> LINHAS COSTEIRAS
saídas para o norte saídas para o sul

NAVIOS DESTINO NAVIOS DESTINO

Itatlnga. . . 7J Manáos . 8-1900
Poconé. ... TjManaos . 4-2698
ítapuca . . 8[ Cábedello 3-3566
Itapura. • . 91 Cábedello 3-1900
Plauhy. . . . 10|Para.. . 2-7630
Itapó 10|Para . . 3-1900
Araraquara . lll Cábedello 8-8666
Celeste. . . .12|S. Math. 4-4063
Al. Jaoeguay 12|Bel6m. . 4-2698
Butia . . 12| Reclíe . 4-1890
Ivahy. . . . 12|V. Nova 2-7630
Dçs 181 Reclíe. . 4-2008
Portugal. . . lBIAreln Br. 3-3500
Para . . . 19; Belém . 4-260B
Taour. . . 18| Cábedello 4-loou

Arary . . .
Itaquatlá. . .
Ca. Hoepeke
Itaglba . . .
Araranguá. .
Itapo. . . ,
A. Benov. .
Itaperuna, ,
Herval. . . ,
Itapajó. . , .
Mantiqueira,
Odctte. . . .
Tlbagy. . . ,
A#pte. !•¦¦¦<:. .
V. Alcifre. .
C. Bailes .
Bnependy. .
Chuy. . . .

61 Antonina 3.3566
7IP. Alegre 8-1900
0|Laguna . 8-8443
0| P. Alegre 3-1900

10|P. Alegre 8-8666
10|P. Alegre 8-1900
loip. Alegre 4-2608
10|P. Alegre 3-3501
10|P. Alegre. 4-1890
11 |P. Alegro 3-1900
11)1». Alegre. 4-2698
li! Antonina 3-4653
12|P. Alegre 2-7630
13| laguna. . 4-209H
17| P. Alegro 4-1BB0

10| B. Aires 4-2008
211B. Alrea 4-2008
2*1 P, AIcítto 4-18D0

Câmara Syndical dos Corretores
CURSO OPFICIAL DO CAMBIO EM 5

Londres. 90 dias,
4 7/256. . . .

Londres, á vls^a,
8 255/256. . .

Paris
Allemanha, . . .
Itália
Portugal ....
Hespanha. . . .
Tcheco Slovaqula
Bélgica, ouro . .
Nova York. á V..

699592

601058
$730

4?440
$980
$552

1$535
$565

2$595
11$660 "

EM PARIS

Hollanda, florim.
Suissa
Montevidéo . . .
B. Aires, papel .
Japão, yen

7$493
3$020
7$000
3Ç670
S?820

MERC. DE MOEDAS
Libra est.. ouro. 118$000
Ueichsmark, pap.
Lira
Franco, papel. .
Escudo, papel, .

PARIS, 6,
FECHAMENTO

S/Londresi á vista, por libra .
S/Italia, á vista, por 100 liras
S/Nova York, á vista, por dollar

Hoje
83.24

134.00
16.28N

55400
1$245
$935
$755

Ant
83.06

134.00
16-ÍO

EM LONDRES
LONDRES, 0.

TELEGRAMMA FINANCIAL
Taxa do desconto: Feeh.

Banco da Inglaterra 2 %
Banco da França. ........ „ e?Banco da Itália 3 %
Banco da Hespanha. .. .... 0 %
Banco da Allemanha ...... * /«
Em Londres, 3 mezes .... 1 1/16 %
Em Nova York, 3 mezes, t/v.. % %
Em Nova York, 3 mezes, t/c. % %
Londres, s/Bruxellas, á v. J 23.44
Gênova, s/Londrés, á v., £ . N/cotadw
Madrid, s/Londres, á v., £ . 39.55
Gênova, s/Paris, á v., 100 frs.. N/cotado
Lisboa, s/Londres, t/v., poí £. 99.00
Lisboa, s/Londres t/c. oor £. 98.76

ABERTURA (10.57 horas)
A' vista, o/libra: Hoje

S/Nova York 6.09.75
S/Gonova 62.06
S/Madrid 39.G2

Ant.
2 %

% %
Io

0 %
%

1 1/16 %
% %
% %

23.42
61.72
39.50
74.65
99.00
98.75

Feeh.ant
5.12.25

61.95
39.50

Telegraphlca:
S/Londres, por libra. ., .. .. 5.11.00
S/Paris, por franco 0.15.00
S/Genova, por lira 8.24.00
S/Madrid, por peseta ...... 12.94
S/Amsterdam, por florim.. .. 63.08
S/Berne, por franco 30.38.
S/Bruxellas, por franco 21.80
S/Berlim, por marco. .... .. 37.30

Anterior
5.09.50
6.12.50
8.20.50

12.87
62.SO
30.22
21.70
37.17

BOLSA DE TÍTULOS
Em vista do feriado bancário, não funccionou hon-

tem esta Bolsa. Damos a seguir as ultimas offertas
do dia 5:

BANCOS B C0MPANHL4S
131 Baneo Portuguez, nom.. 115$000
20 Seguros Llloyd Atlântico 35$000
25 Docas do Santos, de*. . ¦ 190$000

22 2/3 Allianca  60$000 70$000
20 America Fabril  200$000

ULTIMAS OFFERTAS Vonded. Comprad.
'Jniformisadas, de 1:000$000 . 830?00O 825$000
Empréstimo de 1903. port. . . ——- "~—
Ap. Rodoviárias, nom  —
Di . Emissões, 1:000$, nom.. . 823$000 820$000
Div. Emissões, 1:000$, port.. . 825Ç000 823$000
Obrig. do Thesouro, 1921 .. 1:005?000
Obrig. do Thesouro, 1930 . . . C98Ç000 995$000
Obrig. do Thesouro. 1932 . . . —— ——
Obriir. Ferroviárias, 1.» em.. . 1:010$000 1:0081000
Ap. Municipaes, £ 20, nom. . . —— —-
Ap. Municipaes, 1000, nort.. ,' 157$000
A... ''inicinnes, 1914, port.. . 156$000
Ap. Municipaes, 1917, port. . , 152$000
A- "..n,M„5»,, 1920, pirt.
Ap. Municipaes, 1931, port. . .
Ap. Municipaes, D. 1.535 . . .
Ap. Municipaes, D. " 264 . . .
Ap. Municipaes. 6 %. D. 1.622.
Ap. Municipaes. 0 %. D 1.623.
Ap. Municipaes, D. 1.933 . . .
Ap. Municipaes, D. 1.948 . . ,
Ap, Municipaes, D. 1.999 . . .
Ai. "'unlcipacs, D. 2.093 . . .

Ap. Municipaes, D. 2.097 . . .
Ap. Municipaes. D. 2.339 . . .
Ap. Municipaes, 7 %. D. 1.623.
Bello Horizonte. 7 % 1:000$.

155?"00
182$000
1785000
176$000

19S$000
173$000
1815000

1755000

17G$000
176$000
1755000

19GÇ00O
1725500

1955000
I745OOO

Petropjlis . 
Pref. Alegrete, 12 %, port.
Pref. S. Leopoldo, 8 % . .
Pref. Gravataby, 8 % . .
Rio Grande. 500$. 8 % . .
Rio Grande 1:000$. 8 %.
Perto Alegre. 8 %, D. 240
Espirito Santo. 1:000$. 6
[guassu 
Minas Geraes. 1:000$ ant. . .
M; Geraes, 1:000$, port., 5 %.
M Geraes. 1:000$. nom. 6 %. DWnt.n,m
M. Geraes, 1:000$, port.. 7 %. 890$000 8705000
Minas Geraes. port., 7 %. .  „„¦ I
Obrig. Minas Geraes. 9 %. . . 1:0115000 1:0105000
Rio de Jan.. 500$, 8 %, port.  4°HS
Rio de Jan.. 100$. 8 %. port. . 1015000 100$000
Ric. de Jan.. 8 %. 1:000$. 2.310 ——

BANCOS E COMPANHIAS •
Banco do Brasil —'— ,or^7^Banco do Commercio. ....  1355000
Banco Regional -— .„„TTZi
B neo Mercantil  «85000 460$000
Banco Boavista "~~~
Banco Funccionarios Públicos. 40$000 25*°00
Banco Econômico 40$000 255000
Banco Portuguez, port  1255000 1125000
Previdente ~—~ *~~
Continental .......... "•""¦ **~~
Areos. .,..,......« <~— "
Sagres ——.
Banco dos Varejistas. .... —— .„_rTTl
America Fabril ,  19o5000
Garantia
Tecidos Allianca
Brasil industrial,......
Guanabara
Corcovado .........
Esperança  .
Manufactora
Nova Amerjca. .......
Progresso Industrial ....
Petropolitana  .
Jardim Botânico, (Int.). , .
Taubaté Industrial
São Jeronymo • .
Docas de Santos, nom. ...
Docas de Santos, port. , , ,
Luz Stearica  •
São Lcurenco 
Caxambú  .
Jardim Botânico, nom.. . .
Mercado
Brahma. 

DEBENTURES
Confiança ....... « .
Progresso Industrial ....
Cotonificio Gávea
Tecidos.Allianca, (1.° série),
Docas da Bahia. ......
Docas de Santos ,,,,,.
Nova America. ....... —— —r.
Fluminense F. C. ...... — -—
Magéense 120$000 1085000
Santa Helena 1605000
Bellas Artes ,• . ~~ """""*
Usinas Nacionaes —— ——
Manu'-lora 210$000 200$000
Companhia Brahma . . . . «— ——
»ndustrial Campista . , . , —— 110$000
Hotéis Palace , , , —— ——
Mercado. ............ ' —> *

CÂMARA SYNDICAL DOS CORRETO-
RES DE FUNDOS PÚBLICOS

RESUMO GERAL DO MOVIMENTO DA BOLSA DE
TÍTULOS DA CAPITAL FEDERAL, NO ANNO

DE 1933
193.807 Apólices da União ....
181.719 Ap. Mun. do Dist. Fedoral.

6.797 Ap. Municip. dos Estados.
114.427 Apólices dos Estados. . .
36.927 Acções de Bancos .....

5.845 Acções do Cias. de Seguros
12.293 Acções de Cias. do Tecidos
21.636 Acções de Cias. de Transp.
33.540 Acções de Cias. Diversas .
11.780 Debs. de Cias. do Tecidos .
39.522 Debs. de Cias. Diversas. .

52 Letras hypothecarias . . ,
20.848 Tit. vend. p/alv. de juizes.""2.473 Títulos vendidos a prazo .

167 Titulos vend. em leilão . ,

681.839 < TOTAL.,

STOCK EXCHANGE DE

167.918:9715250
32,005:6035250
2.630:0045500
89.855:5665000
7.803:2145500

487:5705000
1.599:264$50O
2.623:654$750
7.333:7965750
2.359:357$750
7.737.6065750

9:5465000
6.952:0995425
1.933:4265000

106:1955000

330.855:8765425

LONDRES

115$000
180$(I00
1005000

sJ2$000

70$000
4005000

1105000
1405000
905000

LONDRES, 0.
TÍTULOS BRASILEIROS'

Fechi ^«into-Compraaor»»
Anterior
87.10. 0
73.10.
21. 0.
27. 0,
60.15

33.
17.
12.
4.

0
0
0
o

•o
o
o

4.17. 6

11.00

190$000 i70$000

190$5CO 1905000

FEDERAES Hoje
Funding, 5 %....,,• 87.10. 0
Novo Funding, 1914. . . 73.10. 0
Cor.versão, 1910, 4 %. .. 21. 0. 0
Empréstimo de 1913, 5 %. 27. 0. 0
Funding, 1931, 5 %. . . 60.16. 0

ESTAUUAES
Distrieto Federal, 5 % . . 33. 0. 0
Ric de Janeiro, 1917, 7 % 17. 0. 0
Bahia, 1928, 5% 12. 0. 0
Pará, 5  4. 0. 0

TÍTULOS'DIVERSOS i
Anirlo Snuth Amer Bank, „¦¦_¦,«

Ltd., série "B", íntegr.. 0. 7. 0. 7. 9
Bani. ot London & South

America. Ltd  4.17. 6
Brazilian Traction. Light

& Power Co., Ltd., $ . 11.12
Brazilian Warrant Ag. &

Finance Co., Ltd.. £. . . 0. 2. 3
Cábles & Wireless. Ltd..

("B" Shares) ..... 10. 7. 6
Boyal Mail Steam Packet

Co., Ltd  1. 0. 0
Imoenal Chemical Indus-

tries, Ltd  1
Leop Rail C. Lt., 6 % %

term., deb., 1933 ....
Llovd'9 Bank. Ltd., ("A"
Shares)

Rio de Janeiro City Imp.
Co.. Ltd  0.14. 0

aio Flout Mills & Grana-
ries, Ltd  1.18. 0

S. Paulo Railway Co., Ltd. 80 0. 0
Western Teleg Co* Ltd„

4 %. Deb. Stock .... 100. 0. 0
TÍTULOS ESTRANGEIROS

Emp de Guerra Britanl-
co, 3 % %, 1927/47 . . 101.15

Consolidadas, 2 % % . . . 74.10.

0. 2.

10.15.

8^

1. 0. 0

13. 4 % 1.13. 1 %

86. 0. 86. 0. 0

2.17. 4 Vz 2.17. 7 tf

0.14. 0

tf
0

1.18.
80. 0.

100. 0. •

101.12. 6
74. 7. 6

u

BOLSA DE TÍTULOS DE SAO PAULO
MOVIMENTO DO DIA 5 DO CORRENTE

O mercado do titulos publl-
cos e. particulares funccionou
fraco.

Os negócios attingiram ape-
nas 484:313$800 das quaes réis
193:8455000 foram realizadas no
prégao da abertura o réis....

290:468:5800 no do fechamento.
Em titulos públicos as ven-

das eqüivaleram a 455:908$600 e,
em títulos particulares corres-
ponderam apenas a 28:405$000.

As ObrlguyOes do Est. "Ca-
fé", entraram em um novo pe-

riodo do firmeza, subindo ai-
guns mil réis. Os demais tltu-
los nada deram de si, que me«
recesso registo.

NEGÓCIOS REALIZADOS
ABERTURA

Públicos >
72, M. Santos, ex-juros, 885$;

[
Conclue na 15» pagina \1

rAES DO PORTO
VAPORES ESPERADOS E A SAIR

HOJE
MASSILIA — Esperado de Bue-

nos Aires e escalas ás 6 horas,
sairá ás 10, da praça Mauá, para
Bordeaux o escalas.

MACEDONIER — Está no por-
to, chegado do Antuérpia e osca-
Ias e sairá ás 8 horas do armazém
n. 13, para Buenos Aires e esca-
Ias.

LINELL — Sairá ás 7 horas, do
armazém 10, para Santos.

1TATINGA — Sairá ás 10 horas,
do armazém 5, para Manáos e es-
calas.

1TAQUATIA - Sairá ao meio dia,
do armazom 5, para Porto Alegro
o escalas.

POCONÉ — Sairá ás 9 horas,
do armazém 14, para Manáos o es-
calas.

Sairá

C."° KAMBURGUEZAS
DE NAVEGAÇIO
Próximas saídas:

EUROPA
Monte Olivla .... 10 Jan.
General Artigas. ... 17 "
Monte Sarmiento. . 31 "

Cap Arcona. .... 3 Fev
General San Martin. 10 "
General Osório. ... 28 "

TIIEODOR VVILLE & O.* tt.
AV. RIO BRANCO 19

ALM. ALEXANDRINO
do largo, para Santos.

SERGIPE — Sairá ás 6 horas,
do armazém E, para Porto Alegro.

AMANHA (8)
ORANIA — Esperado do Ams-

t3rdam o escalas ás 6 horas,..sairá
ás 18. do armazém 17, para Bue-
nos Aires e escalas.

HIGH. PATRIOT — Esperado
de Londres o escalas ás 9 horas,
sairá ás 16 do armazém 18, para
Buenos Aires e escalas.

ITAPUCA — Sairá para Cabe-
dello o escalas.

ALM. JACEGUAY _ Sairá ás 14
horas, do largo, para Santos.

CUYABÂ — Sairá ás 16 horas,
do largo, para Santos.

•PRÓXIMAS SAÍDAS E CHEGADAS
WEST IVIS — De Los Anireles

e escalas amanhã, 8 do corrente.
BARBACENA — Do Galveston e

r- CARBONIFERA
RIO CRaNPENSE

PRÓXIMAS SAmDAS Ss *|
NORTE:

BCTIA' — 13

SUL:
ilERVAL 10
P. ALEGRE — 17

— ^ «5 H W
73 " 5 s I
c a * ».
Ss1- J

escalas amanhã, 8 do corrente, po-
Ia manhã.

LA CORUNA — De Hamburgo
amanhã, 8 do corrente, ás 7 ho-
ras.

MANTIQUEIRA — De Recife e
escalas a 9 do corrente.

CAMAMU — De Nova York e
escalas a 11 do corrente.

UÇA — De Porto Alegre o esca-
Ias, a 11 do corrente.

GUARATUBA — De S. Luiz e
escalas a li do corrente.

CAMPOS SALLES - De Manáos
e esealas a 11 do corrente.

PARA — De Belém o escalas a
11 do corrente.

COM. ALCIDIO — De Porto Ale-
gro e escalas, a 11 do corrente.

BAEPENDY _ De Buenos Aires
o escalas, a 12 do corrente.

RIO DE JANEIRO — Do sul,
cerca do 12 do corrente.

LAGES — De Nova Orleans e
escalas a 12 do corrente.

BORÉ IX

O o S2
AT. RIO BRANCO 108-2.'

MALA REAL (NGLEZA
PARA A EUROPA

H. Brigado ... 16 Janeiro
Arlanza. ..... 28 Janeiro

PARA O RIO DA PRATA
II. Patriot .... 8 Janeiro
Arlanza  16 Janeiro
l*nrn mais informações sohre

PASSAGENS li HíETIíS
THE ROYAL MAIL STEAM

PACKET CO.
51 — AV. RIO SltANCU — 65

Tmep me: 4-8000

Do sul a 12 de 1a-
neiro.

IGUASSÚ — De Rosário e osca-
Ias a 13 do corrente.

MIRANDA — Do Laguna e es-
calas, a 13 do corrente,

CUBATÂO — Do Porto Alegro
e escalas, a 17 do corrente.

WEST CAMARGO — Do sul,
18 de janeiro.

RAUL SOARES — De Hambur-
go o escalas a 19 do corrente.

SABOR — Do sul a 25 do cor-
rente.

AFFONSO PENNA — Do Bue-
nos Aires o escalas, a 27 do cor-
rente.

ATLANTA — Do Triosto, a 28
corrente.

TRÊS DE OUTUBRO - De Amar-
ração e escalas, a 30 do corrente.

BAGÉ — Do Hamburgo e esca-
ias a 30 do corrente.

CAMPOS — De Manáos o osca-
1 a 30 do corrente.

EL URUGUAYO ii Do sul pro-
vavelmento a 25 do fevereiro.

„ VAPORES -TRAÇADOS

CORREIOS
Hoje, esta repartição expedirá

malas pelos seguintes paquetes:
ITAGUATI — Para Santos, Pa-

ranaguá, Antonina, Imbituba, Rio
Grande, Pelotas o Porto Alegre,
recebendo impressos até ás 8 ho-
r.s, cartas para o interior © com
porto duplo até ás 9.

IITATINGA — Para Ilhéos, Ba-
hia, Aacajú o Penedo, recebendo
impressos até ás 6 horas, cartas
para o interior o com porta du-
pio até ás 7.

MASSILIA — Para Lisboa, Vi-
go e Bordeaux, recebendo impros-
sos até ás 5 horas o cartas para
o exterior até ás 6.

POCONÉ _ Para Victoria, Ba-
hia, Recife, Ceará, Belém, Santa-

SIERRA BRANCA
ALICE
CARL HOEPCKE.
JÚPITER . . . .
ITATINGA.

Arms
. 1
, 1

, . 2
. 2

6
ITAQUATIA 5
ALM. ALEXANDRINO .... '9
UBA fpateo) 9
LINNELL 10
BORÉ VIII 12
MACEDONIER 13
POCONÉ 14
ORANIA ¦ . 17
HIGH. PATRIOT 18
MASSILIA. ...... Pr. Mauá
SERGIPE E

LLOYD NACIONAL Avenida Rio Brancc a. *t>.
l.° andar — leis. a-3866

e 4-6351

Carga (inci. (nfinmmavels ao
costado) pelo Arm. 6 dc CSe»
do Porto - Tel. 4-4192 e 4-417».

LINHA RÁPIDA OE PASSAGEIROS

SUL .

J ARARANGUÁ
Sahirá quarta-feira, 10 doj

corrente, ás 15 horas, para:

NORTE

ARARAQUARA

* CARGUEIROS

SANTOS

RIO GRANDE

PELOTAS

5'-feira

Sabbado

Sabbado

„ ., Sahirá no
Sahirá quinta-feira, 11 do j rente para :

corrente, ás 10 horas, para: j jja^xq^

SUL

ITAPERUNA
dia 10 do cor-

PORTO ALEGRE Domingo

Próxima sahida: — "Ara"
tlmbó", em 17 do corrente.

VICTORIA Sabbado

BAHIA Domingo

MACEIÓ* 2*-feira

RECIFP 3"-felra

CÁBEDELLO «.'-feira

RIO GRANDE,
PELOTAS e

PORTO ALEURE

Próxima sahida: — "Ita-
guassú". em 18 do corrente.

t (Não recebo passageiros).
I Avenida Klo Brt

PABSAQENS i Brprintef — ât.
I H- t V. I - il

Branco, ío - boja — Tel. 8-3433
Rio Branco, M — - 4.27W)

Ar. **!o Brsnrn. Zi — " 8-0478
V.mimraaes de nassasetrna neta Ar ma»a>tn R An rá»« An Pnrtn

VICTORIA
Sairá no dia 19 do corren-

te, para:
SANTOS. ,

S. FRANCISCO,
PARANAGUÁ'

e ANTONINA
«lÃBOA,"rUBTIS, tSKOUUU

NORTE

ITAPUCA
Sahirá no dia 8 do corren-

te para :
BAHIA.

ARACAJU'.
MACEIÓ*.

RECIFE e
CÁBEDELLO

PORTUGAL
Sahirá no dia 18 do cor-

rente para - - ..
BAHIA, \
MACEIÓ', I

RECIFE,
CÁBEDELLO,

NATAL e
AREIA BRANCA

Com o Aecnte: LUIZ PORTU-
(JAU llnn ViMMinflr Inhfinmn. íK-

V> nnili.r; UU. 8-3208 0 f>ttfll.

MÜNSON S. S. UNE
Os nnicos paqnetes de taxo
NORTE-AMERICANOS em
trafeg« entre o Brasil e

Nova Sork

American Legion
Enpprndo d0 mn dn prnta

n 18 ilo lfineiro, nnlrrt no
mesmo dln, nnrn

TRINIDAII. IIICIMtUDA B
NOVA VOltK

Western Woríd
H«prrnf1n iIp i\ovn York <> pa.
onlnji no dln IO de In 11 ei™,

«nhlrn no mesmo dln pnrn
SANTOS _ MONTICVIIJICO

E BUENOS AI1IE9

VIAGEM TRIANGULAR
NCVA SORK —RIO

RIO— EUROPA
*nente« t-eraes pnrn o nraallt
The Pederul Kxprpaa Cnmpnny

— A» Illn Hrnnro 87
Tel 8.2000

rem, Óbidos, Parintins, Itacoatia-
ra o Manáos, recebendo impros-
sos ató áa 5 horas, cartas para o
interior o com porto duplo até ás
6 horas.

AMANHA (8)"

ORANIA — Para Santos e Bu«-
nos Aires, recebendo objectos pa-
ra registrar até ás 9 horas, ím«
pressos até ás 10 o cartas para 1
exterior até ás 11.

HIGH. PATRIOT —. Para San-
tos, Montevidéo o Buenos Airesi
recebendo objectos para registrar
até ás 9 horas, impressos até ás
10 o cartas para o exterior até ás
11 horas.

illliif
JL Lloyd

.DEUTSCHES
LLOYD

. BflEMEN

Próxima sahida para •
Europa :

O paquete

SIERRA SALVADA
8alrft cm 24 cio corrente para :
BAHIA, MADEIRA. LISBOA,

VIGO, BOm.OGNE S/M e
BKEMEN

PARA
8. NEVADA .
MADRID . . .
Serviço rápido

Fer.
O SOL
. . . 1
... 23 "

de cargueiros,
¦ AGENTES GERAES .

HERM. STOLT? & Co.
AV. RIO BRANCO. 66/74

CAIXA. 200
IXOYD".

'TEL. 'NORD-
TeL 4-612L

m

CORREIO AÉREO
CUEUAUAS Uü NUKTE

Companhias! Diaa 1 Horas

Zeppelin....! Em 1934 I
Condor < Quintas 15
Panair I Quartas I 15,45
Aeropostalo. Sabbados 8

CHEGADAS DO SUL

Companhias! Dias Horas

Condor | Quartas 15
Pannlr ! Sextas 16.S0
Condor..... Sabburios 16
Aon. io»tnIa Domlngogj 10

C1IEG. DE MATTO GROSSO
(em S. Paulo)

SAHIDAS PARA O NOKTE
Companhias! Dias I Horas

Zeppelin...J Em 1034
Condor | Quintas I «
Panair I Sabbados ' 6
Aoropostale.. Domingos l 10

SABIDAS PARA O SUL
Companhias! Dias 1 Horas

Condor | Terças I 6
Aeropostols.i Sabbados I 8
P.nnír „l Quintas ) 6
Condor I Sextos I 7

SAÍDAS I». MATTO GROSSO
(Da & Paulo)

y^-^MvX^:

ICompanhlasl 
Dia* I Horas Companhias! Diu Horas

i m.....\. C.....J.. f U Al í\. ,t..r I n„(„».« a*w» 1 I wvarvvi . . . . ,....;..- (j(/l wv ——«.—__ .,..,.| —....___ | w
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ECONOMIA •
C A F

DIÁRIO DE NOTICIAS — Rio, 7 de Janeiro de itò*

COMMERCIO
El 

i

« - INDUSTRIA
¦ .n i iiitimn}imnmmmmfmWmmtmmmmmm»Êammmw^mmmm*^^mwmmmmmm*

O mercado deste produeto fone-
cJonou hontem firmo, tendo sido
registradas a.mjf ás U horas ven-
das do 6.640 saccas.

O mercado a termo não fone-
cionotj.

A pauta semanal (de 1 a 7), é
de líllO; o imposto, ouro, de Ml-
cas. 8| e o do Estado do Rio 6|,

O typo 7, o ánno passado, foj co-
tado a 11$500.

COTAÇÕES
Typo 3.. .. .. .. 12|200
Typo 12f000
Typo , .. 11$800
Typo 6.. ,, ., .. 11|600
Typo  .. llfriOO
Tytio 81. 11$200
MOVIMENTO DO DIA 5

Stock em 
Entradas:

Pela Leopoldina
Mo Minas e Eio) 4.50*

Pela Maritima . . 5.S5S
Reguladores . . . 1.867

Total
Saidas:

America do Sul. . 7.-171
Consumo local . . 600
ReHrado oelo Dep.

Nac. do Café. . 1.13

Saccas
681.908

11.724

643.632

8.0S4

.548Total  635
Cafó entreg. como c

bon. do 10' fo. . 218
Café devolvido . 24 242

Stock em 635.790
Idem, anno passado . 558.413
Entradas geraes em 5. 46.644
Desde 1 de julho . . 1.906.380
Saidas geraes em 5 . ,- 30.729
Desde 1 do julho . . 1.716.716

Porsra replstradas venda* oum
•total de 9.503 saccas, na parte da
tarde.

COMMISSXO DB PREÇO
Marcellino Martins. P.° & Cia.

-Vieira Camões & Cia.
Andrade Lemos & Cia.

EM SAO PAULO
S. PAULO, 6. — Entradas de ca-

fé até ao li dia:
Hoje Ant. A. pas.

Em Jundiahy,
pela Estrada
Paulista . . 24.000 24.000 —-

Em SSo Paulo
nela Soroca-.
bana, etc. . 13.000 18.000 

Total. . . . 37.000 37.000 —1-

EM SANTOS
SANTOS, 6.

FECHAMENTO DO CAFÉ*
Mercado — Hoje, feriado; ante-

Tior. estável; anno passado, fe-
riado.

Tyiw 4. disponível; oor 10 ks. —
Hoje, feriado; anterior, 12?900;
ai no passado, feriado.

Embarques — Hoje, não cona-
t nl; anterior, 28.300; anno passa-
do, nüo houvo.

Entradas até á? 14 horas — Ho-

je, 40.076; -nterior, 39.815", anno
passado, 26.820 saccas.

Existência de hontem por embar-
car. 2.143.829; anterior, 2.103.758;
anno passado, 1.790.703 saccas.

Nâo houve saldas.
BM VICTORIA

VICTORIA, 5. — Mercado a ter-
mo, sem reunião. .

ESTATÍSTICA !
, 8**eçaa

Entradas. ..  4.124
Saidas  2.767
Em stock  .. 151.719

NO HAVRE
HAVRE, 6.

UNICA CHAMADA
Boi*

Entrega em março" em maio." em julho." «n set. .
Vendas do dia . .
Mareado

Alt ade V*n 1 Vt francos, desde
o fechamento anterior.

EM LONDRES
LONDRES, 6,

148 %
116 V.
143 %
143
1.000

Estav.

t ant
147
144
14S
142
3.000

Calme

Typo 4:
Sup. Santos prom-

pt-.jp/embarqu».
Typo 7s

Blo. orompto para
embarque. ...

Hojt Ant,

89/ 89/

32/682/«
EM HAMBURGO

(Contracto novo)
HAMBURGO, 6.

FECHAMENTO
(Chamada principal)

Hoje f-.Kní
Santos de l.**í
Entrega em março • 27 27 íi" em maio. "28 28

" «m julho. -* 28 28" era set. . • 28 28
Vendas do dia . . —— ——

Mercado paralysado.
Inalterado desde o fechamento

anterior.

6.60
6.76
6.92
7.05

* Compradores.
EM NOVA YORK

(Contracto* do Rio)
NOVA YORK. 6.

ABERTURA
Ho}»

Entrega em março" em maio.*• em julho." em set. ,
Vendas conhecidas
Mercado Estav.

Alta de 4 a 7 pontos,
fechamento anterior,

FECHAMENTO
Hoje

Entrega em março" em maio." em julho." em set. .
Vendas do dià . .
Mercado

Alta de 1 a 4

F.ant
6.56
€.71
6.86
7.00

A. est
desdo o

fechamento anterior.

6.60
6.75
6.87

.7.01
5.000

Estav.
pontos.

t. ant.
6.56
6.71
6.86
7.00

20.000
A. est.

desde o

BOLSA DE TITÜ-
LOS DE S. PAULO
i- i
| Conclusão da 14a pagina |

1
8, M. Santos, 3255; 200, Let.
Cam. Capital, "131a", «Oi; 150,
Ag. Exg. Rib. PreU US$000;

10:000?, Obrig. B. "Café", 712?;
10, M. Santos. 9365; 10:000?,
Obrig. E "Café", 715$; 60 Apol-
Est. 13" sério, 715?000.

1'urlimi lares i
120. Contr. B. R. Claro. 2»,

28Í500; 100, Mògykila, 63f000.
FECHAMENTO

Pnbllcos-
100:000?, Obrig. Federaes,"1832", 1:019?; 10:000$ Obrig.

E "Café" 71C?; 33, Obrig. Est.
-.«1921", nom., 895?; USOS, Obrig:.

Í3 "Café", 710$; 40:000*. Obrig.¦f-J "Café", 713$; 30:000$ Obfig.
E "Café", 712f; 60:000$, Obrl-ç.
E "Cüfé", 7J3S; 5S:8005, Boniis
Thesouro, sjc. 11 "C", 9»!$;
10:S0O$, Bônus Thesouro, s|c.
8 "C". 9650000.

raríiculari-s: u
61, Bco. Est. 8. Fa.ulO, pri-'xneiro dia, 155*000.

«¦LT1MAS OFFERTAS
TÍTULOS PÚBLICOS

. .Kstmluue-ii
Obrig. "1921", port., 1:00$000,

vend. —; com., 895$; Obrig."IHTJ". port., 1*000*5, --; «90$;
Jfl. Santo», 945$; 930$; Apol. 8«
• 85. e 12», 730$; —; Obrig. B.
THÍ; 712$; Bônus s|o. C 100$,
—; 93?500.

Dlunleipars:
Capitai, "1930", —; 80$; Ca-•pitai "1913". ex-Juros, —; 89f;

Capital, "1918", —; 90$; Capi-
tal, "192", —, 85$; Capital,
"1926", 100$; 93$; Apol. "1929",
1:000$; 985$; Apol. "1931". er-
luroH, —; 955Í0O0.

TÍTULOS PARTICULARES
AcçOi»» de. Bancos-
Conitn. e IndUBt.,. vend. 380$;

comp:, 30$; Commereial. lnt»eg.,
350$; 290$; Est. S. Paulo, 250$;
225$; Ital. Brás. «0 "{", —; 25$:
líoroCsié S. Paulo lnteg., 160$;
—; S. Paulo, 187$; 182$00Ô.

A «¦«••a tle Comi-unhiasi
Mogyana 65»; 60? Paulista,

•nom., 1° dia, 2S8$; 262$; Pai--
lisla, def., —.* 2Si1$; L. Esmal-,
tada, —; 200$; Uaqueré, rela
li':000?; Antarctica. —; 200$00"0.

It-.|icii*liiren:
Antarctica. —: 193$; S'A "O

Esiado", 00$; StíÇOOO.
Entradas:

Ceará. . . T. 3 n^c. T. I n/«,
Mattas . . T. 3 831500 T. 5 31$500

Posto em S. Paulo, por IS kilos,
para entrega ein janeiro:
P-uljsta . T. 3 49$000 T. 5 Í6$000
COTAÇOES DA JUNTA DOS

CORRETORES
(Entregas tmmediataa)

Seridó . . T. 3 38Í00O T. 4 87$000
Sertões. . T. 3 35$500 T. 5 33$5O0
Ceará . . T. 8 Nom. T. 5 Nom.
Mattas . . T. 3 33Ç50Ó T. 6 8l$5Ôl
Paulista T R usando T 5 r*ü*$00l

MOVIMENTO DO DIA 5
Fardos

Stock em  7.993
EM UVEKPOOL

LIVERPOOL, 6.
FECHAMENTO

Hoj.
Mereado .....
Pernambuco Fair.
Maceió* Fair . . .
Am. Fully Middl..

Amer. Futures:
Entrega em março** em maio.** em julho." em out. .

Disponível brasileiro — Alta (Se
2 pontos.

Disponível americano —» Alta de
2 pontos.

Termo americano — Inalterado,
EM NOVA YORK

NOVA YORK, 6.
ABERTURA

Hoje
Amer. Futares:

Entrega err». março" eni maio.
em julho.

Estav.
6.66
5.66
5.06

V, ant
Est.av.

5.64
5.64
5.64

EM. NOVA VORK0VA í|È6j\litoéd, jvfíni* r.m
Eneréga e*n jan. • l.l* l-l?"' '¦¦*& mtixoo , 1.Í4 1.Í9» em maio;' VM IM" «m julho. 1.35 1.37

Merçad.o «stavel.
Baixa dé 1 %.'"$ pontos, desde o

fpchhrh-mto .ant-orlor.
NOVA YOR|.' k

AB^RtOBÁ ... i w.
HoJ« F.-wt

Entrega «n j»in. . 1.1$ 1.15" em março 1.24 1.64" em maio. 1.81 1;8Ó" em julho. 1.86 1.85
Mercado estava!.
Alta parcial do 1 ponto, desde

o fechamento anterior.

MERCAC*© DK FARINHA »B
TBlifiO DA CAPITAL f EpEBA*-

For aaceo
Moinho Inglez:
Semolina'.  891000
Bqdá ..' .. 8Í?009
Soberana  S6|0OQ
Nacional  85$000

Moinho da Lar.:
Semolina  .. 3Jf000
Lua 37JÒOO
Tres Coroas 36$000
Brilhante 85J000

Moinho Fluminense:
Semolina. 8MO0O
Especial. ,, .. .. .. 378000
Bôa Sort* .. .. .. .. SfffOOO
Diamantina. .. ,. .. 35Í0OO
S. Leopoldo 86$000

r.EÇOS DO FARELLO DB TRIGO
Pm 88 kilo*

Moinho InglocT
Farello . . C$000 • 8860O
Farellinhio. 61500 n 61000
Remoido . 81500 a 9J000» Triguilho . llfOÚO a U|500

Moinho da Luz;
Farello . . BSOjM a 6I50O
Farellinho. 6$50C » «t000
Remoido . 81000 a 8$500
Triguilho... 91500 á 10$000

Vizinho Flaminenaer
Farello ... 6$000 a C$500
Farellinho. 5J500 a 68000
Remoido . 8SDQO a 8ÍSÔ0
Triguilho . 10ÍOOO á 10«W

Para CONTABWDADE
e OUTROS FINS

Formam o conjuneto
mais efficiente e eco-
nomico que se pôde ob
ter os formulários, pa-
peis e índices de rapl
da referencia, cuidado-
somente estudados e ma-
nufacttvados pela

Ouvidor, 77
»»Ptl.A-lU mm...

Ramal 7

Ei

EjW BUENOS AIRES
BUENOS AÍBES, 5..

FECHAMENTO
Hoje F.ant

Por 100 kiloa:
Entrçgà em fèv. ." «nl *roerço

" em maio.
Mercado . . . ; .
Dijponivel, typ**

Barletta para o
Brasil , . ,

6.75
5.75
5.75

Calmo

5.75
6.75
5.75

Calmo

5.75 8.75

Feriado no dia 8 do correnta.
EM CHICAGO

CHÍCAGO, 5.
FECHAMENTO

Hoj* F.ant,
JSntre-r-*. *n maio. 84.12 84.82" «ta julho. 82.60 82.87

Feriado no dia 6 do torrente.

ALFÂNDEGA
RENDA ARRECADADA NO

«3 DO CORRENTE
Sello: 88:30S?610.

Papel.» »• •• «• ••

DIA

1.0Ô7:S35$710

Renda arrecada d a
de 2 a 6. ... .

O anno passado • .
6.551:820$680
2.428:S68f300

Differença
«M 1934.

• maior
4.122:9521380

BOLSA DE NOVA YORK
(COTACOE? FORNECIDAS PELA "UNITED PRESS"»

NOVA YORK, 6. — (Fechamento da Bolsa).
Allied Chemical & Dye. . 145
Alüs Chalmens, mfg. . . . 16.75
American Can  94.25
American Cnr & Foundry.
American Foreign Power .
American Gas Electric . .
American Locomotiva. . .
American Mèlal. .....
American Power & Li-s-ht.
American Rad, & St, Sen.
American Sínelting Refin..
American Sup. Power. . .
American Tel. and Tel.. .
American Tobacco "B". .
American Water Works. .
American Woolon
Anaconda Copper
•Vndes Copper .. •¦:. ....
Armonrs of Delaware. cref,
Armours Illinois "A".' . .
Armours Illinois "B". . .
Armours Illinois, iref. . .
Associated Gas Ss Electric
Atchinson Topelta Sta. Fé.
Atlantic Refinirisr, ....
Atlas Corporation . . . .
Auhurn Motors
Báldwin Locomotivo , . ,
Bendix Aviation. . , . . ,
Bethlhem Steel. . , , . .
Bra^lian Tractiou ....
Bitrrouíths Add. Machlne .
Canadian Pacific .....
Case Treshinpt Machine. .
Caterpillar Tractor

23.25
7.87

18.62
n/«,

18.37
6.12

42.25
2.37

109
68
16.75
11.87
14/ 'n^e.
n/e.
4.62
2.50

56. É0
9/lfl
54.75
28.S7
10.50
61.12
11.12
16.87
85.60
11. í 2
10.87
14.25
6o.75
23. »7

5.39 5.39
5.37 5.87
6.87 B.S7
6.39 5.39

10.57
10.74
10.89
11.07

caracter

Sergipe 70

Total  .. 8.003
Saidaa. .. '¦'.%-
ír;tock cm 7,781

*-. iiii— !¦ 1 ¦¦ ¦¦—1. mmmmm l n mm m0nmmnmm ¦—

ALGODÃO
produeto est».o mercado deite

te honiem c**lmo,
COTAÇÕES

(Por 10 klloi. Un, 'termi )
Pracoa nara «nue-raa futurar.:

Ferido . , T. 3 8B$M»0 T. í 87$fi00
(itTtao . . T. a 861000 t. 5 ajçoíiq

W. ant.

10.49
10.85
10.80

em out, . 11.07 10.99
Commercio de caracter normal.

devido a pedidos dos eommerciairi-
tes. havendo compras do estran-
geiro. t

Alta de 8 a 9 pontos, dc?:H|c o
fechamento anterior. W-

ASSUCAR
O mercado continuou hontem

firme, com áe cotações Inalterí-
das. .-,

A bolsa continua oaralyaad*.
COTAÇÕES

Branco crystal . 508000 a 51$0Õ0
Cryswl amarello. 44ÍOO0 a 45ÍU00
Mascavo .... 82$000 a 83$000
Maaeavlpho . . o/c. . a<e.
í.* facto  o/e, n/o.

MOVIMENTO DO DIA 5
Saccas

Slock cm  101.225
Entradas:

Seif-ipe  600
Minas  2Ç0 850

Total  102.0,75
Saidaa  16.772

Stock cm  145.303
ICntradua geraez  50.150
Saidas f-eraes  85.720

KM I.ONDKES
LONÜKES, 6.

FECHAMENTO
llnle r ant

Entraga tm jnn. . 4/4 H 4/4 U" *m março 4/9 >Jk, 4/9 tt" am inalo. 6/0 Ú B/0 %¦•' em Julho. 6/8 íi 5/4

79 .'5(
11.Jl

21-7P
16.60
91.18

|
4. ¦ta
n/o,

, rtlé
55. te

h/e.
Xllm.

» ti/fi,
11. RO
18.62
84
84.25
8.»0

15.75
17Bà
18
83'. 63

'
18.87
29

1
h

13.82
4.26

, ti/e.
141

n/c,
88.37
21.25
14.7R
19. B0
24
22.25
6«
n/o.

85. ia
n/e.
1.71
n/««
S.2Í

P3.B0
21.37

Nlagara Warranta "A",
Nitrato Co^ of Chile.
Noranda Mines. . , . ,
North American Co. , .
Otia Elôvítor. .....
Pacific Gas Electric , »
Packard Motors. . . , .
Paramount Publix . . .
Patino Jlihes
Per--'-lvania Railroad .
Philips Petroleum ...
Public Service of N. J.,
Radio Cowiorátiím . , .
Radio PrefèrreU "B". ,
Remington Rand . . . •
Sears Roebuck . . . , ,
Simmons Company . , ,
Soeony Vaccum Corp..

;

n/e.
*/e.

84,25
18.62
14.75
15.50
4
1.87

19.50
80
15.62
34.37
6.75

15.87
6.37

41 ,
17.50
15.87

Cerro de Pasco 33,87
Chieajro Milwakee St. Paul n/c,
Chrysler Motors 54
Cities Service 2.12
Columbia Gas Electric . 11.87
CqmmonwçaHh Edison . 37
CommonweaHh Southern .2
Consolidat. Gas of N. York S6.12
Consoiidoted Oil ,9.87
Continental Can 78
Corn Products. 72.75
Creole Petroleum. . , . 9.75,
Cürfiss Wright Airplanes. 2.62
Dominion Stores .....
Douglas Aireraft
Du Pont de Nemours . . .
Eastman Kodak.
Electric Bond and ShaTe ,
Electric Power p^d Licht.
Electric Storagè Batterv .
RnRineers Public Serviço .
First National Stór«s. . '.

Ford Motors ot Canada. .
Fpje Film (New Tssüe). . .
General Asohalt ... . <
Gen .'.ral Baking .....
General Electric .....
General Foods .......
General Mntòrs. .....
Gillette Safaty R-*zor. . ,
fílidden Corporation . . .
Gold Dust.
Goodrich R. B.
Gbpdyear Rubber
Granby Conpor
Grèat Nortljetn R.iilroad .
Qrc"' Westerr) Sugar. . .
Hpwcy Gold
Hudson Bay Mining. . . .
Hudson Motors. .....
Hup» Mofors Co.. . . . .
Ingeraoll Rsnd. .....
Intèrn. Businç* Machine .
International Ónmènt. . .
International Hnfveater. .
Ir.têrrÍEtfoni'1 Nlckel . . .
Iptcrnational Tel. ánd Tel.
Kennecot Copper
Krorrer Grocèry
Lambert Co
Lehm-n Corporation . . .
Lchn imd Flnk
Maèk Truclts Inconjorsted
Mitiml Conper .'
Mining Corp. of Canídn ,
Misfiourt 'Tnnsus Tex»s. n.
Misaouri pnciflc . . i'-. .
M"n'.niito Chemical, , . ,
Mont-rimerv Ward ....
Nash Mntorfl  24
National BiscuH  47
National Caah Roglister. . 16.«K
Nntlonftl Dal-y Products. 13.31
National Land Co  n/f.
Natlonnl Power and Light 8.6IÍ

. New York Central .... 82
' Nlagara Hudion Power. . S.Zi

Southern 'Pacific 19.12
Standard Brai-ds ..... 20.87
Standard Gas Electric. . 7
Stanfjai-d Oil of indiana. 31.75
Stahd,' Oll of Califórnia 39
Standard Oll of N. Jcrscy 44.37
Stone Webster. ..... 6
Stu-Jebakor Corp.. .... 6
Swlft International ... 28
Texaa Corporàtioi» .... 23.75
Texas Gi-lph Sulphur. . 39.50
Texas Pacific Land Trust. C.75
Transamerica Corporation. 7
Trioo-ntiherital ...... 4.60
Unioh Cai-biclô ....... 45.l2
Union Pacjfic Railroad . 112
United Aireraft ..... 81
United Corp 4,62
United Gas Improvement 14.37
United Gas "Now". ... 2
United States Leather. . 8.75
United States Rêalfy Imp. 8
United Stntos Rubber. . 15.62
United States Smelting . 100.50
United States Steel. . . 40.62
Útil. Powár and Li-rh-; p.. 8.87
Utüit. Powor and Light 7/8
Warner Brothers Pibtúres. 4.87
Wafren Bross. 9.87
Weaaon OI| and Snowdrlft n/e
We«t*rn Union Tele>í*nph. 84.76
Waatlpglionse Electric . 86
Woòlwòrtbi 43.50

BANCOS
Bank of Montreal ....
Ba"nker» Trust '.',
Cnnadiàn B. of Commeroe

LCeiitiJhl Hannover Trast. .-* Chttse National Bank. '-. .
Firtt Nát. Bnnk of Bosíjon
GüáMnty Trust of N. York
Nat. Cfty Bank of N. York
Royal Bàiik of Canada . .

TITULOS
CUios Sürvlco 6 "ffi. , . .
Brasil WèíeraJ, R'%, 1941.
Emò. Roínó áa Itália.»'7 %
I* |mt> dá Llbor-ládle d»!>
r: Eíwdps. UiiidoB. '.•...
Emni» Federa' pruoilolro.' 6 14 m; ioefi/1957' ,'-:";' .•*>.,. W.jfr»' h-,,. (leiro.'6 

% fp, 19'á7/19f-'7. . . .
Rio Grande, 6 %', 1QC8 . .
rRiò Orando, 8, •». IMI». .
MttHWlHÍ "If •»• 

'Wolo.

. *)¦•*:¦¦ W8i/:.T". . . .
S3o Paaló, 7 %. 1940'. . .•"•no Paulo. $ %. 1938 . .

Sâo Paulo. Ui H %:: 1957 .
sãó Phoio.'io» ; •. ::¦,,..
Bonua de W-tiág Geraea.

B 14 %• WP .'. 
'. 

. l
Botios do Minaa Geraea.

187 .
B2.87

146
107.2,-i
20.75
25

240
21

146
75

6%
E. F. C.

1BÔ8

81
23

100

101.27

20.7^

21
20.50

B/ç

Vo
85

p/e,
o >e
¦a/e

n/c,

n'd,
n/c.

11 »!

Brasil. 7 %. 19.12.
CAMBIO

Lil-ra eaterllna .... B.jj. ^t
Tranco frinçó* .... 6.14 %
Lira Italiana ...... .8,26 H
Peso argentino (100 d.) íi/c.' 

iro» do» empréstimos
l'ft*<r» ,n»1' Moh^ l «*-{,

Médiuns invisíveis
Mediante o nomo. Idade, prof la-

sio, residência, o entro tluma-
ultarlo Amor o N em Deua. oal-
xa pou tal 8.358, Blo do Janoiro,
forntoo fratmtfimoote «Hafnoatl-
cm do quàlquar moleatla. Itomat-
Xkt um eft?e!cippe euBíicrlpto, tel»
lado para ropoetft

NOTAS UTTERAR1AS
Continua em franco suoeéseo <*¦

Urro "Rablecoa" , com quo •¦-'troou a Joveti èéòTlptòra Mág-Ja-
lo. da Gama Oliveira.

Tendo sido . acolhido da, ma-
nelrá mala , e-nth-ialáetlca polacritica, literária bem como pelo»nos»soa mais «Illustres lntollo-
ctuacs, "Rabiscos*' -rrangèou
desdô logo'pira a sua, üwt|^r.Í 6
lo»ga*f da destaque qus «he caba
entre os noesos eiBcrlptotes con-tomporanéoo.

A saia fina espiritualidade *m
que sobresae «. alma dourada do¦»eu profundo senso áttloüco do
uma gTando oomprehonafto psy-chologioa transborda .. «m k«a
primeiro livro do póem-as, na-rci-
do sob signo de uma verdadeira»,consagraçlo.

LUVA $
Sapatos o bolsas, tingimos

t com perfeição máxima, ein
; 1 qualquer cor deaejada üo

, preto faz-se branco, ver para
! crer. Onlco especialista nó
; gênero.

•AVENIDA PASSOS 27
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Leilões de
¦».»»*—>.w»,ii»^ ^''im d, ,||

Penhores
CASA CAMPELLO

EBNESTO CAMPELLO
35 — Avenida Passos — 88

LEILÃO EM 9 DE JANEIBO DE
1934

Catalogo neste Jornal no dia dó
leUlo.

BM 10 DB JANEIBO DB 1934

VIANNA, IRMÃO & CIA
BOA PGDBO t, ns. 28 e 30

(Antiga Espirito Santo)

CASA SILVA
M. I*. DA SILVA OUYKlliA

LEILÃO DE fENHORES
EM

20 -
11 DB JANI-1HO Dt 1934
Travessa do »Hosario — ii

LEILÃO EM 17 PE JANEIRO DB
1934

A'S 13 HORAS

Casa Gonthier
IIKNUY FILHO Ss CIA.
Luiz do Camões, 45-47

MATRIZ
Paaem lellüo de penhoraes ven-

oídos o avisam aos srs. mutuários
que podem reformar ou resgatar
as auaa cautelas até a véspera' do
leilão.

EM 12 DE JANEIRO DE 1934

Francisco de Aguiar & C.
Rua Luiz de Camões, 36 '"

O Catalogo será publicado nes-
to Jornal no dia do leilão.

G. B. ÁUREA BRASILEIRA
EM 16 DE JANEIRO DE 1934

MATRIZ :
RÜA SETE DE SETEMBRO. «33

O catalogo ser* publicado no"Jttrnal do Oômnierolò" no dia do
isllâo.

A MUTÜANTE S/A
179 — Rua 1 de Setemljro - 179

LEII.AO DE PENHORES
18 de Janeiro, Às 13 hüra»

Aa cautelas poderão sar refor.
raadaa até o véspera s o catálosc
aerà publicado po "Jornal dd Coin-
mercio*- no dlà do lellüo.

A Casa Dias & Moysés
EM 19 DE JANEIRO *OE 1934

Ao inelo-dla
& rua Imperatrla Leopoldina nu-
mero 14, fará leilão dos penhores
vencidos do jotas e mercadorias.

0 catalogo sairá-publicado no"Jorfial do Comrnérclo", no cila
dõ leilão.

EM 15 DE JANEIRO DE 1934

B MOREIRA & CIA.
RUA LTJIZ DJED CAMÕES. 42

Todo*> os penhores venHdos até
14 de Dezembro, p. p. O estalo-
go será' publicado neste Jornal.

EM 9 DE JAN^mo DE 1931
C. B. Áurea Brasileira

f-^LtAL)
RÜA SETE DB SETEMBRO. 187

O Catalogo será oubllcado no'Jorpal
do

do
leilão.

Commercio". no dia

CAUTELAS PERDIDAS
Perdeu-se a cautela n. 203.068

da Casa de Penhores dè B. RTO-
REIRA & C. — Rua Lula de Ca-
tapes, 42.

Pefderrim-se as cauj^lás nume-
ros 405.419. '05.420 e 4Q7.Ó30 da
Casa de Penhores de C. SANSÉ-
VERINO » Rua Luiz do Camões
a.-ae.
'- 

, 
- 

¦ .-1

PerdAi-se a cautela n. 128.647
da Caj-a de Penhores "CASA SIL-
VA" — Travessa dq Rosário, 20.

Perdeu-se a cautela n. 117.733
da Casa de Penhores — "CASA
SILVA" — Travessa do Rosa-
rio, 20.

Perderam-se au cautelaa num*s«
ros 143.874 e 143,875 da Casa d«
Penhores de lir* ry FII.no & C.
— (Matriz) — Rua Luiz de Oa»
môes, 45.

Pordeu-Mi a cautela n. 11.270
da Casa de Penhores do JOSÉ'
CAHfSN AC — (Filial) — Ru»
D. Manuel, 24.

Perdeu-se a cautela n. 120.801
da Cata de Penhora» "CASA SIL-
VA" — Traveiiaa do Roaarlo. 20.

P»rdeu-M a cautela n. 63.S95
d» Caan, de Penliorea A SALVA-
DORA LIMITADA ~- r-.t. Vt-
dro t, 31.

-.[-p jEGUNDA SECÇÃO — PAGINA QUINZE

Vem ahi o carnaval
New-York, a capital americana da moda e da elegância,, acaba de
lançar, para ò próximo carnaval, como unica vestimenta chie, o

Pyjama de Seda Lamé

As Casas Brasileiras de Sedas
Acabam de receber o inaior e o níiait completo sortimento em lamé

Preço r4{g£40Q
Faça uma visita amanhã, aos nossos estabelecimentos

Rua do Ouvidor 128 e 163 e Alfândega 268

i

Hl ¦ *
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Programmas para hoje

6
RADIO PHILIPS DO BRASIL

HOJtí
Du 10 Aa M hon* — DWoe».
Dai UM» bora* — Progr»*»»•aoa Cas*.
Das 18 ia 31 hora» — tiinom

especiaes.
Das 21 á» 94 horta — Horaa

dansantes Phlltpps.
Amanhã:

Das 10 és. 13. das 18 fts 14 •
das 18 as 18,45 horaa — Dlsoo»
selecclonados.

Das 18,45 as 19 horas —• Quarto
de Hora,

Das 19 as 90,30 horaa — Dlsooa
«elecclonadoe.

Das 20,30 as 22 horas — Pro-
gramma Haras do Outro Mundo.

Das 22 ás 22,30 hojràs — Pro-
gramma Nac. da Coaí. Brasileira
de Radlodlffusão.
RADIO SOCIEDADE MA*-

RtNK VEIGA
Hoje :

Das 11,30 horas em deanto —
O liísplendldo Progrnmtna, com o
concurso de varlós artistas, Bando
da Lua, Orehestra Jazz e o Con-
luneto Regional d© PRA 9.

Amanha: '
Das 6,30 âs 8,45 horas — Tres

aulas de gymnastica com musica.
Das li ás 13 horas — Program-

ma das donas de casa.
Das 15 ás 16 horas — Discos

escolhidos.
Das 18 ás 18,45 horas •— Discos

variados.
Das 18.45 ás 19 horas — Quarto

de hora educativo da Cotiíederaçao
Brasileira do itatllodiííusflô.

Das 19 as 20 horaa —* Disco»
selecclonados.

Das 20 ás 30,30 horas — Quar*
tetto vocal dê Bi|enos Aires, òòfci
uiuMcas typlciSs. CâtiçCes por Elisa
Coelho de Andrade. Orfehestra dó
dansas de Nàpóleâí? TaVareâ,

Das 20,80 fts 31 horas — fran-
cisco Alves em siias orèaçfiaa. OU
rene f'agúndèo, cop» sanipas. Ôr-
chéstrft Regional *jo*u choros.

A's 21 hojrtia —- Clirohíoa da
oidade.

Das 21 ás 21,15 horas — Oancíjo
por PS-irnahdo dB Càatro Barbosa.
Quarto vocal de Buepos Aires em
muçloâs tjfplca*-.

Das 21,15 ás 21,30 horas — Elisa

Coalho de Andrade oom canções.
Francisco Alves com canções.

Daa 31,80 Aa 33 horaa — Olrene
Fagundes, em sambas. Fernando
de Castro Barbosa em canções.
Orehestra de dansa» de Napoleão
Tavares.

A'a 23 horaa — Um pouco «le
bom humor.

Daa 22 Aa 33,80 horaa — Oon-
certo da Confederação Brasileira
de RadlodUtueAo.

Das 23,30 A» 23 hora» — Desfile
dos astros da PRA 9.

ACtuarà oomo epeaker, César
Ladeira.

RADIO-RIO
Hoje:

8,30 horas — Hora certa. Jornal
da. manhã. Noticias e commen-
taríos. Ephemerldes brasileiras do
barão de Rio Branco.

12 horas — F|»gramma, no etu-
dio, com alguns números da re-
vista "Ha uma forte corrente...",
que subirá 6, scena na próxima1 quinta-feira, no theatro Recreio.

13 horas — Radio Mlscelanea.
17 horas — Programma de can-

ç&es no studlo da Radio Socie-
dade, com o concurso da sra. Elisa
Coelho de Andrade, ç-enhoiltas Al-
da Verona, e Tallta Qulntlllana,
e srs. Ronaldo Miranda, Mauro de
Oliveira o Mario de Azevedo.

18 horas — Previsão do tempo.
Discos vacados tjuarto de hora
de Paulo Koquette 1'lr.to.

19 horas — Programma de mu-
alça regional, no studlo, com o
concurso das senhoritas Aracy de
Almeida, Carolina Cardoso de Me-
nezes e- srs. Ernanl Miranda, João
Martins e seu Conjuneto Regional.

20 horas — Programma André
20,30 horas — Chronica sportiva,

por Sylvio Mello Leitão.
21,15 horas — Concerto, no

Studlo da Radio Sociedade, com o
concurso da senhorlta Eunlce
Monte Uma, sr. Alexandre De
Lucchl (baixo), o Orehestra da
Rádio Boolodncle.

Amahhft :
8,30 horas — Hora certa. Jornal

da manha. Noticias e commenta-
rios .Ephemeridès brasileiros do
barflo de Rio Branco.

12 horas — Hora certa. Jornal
dc méló dia. Supplemento mu-
síca!.-l^í horas — Hora certa. Jornal
da tarde. Quarto de hora infantil.
Supplemento musical.

(18 
hpras — PrevlsftO do tempo

e discos variados.
18,45 ás 19 horas — Quarto dc

0 despacho de plantas !í-
vas e sementes

O encarregado do expediente üo
Ministério da Fazenda baixou urn*
circular, em addltsmento á clr-
cular n. 88, declarando aos srs.
Inspectores de Alfândegas e ad-
mlnlstradores de Mesa» de Ren-
da» que náo devem permlttlr, em
caso algum, o despacho de plan-ta» vivas, sementes, tuberoulos m
fruta», senão apoa ás Inspecção
competente por parte doa inspe-
ctore» de Defesa Sanitária Vege*
taU

-¦MMWMMi

As Essências Divinaes!
NOSSA EXCLUSIVIDADE

Experimente estas essências e verá qúe maravtlha I
Nult de'Bagdad, Stàimbül. Vénise, Prlnpeia Azul. Constan-
tlriopla, Chevatler,' Dlaitiante N^gro. Fantasie Japonalse,

Cielo dé Granada, étc.

CASA FAFB
RÜA DOS OURIVES, 58

Importadores dos màls afamadós fabricantes europeus
A unica que Vende essencla-s já fixadas

mm*mm**MmmiÊ*^mmÊmmmmmm*tmm***mmtmmmmmmmmÊummmm,m* mau m

INSTITUTO SUPERIOR DE PREPARATÓRIOS
FACULDADE DK COMMERCIO

INSTITUTOS OFFICIAUZAOOS — DIURNOS E NOCTURNOS
Rua Sâo José U é Vieira Fazenda 44, 46, 48

Freqüentado annualmente por mais de 1.000 estudantes (moços e
moi.ias), mantém ós aegdinifa cursai PBIMARIO (ii a' 11 annos, pelamanha); de ADMISSÃO, Já funccloijando, «-ujos exames, IndlRponsa-
vela «oi» que vao iniciar o cursa serlaao. «ymnualal ou commereial, rea-
llzar-w-áo em Fevereiro; SECDNDAHlO (*ÉRIA|>0 (11 a 18 aijnos);
ESPECIALIZADO (para muloias do 18 annoa, feito em 3 annos ape-
lias); VBST1BULABES fpara «dmleeao, á* escolas, medicina, polyteeh-nica. militar, naval, direito, etc., inicio em Julho); CO.MMEKCIAL
(conferindo diplomas offlulaes de auxiliar de commercio, euarda-
livros, contador); LINHA DE TIBO, pan obtenção da caderneta dè
reservista. Salas amplas; optimos jablnéiesl grande gymnãsio de cnl-tura physica e rlnk de pottnuçáo; aulas do nataçflo (maiores de 10annos) no méis próximo, em turma» pequenas, sob a dlrecçílo do eom-
petente mestre. Mensalidades mínimas, nlnda com redueção parn os
que so matricularem ém Janeiro e Fevereiro.

15 ANNOS DR ININTERRUPTOS ÊXITOS

hora da Commlssfio Badlo Edu-
cativo da O. B. fi.

10 horas — Hora certa. Jornal
da noite. Supplemento musical.

20 horaa — Programa» André
Gil.

21 horas — Quarto de hora de
Luperclo Garcia.

{•u.15 b^aa — ProRramma de
trechos de operetas.

22 áa 22,30 horas — iriuisrals-
fão do concerto offorejltío pel»O. B. B.

22,30 horas — Coitlnuacfic do
progr .m*na, io rtudlo

RADIO EDUCADORA DO
BRASIL

Hoje :
Das 11 áa 12 horas — Discos..

Hora artística de Sylvio Salema.
Das 12 ás 15 horas — Trans-

mlsgfio do studlo, do programma"Elles têm quo respeitar".
Das 15 aa Í7 horas — Traas-

missão do studlo, das Horas po-
pul ares.

Das 18 ás 20 horas — Trana-
mtssfto, do studlo, do Programai*
da cidade, de Antunes Pilho;

Das 20 horas em deante — Dl3-
cos variados. • :

Amanhã :
Das 14 &s 15 horas — Discos o

Jornal d:is Escolus.
Das 18 ás 19 horas — Discos »

previsões do tempo.
Das 19,45 tis á2 hor-us — Di*s-

cos.
Das 22 horas em deante —

Transmissão do studlo.
RADIO CLUB DO BRASIL

Hoje :
12 horas — Apresentação doo

principaes numeroa da revista "Ha
uma forte corrente..."

13 hora*» — Irradiação doo dis-
cursos quo serão proferidos poi*oceasião das homenagens que se-
rSo prestadas ao dr. Henrique
Curpenter, primeiro director da
Faculdade de Odontologia do Rio
de Janeiro.

14 horas — Discos,
15.30 horas — Resenha sportiva.
17,30 horas — Tarde dansante.
20 horas — Programma variado.
21 horas — "A Voz do Brasil",

o jornal falado, sob a direcção do
dr. Elba Dias, em ondas médios
e curtas, simultaneamente, pelascitações Radio Club do Brasil, Ra-:
dlò Internaclorml, Radio Club df.
Pernambuco, Radio Club de Soro-
caba e Radio Commereial da Ba-
hia.

21,30 ás 22 horas — Programma
variado.

Amanhã s
13 horas — Discos.
14 horas — Sessão da Aasernblés,

Constituinte.
17 horas — Discos.
18,45 horas

educativo da C. _. ...
19 horaa — Frogramina

Argentino.

Quarto de hora
B. R.

trio
CJüarto ds hor3
Programma Ro-

18,80 horas
catholico.

19,45 horas
borto Villnar.

20 horas -— Progranun» popu-lar. ii
21 horas — "A Voz do Brasil".'
21,80 horas — Programma' va-

rladò.
, 23 horas — Progiumma da Con-

federação Brasileira de Rodlodlf-
fusão, Irradiado do studlo de
PBA 3.

RADIO PHILIPS
para o Carnaval de 1934
oom pequenas entradas a
longo Prazo, só na C. HL S.
Grande exposição penna-nente de todos os typos

PHILIPS
Vli-Hem a o. K. »., w. .349
242 - RUA S. PEDRO • 24»

Arsênico Iodado Composto
Fortifica — Depura — Revigora — Vence a anemia,
o racltitismo e a fraqueza pulmonar. A' venda em
todas as drogarias e boas pharmacias. Vidro 3§000•— Pelo Correio 4$000.

Depositários Fabricantes: DE FARIA & C. — Rua de S. José 74.Filial: Archias Cordeiro 127-A— Meyer — Rio de Janeiro.
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PAGINA DEZESEIS - SEGUNDA SECÇAO DIÁRIO DE NOTICIAS
DOMINGO, 7 DE JANEIRO DE 1934

ELECTRO-BALL
51 — Rua Visconde do Rio Branco — 51

EMPOLGANTES TORNEIOS SPORTIVOS
SEMPRE AO

ELECTRO-BALL
51 — Rua Visconde do Rio Branco — 51

PAIXÃO E CRIME!
Conclusão ãa 9a pagina*, -H

o corpo de Daniel, tendo ao lado
o frasco vasio.

. A POLICIA
Informada da trágica oecorren-

cia, a policia do 23." districto
compareceu ao local, tomando to-
das as providencias exigidas no
caso, inclusive a remoção dos ca-
davercs para o necrotério do Ins-
tituto Medico Legal,

Na busca levada a effeito no

Ci*
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quarto de Daniel, o commlssario
Nelson Cunha, do 23." districto,
encontrou e apprehendeu a se-
guinte correspondência compro-
mettedora.

Uma das cartas, embora confu-
sa, está assim redigida:

"Esto é o fim trágico de duas
pessoas que nunca mais poderão
se unir, felizes, na. vida. Üm dei-
les trabalhou muito e foi tudo:
sendo copeiro, cozinheiro e até
banqueiro de bicho... Ninguém,
porém, soffria privações.

Adeus, para a minha pobre mae.
Loonor Luiza do Mesquita ! Adeub
para a minha filha Amélia e um
apertado abraço para a minha ne-
tinha.

Eu e Rosalina ramos terminar
com a nossa felicidade, sob a ter-
ra. Mas, mulher, _ só ella. ella que
me dominou inteiramente.

Adeus por mim e por cila, ipara
todos, (assig.) Daniel Mesquita".

Num caderninho de notas, espe-
cie de "diário", tambem appre-
hendido pela policia, como disso-
mos, havia as seguintes annota-
ções: f"A vida 6 tão complexa, qüe

REDUZIDO A RUÍNAS UM DOS MAIS
TRADICIONAES TEMPLOS DA

CIDADE!
Conolusflo^da 0a pagina

-I

bombeiro n. 57, que ficou gra-
vemente queimado.

O destemido soldado do fogo.

que foi alvo dos mais ruidosos

ninguém a comprehende... Sou
teu amante e de tudo, vejo agora,
teu irmão é sabedor. -

Se morrer, levo a certeza de que
não fui "Pão Duro", Ganhei, gas-
tei e vivi... 24-12-933".

«O amor só pôde dar resultado
assim...

Nunca soffri tantos horrores na
vida. Tenho de tudo vergonha. E
a nossa morte vao ser crudelissi-
ma!... ,

Fomos felizes? Quem sabe...
Nunca tivemos filhos.

applausos do povo da Gávea, foi

soecorrido por uma ambulância
do Posto de Assistência de Co-,

pacabana, que o conduziu ao

Posto Central. Seu estado é bas-
tante melindroso.

A POLICIA ESTEVE NO
LOCAL

As autoridades do 21" distri-
cto policial representadas pelo
delegado dr. Dariy Fróes e
commissario César estiveram no
local do incêndio, onde presta-
rem relevantes serviços.

O FOGO FOI, EMFIM, DOMI-
NADO

I Os bombeiros conseguiram, ao
cabo de meia hora de luta, do-

I minar o fogo, e isolar os prédios

vizinhos.'A garage a que allu-

dimos acima ficou livre das

chammas.
AS CAUSAS DO SINISTRO

Segundo fomos informados, o

fogo originou-se devido á quj-
da de uma lamparina no assoa-

lho da igreja.

Circula, no emtan*3, a noticia

de tratar-se de um attentado.

PINTURAS ARTÍSTICAS I
TABOLETAS E PAINÉIS

DE PROPAGANDA
CÒMMERCIAL .

A. PANTALEONI
Av. Mem de Sá, 16.

?--.¦?

ilÊm

Pagam os filhos pe- \
las culpas dos paes.-

GlTTA ÀLPÁRêâUSTAVO PROEHLlfiü

PlKlMn
Um scenario vertiginoso de festas, bailados e canções!

E' a voz que é a attracção da Europa!

^Ultó
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"AMANHÃ LEO 
CARRILLO

i
jlllMim»

«ONSTANCECUMMINQS
Roberl Young—Borl» KarloH

1 Não é a mesma coisa, — NÃO
E' a VERSÃO FRANCEZA T INÉDITA

da adorável comedia de Erich Pommer
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FERDID6
PARAÍSO

HELEN

TWELVETREES
B RUCE CABOT
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THEATROS
nGCltmo — Companhia de

Burletaa e Revistas — Espe-
ctaculos ás 20 e 22 horas —
"A Capital Federal" — Poltro-
nae, 6Í000. Hojo, ás 15 horas
— Matlnée chio.

OAHi.os uombs — Coropa-
ohta de comedia» moderna* —
Espectaculos 4» 20 e tt noras
—. "Culdndo com o imor" ~
Poltronas, 6$000. Hojke, áa 15
horas — Matlnée elegante,
nas,. 3J000.

8. josb» — Casa do .Caboclo
— Companhia d» musicas '••
gionaes • cançoss sertanejas —
SessOes ás 18.15 20 e 21 % bo-
raj — Domingos e feriados.
vesperaes ás 15 e 18 % Uor»».
"Raça de Caboclo" — Poltro-
nua, 3$000. Hoje, âa 16.15 —
Matlnée dos Reis — Poltro-
naA 2?000. '

CIÍ&MAS
NO CENTRO

PALÁCIO — Phone: í-0888 —
SesfOer ttl-t-l-í""O homem solitário" com Her-
bert Marshall e May Robinson.

OUUJUN — Phone: í-160» —
Sessões ás 2 — 1 — 8—*-—
10 noras — Poltronas, 41*00.
— "A mulher que eu amei",
eom Hdward G, Robinson e
Kay Francis.

IMFKKIO — Phone: I-81B8 —
SessOes ás S - 8.40 — 6.Í0 —
I — «.40 - 10.20 horas — Pol-
tronas, 38300 — "A eancâo de
Lisboa", eom Beatriz Costa e
Vasco Santanna.

Ai.MAMHRA — Phone: 1-7091
— Sessões ás 2.80 - 4.80 —
ras — "Sonho da artista" com
Marlon Nlxon e Spencer Tracy
e "Matar para viver", com
George 0'Brlen.

ui.oiiia — phone: 4-009? —
SessOer ás 1. 8.40. 6.20 1 840
e 10.20 — "Rua da vaidade"
com Charles Blckford e Helen
Chandler.

PATIIéü. PALÁCIO — Phone:
1-1158 — SAlSN áa > — 8.40
_ S.X0 — » - 8.40 — 10-80 no-
ras — "Slmone é assim", com
Meg Lemonnler e Henry Garat.

BHOAUWA*—Phone: 8-«íí«
SessOes ás 8 - 8.40 — 6.20
t — 8.40 — 1080 nora* —

"Sorte de marinheiro", com
James Uunn e Sally Iflllers.

PATHH- — Pbone: 4-1498 —
"As quatro sabldonas".

PAUIMIKNSU — Pbone: 2-0128
"A verdade seml-nua" e

"Tu serás duquesa".

PAUIS — Phone: 8-01ít —
"Samarang" e "Ferro a ferro".

IIMCAL. — Phone: 4-8244 —
"Mentiras da vida".

MKM UB «A — Phone: 4-8840
"Eu de dia, tu de noite" e

"O mascarado magnânimo".

mis — Phone: 4-8147 —
"África Indomável" e "Vidas
sem rumo".

ei-uuiiAiiO — Phone: 2-42t8
"Sonho dourado" e "Mulher

e medica".
POPULAR - Phon* i «-18M

_ "Uma noite no Cairo., O
filho da tribu" e "Jogador ga-
lopante".

PHIAIOR — Phone: 4-59S4 —
"Fra Diavolo" e "Sô para se-
nhoras".

BIO BHANCO — Pbone: 4-1889
"Marido da guerreira" e

"Como me queres".
LAPA - Phone: 8-2548 —

"Anjo e demônio" e "O-marIdo
da guerreira".

ftárP'Y'''

NOS BAIRROS
AMIUKICA — Phone: 8-4575

— "Fiel ao seu amor".
A.tltiKU.A*O - Phone:8-0847

'— "Fiel ao seu amOr".
ATLÂNTICO — Phone: 8-0848

—¦ "Mentiras da vida".
APOLLO — Pbone: 8-68H —

"Novos amOres" o "O cerco da
morte".

ALPHA — Pbone: 0-8818 —
"Segredos" e "O filho da tri-
bu".

avenida — Phone: «-0S18
 "Da Broadway a Holly-

wood".
BIONTO RIBEIRO —

"O fugitivo". "Na cova dos la-
drÇos" e "Relâmpagos sporti-
vos".

BRASIL — Phone: 8-8018 *-
"Voltando ao passado" e "So-
mos de circo".

BKIJA-PLOR — Phone: 9-8174
"Esquadrilha perdida", "La-

qo da morte" e "O Jogador ga-
lopante".

OATUMBY — Pbone: 8-8681
 «A flor do Hawati" e "On-

de está minha mulher" e "Jo-
gador galopante".

CK.vrKNARio—Phone: 4-8426
"O rei dos ciganos" e "Seu

primeiro amor".
EIH9UN — Pfaone: 9-4449 —

"Zomble" e "Perigos de amOr".
tCMUCNHO DB DRNTHO —

Phone: 9-4136 — "Deliciosa" e
"Samarang".

FLVM1NBNSD — Phone:
8-1404 — "Aurora de duas vi-
<)as" e ".Homens sem lei".

ütAUANV — Phone: 8-8485
 "Rasputln e a Imperatrlx"

e "A lei da fronteira".
GUANABAUA — Phone: 6-2-518

 "Cruzeiro dos amores".
HAUUUOK LOBO — Pbone:

2-8670 — "Uma noite de Na-
tal" e "Cavadoraa de ouro".

OHIKNTK — Pbone : í-8010
— «Fra Diavolo". "Cada ma-
caco no seu galho" o "Jogador
galopante".

«MART - Pbone: 8-8881 —
"Meus iablos revelam" e "A
grando estkrada".

JOVIAL — "Gigantes do Céo"
e "Vencedor Modesto".

Hiclios — Phone: 8-076Í —
"Luar a Melodia".

Maiuuucira — Phone: 9-Í8S9
"Honra e ciúme" e "Horan*-

oa das Steppes".
MARACANÃ - Pbone: 8-1910

"Luar a Melodia" o "O maa-
carado magnânimo".

NATIONAL — Phone: 8-0073
"Os dragões da morte" •

"Torre de Babel".
PAIM iikasii*—Phone: 8-7894
"O rei dos ciganos" "Cabel-

lelrelro de senhoras* e "Fox
News".
piedade — "Robinson 2ru-
soé moderno", "Herança daa
steppes" e "Desenho".

PARAÍSO — Pbone: 9-S060"Meus lábios revelam" «"Avião fantasma".
PKNHA — Pbone: 9-6066 —

"Peregrinação" e "Vencedor
modesto".

RAMOS — Phone: 8-6094 —
"Vivamos hoje" o "Jogador
galopante".

riJix.A — Phone: 8-8655 —
"Quorldlnha do coração". "Ouro
mal assombrado" e "Doia •
dois".

«ULO — Phone: 8-0874 —
"Victimas do divorcio".

VILLA isa it Kl. — Pbone
8-1582 — "Da Broadway a Hol-
lywood".

8 A O CHRISTOVÃO— Phone: 8-4925 — "Aa de
Changal" e "Negócios de íaml-
ila".

EM NICTHEROY
ORNTRAL — Pbone: 1074 **

"Reunifio".
HOYAL - Phone: 1074 =->"Audácia entre adversários".
Ei»KN — Phone 98 —"Honra em Jogo".

I v

CIRCOS
CIRCO DA FKIRA (Copüi-a-

bana e Meyer) — Espeotaculoi
sensacionaes.

UUDU- (Avenida Suburbana
e Tury-Aasú) — arandee espe-
otaculos.

Theatro Recreio
HOJE —::— MATINÉE CHIC — A'S 15 HORAS —::— nOJE

A' NOITE — DUAS SESSOES — A'S 20 E 22 HORAS com

A Capital Federal
í~ «... .__»._ j <i. iMiiiTii nmtnai.*»SEGUNDA e TERÇA-FEIRA  Ultimas representações da "A CAPITAL FEDERAL^

qüãrta-feííã NAO HAVERÁ' E6PECTACULO PARA ENSAIO
VISTA "HA UMA FORTE CORRENTE..

GERAL DA RE-

QUINTA-FEIRA, 11
Primeira» Representações da re-

Yl/iU política e carnavalesca

Ha nma forte corrente..
Original d» i.rrz híi.u/iah e
ntintij .MNinit, com todas oe
musicas do carnaval, para "K8-
TIlfjA" da Orande "VedetU"
AKA(.'V fJOHTIJH e do comloo

OSCAItllO Diil.MISl

Ttiealro Carlos Gomes
Comp. de Oomedlaa Modems*

Dlr. Antônio Palma
ho.ie — Aa 3 . 8 e 10 horaa
A melhor companhia de come-
dia» ató boje organizada ©ntT«

nó» cm

CUIDADO COM 0 AMOR.,.
Original de Csrlos Arnlchea
Traducç&o de i-' ' < ¦ .!.;.¦«¦
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OS DOIS

/ Stalin, visto por Ozon 1

€2%

A 
POLÍTICA externa da
U.R.S.S. tem conseguido
evoluir muito, sob o

compromisso, ainda agora r,ei-
terado de fôrma taxativa no
accôrdo com os EE. UU., que
precedeu o reatamento de re-
lações entre os dois paizes, de!
que os Soviets n«õo procurarão,!
nem mesmo no próprio terri- jtorio russo, fomentar de qual-!
quer forma a modificação dos
reglmens politicos ou sociaes
dominantes nos demais pai-zes, com os quaes entrem em
relações. Ora, esse principiovae em completo desaccordo
com o postulado da revolução
social em todo o munuo, parao triumpho da dictadura pro-letaria nos quatro cantos do
planeta, tal como pregou Lç-
nine, tal como quer Trotzjky e

c:por isso ríiesmõ foi afastado
da Rússia. Dizem que querhoje- corporificar essas idéas
numa IV Iriternacioftal, tam-
bem communista, mas não
russa.

Os partidários de Staline
encontram-se assim entre dois
fogos. De um lado os com--
promissos com os paizes capi-
talistas, de que tanto necessi-

ta a Rússia para o seu des-
envolvimento,, uma vez que o
sonho de bástar-se a si mes-
ma se desfez. Assim, é precisosustentar que Staline aban-
donou toda idéa de revolução
mundial e se abstem de aju-
dar ou fomentar revoluções
sociaes em outros paizes. Do
outro lado, os que dizem queStaline não pode abandonar
os seus companheiros no es-* trangeiro, que olham para oKremlim, como a Meca dos
seus sonhos.

Agora acaba de apparecer
numa pequena Encyclopedia
russa uma biographia do se~
cretario geral do partido, o
DIctador Vermelho, que come-
ça assim, e, muito indiscreta-
mente:

"STALINE (Djugashvili).
José Vissarionovich (nascido
em 1879), velho bolchevista,
membro do partido desde an-
tes da revolução de 1905, re-
volucionario profissional, o
mais próximo e leal dos dlsci-
pulos e companheiros de ar-
mas de Lenine, etc."

Isso é o que mais enfurece
a Trotzky, expulso do partidoe da Rússia por Staline, e â
quem ninguem escuta quando
grita e escreve que Lenine só
dizia de Staline, que era um
patriota- georgiano, que, se
chegasse ao poder, só se oc-
cuparia da'Rússia-e abando-
naria a causa proletária uni-
versai. Nem sequer lhe serviu,
ao desesperado creador do
Exercito Vermelho, recordar
que Lenine, no seu "Testa-
mento", não só advertiu que
Staline não devia succedel-o,
senão, que ,lhes diss^mi&jjé"
veriam" «leáei*'"*"dutíó"' homem,
í>or todos os titulos, differen-
te de Staline, ou seja um quefosse mais paciente é lógico".

Parece, porém, que a verda-
de é que .existem dois Stali-
nes: um, para uso externo, de
que é representante o sr. Llt-
vinoff; outro, para uso inter-
no, que.fala pelo "bureau" da
Terceira Internacional.

A popularidade de Ivan Bunin
EM 

OUTROS numerÓ3, temos tratado da figura de Ivan
Bunin tfreiiiie Nobel de literatura, ãe 1933, que, sendo
um escriptor pouco conhecido, passou a ter, desde logo,

uma enorme popularidade. Os seus livros mais importantes
são; "O Homem de São Francisco", "O Amor de Mitia", "A
Aldeia", "O Primeiro Amor", "A Rosa áe Jerico", "A Sombra

Ivan Bunin
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do Pássaro", "A Taça da Vida", "A Granimatica do Amor"."O Grito", "A Arvore üe Deus", o "Ultimo Encontro", das
quaes estão traduzidas para o francez as duas primeiras,
além duma colletanea de contos. Neste momento,'Bunin ter-
mina o romance "A Vida de Arsenieff". O laureado Nobel
deste anno e ainda poeta e a sua tradução das poesias de
Lonqfellow lhe valeu o "Prêmio Pouchkine".

Puniu, que nunca acreditou que pudesse gozar de po-
pulavldade- vê, agora, o seu nome escripto em todas as lin-
guai e um enorme interesse pela divulgação de suas obras,
proovradtis corn anvitdade, pelo prestigio singular do grande
prêmio, ;io valor dc 8OO.C0O francos, com que o contemplou a
Academia de Sciencini: de Stockolmo, a que incumbe distri-
bui* o Prcjiio Nobel dc Literatura, Physlca, Chimica e Me-
dicíra 8Ú c Xa Paz è dado pelo Parlamente da Noruega,
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Então, não
vem c&mnosi-O,
doutor?

Essa pei-gun-
ta, todas as
noites, as 1110-
ças da Pensão
Beira-Mar ' fa-
ziani ao velho
dr. Leandro,
um pouco por
ironia, um pou-
co por dever d-e
amabilidade.

Sabiam que
aquelle soltei-
vão, de gênio
exquisito, não
gostava de pas-
sear pela praia
em companhia
de ninguém
muito menos d<
moças.

Ha muitos annos que o dr.
Leandro morava na casa. A
pensão mudava de nome ou de
dono; A Prefeitura punha um
numero diffcrente no prédio;
nada alterava os hábitos do di*.
Leandro Motta Pereira, enge-
nheiro da Inspectòria de Portos,
Rios e Canacs.

Sua idade era incerta. Cin-
coerita? Sessenta annos? A fres-
cura da pelle e um olhar azul
um tanto ingênuo, davam-lhe o
aspecto de um rapaz com cabel-
los brancos.

Diziam que era rico. Pelo me-
noa, tinha o bom emprego da
Inspectòria de Portos, Rios e
Canaes. Guardava dinheiro, com
toda & cei-teza...

Não vem comnosco ver o
luar?

Elle agradecia, cerimonloso.

Leandro entrou em casa, peia
primeira vez, perto da meia
noite. Estava num nervosismo
inteiramente novo para elle. An-
dará átôa pelas ruas. Ia ser
pai...

Chegou-se ao espelho e, de-
baixo da lâmpada electrica, ex__-
minou os cabellcs brancos:

Pae...
Essa palavra escapou-lhe da

boca murcha. No largo rosto
escanhoado, subtilmente cortado
de rugas pouco visíveis, passou
um sorriso. Sentiu-se ridículo,
elle, sempre com um ar táo
grave.

Pae...
Ia haver no mundo uma cri-

&nça que lhe diria <._..'.;* palavra.

Iam apparecer no vasto scena-
rio da humanidade dois braci-
nhos que um dia lhe enlaçariam
o pescoço, lhe apertariam o psai-
to, duas mãos que entrariam pe-
los seus bolsos, procurando ba-
las, reclamando pacotes de dôcv.

Sui*prehendendo-se com esses
pensamentos, riu-se.

— Estou ficando maluco —
murmurou, passando a mão pelo
rosto, como se o limpasse de re-
flexões importunas.

Despiu-se devagar, vestiu o
pyjama, escovou os dentes. Es-
teve um momento á janella,
olhando a bahia. Lá em baixo,
nas calçadas da praia, passavam
casaes.

Afinal, sempre tivera horror
ao casamento. Por commodida-
de,.não havia duvida. Não obs-
tante, o>amor era; agradável.
Sim, o amor não era desagra-
davel.

Accendeu um cigarro. Valia a
pena ura filho? Tolice, andar a
pôr no mundo os Ingratos e os
infiéis.

Não, seu filho seria um rapa__
leal. É se fosse mulher?,

— Estou ficando maluco.
Recolheu-se, accendeu a Iam

pada de cabeceira, leu a primei-
ra pagina de um jornal c ador-
meceu com a obseísão.

Naquella casa discreta da ruó
Sorocaba elle era tido como um
bom cliente. Primeiro, preferi-
ra a Lolíta, uma hespanhola gor-
dinha que fora para Buenos Ai-
res, com o marido, "croupier"
de um ctu.ino;. depoi», paeeara a

uma viuva espevitada, que se
dizia* professora publica, mas
não era. Finalmente, andara
com a Dolores, ate o dia em que
a Dolores, por oceasião de uma
ceia no Joá, com um grupo nu-
meroso, morrera num desastre
de automóvel.

Risoleta ainda se lembrava do
ar apatetado e doloroso do dr.
Leandro, rompendo pela casa a
dentro, a indagar da d. Toma-
zia, a proprietária: . .

Diga-me, foi mesmo a Do-
lores, a nossa Dolores ?

Nesse momento Risoleta en-
trava na sala de jantar, calçan-
do as luvas, prompta para sa-
hir (por .fingimento, para pro-
vocar o interesse da visita):

Até um dia destes, d. To-
mazia.

D. Tomazia fez a apresenta-
ção. Com desembaraço. Itisole-
ta deu os pezames ao dr. Lean-
dro, muito séria, como se Dplo-
res fosse uma pessoa da farni-
lia delle.

Eu ouvi falar ciue o senhor
a estimava mui'...

D. Tomazia retirou-se da sa-
la, deixou-a em conversa com o
dr. Leandro.

Emfim. é a vida! murmu-
raram os dois, entreolhando-se,
num suspiro conformado.

Começaram assim.

O ideal de Risoleta «ran*«
actriz. Leandro não sympathi-
zava com a idéa.

A Rravidez, agora, Impedu
Risoleta de penaar cm theatro.
E&tava furioso.. Nfio sabia'cou-

•¦tra quem, mas
accumulava/to-
da a cólera con-
tra Leandro.
Desse modo,
mais o con ven-
cia de que elle
era o pae.

Leandro com-
prehendeu que
na sua vida ha-
via ura facto
immensament e
importante, a
exigir mudança
de hábitos e até
augmento de
despesas. Riso-
leta não podia

^continuar mo-
rando com a fa-

ímilia, nem en-
contrar-se com
«lie na rua So-
rocaba. ''

Eva preciso alugar uma casa
nara ella, fazel-a independente,
dona de um pequeno lar.

1
Conclue na 23.» Pag.
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OOPTIMIS-MO afflr-
ma, o

pessimista nega
a vida. O ho-
mem que pre-
fere o "ser" ao"não - ser" é
optimista, em-
bora cite Sho-
penhauer e o
refrão bíblico _.,__
de que tudo é .'.••
vaidade.

Eu sou opti* .
mista. **,

At firmo a vi- r
d a , qualquer
que seja o des-
tino dos soes
que se apagam
e os universos
que se ésfu-
mam; existe o
progresso e a
evolução no céo
da espécie hu-
mana, não lm-
porta que seja
tão breve sua
existência me-
dida pelos meios ascronomi-
cos.

Sou optimista, apesar da De-
pressão, da-Fome, da Descon-
formldade e da" Ressurreição
ao Militarismo.

Sou optimista, a despeito da
suppressão mundial dos dl-
reitos indivlduaes, que se se-
guiu ao Intento ambicioso de
lazer deste mundo um logar
seguro para a. democracia.

A época em que vivemos se
oaracteriza pela batalha, em
que a alma individual trata
de defender-se.

A saúde social não depende
menos da integridade do ln-
flividuo do que os laços so-
ciaes que unem o individuo
fí.>hi.o seu grupo. Mas o ladi-
viduo não pode prosperar sem
o apoio duma communidade
cooperativa.

As ultimas grandes figuras
nó mundo das artes se sus-
tôm com penosa claridade. A
pintura e a musica degenera
ram especialmente. A politi-
ca está tambem em bancar-
rota. Não só faltam grandes
conduetores politicos, mas por
igual soffre o cidadão, quasi
universalmente, uma decaden-
cia na sua própria confiança
espiritual e no seu sentido de
justiça.

As massas em todas as par-
tes carecem de juizo político
Independente. No publico de
todos os paizes, póde empo-
leirar-se, ao cabo de duas se-
manas, um ódio e uma hlste-
ria taes que cada um dos seus
componentes se apreste para
matar ou deixar-se matar, em
empresas militares, sem lhes
avaliar os méritos.

A humanidade soffre, hão
por ter deixado de avançar,
mas porque avança com de-
masiada rapidez.

Atribuo as manifestações
presentes de desintegração ao
íacto de que o crescimento da
industria e o machlnlsmo eu-
carniçaram a luta da existen-

11 cia a ponto de pôr em risco
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de perder-se o livre desenvox- !
vimento do indivíduo.

A humanidade começa *
dar-se conta de que uma das
sua? mais imperiosas necessi-
dades consiste em planejar
cuidadosamente uma nova
distribuição do trabalho. j

Uma vez que tenhamos le-
vado a cabo essa divisão po-
deremos reajustar as nossas
vidas com segurança e pra-
zer para cada individuo. Ni»
velados com um novo coneei-
to de segurança e liberdade,
as energias que agora se en-,
cadeiaram Ubertar-se-ão den-,
tro da alma individual. '

Os historiadores do futuro
interpretarão a crise dé hoje
como um symptoma duma en-
fermidade social causada uni-
camente por uma civilização
precipitada. Mas, a humanl-
dade curará essa doença ln-
fantil e proseguirá adeanta*
para frente, até chegar á sua
meta.

I
nua história'.

AFINAL, DESCOBRIU-O I.
EM GUILEHRME TELL 1

*,

MUSSOLiINT, 

'modestamente,'
Insiste em que não foi ell«
o primeiro íasolsta, ma»
Juüo César, e que a su*

marcha sobre Roí-ia foi apenas a
segunda da historia, tendo sido
feita a primeira pelo dito César,
depois que passou o Rubioóu.

Hitler não podia deixar po:*
menos e tinha tambem que ar.
ranjar um predecessor o, coma
não o achou em casa, foi buscar
na Suissa, em Guilherme Tell.
Hans Johat, director do theatro
do Estado, de Berlim, esta traba-
lhando na Suissa, na confecQã*
de um film dc base histórica, os
que o horõe 6 Guilherme 'felj,
envolto na lenda, princípios •
mystloa nazista e no qual «lie ¦•
apresentado oomo o precursor d«,
Hitler. Os mortos não reas«.r__..¦;,',

nascimento d

m^Í'%çm^'-

Pesenho do pintor m«_tícftno Roberto Montenefro
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PINTOR mexicano Da-
vid Alfaro Siqueiros que,com Clemente Orosco eDiego de Rivera, constituiu a

escola de pintura muralista
moderna, pretendendo restau-

fosse extremista, determinou
no contracto que pintariam o
trópico, porque julgava que o
pittoresco fosse a única coisa
capaz de determinar uma rea-
lização pictural. Disse Siquei-

zona tropical, seja sacrificado.
E'. Mas não pelos norte-ame-
ncanos, e sim pelos patrões
nacionaes. O ódio mexicano
foi o que o induziu a gonera-
lizar. Mas, isso não tem im-

>¦ LwÍHW'l'' B^

O prêmio ãa "Sociedade
Felippe à*OUveira"

¦.•¦;(:.?¦

A CONSAGRAÇÃO
DE

"OS CORUMBAS"t.
AMANDO FONTES

,., 
Trecho de uma pintura mural de Siqueiros ' j
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SALVADOR 
DA HUMAN1-

DADE, ou bruxo o charla-
tão, de tudo tem sido cha-

mado o dr. Siegmundo Freud,
fundador da moderna thóoria
da psychanalise. Por isso me»-
mo, tem sido uma cias figuras
mais empolgantes do mundo mo-
derno, e, no campo da sciencia,
apenas reparte com Einstein as
glorias da popularidade. Acaba
de ser publicado, em Vienna, um
segundo volume de conferências,
traduzido para o' inglez por Ja-
mes Sprott, sob o titulo: New
Introductory Lectures to Psy-
cho-Analysis. Contém. 7 capita-
los e começa com uma Revisão
da theoria dos. sonhai, que 6
menos uma revisão do que uma
apresentação do mesmo proble-
ma sob outro aspecto. Diz que
"a pathologia, qúe é magnifi-
cencia e exaggero, nos pôde fa-
zèr levar em conta phenomenos
que, de outra maneira, passa-
riam inadvertidos." No capitulo,
que dedica á "anatomia da per-
sonalidade mental", ttata de de-
monstrar as funeções mentaes
separadamente, para logo divi-
dil-as em suas partes coniipo-
nentes e mostrar a relação dy-
namica que as une. Um dia-
gramma da mente, feito com
simplicidade, ajuda a compre-
hender a idéa de Freud. O re-
sultado mais significativo do
exame da mente é que. o eu, fre-
quentemente, fala pela pressão
contradictoria de 3 inclinações

distinetas c determina por con-
seqüência as neurosis, as psy-
choses e a historia. .Esses 3 do-
minadores do cü são: q sUner-eu,
que é uma espécie de funeção
de consciência; o id, que tepre-
«enta a somina total das paixões
e instinetos não controlados: t
o mundo exterior da realidade.
O remédio para as doenças mep-
taes é o fortalecimento do ei?,
que não se deve confundir com
o conceito popular do egoísmo.

A actual organiz ção da so-
ciedade constitue, todavia, o
maior obstáculo para a. saúde
mental e a única coisa, que poda
aconselhar o dr. Freud é o
mesmo que vêm pedindo ha tan-
tos annos os liberaes e qs so-
dalistas. a intensificação gera!
da cultura. No seu capitulo £1-
nal, o autor philosopha ura pou-
co e diz que "a experiência
russa parece trazer uma pro-
messa dum futuro melhor. Acre-
dita que a sciencia tem hoje
mais prestigio do que nunca e
que só a sciencia pôde apagar
as illusões creadas pela religião
e por conseguinte as inhibições
tndividuaes responsáveis pelas
enfermidades mentaes, especial-
mente entre ns mulheres. O va-
ior curativo da psychanalise o
considera indispensável, mas crê
que o seu emprego como pre-
ventivo terá que esperar até que
se tenha progredido um pouco
mais no estudo da psychologia

O 
PRÊMIO de Literatura *
de 1933, da "Sociedade
Felippe d'01ivelra", no', valor de 5:0004000, coube, por

dez votos, ao escrlptor Aman-
de. Fontes, autor de "Os Oo-

i rumbas". Tratando-se dum li-
j vío dè estréa, cujo autor nun-

ca ápparecera dantes, ou pu-
blioáva qualquer artigo, ou
trabalho literário, quizemos
ouvir um dos membros da "So-
ciedade", afim de marcar bem
ò critério com qüe a mesma
se houve na concessão desse
prêmio, que reuniu os votos
cie, dois terços de seus mem-
bros, sendo que votaram ape-
nas doze, o que torna ainda
niais significativa a rtiaioria
alcançada pelo sr. Amando
Fontes. . ,

Augusto Frederico Schmidt
nos concede uma entrevis-
ta, affirmando que "Os
Corumbas" marcam um,
avanço das nossas letras
para o terreno em que a
literatura tem mais signi-
íicação humana do que li-

teraria e formal.

um avanço das letras brasl-
loiras, oü pelo menos a pers-
pactiva dum avanço para o
campo em que a literatura
tem mais significação huma-
ni* do qüe propriamente" llte-

Augusto F. Schmidt
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rar a pintura a fresco, como a
única capaz de expressar os
sentidos e as determinantes da
moderna esthetica, de volta
para o seu paiz, vindo da Ar-
gentina, onde realizou um cur-
so, de cujas conferências dé-
mos vários resumos, neste
"Supplemento", fez, no penul-
timo sabbado, durante a sua
permanência <de horas, nesta
capital, uma palestra no Stu-
dio Nicolas, em que nos deu a
synthese das actividades e as
descobertas technicas dos mu-

. ralistas.
O pintor Siqueiros é um. ex-

cellente expositor, com lin-
guagem muito clara e franca,
dizendo, as coisas com simpü-
dade e com admiráveis quall-
dades pedagógicas. A sua pa-
lestra foi deveras Interessan-
te, sobretudo quando expoz a
technica da nova pintura,-os
esforços realizados para des-
cobrir os methodos e processos
novos, que fossem adequados
aos materiaes e condições mo-
dernas. Toda a sua justifica-'tiva da technica maçhlnista
Justificando uma esthetica dlf-
íerente, pela procura da ex-
pressão de que é capaz, foi

¦ íeita com multa segurança e
uma argumentação convln-
cente e justa. Já não diremos

•o mesmo da dialectica com-
munista. D a v i d Siqueiros,
como Diego de Rivera, é boi-
chevista e entende que a arte
deve ter uma funeção social.
Elle deu isso como coisa pro-
vada, empregando meia dúzia
de phrases feitas da verbia-
gem extremista: luta de cias-
ses, exploração de trabalha-
dores, sociedade do futuro

, próximo, etc.
, Como, porém, para muitos,

a arte é uma expressão desin-
teressada, independente de
doutrinas econômicas, de ml-
serias ou sublimações sociaes,
o que interessou, na conferen-
cia, foi a parte esthetica. Não

. damos o seu resumo, porque,'como dissemos, já publicámos
essa resenha, quando das suas

, conferências em Buenos Aires.
Queremos, apenas*, registrar a' passagem do grande pintor,
lastimando que não tivesse po-
dido permanecer mais tempo
entre nós, para realizar, um
curso completo, a exemplo do
que fez em Buenos Aires, e
nos dar algumas mostras da
sua extraordinária pintura.

Referindo-se a uma das pa-' redes, que pintou, com sua
equipe (porque, para a nova"¦ pintura mural, a obra deve
ser realizada cm conjun-
cto por vários artistas), citou
o famoso episódio do trópico.
Iü' que o director de uma es-
cola de Los Aiigclcs, que lhe
cedeu uma parede externa da
6Uii escola, querendo evitar
quo o assumpto da pintura

ros que o director não sabia o
que era o trópico... Mas,
também elle, pelo que nos dis-
se do quadro, não sabe bem...
Elle fez o homem do trópico
crucificado e roido, como novo
Prometheu, pela águia "yan-
kee", a qual é alvejada por
dois Índios americanos. Ora,
isso não é, positivamente, o
trópico. O nosso, por exemplo.
Ninguém discute que o ho-
mem do interior," na nossa

portancia alguma. O que vale,
na pintura; são os volumes e
as cores, dentro do rythmo em
que se movem. Se a obra de
arte é bella, que nos importa
que atire esse ou aquelle, que
a águia belisque esse ou
aquelle ? Na esthetica todas
essas considerações são limi-
tadas. A ideologia política é
i

SERIA 
UM ERRO dizer que

o nazismo allemão vem in-
teiramente da philosophja

de Nietzsche. 0 rude philosoplio
da Prússia desestimaya "ahy-

pocrisia e a corrupção da idéa
de raça na mixórdia da Europa
actual"» exaltava os russos e os
judeus; odiava o clero, os capi-
talístas e as massas. Em com-
pensação, muitas de suas idéas
parecem annunciar os ideaes hi-
tleristas. Somente que Nietzs-
che propunha uma alliança es-
treita germano-judia, para asse-
gurar á Allemanah o domínio do
mundo.

Nietzsche, o homem que exal-Conclua na 23.a pag. j
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rTre§ r@is? dos ponicos qu& restam,
Levam produetos das •• colônias
Para mostrarem ao meelaio.

" Que yae ser pistolão no mundo.

Súbito os automóveis .param =^=- ¦

,,.. As estradas- estão oçcujpadas
1 ¦;->-'.': Pela marclha dos sem-tràbalho,
,! Que avançam nOs automóveis,

• ' .. Se disputaram os produetos ;'
!-,;.. E estraçalháramos reis.

O papa vê
Faz um" a

Lança uma' 
Que cobre i

Sî urge o r
Tem

mmeiniino em
/'.travessa a Bunufltidão,
Toma o menino nos

V

E o leva pVa estratospliera.-.

tou a força e a luta, era um in-
valido! Passou a maior parte aa
sua vida sem ver a luz do dlá,
soffreu.de apoplexia e morreu
completamente louco cm 1900.
Nasceu em 1844, em Roçken, na
Prússia, e seu pae era pastor
protestante. Ficou qrpháo cedo,
sob a tutela das- mulheres da
família, que o educaram segun-
do as idéas daquelle tempo: me-
nino, não fazia diabruras com
os collegas de escola, hão rpu-
bava maçãs, não estragava nem
sujava as roupas — estudava e
lia respeitosamente a Bíblia.
Quando passou para a Universi-
dade de Bonn, mudou completa-
mente de vida: dedicou-se á cer-
veja, ás mulheres, ao fumo e ás
brigas. Cedo, porém, essa vida
o fatigou e consagrou-se á lei-
tura, inspirawdo-se na philoso-
phia da clôr de Schopenhauer.
Procurou fugir ao sei^viço mili-
tar obrigatório, dando como ex-
ciísa um defeito na vista, mas
isso foi inútil. Aos 25 annos foi
nomeado professor de philoso-
phia clássica en> Basiléa e, dez
annos mais tarde, tendo perdido
a. vista, foi jubilado.

Era, na realidade, um "homem

sentimental, mas o grande amor
da sua vida não foi correspondi-
do e, desde então, cheio de
amargura, escreveu muito con-
tra as mulheres e contra toda a
humanidade. Os pontos mais
salientes da sua estranha philo-
sophia podem resumir-se assim:
a democracia é um estado de
decadência moral e podridão
physica. 0 mais alto fim da
vida é produzir uma casta de
super-homens, que dominem a
humanidade. A guerra e a luta
são gloriosas porque ajudam a
desenvolver o super-homem. A
força bruta é a suprema virtude
e a debilidade e compaixão são
um crime. O fim das mulhe-
res é à procreação da raça e a
diversão dos homens. Os finan-
eistas o os banqueiros sãp os
majs' baixos parasitas da socier
dade; o controle do- dinheiro, o
monopólio do com>merciò e os
transportes d^vei.i lhes ser reti-
rados e. pontos sob a dictadura
do superrhomem.

Nietzsche derivou em grande
garte de Charles Dànyin, em
cujas dèssqbertas scientificas
affirmou qúe, nà luta pela vida,
são as espécies mais fortes e
melhor preparadas no mundo ve-
getal e no animal, que sobrçvi-
vem. Mas Nietzsche appliçou
esse principio, não só na ordem
physica, mas também na moral
e, levando o seu nielhodo ao
extremo, chegou á conclusão de
que a etll-a çhristã da piedade,
o amor altruísta e a. humildade
constituíam uma paralysia fatal
da vontade de Viver e dá vonta-
de do poder. Nietzsche denun-
ciou á sociedade capitalista, que
considerava baseada na explora-
ção. O general, que offerecia a
morte, "sob b anesthcsia da
gloria", lhe parecia mai« nobre
do que o industrial cujas ma«
chinas dfvortm oa homens. Na-

Procurámos o poeta Augus-
to Fi*pder}cò gchmldt e ellea
com a sua- natural exuboran-
cia, nos disse as razões dus
suas preferencias, que, poi'
certo, devem coincidir com â
dos seus ilíustres companhsi-
ros.

O SIGNIFICADO DO
PRÊMIO

— Com a concessão desse
prêmio, principiou Schmidt, a
"Sociedade Pefippe d'01iveira"
começou a realizar os seus
fins utels e passou do perio-
do embrionário, de constitui-
ção, para uma phase constru-
ctiva, na qual pretende inter-
vir na vida literária brasllei-
ra, incentivando, desinteres-
sadamente, os valores reaôs
das nossas letras,, com o que
cultiva nobremente a memo-
ria querida do seu Patrono.

O preniio tem uma signiü-
cação multo ampla e exacta,
primeiro, porque é exclusiva-
mente literário, attingindb as-
sim, de maneira recompensa-
dora, uma á actividade de to-
do desamparada de qualquer
interesse material; ségundq,
poi-ciüe "Os Coruriibfts" da
Amando Pontes, marcam uma
phase, ou.melhor o Inicio dum
período literário no Brasil, ho
sentido da libfertaòãò Übs es-
criptores nbvos daqülllo qua
o sr. Renato Almeida deu a
impressão de querer systéma-
tizar, isto é, formulas Utera-
rlás.

J
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"OS CORUMBACj" DE
AMANDO PONTES

O livro do Amando Fontes,
próseguiü-^niplât;'-. significa

raria ou formal. O romance
brasileiro foi, de preferencia,
um romance de paisagem."Chanaan", de Graça Aranha,
foi muito mais üm poema do
qué um romance. Faltava-
lhe, para esse gênero Utera-
rio, uma certa dbjectlvltlatíe
indispensável, que cria a per-
manencia dos personagens na
süperfloie do romance. Mes-
mo em outros romances mais.
modernos, ha sempre essa ten-
dencia. que é quasl uma cons-
tante de nossos romances, ao
que procuro chamar de lnter-
vènciohismo do romanciata
nas suas obras."Os Corumbas" têm um li-
mite e esse não é multo ex-
tenso, o. que, de certo modo,
lhe aUgmenta a intensidade.
E' Irrecusável' a •slgniücaçq.o
histórica desse romance, pelo
facto de marcar uma predo-
mlnanpia :da /realidade sobrs
as ldcá3 a.bst'ràctàs e; também,

como já disse, sobre as preoo-
cupações formaes. E, facto
sirigulár na nossa literatura,
Amando Fontes se apresenta
com uma capacidade admira-
vel de ficar imparcial deante
ele processo do seu livro. E'
um homem que se contém de-
ante dos factos. Dahl o poder
commovedor de certas scewu.
vindo dellas mesmo e não
dos sentimentos que o autue
nellas tenha impregnado. /

A PERSONALIDADE DE ( 
'

AMANDO FONTES
Pedimos, então, a Schmidt,'

que no3 dissesse quem era
Amando Fontes, cujo nome,
apenas apparecido, já so fir-
mava- com tanto prestigio.
Aproveitando a nossa pergun-
ta, o magnífico poeta do "Pas-
saro cego" nos respondeu
que era qm moço de pou;.'0
mais de trinta anos, filho cie
Sergipe, de extrema modéstia
e que, até então, nunca tinha,
estírlpto uma só Unha de li-
tpratura. distralildo por acti-j
vidades dlíferentes. E ajun-;
tou que era notável a forç<v
da geração, que está appare-,
cendo, tão brilhantemente.!
depois do .esforço renovador;
dos últimos annos. Os de hojs;
proseguiu elle, não têm va-
rios dos problemas que noT
prenderam e são muito mais
livres. Por exemplo, nenhum
delles conhece slquer a Aca-
demla de Letras. São objecti-
vos e só se preoecupam com
as coisas que têm vida...

A entrevista esta concluída
e Augusto Frederico Schmidt
nos tinha dado uma impres-
são incisiva e forte sobre "Of
Corumbas" e seu autor, si-
tuando-os, admlravejmente no
quadro da nossa literatura. O
prêmio da "Sociedade Felip-
pe d'01iveira" adquire, atra-
vés das razões que nos trana-
mittiu, aquelle poeta, embora
falando em seu nome pessoal,
um significado de real valoiv
porque pão representa apenas
a preferencia por Um livro, se-
não por um livro destinado a
marcai" uma época nas nossas
listras. Aliás, a critica, inclu-
sive nestas columnas, já &e
havia referido com grande en-
thusiaSmo a "Os Corumbas".
realçando-lhe os meritps e va-
lores, que a "Sociedade Felip-
pe d'01iveira" acaba de con-
Sagrar de modo tão significa-
tivò.
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PEÇO 
LICENÇA 'para fa-

lar de Painlevé. ou an-
tes para escrever algu-

mas linhas a respeito de Pain-
leve. Não é, afinal, cabotinos-
mo. Não chega a ser ousadia.
Porque eu não vou analysar a,
obra do géhial mathematico,
mas, apenas, grudando o ou-
vicio ao peito de nossa mãe
França, ouvir e sentir qúe
aquelle -cérebro pulsava. Qs
cérebros são os corações dás
pátrias... •

Nada se disse, nesta viçosa
capital, desse grande modè-
ludor do pensamento, desse
profundo symbollsta da lina-
ginação creadorál E, no em-
tanto, sob tal aspecto, até üm
poeta poderia dizer alguma
coisa... Os grandes scientis-
tas — refiró-mé aos vérdádet-
ramente grandes — correm,
neste momento, 6 risco de não
ter quem lhes escreva o ns-
crologio nesta parte dò mun-
do. De resto, Painlevé encon-
trou o sr. Miguel Osorló de
Almeida o commentador ex- ,
cepclohal da sua actividade
de semi-deus da Intelligehcla.;
Não fora isso e elle mesmo, do
lado de lá da vida, estranha-
ría o ápparenje absurdo, cér-
to de que, pòr determinação
especiosa dé qualquer vago
conselho supremo da Intelll-
gencla nacional, cabe aos ho-
mens de letras, no Brasil o
exercício forçado ou a ceie-
oração angustlosa dessa es-

pecie de missa de sétimo dia.
de responsos da intelligencia
que é sempre o necrológio do
gênio. Mas não é só: estra-
nharla ainda Painlevé a coln-
cldencia inexprhnivel de toda
celebração americana corres-
pender sempre aos cinco mi-
nutos de silencio da liturgia
européa... Por mais que fa- ,
çamos mais não fazemos e
t>a '*»? ;* «ififtiA-aja.AJ.Aaa »»w -i*>tn» |

polcão era um bemfeitor c não
uni carniceiro. Dava a morte
aos homens pela cepada, ao in-
vés de bval-a pela exploração
CvOllOillicíl, \

tudo, entre nós, se reduz a
cinco minutos de silencio...

O que me assombra na bio-
graphla mental de Painlevé ó
a potencialidade da sua Ima-
ginação creadora, dessa lma-
ginação que trouxe outras
realidades á vida do espirito

II- 

i i i,n'l í,,. m ¦¦'',,,. li |
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e piarcou, em symbolos novos,
junto ás fbitças niàls myste-
riosas, qüe,, méCSjnlcb, geome-
tra, analysta, elle estudou o
plano tahgenclál da mais
profunda é quási. lnaccessivei
espiritualidade,

Nào sei porque nos deva-
mos privar, os qüe vivemos
para outras coisas e pedimos
á natureza outras emoções,
dçssa forma subtll de inter-
pretar o desconhecido, de ât-
tingir o symbolq pplo cami-
nhd intransponível do myste-
rio. Confesso: as mathema-
tlcas exerceram sçmprc, sobre
na mlha intelligencia, o pa-
pel de religião indevassavel, I
cujos deuses trazidos á vida |
por força de uma subtll de-
grádação da matéria, se asse-
molham, á passagem dos
grandes fantasmas da sensi-
billdade. a uma ronda de cl-
ío:, imponderáveis, a uma

transmutação de valores en-
trp infinitos.

Depois é um mundo que nos
será sempre estranho. Sem-
pre estranho, insusceptivel de
avaliação total, . palpável. A
própria intuição — "cette es-
pece de "sylnpathie intelle-

çtuelle", diz Bergsòn, par lá-
quelle on se transporte á l'in-
terieur d'un objet pour coin-
clder avec ce qu'il a.d'unique
et par coheequent d'lnexpri-
mablè" — à própria intuição
mal chega a transpor os li-
mltes visíveis da realidade
mathematica,; E, transpostos
esses limites, o que vae alem
de nós mesmos é angustiosn.
Um trabalho enefvante de
adaptação interior constran-
ge-nos a essa forma perma-
nente de diminuição que é
todo contraste, quando somos
o termo menor, e os symbolos
ipasáam, tantos, quasi todos
lhaccesslveis. E sentimos que
são realidades de outra espe-
cie, ò fundo, todo tecido de
estrellas, de um universo dlf-
íerente ao qual erguemos os
olhos, mas só ,os olhos dçs-
alentados.

Com tal universo viveu
Painlevé — o creador que, Jo-
gú depois de Poinparé, é a
majs vincada reaUdade fran-
cezá na historia das matlie-
matlcas" contemporâneas. El
quantas realidades a França
deu ao mundo, ignoradas
multas ou só conhecfBás da
quem, por afinidades de ei-
pliito ou necessidades de es-
tudo, lhes transpõe o âmbito
secreto! E, francamente: bas-
ta ser-se medianamente
curioso — minha unlca vlrtu-
de — para se fazer uma idéa
clara do que foi um Polncarè
e do que sfio as suas "equa-
ções fuchslanas". do que foi
qm Painlevé e do que repre-
sentam a3 suas "transcenden-
tfcs" memoráveis, um Gour-
sat, estudando a serie hipfcr-
geométrica c dando íormi
[-
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NtJ 
PRIMEIRO DJrA em que

es<tive em Los Angeles, pa-
ra dedicar-mo a negocio de

pelliculas, um vaqueiro se offe-
receu para trabalhar commigo,
por 5 dollares por dia. Chama-
va-se Hal Eoach. Dei-lhe em-
prego. Hoje é um produetor
afamado.

Unir. graciosa menina, empre-
gada no laboratório do estúdio,

CEC1L 
B. DE M1LLE, um dos primeiros directores de

cinema, começou a sua carreira em Hollywood, evi
1913. No espaço áe vinte annos, muitas coisas mu-

daram ali. Os extra de então são as estrellas de hoje!
Com as recordações ão sr. De Mille poder-se-ia escrever
um livro sobremaneira interessante. Eis algumas dellas,
que hoje elle nos relata, rapidamente, para. os leitores do

SUPPLEMENTO DO "DIÁRIO DE NOTICIAS".

meu gabinete, perguntei-lhe o
nome e propuz que trabalhasse
commigo. Disse que se chamava
Jack Holt e acceitou a proposta.

O único banco; que havia em
Hollywood, ha 20 annos, não

Hollywood de então. Charlie
Ohaplin filmava comédias tle
dois rolos."Um arrogante rapaz tinha em
Birth of a Nation um papel in-
significante. Todo o seu traba-

~"1 
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'•.assava e repassava todos os
dias pelo meu gabinete. Gostei
da sua linda carinha. Tirei-a
do laboratório e lhe dei papei s
«ecundarios: seu nome era Ali-
ce Terry.

Filmando uma pellicula, numa
fazenda próxima á cidade, um
bom rapaz fazia o papel' de
"cow-boy" extra. Chamei-o ao

quiz se encarregar de minha
conta corrente, dizendo que ma
oecupava no muito problemati-
co negocio de fazer pelliculas.
Os bancos de então nos trata-
vam como a ladrões de cavallos.

Bronco Billy Anderson, nas
fitas de vaqueiros, e Kathlyn
Williams .e Pearl White, nas em
series, eram a admiração de

lho consistia em fazer uma con-
torsão quando recebia um bala-
50. Agradou-.me o typo e o pua
a trabalhar em minha compa-
nhia, a 75 dollares poi* semana.
Era Wallacc Rcid, que chegou d
ser uni dos meus melhores aclo-
res.

Dois agentes se tinham en-
carregado duma actriz e não

sabiam o que fazer com ©Ua.
Comprei-lhes o contracto por
5.000 dollares, somma que divi-
diram, alegremente, entre am-
bos e eu fiquei com Agnes Ay-
res... e creio que sahi ganhan-
do com o negocio.

Outra vez, gostei de um ga-
roto de 3 annos, cabecinha crês-
pa como a de um cherubim. Era
Ben Alexandre, a quem não vol-
tei a dar nenhum papel, até ha
pouco em This Day and Age.

Uma rapariguita chamada
Bebe Daniels appareceu na tela,
por alguns rápidos momentos,
numa comedia de Harold Lloyd.
Contratei-a para um papel pe-
queno mas expressivo e comecei
a fazer delia uma estrella, dan-
do-lhe seu primeiro roll de he-
roina em Why change your wite.

Outra pequena duma come-
dia de Mac Sennett me chamou
muito a attenção. Tudo o que
lhe cabia fazer era recostar-se
contra uma porta, mas o fazia
com tanta graça e descobri nel-
Ia linhas tão perfeitas, que de-
cidi contratal-a. Assim come-
çou Gloria Swanson.

Vine Street, que é hoje uma
das ruas mais freqüentadas de
Hollywood, era, então, um ca-
minho cercado do arvores em
que passava a cavallo todos os
dias, da minha casa para o estu-
dio. Minha primeira installação,
no nosso estudio-estabulo tinha
meu escriptorio sobre um canal
de esgoto. O proprietário fazia
dormir sua vacca, seu cavallo e
seu auto na outra metade. Cada
vez que larvava o carro tinha de
trepar os pés na minha canas-
tea de papeis.

A primeira luz artificial que
usamos nas pelliculas foi um
refleetor que pedi emprestado
ao theatro Mason, de Los An-
geles.

Lembro-me de que um actor
da nossa companhia, Lou Telle-
gen se apaixonou loucamente
por Geraídine F-arrar, que fazia
o papel de Carmen. Quási que-
bramos a industria, pagando-lhe
a somnia fabulosa de 20.000 dol-
lares por tres pelliculas. Telle-
gen se casou com Geraídine e
foi, depois, um de nossos dire-
ctores. Nohah Beery appareceu
então numa das primeiras pelli-
cuias da Farrar.

Adolphe Menjou teve sua par-
te, muito curta, é certo, numa
das ; minhas primeiras fitas e
Wallace Beery estreou em mi-
nha companhia, como official do
exercito, num film de guerra...

pi ^è

'AO FAZ MUITO TEM-
PO, a morte arran- '
cou á obscuridade, a
que benedictinamen-

te se votara, um extraordina-
rio cidadão. A imprensa cario-
ca foi obrigada a abrir colu-
mnas e columnas com titulos
gigantescos, oecupando-se, dias
geguidos, dessa singularissim**
personagem. Todos estamos
lembrados das revelações tra-
zidas a publico a respeito da
existência do "Pão Duro", de
como, humilde immigrante
hespanhol, chegara a formar
grande fortuna, tendo inicia-
do sua carreira como simples
mendigo. A memória do ven*
turoso millionario foi logo co-
berta de anathemas mais du-
ros do que o pão que elle, ou-
trora, recolhia de porta em
porta para matar a fome.

A' medida que á reportagem
«smiuçadora ia desvendando
os aspectos mais curiosos des-
sa existência de sacrifício,
maior se fazia a indignação
dos leitores. Um vil explorador
da mendicância, um falso pe-
dinte, um miserável da peor
espécie, eis o que tinha sido,
no consenso.dos jornaes e dos
seus milhares de leitores,
aquelle que morrera sem o me-
nor conforto, estirado sobre
um catre sórdido, ao lado do
cofre onde dormiam alguns
maços de notas do Thesouro,
papeis de credito e outros do-
cumentos qué lhe asseguravam
a posse de nada menos de mil
contos.

Mil contos I
Numa epeca dc crise como

„ que atravessamos, o enun-
ciar de tamanha somma ac-1
cende os fnyos da Imaginação!
tropical, põe arrlplos na capi-1

ELOGIO DO"fe MICO"
Calção (oütinho

É 
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nha dos ambiciosos incapazes.
Não admira, pois, que contra"Pão Duro" se voltassem todas
as iras e todas as indignações
falhadas. O negociante, que vô
os negócios diminuírem, o jo-
gador a quem a sorte não sor-
ri, o banqueiro que não con-
segue collocar seu dinheiro*a
juros altos, o lavrador que não
encontra escoamento para os
seus productos, o industrial
sem mercado para os seus ar-
tigos, o funecionario publico
a quem os magros vencimen-
tos mal chegam para os. cigar-
ros, o medico sem clientes, o
advogado sem constituintes;
em summa, quantos bracejam
no oceano sem fundo da crise
economico-flnancelra, ao le-
rem nos jornaes a historia
mlrifica do "Pão Duro", nâo
podem sopltar 0 desesflero.
Mas, como não ha por onde
pegar o homem, todos se vol-
tam para a mendicância. Se
elle tivesse começado a vida
de outro modo, vá; mas ex-
piorando a caridade oublica.

que refinadissimo salafrário!
E, entre os que o condemnam,
muitos não concorreram nun-
ca, e jamais concorrerão com
um nickel para a prosperida-
de de quem quer que seja.
Almas empedernidas, egoistas
recalcitrantes, fuinhas con-
summados, proclamando-se le-
sado.«, desandaram a falar
contra a caridade, a pedir a
attenção da policia para os
falsos mendigos, só pelo facto
de um delles, mais hábil na
profissão, mais intelligente,
sem duvida, ter conseguido
fortuna.

Ora, tudo isso não passa de
uma triste comedia. Só o não
percebem as pessoas que se
contentam com as idéas fei-
tas. Antes do mais, vejamos a
mendicância. E' ella um dl-
reito ? Certamente que sim,
uma vez que a sociedade se
mostra impotente para dar
trabalho a todo indivíduo va-
lido c abrigar e tratar a gran-
de massa de enfermos e estro-
piados. O mundo comporta,

neste momento, cerca de trin-
ta milhões de desempregados,
ou seja quasi a população do
Bi-asil. Como evitar, pois, a
mendicância? Que nos res-
.pondam os inimigos do "Pão
Duro".

Mas, não é só. Ha quem
proteste, tambem, contra os
ardis de que os mendigos lan-
çam mão, por exemplo, o facto
de certas mulheres alugarem
crianças e ostental-as o dia
inteiro nas ruas e praças,
afim de excitar a piedade dos
transeuntes. E' um recurso
perfeitamente honesto. Os ci-
nemas, as casas de commer-
cio, todos os estabelecimentos,
procuram attrair a clientela
por melo de cartazes, annun-
cios luminosos, phantasmago-
rias, alto-falantes, o diabo.
Por que negar a uma deggra-
cada mulher que mora nos cor-
ticos o astucioso expediente
da criança ao collo, quando
todos nós sabemos que os seres
mais egoistas — e são a maio-
ria — se commovem ante a.
miséria infantil, embora por
um movimento de riial dlsfar-
cada legitima defesa, pois re-
cordam logo a própria prole, a
quem poderá faltar um dia o
pão? Objectar-se-á, como fre-
quentemente suecede quando
a gente discorda dos defenso-
res da "caridade" —¦ uma eoi-
sa, de resto, que ninguém
sabe o que vem a ser — que
a mendicância simulada pre-
Judica a verdadeira mendican-
cia, isto é. que os falsos pedin-
tes desmoralizam os verdadei-
ros necessitados. Prejudicam
em que e por que ? Se atten-
tarmos que na luta pela vida.

Concluo na 23.*- pag. I
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VOS TORNAR mais

comprehensivel o que que-
ro dizer, tomemos na li te-

ratura franceza duas obras sen-
sacionaes: a de Rabelais e a de
Kncine: uma, rica de idéas e
de expressões, é volumosa e
transbordante, quasi desmedida, j
e um riso gigantesco lhe dilata
as fôrmas. A outra se faz de
menor numero de palavras do
que Rabelais inventa e portanto
esse harmonioso Racine e esse
Rabelais truculento podem ser
muito bem tomados como exem-
pios typicos c representativos
do gênio da França. Um é o
espirito gaulez, o outro toda a
graça da Ilha de França.

Se remontarmos ao curso da
historia, em busca dessas eti-
quetas muito fáceis, mas com-
modas, que os theoristas gostam
de collar nos homens e povos,
declarando-lhcs de olhar severo,
que estão classificados e não ha
que sahir do catalogo, vemos,
contrariamente ao que existe
para outros paizes, nos quaes,
sobre os dons naturaes próprios
vêm actuar as culturas estran-
geiras, até que se desenvolva ou
não a cultura autóctone, vemos
que, na França, a fôrma que
poderíamos chamar gothico-es-
colastica é autóctone e surgida
espontaneamente para repre-
sentar o espirito francez em
duplo caracter.

Não vou pesquizar a razão
profunda desse pheriomeno, que
talvez esteja na dupla cellula
celta e latina, cujo desenvolvi-
mento criou na verdade a estru-
ctura da lingua como do povo,
c ahi encontraríamos, tambem,
porventura, uma justificaçãp na-
tural dessa dupla essência intel-
lectual. Isso, porém, não uos
interessa no momento.

Os dois poetas que
surgem

O que nos choca, é que, ao
mesmo tempo, ou quasi, e isso
na nossa época, da qual sabe-
mos, como disse Valery, que as
civilizações são mortaes e que
por conseqüências o problema da
sua origem, da sua essência e
do seu destino se impõem an-,
gustiosamente, dois homens sur-
gem, dois grandes poetas mane-
jando idéas e semeando proble-
mas, grandes construetores na
ordem do pensamento e que re*-
sumem nelks as duas soluções
possíveis e adequadas ao duplo
aspecto do gênio da raça, que se
pôde offerecer, na França, aos
que sofírem da crise do espiri-
to. Eis porque vos.falarei des-
ses dois poderosos escriptores,
que mereciam, cada qual, que
delle falasse por mais tempo do
que consagrarei a ambos, por-
que não são daquelles cuja aco-
Ihida é fácil: são difíiceis e
passam mesmo por obscuros!
Creio que vos mostrando como,
surgidos da mesma atmosphera
intellectual e tendo a fixar e re-
solver quasi que os mesmos pro-
blemas artísticos e moraes, ei*
les construíram, sobre alguns
dados fundamentaesr*duas abo-
badas oppostas, dois arcos es-
senciaes, sob um dos quaes é
necessário, actualmente em
França, curvar-se, se se quizer
entrar para combater no cam-
po, onde se fazem e desfazem
aa grandes idéas c sentimentos
poderosos.

O symbolismo
Como se propunha, pois, o

problema poético, quando cm
vigor o jogo das forças de
Cli-udel e Valery? Ambos per-
tencem a uma geração forte-
mente ligada aos fundamentos
últimos do século XIX. Um
nasceu em 1868, o outro cm 1871
e foi em 1885 e 1890 qué resôa-
ram c_ &CU3 primeiros canto 1.

Era no tempo em que florescia,
na França, a escola symbolista.
Valery, numa dessas côityersàs
de que tanto gosí" -e nas quaes
se compraz cm extrahir a subs-
tancia medular dum termo ou
duma kiéa, ellj mesmo definiu
o symbolismo literário francez,
dizendo que fora um ensaio parn
arrancar a musica do seu domi-
nio próprio e transpol-a á pce-
sia. A poesia puramente exte-
rior dos Parnasianos, quasi que
unicamente preoecupada com o
real, tinha suscitado, por con-
traste, esse movimento, no qual
não se falava doutra coisa que
não fosse o transbordamento da
alma. Ora, que ha de mais pro-
ximo da linguagem da alma do
que a linguagem fluida dos
sons, que, pelas suas elevações,
suas descidas e suas hesitações
parece querer evocar o próprio
dynamismo da nossa existência
interior? Além disso, a obra de
Wagner, penetrando na França,
envolta num halo obscuro duma
certa metaphysica musical, com-
municára aos intellectuaes e
philosophos uma tal sede de
musica, que deveriam se desse-
dentar mesmo ria poesia.

De Ia musique avant toute
chose... murmurava Verlaine,
deixando suspirar longamente e
indistinetamente os violinos do
outomno. E tudo isso por tal
fôrma, que com a descripção se
evapora igualmente o sentido
lógico da poesia, para que to-
mem logar as harmonias ricas,
os achados felizes de metros e
de vogaes. Em Verlaine, sur-
gem ainda numerosas associaes
sensíveis, senão intellectuaes,

com Rimbaud e Mallarmé a
curva L.ngo-rosa se emenda e
estamos do outro lado e abor-
damos um mundo novo. *.

Cláudel, falando de Mallar-
mé, de quem apreciava o pen-
samento alto e a probidade nio-
ral, mantendo-se afastado delle
e próximo de Rimbaud, define 1
assim a posição nova que Mal-
larmé introduziu na poesia:"Mallarmé, avec son instinet
de professem- protestait eontre
Ie gout des écriváins de son
temp pour Ia descriptioii. II
se plaçait souvent devant Ia
nature ou plus souvent devant
un meuble ou un bibelot avec
cette question qu'est-ce que cela
veut dire? Cette petite question
a transforme Ia littérature
française et elle est bien loin
d'avoir épuisé sa vertu-"

Rimbaud
Esse segredo das coisas qne

Mallarmé tentava devassar pela
força da sua intelligencia, Ar-
thur Rimbaud revelava pelo seu
instineto todo poderoso. Em-
quanto Mallarmé se dirigia para
as partes super esclarecidas das
coisas, Rimbaud illuimihavà o
que era obscuro e a palavra,
que vinha da boca desse meni-
no de genk que, aos vinte an-
nos, abandonava a poesia, -lei-
xando-lhe um nome immortal,
era a voz dura, brutal, directa
e quente do ser inconsciente.
Rimbaud que não valeu por
muito tempo senão para o pri-
meiro dos symbolistas, fez mais

j ainda: revelou um mundo que
cada um poude, aliás, interpre-

I tar depois á sua maneira, se-

Os illu.tradores de Dosfoieiosfcy

NO 

NOSSO ultimo Supplemento, publicámos a noticia da
exposição do pintor russo Boris Griegoriev, com illus-
traçõe.i dos "Irmãos Karamazov" de Dostolcwsky, Agora,
acaba de appareccr, nos EE. UU., uma nova traducção

desse grande romance, po" Constancc Garnett, com illustra-
ções de Boardman kobinsen, que são consideradas admiráveis
pela sua forca expressiva c pelo sentido trágico com que nos
dá as flgurau russas. Uma dessas illustracóes é que repro-
du2imvsm

gundo o seu coefiicienlc pessoal»'
pois que Claudel lhe deve a sua
conversão ao catholicismo e oâ
supèr-realistas o credo da anar-
chia.

De qualquer fôrma, por po*»
dsrosamente intaíessante que
seja Rimbaud, por curica que
ten' a sido sua influencia sobre
Claudel, temos de dcixal-o do
lado e imaginar um desses ce-
naculos symbolistas sobre 0-3
quaes elle actuou, por interm.:-
dio, sobretudo, do seu amigo
Verlaine, mas sem participai-
nunca de sur. companhias, una
desses cenaculos estudados, ce*
buscados, em que se requinta-
vam harmonias verbaes e espi-
ritualmente a essência de caria
termo, graças a epithetos raros
e metaphoras complicadas.

Muitos symbolistas foram mi-
litantes preciosos, preciosos dos.,
mais sensíveis e românticosi.i
Ha a esse respeito, uma obser-
vação muito interessante de'
Valery, cujos eomeços foram
quasi servis, tauto parecem os
seus versos de então traçados
por uma pena, arrancada aoi
cysne malai-meano, que teria!
amado Verlaine. Elle disse: :•'peút-être Moliére jadis noòs a'
coute Shakespeare en jetant 1«
rídicuíé sur les précieux!"
A lição symbolista para

Claudel e Valery
Foi, pois, nessa atmosphecra

um pouco ficticia de "serro
chaude" — que foi o ambieirie
symbolista — que germinaram
os talentos de Claudel c dc Va-
léry, o primeiro aliás muito
mais independente e menos eai-
feudado, sempre original e pes*"
soai, mes-mo nos seus primeiro»
ensaios.

O que elles aprenderam nease
meio foi, passando^a segundo
plano a influencia pessoal d-a
Mallarmé e Rimbaud e não fa-
lando senão do cenaculo symho-
lista em geral, o que ellas
aprenderam ali foi a liberta-
rem-se da descripção exterior, a
aproximarem-sc da vida pessoal
em suas fontes profundas, em
que toca o inconsciente, a con-
ceber um vocabulário largo, no
qual relações súbitas estabele-
cidas entre as palavras lhes dá
um sentido e uma vida nova a
as tornam capazes de symbc-li-
zar uma realidade diffèrente di
dc sua comprehensão habitual.:
Quanto á profunde- dessa reali»
dade, nos symbolistas, muitas
vezes não passava duma cavi-
dade sonora. A phrase acalen-
tando um vasio habilmente en-
volvido. Os mestres, Mallarmé 1
Rimbaud, eram: um, muito her-
metico, e o outro muito ingen_o,
para formular a ._;icncia pos-
sivel dessa realidade escondida.
Os seus problemas eram muito
mais. artísticos do que moraes*

O problema moral deveria
collocar-se, para os que prolon-
gariam sua geração no .:*..ul*-**
próximo. Problema 'r-oral, qui
melhor se intitularia crise dc cn-
pirito e crise da consciência.
Vamos ver, agora, na obra.de
Valery e na de Caudel, a solu-
ção, igualmente interessante •
característica, que lhe deram.
Como os dois poetas
apparecem, fugindo d»

gloria
Desde logo, é preciso notar

que a vida e a attitude humana
desses dois poetas offcrccem
singulares pontos de contacto: 1
gloria llies foi tardia, e foi qua*
si de súbito que se tornaram
celebres, celebridade tanto mais
notável qjffanto o puhlico leito:
tchi extremas difficuldades para
encontrnr suns obras. Dir-se-iam

* 1-
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DOMINGO, 7 PE JANS?RQ,DE 1934

UMA REVISTA DE MO-
DERNIDADE

-SJ3

o&Hcsfiman B.foim-

,, . . . tsg
JHIGIDA per Jcáo Cit- jlaijans o A- M. J>.-jjo, acaba
de apparecer, com axcel-
lente ccllaporâçãc, essa .

revista riwrij-al de arte', literatura, j
/] economia'e «cienclá.'" A súa ecl- i

| labcraçíp é firmada per nomes de '
' valor, nacionaes o estrangeires, è

o aza prcigraüTimá assim ¦ eo ex-
pretüu, nutii artigo firmado pelo I

ZfctèrnackrimC
terra. ¦ Outra pratica financeira
que nenhuma mulher podará

MACHINA DOS PENSA-
MENTOS, apresentada na
semana passada por Nor-

man B. Krhi, do Massachussets
Instituto of Teçnology, a um
grupo de engentieiros da Acáde-

lllllll

Em todo caso, fica logo a reser-
va de que seja possível por es-
ses processos physico-chimicos
produzir aquillo que se elabora
pela vida, o que eqüivaleria a
ter encontrado o seu próprio

;S™:

E

RALPH IiOODEH -
The iMan of The Ru-

iírtt^?SCC' jcomprehendcr. é o de emprestarHOUVESSE que fixar ! dinheiro a outros homens parauma data arbitraria para , que comprem os produetos dum
çòtófte de direoçao. óc&m*zmWiiWifiã WÍ3 

"* 
ff 1--Ü°t 

* P&eVm ° qUG lhe¦ ¦* - ' ; \r?},'$ moral do Renascimento",; devem. Isso se faz em grande,0 sr. Iiaiph Rpoder acredita qui j escala, internacionalmente.' Po.-
I.dçvena escolher-se o dia 20 de, exemplo, o mundo emprestou di-abril de 14/5, dia em que irt-j iihèírò á Allcmanha, pára tme
Igressou no Convento de S. Do- j pagasse as suas dividas de guei-em Bolonha, um dos ira,'logo emprestou-lhe nuiis di-
| personagens mais celebres dá! «beiro do que poderia paga;,

l.etc. Como se podopi pagar'as

JACOIB WASSEk=
; MANN
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FALLECEU ESSE GRAN-
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Nòrinan B. Krim |

loa dlretstorés e pelos srs. 15. da
Castro Robello, Cândido Pcrtlnarl,
Annlbal 'Machado,'' 

Queiroz Lima e
Ofiwaldo Gopldl c do qual trans-
crcvemc» a sua parte final:"Ai novas gerações dà America ¦ mingos,
do Sul têm. cm "Espirito Novo". '
um orgftd de expressão. Blje as
mobiliza, para marcharem Juhtcã
na consciência de um trabalho aí-
ílrmatlyo. E' a adhesâo da toda
asoriilblldade elevada, cuja intui-
çüp dó futuro favorece um alcance
ldéclcglco que, mais rapidamente,
Justifique o idealísimo de suas
próprias forças."Espirito'Novo" recusa o auxilio
gratuito das gerações que unsçe-
ram envelhecidas, oom aspirações
arrsheologloaB. de auinbllldades re-
trlbuidas. Â's novas gerações dé
elogies mutues de festas Ínfimas,
de châs-dausantcs e de banquetes
eplstolares, "Espirito Novo"; cp-
põe a mooldade sadia do cen-
tlnente que, dom! nada, pelo mo-
mento ciynamico que o mundo
atravessa, procura nas manifesta-
çôes da çtütura moderna uma
arma dé defesa o salvação. "Es-
pjrito Noto" acceita a estes, queestão na ferça de sau pregranima,
porque, conhecendo os aritaaonls-
mos da época, procuram solucio-
nal-cs; ignora aquelles, qus vivem
do passado, porque nfto pôde per-
conrer um caminho pisado que a
sua acção condem na.

historia universal: Girclano Sa-
vanarola. E com essa data co-
meça a sua obra sobre os ho-
niens do Renascimento, que couá-
tituc, realmente, uma biogrti.-
phia de qualto personagens
pfineipaçs: Sayanarola, Areiinu,

dividas contrahindo novas? Só a
mais profunda inteljigencià
masculina poderá enténdel-o.
Cvç''o que poderemos dizer queos homens é que constjtuem o
sexo imaginativo. De outro mo-

"Espirito Nqvo" nao marchara
sozinho, porque tem a certeza dé
que sozinho ninguém se salvará.
Unindo suas forças ás forças dls-
persivas de outros- povos, num
abraço fraternal, a geração de"Espirito Novo" saúda os seus ir-
maòa continoutá-ss, na convicção
de cumprir a sua missão, nesta
etapa indecisa da vida americana."

mia Americana de Ensenhairia
Electricista, de Canibridgc,' 

,Máss, ÈE.ÚU., teve urna enoi-
níe ' 

publicidade, que bem me-
! recc.'

Podemos dizer que a origem
dessas machinas está na famosa
experiência de Povlow sobre os
Tefiexos condicionados. Esse
grande psychologo russo collo-
cou um tubo na boca dum cão,
pái^a medir o total da- saliva
produzida pela tentação dum pe-
daço de carne. A saliva era ca-
ptada por um mecanismo arti-
ficial, sobre o qual elle não ti-
nha controle. Dahi começaram
os estudos sobre os reflexos,
sobretudo os involuntários, cc~
mo o soluço, ou o pestanejar.

Considerando a realidade me-
capica do reflexos condiciona-
dos, foi possivel construir uma
machinâ para os reproduzir."Raciocinando sobre isso, escre-
vé Waldemar Kaempffert, uma
turma d-e psychologos e de phy-
Bicos construiu uma extraordi-
nada combinação de cellulas
electricas, lâmpadas, baterias e
correntes, imitando o systema
nervoso animal." Quem come-
eou foi o professor Clark L.
Hull, de Yale, seguido por
Baerstein, R. G. Kruger, Geor-
ge K. H«nnebt, Thomas Roos,
Lewls B. Ward e, por fim, Nor-
map Krim.

E' muito 
' difficil descrever

uma dessas macninas, sem uma
«erJe de expliytções technicàs e
«spfcialiaadas, que escapam ao
eorinecimento do leitor comniurm.

mysterio, ainda absoluto. Em
todo caso, o dr. Hull pensa que"não é inconcebível que nas so-
licitações para um gráo cada
vez mais alto de automaticida-
de em machinas comstantemen-
te feitas pela industria moder-
na, o ultra-automatieismo do
typo de machinismo aqui cons:

OS 
Clubs de Natal, que6.000 bancos e caixas

econômicas áos Estados
Uiiiâos organizam cada anno,
para que seus clientes eco-
nomizem dinheiro durante o
anno, afim de gastal-o em
presentes e festas de Natal e
Anno-Bom, reuniram este an-
no, máo grado a crise, 350 mi-
Ihões de dollares, que se estão
derramando pelo commercio
varejista. Este anno. os clubs
tiveram mais oito milhões de
sócios, em compensação, os
depósitos diminuíram de 20%-

Macluavèl e Castiglione. Com i c|p, como' poderiam acreditar emesses quatro protagonistas, osr. Rooder tem um centro, ao
redor do qual agrupa toda ávida agitada e confusa dessn
ôpòca histórica, que se chamou
de Renascimento, época de "mi-
seria moral" e.de desintegração
religiosa, política e social, se-
gundo o autor. Appareccram,
também, na época, muitas figu-
ras secundarias, como Isabel deEste, primeira dama do mundo,
com as suas famiíias de Man-tua e Ferrara, os Borgias, osduques de Urbino, Júlio II, Gio-vanni delle Vande Ncre, os Me-
dicis c muitos outros. Mas. es-ses só apresenta quandq lhe fa-zem falta pnra completar o qua-dro cm que se movem aquelles
quatro grandes personagens.Miguel Ângelo, Leonardo da
Vmci, Rafael e Cellini não des-viam tampouco o A. do seuthema central. E os factos po-liticos, desde a invasão de Car-los VIII até o saque de Roma,
só os- introduz como pormeno
quando delles precisa para d-lustrar.a biographia dos proia-gonistas, cada um dos quaesvolve a viver, depois de séculos,
graças aos retratos magistraes
do sr. Rooder.

que os preços continuariam su-
bindo eternamente? Dizem queuma mulher não inventa tanto
quanto o homem, e eu creio nis-
so. Duvido que houvesse uma
mulher, ainda rue consagrasse
tndo o seu tempo no problema,
capaz de inventar um systema
como aquelle em que vivemos,
no qual, ha poucos annos desap-
pareceram, na Wall Street,
55.000 milhões de dollares de
riqueza, 55.000 milhões que
nunca existiram! Necessita-se
verdadeiramente dum gênio ima-
ginativo para inventar seme-
lhante systema!"Outra enracteristica myste-
rip?a das finanças masculinas
é a de pagar juros, costume se-
gundo o qual uma pessoa paga
5Ü|° de juros sobre uma hypo-
theca, ou outra divida durante
40 annos, chegando a pagar a
divida duas vezes. E todavia de-
ye a somma total!"

M VIENNA. lio exlliõ, a
que o forçaram ps na,zi.s-
tas. fallèceu Jacpb VVas-

aermann. umá das rriàis altas
expréssõ.Ês da literatura alie-
m& contemporânea. Acabava
di; publicar, conforme notl-
ciámos, num dos últimos"Süpplemcntos", o segundo
volume do seu livro— "Minha
vida como allèmào e judèü —
qiie foi, na realidade, um tes-
tamento angustiado, no qual
n&o vê mais salvação para os
seus compatriotas judétís-al-
lemães.

Jacob Wassermann é um
escrlptor poderoso "é forte, e o
seu romance desce na vertical
piofunda dà analysé psycho-
lógica, não raro com um ac-
centuado sentido trágico.
Morreu Wassermann perto do
Graz, e deixou, entre outros,
os seguintes livros, muitos
traduzidos para vários idio-
mas: "Renata Fnchs", "Os
Judeus de Zirndorf", "As Mas-
caras de Erwin Relner", "Mo-
loch", "Aíexandre em Baby-
lonla", "O Espelho Dourado",'Gaspar Haüser". "Christiano
Wahnschaffe", "Ulrica V/oy-
ríck", "Faber, ou o tempo per-dldo", "O escândalo do fidál-
go Ernesto". "Laudln e sua
gente". "Etzèl Andergast".

0 paradoxal Chesterton abarr
dopa algunis paradoxos

O SEU NOVO LIVRO' 6*ON RUNNflNO
; AFTER ONE?S HAT"

GOMO 
UM DOS JORNALISTAS itiqis eminentes da época,

tihesterton moUra que ps homens dedicados á sua pro-
fissão, podem chegar a ser profundõè, àpèsar do traba-
lho continuo e àúniquilante. Aèsím Chesterton conse-

güiu ser um. dqíi' grandes èfcriptóres da actualidade, profundo
nas suas observacoçs, feitas sempre com uma philosophia
jovial da vida,' cónió atioiúece no seu ultimo livro — "Ou

u<ílf JORNAL diz qua o
chançelier- Dollfuss, que
é muito baixo, poderiacrescer se fizesse o que Roo-

sevelt fez com o dollar, para
forçar a alta dos preços. Bas-
taria decretar que o pé pás-sara a tèr seis pollegadas

M

derado possa ter um logar im- I tudo em comparação com oportante." \ anno passado.

Consultório Medico

O
DA

TELEVISÃO
ESSA GLORIA CABE A

PAULO NIPKOW

Q
ÜANDO MARCON1 tinha
apenas 10 annos do idade
e oòrrla pela pittoresca
campanha dá Bolonha, um

«stuOanvs chamado Paulo NI-

pfcow, da escola superior de
'[ 

|i«uemburg (AUnmanha) criou os
fundamentos physicos da presen-
tê televisão. Nlpkow observou o
tclephone que Bell tornara popti-
lar éfn todo o mundo o pensou
ejue 'com üm disco giratório per-

, furado èm forma de espiral, por
«llareoçber e "dissecar" imagens
através . dos fios tclephonlcos.

sjçiué. tránsm,lttem palavras. O dlà-
|eó áe 4íipí|9W é o mesmo que hoje
íaervlü para transmittir as primei-' iras Imagens através do espaço,

ate que se oreou o.olho clectrlco,
para 

"fazer as Imagens 'electrl-
eas" e o tubo electrl co para aper-
felçoar as imagens por meio das

U ónüas. As primeiras Imagens trans-
mittldas a 8 de fevereiro de 1028,

, da Inglaterra a Nova York, eram
. confusas é sem Unhas definidos.

Hoje a perfeição do tubo-clectri-
eo faei da' transmissão dellas uma

- èspeéle de photograpbia- quasl
perfeita. 

"La Prensa", de Buenos
Aires, recebeu uma photographla
de "L'Atlantique" em chammos,
pelo 

' radio, multo nítida, tanto
que foi reproduzida aqui, com
«ufflGlente perfeição. Aí ondns
descobertua por Marconl e precu-
nlzadas por Hcrtz vílo abrir no
mundo um novo caminho com a
appllcaçAo pratica da televisão.

Sr. Nelson — iiio de Janeiro.
Dentre as numerosas affecçúes
cjue martyrliam a humanidade, a
prisão de ventre (constirnção in-
testlnal) <j a mala generalizada.

B' incalculável o numero ds
pessoas que se queixam de prl-sito de ventre ou nas quaes ella
representa a origem de soffrl-
mentos ás vozes de caraoter ijra-
ve. Quero mo referir, apenas, á
prisão do ventre çhronlca, quomais interessa e que constituo
a&sumpto da grande Imooftanola.
Varias são as causas quq aoluáni
oroando o estado mórbido que ê
a prisão de ventre. Entre ascausas loeaas quo agem por ac-
ç&o reflexa ou por acção com-
presslva, destacam-se os tunio-res, as c-olusões dos intestinos, a
ptose (quédá) do intestino, ato-
nia (diminuição da cont*actlblll-
dado), a insufficiencia dos suo-
cos digestivos, notadamonto dásecreçâo blliar, perturbações psy-chicas (nervosas), etc. Entro as
causas geraes, convém aslgnalar,
chamando a attenção dos pro-prlos doentes sobro ellas tanto
dòpe-ndem de seus culdado-s dia-rios, os hábitos 'defeituosos, 

ahyglene alimentar e geral e oabuso dos purgativos. Betes, de-
pois de%produzlr seu effeito, ten-
dem a augmentar a prisão d»
ventre, o mesmo acontecendo
com ws lavagens intestinaee.

Somente o medico, tendo cm

DR, ALVES DA CUNHA
toa deve ser tão completa quan-to possível. A gy.mhástioà tem
indicação absoluta c especialiien-
to a gymnas-tlca abdominal. As
duchas são recommendadna. as-
sim como a massagem Intestinal,
Isto 6, da parede abdominal. Rfc-
correr 4 eloctrotherapia: correi-
tes pharadlcas ou salvanicas,
ei-ectrloldade estática, banhos
elpctrlcos. Os purgantes nao
curam a prisfto do ventre habl-
tual. Embora o allóes, o sênns,
o rluilbarbo, a cascara sagrada,
a podophyüna, a evonimina, o
agaragar, o óleo de parafino, os
extraetoü blljares, e-tc, entram na
pratica corrente, e varias espe-
clalldades pharmaceútlcas pre-enchem excallentomonte o seufim. As curas bydro-mincraes
(estaçtto de águas) prestam.Igualmente, relevantes serviço.

Sr. Edmundo <l,,« Sniito. -.Santa Rita do Sapücahy — Ml-nas. A dormatose a que so refe-ra chama-se "acne" moléstiacutânea (da pefllo) extremamente
pol-ymorpha o commum, devida alesões inflamimatorlas variáveisdas glândulas sebaoeas ou dosfolliculos plllosos.

Innumorps saó os typos d*>acne": punetaceo, "acne» in-flaminatorlo e pustulc-so, "aenê"
rnsndo, rosaceo, "actiê" corneo,"acne" mlliar, atrophloo. necroti-co, varioliformo e, finalmente, t"acne" eheloldláno, quo ê o seuconta as particularidades do ca- | ouro. E' unia variedade doso, poderá aconselhar um laxan-

te suave; e os laxantes mecani-
cos têm a primazia.

Produetos opotheraplcos o en-
docrlpos (extractos blliares hor-moneos seccaea e esplenlco) têm
sido ensaiados com resultados.
Para combater a constlpaçao,
devemos, em primeiro logár, pro-
curar conhocer-lhe a causa, o
quo, so nao fôr possível, deve-
mos nos contentar oom o trata-
ménto symptornatlco, confiando
principalmente nas praticas da
hyglene' e nos methodos de uma
vida racional. A alimentação de-
vo fundar-se no consumo dos ali-
mentos quo augmentani 6. pro-
porçilo das matérias assimila-
veis, deixando abundantes reel-
duas de celluVose, éxcitaíjora do
intestino, que sSo: o pSo gros-
selro, legumes verdes, saladas
cozidas e cruas, batata», mantel-
gà, multas frutas e sobretudo Ia-
ranjas, maças, figos, uvas, ma-
mâo, ameixas oriias ou em calda,
bananas. Mel ou melasso. 100 a'
150 gvammas por dia; alím da
refrigerante, é laxallvo. Oi le-
numes devem ser usados do pre-
fcrencla. sob a forma de "pu-
rées". Sflo essc-nclalnietua cou-
stlpantes e portanto prejudiclnc.":
aá camas, ovos, arroz, as Igüa-
rias multo temperada*, os frios
(lingüiça, presunto), chá. \Mnho.
café forte, chocolate. Quanto ao
leite, deponde o seu uno da t.te-
rancla pessoal. A praiu-n ensina
os benefícios colhidos peJoc con-•Hpados que Po»tuniHin beh#r,
pela manhfl, ém Jejum, um comidiimia morna, nn <|uai B0 p^^,,Bjuntar uma oélliersliihs d« la-''iose. Comer dua" oi Ire», !r.injas em Jejum (* de homlado. a mastigação do* alSÍnVn.

!llf

né pnrtjcu/ar oaracterlzada pelodesenvolvimento em torno de umpello (cabelío) de papulas —
pústulas apresentando um endu-roclniento na bass que augmenta rapidamente. Nodulos duros,salientes, formam-se e reúnem-se, tomando um aspecto fibro«ocaracterístico.

A sede electlva ê quasl exclu-sivamonte na nuca, atacando d«profe-rencla os Indivíduos do se.\-«masculino. Ha,'em ' 
certas pes-so-as, um papel de pre-dloposlçãoespecial: nelles, traneformam-so

em cheloide toda l&são banal dapelle,
O tratamento consiste om ap-PileaçOes de c-mplnstros de mer-

i curto. Icthyol. vaoclnns locac»ealdos d» cultura. espaHfitjaoSesultra-vloleta, rales X; Em curtos
, naR,os: destrulcflo polo tbermo-

! So o tratamento antl-syphiütl-co que Iniciou ha mçzes temconcorrido para melhorar o »euestado, deve prosogulr com elle,n.lo se descuidando do tra'amen-to locaV.
«r. Mmipj-r ^ndindr Soncn —

Juiz da Mra — Min»? Ot»rae«Aonu«n sua carta, quo ngrarle.-o."Res.pondel-a.hel no próximo do-mlngo.
NOTA — Toda e0ns>ulta deves»r dirigida, por escrlpto, paro oàtÉqÂ ao.,dr í*& --Cimlin. A Avenida Mnrschal Tio-''ano n.» 7, filo de .Tanelro.

TÍAI^illLLO MENDES vre-
lV£"li° <ía "Fundação Gra-

\n Aranha" — 1030 _.
(¦.anuncia, vara breve, um no-vo livro de versos — "Devj
no Volante",

CHARLES BRA1-
BANT — Le Roj dort.

ARLISE, a mulher forte
que,_ desde a morte do
marido manejou cem to-das as suas propriedades, vivenuma povoação das Ard-jnnes,

respeitada por todos os vizinhos.Tem um filho, chamado Aimé,
que está rigorosamente submis-so á autoridade materna. Mar-Hse lhe quer dar uma educaçãoconveniente e o manda estudar
direito em Paris. Ali, tem umaaventura com uma rapariga, a
quem dá um filho. Mas Aimé
não se atreve a contar a aven-tura á mãe e, igualmente portemor, não se casa. Passa avida inteira a viajar entre Pa-ris e sua aldeia natal, sem nun-ca contar o que se deu a Mar-lise e morre, aos B0 annos.
guardando o segredo. Marlíse,chegando aos 80 annos, continua
com o mesmo gênio. Sabe dofacto, prohibe a que foi mulherdo filho de acompanhar-lhe o en-terro e continua exercendo sobreo neto a mesma autoridade quetivera sobre o filho.

Como suecede em quasi todosos bons romances, o enredo é o
que menos conta e resumil-o
como. acabamos de fazel-o é
quasi injusto para o autor. Osr. Braibant é um dos possi-veis candidatos ao prêmio Gon-court. Embora Le Roi dort seja
seu primeiro romance, nào se o
pôde incluir entre os jever.s,
pois tem 45 annos de idade, 6
bibliothecario do Ministério daMarinha e tem tido papeis im-
portantes na política frauceza."O seu êxito immediato — corri-
menta André Maurois — confir-
ma o que demonstra toda a his-toria literária; que o romance é
principalmente a obra da idade
madura, e o poema literário u
da juventude. O sr. Braibant è
um romancista cabal; possue o
dom de crear personagens, uma
arte singela dá narrativa, umestylo directo e natural. Mas
tem também um conhecimento
da vida, que só pôde dar a ex-
periencia".

-! ¦ . .,;''•''¦"'¦¦¦ -'_:A..^—j_
WsWÊWÊsWsWÈWÊsWÊWsWsWsWsWtsWkWsWtÊsWÊsWÊÊ fMOsvatdòõ&ay<& doião

0 
PRAZER DA VAIDADE

é o maior de todos os praze-res. Futil, vasio, pallido,inútil, anêmico, fofo em si mesr
mo, cobra,, porém, desmedido
corpo, enche-se, avoluma-se no
balão estúpido da presumpçüohumana, que chega a attingir ai-
turas e distancias irreaes.Pou-
co valem, dé commuin, os bens
d . vida se não se apresentam ei-
les ao mostruario estulto da os-
tentação. Quantas virtudes não
são balões vistosos qtie deixa-
riam, de certo, a escalada do
azul, se não contassem o publi-co a platéa edifiçada a lhes
acompanhar, com os olhos inte-
ressados, a abalada victoriosa
para o alto!...

A.
PRESTONIA MANN

MARTIN — Prohibit-
ing Poverty.

SENHORA MARTIN es-
creveu' um livro em quecondemna e satyriza impic-ciosamente o, pensamento eco-

nomico contemporâneo, livro quea sra. Rooscvelt récommendoü,
ha pouco, a Marconl, o que nãofoi obstáculo a commentarios
irônicos da imprensa.

Diz a autora quç nosso syste
ma financeiro é unia dás mara-1 que a alma contrahe numvilhas do mundo, como quandotrata de negociar 750.000 mi-Ihões de dollares. de obrigações"sobre a base ouro'!, quando sóha 11.000 milhões de ouro! E
prosçgue: "Considere-se o pa-drão ouro, que os homens (por-
que a sra. Martin aceusu os ho-
mens e excusa as- mulheres de
tudo que acontece) consideram
a pedra de toque de sen syatc-
ma, sém o qual seriam impossi-
veis ou negócios, mas que, de
vez cm quando, sob a pressão
da* cirçurristariciaB, abandonam
e .seguem melhor sem elle! Sub
esse nobre syaterilà, piomettem
pagar "á ordem" multas vezes
tanto ouro quanto o e-iatente no

Toleramos bem, encaramos
com sympathia, vezes com ad-
miração fervida até, sofremos e
commungamos os alheios soffri-
mentos sublimes que, immor-
taes, se prolongam, espaço e
tempo cm fora... O nosso
egoísmo, a nossa inveja, a ne-
vrose incoercivel de felicidade
que nos acompanha sempre, á
vida, difficilmente acolheriam
bem, alguma vez, emtanto, hs
venturas paroxismicás e trans-
cendenfces acaso frúidas nesses
êxtases de minutos que se ras-
gam — relâmpagos d'alma ine-
bfiáda de felicidade escorrega-
dia e fugitiva... Os grandes
quadros humanos perpetuados
são sempre a historia palpitantedas maiores desventuras — co-
mo si somente a clôr pudera re-
Unir o necessário expoente de
nobreza, magnitude e projecçao.
Não teria Jesus sobrevivido, seio
todas as cruzes de dôr da sua
vida, até á salvadora Cruz final
em que, Homem, expirou por
nós.. Póde-se condensar, confi-
gurar. o perfil de uma agonia,
pode-so represental-a, .figural-a,
comprehensiva, encarnada, quen-
te de vida, eloqüente, de expres-
são e de verdade, universal, á
mão de todos os alcances, a ai-
cance de toda mão, fácil; reco-
uhecivel, rael, perfeita, exacta,
uniforme, manifesta para toda
gente... A alegria, porém, a
ventura capitosa, esta é privile-
gio de alma eleita, de instante
fugaz, transitório, vagámuhdó,
fluctúante, desvanecivel, quç se
esvae de prompto...

Felicidade! nupç.ia de f-peira
me-

Só tu, pois, Dôr immortal,
eterna; linguagem commum; li-
ção de toda gente; experiência
que se deixa e entrega, intensa-
mente, a todos; compêndio uni-
versai; somente — Dôr Humana
— tu, lu só, te podes, toda, cou-
centrjyf |e expor no resumo de
uma;*sHtitudc, na synthese de
um feito, de unia hsitoriâ, de
unia acção, viva encarnação da
vida, vida-synopse que vale a
Vida mesma, mappa-miniatura,
carta geographjca animada, co-
lorida, illuminada, viva, que re-
presenta o mundo inteiro da
emoção!

_ Algo, parece, existe, persis-tindo immutavel através dos an-
nos, nas coisas que nos rode;t-
ram numa quadra feliz da nossa
existência. Qualquer "alma"
occiilta, impondèr.. .1, resta nès-
sas coisas inalteráveis na sua
essência intima, as mesmas
sempre, sem embargo de todas
as mil transformações soffridas,
como que se uma projecçao por
milagre ventüroso cristalizada
no ambiente e lhe pairando porde sobre, num halo de mysterio
doce que nos sabe despertar
nalma embevecida toda uma vi-
da transcorrida, já longe, e a
reviver, tão presente, resuscita-
da na penumbra suave de uma
evocação saudosa!
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O grande e paradoxal G. K. Chesterton

Running After One's Hat". Está claro que essa obra se dl}"-
ferénçià de "Heretics" e de "Ortodoxy", porque nelles Ches-
terton se revelava um fabricante de paradoxos, emquanto queem "On Running After One's Hat", seu estylo se faz. mais
claro e directo e os paradoxos são relativamente poucos, pou-cos para Gilbert K. chesterton.

O autor ensina ao leitor como deve apreciar o queijo e o
jogo de croquet. Diz que o homem moderno, excepío os ma-rlnheiros, não tèm o que cantar e só o faz em estado deanimo sobrenatural, como na igreja. Ensina as multidões aviajar. As inultidões e as antigüidades não se misturam me-lhor do que os garanios e as violetas, mas, sem embargo sãoas massas do povo que, em ultima analyse, preservam aiantigüidades. A maneira de viajar não é ter mais cuidadacom os monumentos históricos, antes menos cuidado Deve-
H^JVZZ0eSm ten?e?c.ia das P^soas que, para parecer ar-tistas perdem o verdadeiro encanto, que não é ser muito culto,mas descuidado e casual. Devemos ver essas igrejas e edifícios
selvistT 

C°lSa naiurale' entã°> os veremos como devem

umaE?rZÍ°J,nSaÍ0 diz que "ficar acostado na cama seriauma experiência suprema e perfeita, se alguém vudessn ter

se levatarTãT t9 fifa n-a Cama,' que nãodê desculpas e
hvaZTe Z rí^'Je ° íaz por calque,- razão secundada de
WsèZi &%òWS eX?hm ^nW«. então levan-
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origem do football
bali.

mento breve com a sua mesma
febre delia, inoxtinguivel, de
ventura! Felicidade, exçepção
que surprehende e pasma, pá-
renthesis intercurren temente
aberto a «ma só realidade do-
lorida! Felicidade! Bòtão-pro-
messa ao contácto de cujo polen
dourado jamais ha de entrar uni
dia a soffrega c perseguidora
borboleta d'alma! Felicidade!
Quem te poderia reconhecer ja-
mais, de prompto. a ti, num
quadro humano, se te figuras c
mentes tão divina? Quem te
poderia reconhecer jamais, num
aspecto universal que tu w,o
U-ns, tão varia c capricho*a &
tua fsce esquiva?

Ninguém escreve de vícios
nem de erros figurando-se pa-decel-os. Ninguém discreteia de
virtudes ou de méritos que. em
si não nas supponha aquellas e
que comsigo os não" acredito
aquelles, todos, possuídos... A
imaginação é fecunda e livre,
engenhosa e rica... Por quenão nos apoderarmos sempre do
seu thesouro inesgotável, cércan-
do-nos de todos os attributos
desejados, olhando alto.longe de
vista o nivel mesquinho, dós bai-
xps d'alma, em b.ôá hora esque-
cidos, muito aó largo?...

Nada como um ruído de longe,
que se filtre e qW" penetre, a
furto numa angustiada solidão,
para a tornar de mais trágico.e
de mais sombrio desespero., 'fo-
das as vozes desertas; expulsas,
torturádamenÇe mudas, sepulta-
das, despertam, ali, a essa res-
tea de som longínquo, perfuma-do de distancia, que vem açor-
dar as mil resonancias adorme-
cidt,s do silencio. E', então, a
tragédia do sensorio, onde as
vozes todas se levantam e repa-
triam de tropel, nesse precipitarfogoso das lembranças desperta-
das depois da forçada ausência

OMO NO Império Bri-tannico, 0 sol nunca se
põe no reino do foot-E- um jogo conhecido«m todo o mundo e cuja ac-cllinataçáo entre nós foi sur-

prehendente. Podemos dizer
que, n0 BrasU, 0 football temum lnegualavel prestigio esua y}da e o desenrolar dosacontecimentos: que se rela-cionam com elle empolgamsooremaneira a opinião,
guando no começo do annopassacio, houve, grande crise.
SSS a implantação do pro-
flsslonalismo, a emoção foi
íoUtícol a 00S gl'andes casos

Ha três 1 espécies de foot-
:•*,*'• 'iyi' "j ¦.i>».'...j.ii*rVjL.;>.
tr ora, míbriâr ou desvairar desons, de inesquecíveis harmonia.-!,de fortes e dé pianos, eterna-mente deixados, todos, nas fi-bras já tocadas e vibradas, to-dos deixados, eternamente, parao? milagres torturantes das ra-surreições que se operam a umasimples nevoa ou poeira dá maislonge recordação...

O impetuos,, silencio dos mui-t03 gritos d'alma, o^desesperadj
silencio da excessiva vibração,
da excessiva intensidade, 0 si-nistro_, o desgraçado, o estranho
silencio de todas as vozes inter-feridas e annulladas, não serámais tragicamente soberano quea alaliá doce, a calma que repou-sa na definitiva ,e absoluta au-sencia dá sonoridade adormeci-
da, quieta é repousada? Não sn-rá mais .tragicamente sobératm'
a Vida, ei tragédia humana?Se e tão fria a imponência ma-
jestoaa da Morte, frja como o
seu silencio delia, feito de luar
e de repouso! E se, na vida, é oeloqüente, o vibrante, o trismado
silencio de uma dôr aparva-
lhante, silencio teta >izado, silei-1 ' mudo de inten?idad«. mas

das coisas esquecidas. Aconle- |s°b o qual se adivinha e se pro-c« assini no coração, e acohte.-e : *«nte a presa convulsão do movi-assim na solidão do espirito. E mento, o contido arranco, o so-
quanto custa conter e represar a pitado impulso, a paralyzadainfernal grita e o desenfreio doí- disparada, o segurado arremes-
do que levnhtr uma só remlnis-
cencia pclüda ao penetrar esta t
continência mais covtpleta, quo-brando 8 mais solidn disciplina
do espirito, reenchendo, inteiro,
o coração quo so quiz isolar e
sepultar ix todas ns vozes que o
costumaram tanto embebedar ou-

so, asas tolhidas na ascensão
mar encolhido no espraiar, que-da sustida no primeiro impulso!
Silencio feito da impotência detedas as vozes juntas, conjugadr,i, incapazes de «xprojsár ede dizer... Siilor.cíos da Vidn!,.,
(N. H. — IlIsurosamciHe luédllo).

bali: o assocíatiçn ou soecer,
que é o que se pratica entrenos e é o mais popular nos
paizes latinos e na Hespa-nha; o Rugby, multo em vo-
ga na Europa, e 0 norte-
americano, que é, relativa-
mente, novo.

A origem- do football datada mais remota antigüidade.
Os espartanos conheciam um
jogo muito parecido com elle,
a que davam o nome de har-
pastón. Na Inglaterra, appa-receu em tempos immemo-
Waes e já no século XVII ti-nha grande popularidade e orei Enrique II decidiu prohi-bll-o, porque Ia vencendo e
desalojando pouco a pouco osport nacional obrigatório de
então, o tiro de flecha.

A Associação de Football seformou na Inglaterra em1863 e desde então vem sen-do o centro de organizaçãodesse sport. Mas, apparecia
então um outro jogo, deriva-
do do football, cuja origemfoi muito interessante e é aseguinte, segundo se lê nu-ma pedra na escola .de Ru»
gby:

"Esta lousa commemo-
ra a façanha de Wllliam
webb que, com grandedespreza das regras de
football de seu tempo, to-tnou a pelota nos braços
e correu com ella- dandoassim origem á caracte-
risiica do jogo de Rugb»,no Afino da Graça de'Mile Oítocentos e Vinte etrês"

Ve-se assim como, de umafalta (um hand) commettl-do numa partida de footballsurgiu um novo sport e comose perpetrou, no mármore, amemória do Ignorante que acommetteu. O Rugby talco-mo existe, tem sua caracterts-tlca differencial no facto dePoder a bola ser levada com amão.
O football yankee se diffe-rencia do rugby, mas evoluiuíue converter-se num sportinteiramente dlstlncto. Assuas regras são Inhümerayéls j

poderia d'zer-se que, para ser
Juiz nesse Jogo, c preciso cs-tudar toda uma legislação
complicada c difícil.

Y!<

*>

3,

$

*%

ri-i r
7

, s

liáaTfrtlífMiai) Ti1~ 1 ánii *«) !»
è^tá- Àís 1

----- ' r i'"iiTtTiinmuaaM



Iftl ¦•
M w*i§$$

lipfw

K«van^^ii;ij|iii|iyu||pp|pHHH^

.., ., ¦;. k-^-i

F^flwfsS^ rTT*!*T.*> !W*^o*f7r?*'

t-" i?"T;

DOMINGO, 7 DE JANEIRO DE 1934
cxuanesfâ DIÁRIO DE NOTICIAS TERCEIRA SECÇÃO — PAGINA VINTE E UM

v

I ,íW

jHi»iiHiiiUMiiiiiii»iiiim»iiiHiimMiiiitiiiiMiimiiiuniiMuiiiiiiiuu<iMMun>ui)iMitMit tniiiiinui inniiiiiHiiiiMiuiiiiiiiiiiiiuiiiMiiiiiiuíniiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiuiiiiiiMiiiiiiii iiiuiuimihiiiiiiiiiiiii lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli...

11^^ • 

" ""•"""•  ." ¦_' '»" """'¦""•¦"•¦••¦•¦¦iiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuimiiii im>ALESTRAS FEMININAS a-M-a--M--a-w

—ps

j_kl 5, ju-
=\râfe"_^iiniiniiMuiuiuiiiHHnniiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiuiiuiiiiiiiiiHiiiiiuiiuiMiiiiiiiiiiiMmiiiiMuiiiiiiiMiiiiiiiiiMiiiiiiiiii iiiimiiiKiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii iiiiiiiiiuiinniiiiniimnmnmniimiiiniinimiiiummimmiiiinimmitMiiiiMMuiiiiiinimniiiiininiiniiiin 

mnniniiinim iiiiiiiiiiiiiiimrs Hní-

JQegfâb okt

Rosalina Leonor Pnjauriro Oobijo de
Coelho Lisboa MSlfler

ONA ROSALINA Coalho
Lisboa Miller é um des
nómèa femininos que mais
honram o Brasil. Escrlpto-

Ta. de talento, tem cómpai-eóldòi
.desde longa date; nos nossos Jor-naes corri muita assiduidade."Rito Pagão" foi o seu livro de-
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finltlvo. premiado pela Academia
Brasileira de Letras.

A sua carreira literária, aliás,
tem sido marcada por constantes
êxitos. São da sua autoria "O des-
encantado encantamento", prosa,
em que a autora se revela dona
de um estylo sutil e apurado;"Passos no caminho" (verses),"Conferências e discursos" (prosa),"Este sangue latino" (romance),
traduzido para o inglez per W. G.
Fitzgérald.

D. Rcsallna Coelho Lisboa ê
trâdúotorá de Oscar Wikle, cujo 11-
vro "O Príncipe Feliz" mereceu as
honras da sua pena.

Figura de relevo nos nossos
meles sociaes e possuidora de um

fino espirito, foi hcíipede cie honra
da cidade de La Paz e represen-
tou o Brasil na primeira Embal-
xnda Intellectual Brasileira ao
Uruguay, onde recebeu a Rosa de
Ouro uruguaya da "Comisslon dei
Centenário".

Convidada paira fazer parte da
delegação brasileira na Exposição

•de Chicago, desenvolveu na grande
o tradicional cidade americana
uma excellente campanha em prol
do Brasil, teaido merecido do
Hon. U. Grant Smith (represen-
tante do State Department na-
quella exposição) a honra de ver
classificado o seu trabalho como"o melhor serviço de propaganda,
o melhor trabalho diplomático de
que tivera conhecimento durante
teda uma longa .carreira".

As conferências realizadas pela
illuatre essrlptora patrícia em
Chicago durante a exposição foram
reunidas no livro "Brazll and the
resulte of the Brazilian Revolu-
tion".

D. Rcsallna Coelho Lisboa rece-
beu a medalha especial da Expo-
siçao de Chicago, aonde tanto se
distinguiu pelas suas qualidades
excopcionaes.

Não devemos esquecer que a sua
cultura e as suas qualidades es-
plrltu.aes e de sympathia pessoal
tão apreciadas entre a mocidade
brasileirtopfizeram surgir vlctoricsa
a sua candidatura para primeira
Rainha dos Estudantes do Rio de
Janeiro.

A 1.001 BOLSAS
Tinge sapatos, carteiras, luvas

em qualquer cõr, concerta, refor-
ma carteiras de senhoras. Fabrl-
ca própria. — Serviço garantido.
RUA DA CARIOCA, 40 — Loja

VASO JAOEZ.
"7

ULEIKA LINTZ.
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Quarto de dormir e vestir, num desenho de Dante Jorge de Albuquerque
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De porcellana fina, cinzelado
De ricos filigranas pittorescos,
Aquelle vaso traz, nos arabescos,
A legenda feliz do seu passado. .

Veiu do Oriente, do Japão lendário,
E certamente figurou, um dia,
N'algum templo de rara fidalguia,
Sob a exótica luz óe um lampadario.

Em seu bojo redondo derramaram
Pós bizarros, perfumes exquisitos.
Delle nuvens de incenso, em loucos uWo,
A's abobadas claras se elevaram.

Num sumptuoso pagode, em prece muda,
Viu, prostrados no chão, beijando a poeira,
Seres humanos — uma turba inteira •
Sob os olhos irônicos de Buddha.

Ou talvez sua historia esteja presa
A's columiias douradas de uma sala
Onde ás vezes surgia, em grande gala,
A melhor sociedade japoneza.

Ouviu, com arrepios, velhos bonzos,
Repercutir como crystaes partidos,E portões gigantescos, saccudldos,
Gemer soturnamente nos seus gonzos.

Guarda na alma enygmatica, entre todae.
A lembrança da geisha de olhar lindo
Que, certo dia, o contemplou sorrindo
E o encheu de rosas para as suas bodas.

Absorveu fundamente, a largos tragos.
O perfume das plantas e das flores.
Viu graciosos kimonos multlcores
Reílectidos no circulo dos lagos.

E' tao grande o poder de sua historia
Que olhal-o é, paia mim, como se olhaase
A alma das coisas, mystica e fugacc,
A desfiar o rosário da memória.

Por mais que force a minha
mentalidade e que procure
submetter-me ás suggestões
dos livros e das palavras do
magnânimo juiz. dr. Magari-
nos Torres, não consigo tor-
tiár-mé adepta desse tribunal
popular, intitulado jury...
Esse gênero de "curée" judi-
ciaria, travada em torno cie
um Indivíduo, preso entre dois
soldados, vencido de ante-
mão e obrigado a não interfe-
rir nas verdades e mentiras
gritadas ou declamadas" con-
tra elle, serve-me lamentável
impressão de covardia, im-
pressionante noção do trium-
pho da força contra a fra-
queza. Porque, emquanto da
tribuna privilegiada, ao lado
do presidente, os promotores

i aceusam com "dilacerante"
violência, pondo, na conde-
mnação do réo algumas folhas
de louro das suas victorias, na
outra, os advogados de defesa,
em mais difficil das tarefas,
são como violentados a escutar
affirmações que. não existindo
nos processos, sempre mal ali-
nhavados e naturalmente lm-
perfeitos, como toda obra nu-
mana, elles não conseguem
afastar do espirito dos ju-ra-
dos, victimas da fadiga e do
desconhecimento visceral do
facto, que se apresentam a
julgar, lía em todo crime, de-
talhes mínimos, quasl impre-
cisos, sendo estes, não raro, as
determinantes do attentado.
que ainda o .mesmo tribunal
ignora e que, na turba-multa
da discussão, passam desaper-
cebidos, infelizmente, daquel-
les que o vão sentenciar. A
sensação de horror que me
deixou a ultima sessão desse
jury. reunido a julgar Fer-
nando Lobo perdura no meu
cérebro, apesar dos muitos
dias já passados sobre ella...
A multidão que enchia o rè-
cinto, vibrando de anseio, próou contra o aceusado. o calor
desusado do membro do ml-
nisterio publico nas suas for-
mulas aceusatorias, calor, quelhe fazia perder, algumas ve-
zes, a serenidade inherente ao
seu cargo, a ironia funda do
illustre causídico dr. Romeiro
Netto e a formidável oratória
do dr. Bulhões Pedreira, im-
pregnavam a sala de fluidos
terríveis, contrastantes uns
com os outros, e quebrando,
de qualquer forma, a harmo-
nla c a equidade, devendo
presidir em todo Juizo e illu-
minar as mentes do* julgado-res. Entre e.sso vendaval, ac-
cusando-o c defendendo-o, cs-

CHRYSANTHEME

tava o miscro réo consumido
e aterrado, lançando olhares
de agonia e de vexame em
torno de si, e transformado
numa espécie de fera, expôs-
ta ás vistas da turba, curiosa
e divertida.

Ah! Deus! quanto surgem
mesquinhas as leis dos ho-
mens deante dos olhos 'claros
da Justiça e da Verdade! E
como são cruéis, no seu papel
sagrado de membros do con-
selho de sentença, os psychia-
trás. esses mesmos médicos
dos corpos que jamais chegam
a comprehender as almas que l ° homem ao crime ou deste

gado homem como outro qual-
quer. sciente dos seus deve-
res sacratissimos para com a
humanidade peccadora ou in-
consciente? No silencio do seu
gabinete, isolado das influen-
cias da multidão, justamentebalançada entre a absolvição
e a condemnação claquelle quecontundiu a sociedale, não
enxergará elle, melhor, a lu-
minosa chamma da Justiça?
Seja como fôr, o recinto dotribunal popular causa-me
sempre a impressão de antigaarena romana, onde se degla-diam os mais elevados princi-pios, concernentes ao conhe-
cimento daquillo que impeJle

os manejam, mostrando-se os
mais systematicos dos con-
demnadores, os meros conhe-
cedores dos organismos desses
delinqüentes, que, de ordina-
rio, o são, levados pela fatali-
dade do seu destino ou pelasua psychose, alterada e en-
fermiça.

Não, não sou adepta do ju-ry, dessa verbal caça ao cri-
minoso impotente, algemado
em frente a innumeros espe-
ctadores, que o miram, o pe-sam, delle se condoem eu dei-
le se mofam, ignorando que,naquelle sinistro banco, nin-
guem poderá affirmar que no
seu assento nunca tomará lo-
gar...

Conseguira erguer-se, tal-
vez, delle, livre e "forte, o reo
que... possuir condições paraisso. mas, humilde, 'desprote-
gido, miserável, só se erguerá
elle desse macabro ihstrumen-
to de ignomínia e de abjecção
para se dirigir ao cubículo,
gradeado e immundo da De-
tençao...

Entretanto, se antipathicos
são sempre, aos assistentes
desse tribunal popular, os ac-
cusadores, na sua virulência
de tribunos, interessados na
vlctorla-das suas causas, mui-
ta da sympathia do povo correaos defensores, sobretudo,
quando estes possuem a artee a scíencla do dr. Mario Bu-
lhões Pedreira, cuja calma, fi-
nura e eloqüência sublimamainda mais a qualidade de ad-vogado daquelle sob cuja ca-beca caem, incessantemente,
os ralos tronltoantes da ac-
cusação.

D!zem-me que a justiça, ml-
nistrada pela magistratura
togada, é mais difficil, mais
severa, maiu... contundente.
Por que? Não será um iulz to-

o afasta. E, encontrando nosmédicos rudes juizes absolu-tos de suecessos de que a suasciencia lhes deveria demons-trar o motivo, "Scientiflco" eume surprehendo como deantéde anomalias...
Se a vida moderna, porém,consta disso, para quem ap-

pellár?

CABELLOS
BRANCOS ?

SIGNAL DE VELHICE
A Loção Brilhante fai voltut

a cor natural primitiva (ca»-tanha. loura, dolrada ou negra)
em poupo tempo. Nao é tintu-
ra. Nfto mancha e não suja. O
seu uso e limpo, fácil e agra-
davel. \

A Loção Brilhante ô umaformula aclentiílca do grandebotânico dr. Ground. cujo se-
gredo custou 200 conto* de
réis.

A U>çao Brilhante extingue
as caapas. o prurido, a sebor-
rhea e todas as affecçôes para-sltanas do cabello, assim como
combate a calvlcle. revltallzsn-
do as rni/.es capilares, foi ap-
provada pelo Departamento
Nacional de Saúde Publica, e
e rocommendada pelos princi-
pães Institutos do Hyglcne do
estrangeiro

CONSULTÓRIO
DE BELLEZA

CÉLIA PRATES
Suzy — Nictheroy — a gy-mnastica moderada e cons-

tante dá bons resultados paradesenvolver o busto. Faça fri-
cções com: diadermina, 30
grs.; alumen. 6 grammas.

Peça grátis o livro "CULTO BA
BELLEZA" — C. Postal 2412 - Ulo

A MINHA VISITA a uns
velhos amigos, havia muito
tempo esquecidos — tão

eventual quanto se se tratasse
de assistir a um film policial ou
ler unia aiiocdpta de Shaw —
encontrei um de.sses raros emu-
los de Don Quixote.

A vida, as succegsivas mu-
danças de casa, afastaram-me
daquella fdmilia, como acabava
de reunir-nos. Aetualmente vol-
tamos a ser vizinhos e -acceitei
o convite reiterado da visital-os.
Entrei um pouco embaraçada.
Tudo tinha mudado. Os moveis
eram modernos, sem pretenção,
muito differentes do grupo de
palhinha antigo. Não havia
piano. Em vez dos velhos re-
tratos, nas paredes havia pho-
tographias recentes de dois jo-
vens, de mistura cci.-i outras
mais ou menos interessantes.

Receberam-me Rogelia e a
sua mãe. Também não «ram
as mes.i. as. A conversa foi de
recordações, a principio, e de-
pois tornou-se informativa. Dis-
semo-nos o que fazíamos e já
Unhamos feito... Com um
immenso cuidado para não pare-
cermos orgulhosas das nossas
reali—ções. Rogelia é uma poe-
tisa inédita. Os íntimos que lhe
conhecem os versos falam dei-
les com enthusiasmo. Nessa oc-
casião, 'leu-me alguns, que me
dei.:aram uma impressão de
grande perturbação de espirito,
suavisada pela doçura esponta-
nea, quasi infantil, da fôrma...
Depois me falou do seu irmão
Raul, ¦ emquanto sua mãe per-
manecia silêncios'....

—• Raul, aquelle menino obe-
cliente e caseiro, que você co-
nlieceu mudou tanto... Depois
que papae morreu ficou desar-
vorado e metteu-.se em àventu-
ras deste gênero: quer ser agri-
cultor. Você sabe que elle tra-
balha no escritporio commercial
do meu tio... Comprou um ter-
reno a duas horas daqui e os
domingos, feriados, e os dias
que falta ao escritporio, pas-
s a-os na càbana que mandou
construir, on:!e o espera um ma-
tnto sem trabalho que descobriu.
O caboclo conta-lhe historias do
sertão. Elle é de Sergipe e tra-
balhou nas colheitas de café em
São Paulo. Essas lendas de que
você raramente ouve referencias
longínquas e inexactas, elle as
conhece, através do seu novo
companheiro, como se fosse um
emigrado d!o Nordeste, Eu e
mamãe odiámos esse caboclo
que suggestionou Raul. Meu ir-
mão deixou-se dominar pela sua
fala cansada em que se dese-
nham figuras do nosso folk-
lore, cercadas da poesia dos tem-

pos 
"heróicos 

do sacy-pererê.
Elle adora e se deixa fascinar
pelo desconhecido: — um meni-
no de vinte annos, na época d»
nvachina, realiza essa regressai»
á ntureza pelos processos mais
primitivos... E está compro-
mettendo a sua vida, a sua car«
reira nessa paixão incomprehen-
sivel e illogica, pois é filho de
gente civilizada, que em 300
annos de ascendência não tem I
nenhum àgHaultor. Todos têin ¦
sido habitantes das cidades Ht- •,
toranèàs e cosmopolitas... !

Você não sabe até onda'
vae a nossa tristeza. Meu irmã»!
nos foge dia a dia. Tem idéas
extravagantes. A cidade o en»
nerva e meu tio, que enriqueceu j
no commercio, é para elle um;
explorador... Imagina, desdo.
que papae morreu, meu bom tio;
nos tem dispensado o mais pres- j
timoso auxilio! E' uma ingrati»
duo. Raul não nos comprehen-j
de e nós não o comprehendemos. j
E ainda se acha ao nosso lati1*.
por um milagre... Estamos es-
perando o t.ia que nos abandone
definitivamente, mergulhadas na
maior afflição...

Quando volta do sitio vem
magro, abatido, ma? cheio de
combatividade... Diz que cada.
um deve plantar o que come «
tem outras idéas . extravagan-
tes... No outro dia elogiou o
communismo. Fiz-lhe ver qm3
se trata de um regime do pro-
letario das cidades, que descora
a situação do agricultor.

Chegará até lá — até o
trabalhador da terra... respon-
deu, e encerrou-se num mutismo
que só um inimigo. Disseram-
me que alguém o viu montar um
potro de dois annos e meio, com
um cinturão de balas e um re-
volver grande, na cintura, des-
calço, passeando no Retiro. As
pernas demasiado compridas —
você não imagina como Raul
cresceu — dobravam-se de ma-
heirá ridícula... e trazia ergui-
da a cabeça de sonhador. Meu
irmão está ficando ridículo. Um
verdadeiro Don Quixote... .,

Nesse momento entra na sala
um rapaz alto, magro, a cabeça
pequena muito firme entre os
hombros athleticos, e sobre o
nariz grande repousava lus*
pince-nez... Era Raul. Que ty-
po contradictorio! pensei inti-
mamente... '

Uniformes Coüegiae9
Desde 50$000

Só na A Elegância
Carioca

Rua do Mattoso 120

advertências ás damas elegantes
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L_ çao revolucionou a mo- ^pss P15"^ f^P^WÀ'^ w^H P
M PARIS, a meia esta-

ção revolucionou a mo-
da consideravelmente.

Os costureiros abandonam,
pouco a pouco, a silhueta
othletica de hombros largos e
adoptam a linha cahída, vuu-
cando a cava da manga um
pouco abaixo das espaduas.

¦'*/#
A SMANGAS continuam re-

_Aj^ tendo a attençâo dos
flgurinistas. São am-

pias e franzidas no ante-bra-
ço, estreitando até ao punho

* *

AS 
BLUSAS de setlm c

latné sem mangas tem
sido muito apreciadas,

O
v

BOLE'RO volta a fazer
furor com os seus pode-res de rejuvenescer.

* # i#

y| S NERVURAS sobre os
/\ hombros, bem appllca-

das, disfarçam quandoestes são demasiadamente des-
envolvidos e constituem um
elemento de bom gosto mim
vestido.

O S CASACUS TRKS QUAti-
TOS mantêm o seu Io* •
gar nas collecções èle*

gantes. Usam-se sem gollas,terminando, de. preferencia,
por uina écharve,

>1 S' *^

A ULTIMA NOV I DADS
^j[ são as luvas de crochet,

que nós, naturalmente,
só uiuremos cm iulho proxl"
Viu,

1 tí

-:.a

J
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Tenelagcns officiaes por especial cortesia do agente d0 I.loyd's
ftegister.

Photoffraphias gentilmente cedidas pelas Companhia». <ie Va*
pores.

;| Antes de tratarmos da navega-
.- ção extrangeira a vapor, em nos-
sas águas, veria a propósito dizer-
mos algumas palavras sobre cer-

|tos nomes de perto relaclonsiin»*
com a navegação a vapor, Assim

i* que:' Em 1707, temos Denis Fapin,
banido na Allemanha pela revo-
gação do Edito de Nan tes, experl-
inventando no Rio Fulda. seu bar-
co a vapor de quatro rodas;

Em 1736, Jonathan Hulls, In-
glaterra, tirando patente dos de-
senhos de um barco a vapor de

. rodas;
Em 1760, James "Watt, Inglater-

. ta, aperfeiçoando a machina a
..Vapor, com um Invento seu;

Ainda em 1769, o marquez de

Rob Roy, o primeiro barco a va-
por, do carga,'de alto mar.

Construídos os- primeiros esta-
lelros e iniciada a nova, era de
navegação, suecessora dos antigos
e morosos" navios a vela de 600|
1.000 tonelalas, que faziam a
travessia do Atlântico, partiu o"Savannah", de Savannah para
Liverpool, em 1819, levando 25
cilas na travessia. Mais tarde, no
Atlântico, o "Royal William", par-
tlu cie Quebec para Gravesend,
onde chegou depois de nma tra-
vessia de 22 dias. Da Europa pn-
râ a America do Norte, o primeiro
vapor de passageiros lol o "SI-
rlus", cie 703 toneladas, em 1838,
cia St George Steam Packet Co„
que, partindo de Cork, ha Irlan-

O "Alcântara" (22.181 T.), o colosso moderno da Mala
Real Ingleza. Sua tonelagem, por si só, excede a da

frota original da companhia

Jouffroy d'Albans, depois de ver
a bomba de Incêndio de Challlot,
estudando o problema da navega-
ção e construindo ura barco a
vapor de 40 pés de comprido,
propulsionado por um apparelho
que nada mais era que uma bom-
ba obedecendo aos principios cie'Papln, 

.Mais tarde, em 1783, Jouí-
íroy íez novas e melhor succedl-
das experiências no Blo Saõne
com o "Pyroscaphe". A Revolu-
ção Franceza, porém, lh'as cortou
cm melo e elle foi um dos pri-
meiras a emigrar. Quando em
1815 voltou & pátria, descobriu
que Fulton, americano, se apro-
veltára de sua invenção (1803).
A Academia des Sciences reconhe-
ceu, comtudo, o direito de prlorl-
c(ade.de. Invenção, ao marquez de
Joiiífroy, b qúe, aliás, J4. tinha
aido reconhecido particularmente
pelo próprio Fulton, em corres-
pondencla a um amigo seu.

Em 1785, James Ramsey, amerl-
cano, inventando um barco pro-
pulslonado pelo vapor expellldo
de um cano á popa da embarca-
cão. Ainda em 1785, Robert Fitoh,
na America, fazendo navegar um
barco por melo de rodas lateraes
montadas sobre ttm eixo com-
mum;

Em 1788, Robert Mlller, de
Edlnburgo, com o auxilio de
6ymlngton, construindo um bar-
co a vapor, de dois cascos, movido
a rodas de palhetas, trazeii-as;

Em 1802, a "Charlotte Dundas",
projectada poi' Symlngton, fazen-
do experiências nos canaes do
Forth e do Clyde;

Em 1803, Robert Fulton, que
assistira ás ultimas experiências
do marquez de Jouffroy, offere-
cendo-se a Napoleão Bonapttrte

da, a 5. de abril de 1838, chegou a
Nova York, a 23 do mesmo mez,
tendo sido forçado a queimar to-
Uo o combustível de que poude
lançar mito á bordo. Nessa mesma
occasslão partia o "Great Wes-
tern". cie Bristol para Nova Yori;,
fazendo uma travessia record de
14 1J2 dias. Este vapor, segundo
veremos mais tarde, serviu na
carreira entre a Inglaterra e o
Brasil.

Co., que as recebia do Panamá.
Em 1851 inaugurou ella a linha

do Brasil com o "Tevic-t" (1744
ton), armado em escuna. Nesse
anno foi-lho o subsidio augmen-
tado para libras 270.000. O "Tc-
vlot" entrou no bahia de Guana-
bara âs 14 horas de 7 de feve-
reiro de 1851, depois de uma tra-
vessia de 28 dias e 28 horas, paia
o desengano de muitos incrédulos
e o regosijo do povo brasileiro,
marcando com esse feito um re-
cord de pontualidade. Em seguida
velo o "Clyde" e depois o "Tay"
(2.700 t.) que quebrou o record
primitivo, chegando- com um
adeantamento de 5 horas a 11 de
março, depois de uma travessia
tíe 28 dias e 15 horas.

Nesse lntervallo estabelecera a
Real Companlila de Paquetes a
Vapor de Southampton a sua li-
nha Rlo-Rld da Prata com dois
pequenos vapores; o "Esk" e o
"Prince" (750 t.) a que aceres-
centou mais tarde o "Camilla" e
o "Mersey". Em 6 de abril de 1851
chegou ao Rio o "Medway" (2236
t.), depois de uma travessia de 26
dias e 3 horas e a 8 de Julho de
1851 o "Sevem" (mais tarde fre-
tado pelo governo brltannlco por
occasião da guerra da Crlmea).

Cerca daquella epooa, a unlca
concurrente séria da empresa Brl-
-tannlca era a. L'UNION, (mais tar-
de L'Unlon des Chaurgeurs), com
séde no Havxe e cuja frota era
composta de galeras, brigues e
cllppers para passageiros. Nflo obs-
tante sua inferior rapidez, veremos
esta Empresa concorrendo por lon-
go tempo com a Real Companhia
de Paquetes a Vapor de Southamr
pton e outras empresas que foram
surgindo.

A "Vllle de Rio", (galera de 599
t.) a "Nouvelle. Paullne", o "Le-
vaillant" e outros, foram seus pri-
melros. barcos. A primeira embar-
cação apparece nos cartazes da
Imprensa de então, em 10 de feve-
reiro de 1851.

Em 28 de fevereiro de 1851 en-'
'trou o "Monumental City", vapor-
zinho americano de 1.005 tonela-
das. Eim 1853 fundou-se a
SOUTH AMERICAN AND GENE-
RAL STEAM NAVIGATION COM-
PANY de Liverpool. O "Argentl-
na" aportou ao Rio eon 97 de outu-"bro de 1853 sendo enviado para a
linha do Rio da Prato. O seu prlr
meiro vapor na linha do Brasil, o"Brasileira" (783 ,t.) chegou an 20
de setembro de 1853. Além deste,

Em outubro de 1859 começaram
a teaíegar os vapores da "Real
Companhia de Paquetes Anglo-
Brasileira", o "Milford Haven"
(2.500 t.) tendo entrado no Rio
t\ 24 desse mez.

Em 15 de Junho de 1860, entrou
em nosso porto o "Guyenne"
(1.398 t.), barco inaugurador da
"Cia. de Serviços Marítimos das
Messagerles Imperlales de France"
(a futura Messagerles Marltimes),
seguindo-se a este o "Bearn",

fundou-se a Cia. de Navegação
Italo-Platense, nos enviando o
vapor "Italo-Platense), seguido
üo "La Pampa" e do Pó.

Em 1871 mandou-nos a Com-
panhia de Vapores entre Hambur-
go e o Brasil o "Rio" (cir. 1000 t).

A Hamburg Sudamerlkanlsche
Dampíshlffharts Gcsellschaft foi
fundada em 4 de novembro de
1871, por diversas firmas hambur-
guezas, iniciando suas viagens
com 3 vapores adquiridos á

O "Bremen" (3.566 T.), o primeiro vapor da Norddeutschèr
Lloyd Bremen — Linha Bremen - Nova York (1858)

O "General Osório" (11.589 T.), a moderna unidade
da Hamburg Amerika Linie
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Já em 1823 existia fundada a"City oi Dublin Steam Packet

Co." e "General Steam Navlga-
tion Co. (1824) as ."duas mais
antigas companhias de transa-
tlanticos. Em 1830 fundou-se a
Harrison Llne, de Liverpool e em
1837 o Lloyd Austríaco, de Trles-
te. Em 1839 fundou-se a "Mala
Renl Ingleza." (então a "Real

O "Massilia", principal unidade do grupo Chavgeurs
Reunis - Sud Atlantique
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I
para construir barco» a vapor
para a esquadra franceza, no que
hão foi attendido;

Em 1807, o mesmo, em seguida
.' * recusa do Imperador, se passnn-

do para a America, onde con-' atraiu o "Clermont", o primeiro
parco a vapor, de passageiros, em-
pregado continuadamente nos Es-
tados Unidos (17-8-1807);

Em 1812, Robert Mlller, de
Edinburgo, oonsfcruindo pnra Hen-
ry Bello, o "Comet", o primeiro
barco a vapor usado continuada-'mente na Europa. Tinha 42 pés

. de oomprldo por 11 do largura e
| aua machina possuía apenas um' cylindro de 11 pollegadas de dia-
metro;

Em 1818, sendo construído o

Companhia de Paquetes a Vapor
de Southampton),

Destinada a principio ao trans-
porte das malas do Reino Unido
par,, as índias Ocoidentaes, rece-
beu um subsidio de libras 200.000,
do governo brltannlco, "esperan-
coso do bonv exito e resultado des-
se emprelfendimento, que Iria
grandemente melhorar a situação
das suns colônias nessa parte do
mundo". Foram mandados cons-
truir 14 grandes vapores a rodas,
sendo o "Thames" o primeiro a
inaugurar'1 n linha a 3 de Janeiro
de 1842, Em 1846 a Companhia
íez o serviço de malas para os
paizes da parte occidental da
America do Sul, em combinação
com a Pacific Steam Navlgatlon

O "Southern Cross", uma das luxuosas unidades da
Munson SS. Line
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possuía a Companhia, o "Lusita-
nia", o "Olinda" (perdido pouco
tempo depois nos mares do sul)),
o "Bahiana" e o "Lady Eglinton".
Por essa época fundou-se a CIA.
MIXTA DE PAQUETES FRANCE-
SES A VAPOR, de Marselha, cujo
primeiro vapor, o ''L'Avenlr" (1500
t.) trafegou soslnho e morosa-
mente durante algum tempo, até
a chegada, alguns annos depois
(1856) do "France" (2060 t.), do"Bresll" (2000 t.), do "Vllle de
•Lyòn", do America e de outros.
Jà a PACIFIC STEAM NAVIGA-
TION CO. íuncolonava do outro
Indo do Continente, conforme
atraz ficou dito. De quando em
vez, porém, entrarva em nosso porto
Tim ou outro vapor como o "San-
tlngo" (l«|9|fll), o "Valdlvla"
(1853) o "Lima" (1858) o "Bogo-

tá" (1859) e outros.
Em 1852, estabeleceu-se em LI-

vetpool a CIA. ANGLO BRASILEI-
RA, oom os vapores "Cleopatra",
"Miranda" e "Viola", todos de cer-
ca de 1600 t. A. viagem do "Cleo-
patra" o Inaugurador, foi suspecn-
sa em 1852, por não estarem, prom-
ptos os outros paquetes, chegando
elle finalmente em 14|9]53.

Já nos fins de 1853 a REAL
COMP. DE PAQUETES A VAPOR
DE SOUTHAMPTON mandou o"Tevlot", seu melhor bai*co nesta
linha, para as Antilhas, vindo
substituil-o o "Great Western",
veterano do Atlântico Septentrio-
nal e celebre pelas suas travessias
records. O velho campeão chegou
ao Rio em 12 de outubro de 1853.
Desse anno em deante, até 1914,
a tonelagem dessa Companhia foi
crescendo como pudemos verificar
pelo "Onelda" (2288 t.), o "Elbe"
(3140 t.), o "La Plata" (3500 t.),

o "Atrato" (5366 t.) o "Danube"
(5946 t.) o "Aragon" (9795 t.). o"Amazon" (10.036 t.) e o "Ara-
guaya" (10.537 t.), e muitos outros
em uma frota de cerca de 80 va-
pores desde o primeiro barco de
madeira a rodas de palheta, em
1851 aos primeiros vapores typo
luxo rápido (de então) em 1914.

No "Douro" (de 1865) e no"Bcyne" (de 1871) viajou Sua Ma-
Jestarte Imperial D. Pedro II, o
ex-lmporador do Brasil.

Em 1854 fundou-se a Cia. Luso
Brasileira, que nos mandou o"Maria II" em 1 de Julho;

Em 1856 fundou-se a Union
Steamship Co., de Liverpool, cujo
primeiro vapor, o "Norman",
aportou ao Rio de Janeiro em 24
de outubro de 1856.

Em 1887, enviou-nos a "Soe. de
Navcg. Hamburgo Brasileira", o¦Teutonia" (2.400 t.), seguido
pelo '"Petropolis":

Ainda cm 1857, a "Companhia
de Naveg. a Vnpor Européo-Amo-
ricnna", nos enviou o "Hydaspes"
(2.300 t ). da linha Antuérpia-
Rio. .- ,
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(1.759 t.), o "Estremadura" e
outros. O "Salntonge (901 t.) foi
o seu vapor da linha Rio cia Pra-
ta.

Em 1867 fundou-so em. Marselha
a "Société Générale de Ti-auspci-ts
Marltimes", com o fim de estabe-
lecer relações dlrectas entre aquel-
le porto e a Algeria. O suecesso
das outras Companhias de Nave-
gação no Brasil, lnduzlu-a a inau-
gurar esta linha e em 2-7-1867, o
"La Bourgogne" (clrc. 2.000 t.).
seu primeiro barco, entrou no
porto do Rio de Janeiro, seguido
em outubro do mesmo anno pelo"La Plcardle" (circ. 2.000 t.). c
mais tarde, entre outras, pelo"Bearn" (4.122 t.), o "Proven-
ce" (4.076 t.), O "Espagne" (4.144
t.), o "Les Andes" (4.150 t.), o
"Pampa" (4.471 t,), o "Plata"
(5.577 t.), e o •'Valdlvia" 10.500
t.), pouco antes de 1914.

Em 1864, inaugurou a linha a
"Liverpool Brasil and River Plate
Steamers", (a futura Lamport &
Holt Llne), com o "Keplcr", (olrc.
1.446 t.), seguindo-se a este o
"Ptolemy" (clrc. 1.569 t.), o
"Hcrschell", o "Thales", o "Gall-
leo" e outros. Durante perto de
meio século, esta Companhia man-
teve uma numerosa frota de va-
pores entre Liverpool e a Bélgica,
a America do Norte e o Brasil.
De cerca de 2.000 toneladas de
seu barco original, já cie 1890 a
1898 tínhamos cm nossas águas,
entre muitos, vapores seus do ty-
pp do "Coleridge" (2.610 t.) e
mais tarde, do "Byron" (3.909 t.)
do "Tltian" (4.170 t.).do "Te-
rence" (4.309 t.). do** "Vcrdi",
(6.758 t.), e do "Voltalre" (8.406
t.), estes últimos, entre outros;
luxuosas unidades dotadas de to-
do o conforto moderno dessa épo-
ca.

Em 30 de outubro de 18G5, entrou
no porto o "Havana", da United
States and Brasil Mali Stearns-
hlp Co., seguido em 18G6 pelo"North America" e pelo "South
America". Esta companhia man-
teve em nosso trafego uma frota
de cerca de 30 vapores.

Talt & C0., nos enviaram cm
1867 o "City of Llmerick" (20|10).

Deste anno em deante, trafega-
ram amplamente .pelas águas bra-
sllelras os vapores da Pacific
Steam Navlgatlon C0,, notando-
so em 1869 a frota dos 4: o "Pa-
tagonla", o "Araucanla", o "Ma-

gellan" e o "Cordlllera", todos de
3.000 toneladas. Esta companhia
manteve tambem durante perto
de melo século em nossas águas
uma respeitável frota.. O "Oruba"
(5552 t), o "Oravla" (5320 t.), o
"Orotava" (5552 t.), o "Ortega"
(8000 t.), o "Orita" (10.000 t.) e

o "Orcoma" (11533 t.), foram ai-
guns dos expoentes do seu desen-
volvlmento marítimo.

Ainda em 1869, inaugurou a
"Messagerles Imperlales" a nova
linha dlrecta entre Bordeaux e B.
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Companhia d« Vapores ' entre
Hamburgo e b Brasil, o Brazlllen
(980 t.), o "Santos" (758 t.), e o"Rio" (1.000 t.).

As primeiras viagens foram
mensaes. Em 1880 a Companlila
possuía o "Rio" (1.000 t.), o
"Bnhla" (1.513 t.), o "B. Aires"
(2.300 t.), o "Argentina" (2.000
t.), o "Montevidéo" (2.000 t.), o•'Valparaiso" (2.000 t.), o "San-
tes" (2.273 t.). o "Hamburg" e o
"Paranaguá" (ambos de 1.300
toneladas).

As expedições para o Brasllfo-
ram augmentaclas para 4 sahidas
por mez. Tambem para o Rio cia
Prata a Companhia estendeu
seus serviços com 2 sahldas men-
saes. Em 1897 ella pessuia já 27
vapores, effectuando 104 viagens
redondas ao Brasil e ao Rio da
Prata.

Em 1900 foram postes em tra-
fego os primeiros vapores do typo
"Cap":

O "Cap Frio", o "Cap Roca" e o
"Cap Verde", todos de cerca- de
6.000 toneladas. A frota nesse
anno aceusa 32 vapores com um
total de 137.000 toneladas. Foi
creada uma nova linha para as
portos tio sul do Brasil; Em 1910
a Companhia contava- com 43
\midndes arqueando 200.000 to-
neladas. Foram postos em serviço
ninls 2 "Caps": o "Cap Blanco"
(7523 t.), e o "Cap Ortegal" (7818
t). Em construcção achavam-se:
o "Cap Vllano" (9467 t.) e o
"Cap Arcona" (o Io) (10.000 t.),
que entraram a trafegar em fins
de 1910.

Em 1911 foi encommendado o
"Cap Flnlsterre" (14.503 t.) e em
1912, o "Cap Trafalgar" (circ.
18.000 t.). Em 1914, ao romper
a guerra mundial, a Companhia
possuía 51 vapores com uma to-
nelagem bruta de 306.000.

Em 1872, a "Chargeurs Reunis"
inaugurou sua linha no Brasil
com o "Belgrano" (clrc. 2.000 t.)
em 6-11-1872. Em 1783 esta Com-
panhia fez trafegar o "San Mar-
tin (clrc. 2.000 t.), o "Henri
IV", o "Vllle cie Rio", o "Vllle de
Bahia" e o "Vllle de 

' 
Santos",

todos de cerca de 1.500 tonela-
das. Depois destes, o "Paraná",
(2.170 t.), o "Campana" (3.076
t.), o "Amlral Troude" (5.594 t.),
o "Ceylan" (8.214 t.), o "Oues-
sant" 8.481 t.), bem demnostra-
ram até 1914, pela sua tonela-
gem crescente o desenvolvimento
commercial dessa Empresa.

Visltaram-ncs tambem em 1873
o "Aqulla" (3.200 t.), da "Linha
¦de Vapores Italianos Lavarello",
seguido pelo "Espresso" (3.200 t.
e outros.

A "Oceanic Steam Navigation"
Co. (White Star Une), inaugu-
rou" tambem sua linha Brasileira
com o "Republlc" (5.000 t.), em
25-10-72, seguido pelo "Oceanic".
o "Troplc" e o "Belglc", todos de
5.000J5.500 t.) A "London Bel-

to", cujo vapor Inaugurador, o"Jullo Dlniz" entrou em nosso
porto, em 30-8-74, seguindo-se
a este o "Almeida Garret"
(6-7-74).

Em 1875 inaugurou a "King Ll-
ne" de Baltimore a sua Unha com
o "King Arthur e "King Richard"
(ambos de 1.700 t.).

Em 1876, a "Star Bali
Llne", dos E. Unldcs Inaugurou a
12 de Julho sua Unha cóm o"John Bramall" e o "J. B. Wal-
ker", e a "Companhia de Nave-
gação Hamburgueza Kosmos", nos
enviou o "íbis" (1.095 t.), segui-

do pelo "Totmes" e outros.
Neste anno (1876) iniciou a

sua linha do Brasil o "Nordeuts-
cher Lloyd, Bremen", com o"Hohenzollern" (3.288 t.), a 24

| de Julho, seguido este pelo "Sa-

|'ller-" (3.098 t.), pelo "Habsburg"
(3.105 t.) e pelo "Hohenstaufen"
(3.105 t.).

Esta Companhia começou em
! 1856. Numerosas difficuldades,
! não. só financeiras, como de con-
! correncla e dispersão, puzeram á

prova o gênio organizador do Herr
H. H. Meler, a quem deve a
Companhia a sua existência e po-
sição e que, amalgamando dl-
versas empresas de navegação,

| com um capital relativamente pe-
| quem., íez durante diversos an-

nos, face á crise commercial da
America do Norte e á deserção de
muitos de seus prcprlos accloills-
tns, sahindo finalmente victorio-
so. O "Bremeiü*-'-(3.566 t,), o pri-
meiro vapor da Empresa, partiu
em junho de 1858 para Nova York
levando muitos passageiros de
proa o alguns de Ia classe, além
de 150 toneladas de carga. O"Bremen" é de facto o primeiro
vapor transatlântico da Empresa.
Esta, porém, trabalhara anterior-
mente com 3 pequenos vapores
(o Adler, o Moeve e o Falke), en-
tre Bremen e a costa da Ingla-
terra. Até cerca de 1866, a Com-
panhia teve em trafego cerca de
10 vapores de 3.800)4.500 tonela-
das.

Em 1866 nova linha foi creada
para Baltimore, em 1869 uma pa-
ra Nova Orleans e em 1871 outra
para as Antilhas e o golpho do
México.

De 1871 a 1914 a Companhia fez
face á concorrência eurc.péa cem
iim aúgmento de frota e de tone-
lagem, fazendo trafegar vercladel-
ros levlathans cemo o "Kaiser

OBRAS CONSULTADAS:
Linil (.'ninn & Finsch — Die Norddcutscher Lloyd.
LadiBlas Paridant  Lignes dc Vnpeurs entre L*I5urope et

L'Enipirc du Brésil.
A Encyclopcdia Brltannica (IO" ed.).¦Whital_or's 

Almanack.
Imprensa — Collecçõcs da Bibliotheca Nacional (1851-1930),

sita de grande numero de compa-
nhlas de vapores de carga ou mlx-
tos que deixamos de mencionar
por serem de menor Interesse no
presente artigo e mesmo pela exi-
guidnde de espaço. Neste ultimo
anno inaugurou-se a linha da
MALA REAL PORTUGUEZA, cem
o "Malange" (3'044 t.), o "Rei de
Portugal" (3198 t.) c o "Alvares
Cabral" (circ. 3200 t.).

Em 1893 a LA LIGURE BRASI-
LIANA fez trafegar o "Attivltá" e
mais tarde o "Minas", o "Rio
Amazonas", o "Cavour" e outros.
Em 1901 inaugurou a sua llftha
do Brasil a Hamburg Amerika-
nlsche Paketfahrt Actien Ges, hoje
a Hamburg Amerika Linie. O

toações políticas na Allemanha,
naquella ópoca e annos anterio-
res, eleve em parte o porto de
Hamburgo o seu progresso. Foi,
porém, na administração de Herr
Albert Ballin que a Hamburg
Ame"ika Linie tevo sua época do
desenvolvimento, Em 1886 era o"Hanunonla" o expoente máximo
da empresa, podendo levar 950
passageiros de duas classes. Dahi
por deante accentuou-se a pro-
spcrldade da mesma e em 1889
lançava ella ao mar os vapores
da classe do "Auguste Victoria*
(8.478 t.). Onze annos depois,
novo surto de progresso e' au-
gmento de tonelagem o em 1900
o "Deutschla_nd" (16.500 t.), (em
seu tempo cognominado "A Ral-

O "Zeelandia", uma das rápidas unidades do Lloyd
Real Hollandez
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"Serbia" (3.000 t.) seguido ds uma nha dc_s More..") singrou o ocea-
serie de sete vapores entro 1.800 t.
(Ithaka) e 3.000 t, (Siblria) ío.
ram seus primeiros báreçs. Em
1902 tlvemcs o primeiro eleç "Prin-
zmi", o«-"Eitel Frledrlch" (8.805 t.),
classe rápida de cinco vapores.
Mais tarde vieram cs "colcssi" cie
12.000 t„ o "Konig Frledrlch Au-
gust" e o "Konlg Wllhelm II" que
trafegaram até melados de 1911,
acompanhados do "Pi-lnzen" e cie

0 "Augustus", a maior unidade do Grupo Itália-Cosulieh,
que nos tem visitado
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I O "Teviot" (1.744 T.), o primeiro vapor, da Mala Real
ingleza, a visitar as costas brasileiras (7/2/1851)
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Aires com o "Glronde", o "Aunls"
e o "Slndh". De 3.261 toneladas
crlglnaes o :Equateur" (3915 t.),
o "Portugal" (5549 t.), o "Bré-
fnl1' (5878 t.), o "La Plata" (6807
t.), e "Cordillére" (0.500 t.).
attestaram o progresso di»sa em-
presa marítima nessa cra de na-
vegação. (1851-1014).

Em 19|7|00 chegou o "Santos"
(738 t.), da Companhia de Nave-
gação entre Hamburgo e o Bra-
ali, seguido do "Crlterion" e do"Bniailien" 

(080 t.), Em 1870

glan Ss South American Mali
Steamers" Inaugurou, em 7-7-73 a
sua Unha com o "Leopold II"
(2.640 t.), entre Antuérpia o
Valparalzo, com uma frota de
mais tres vapores: o "Santiago"
(2.560 t.). o "Antuérpia" (2.000
t.) o o "Brabant" (2.600 t.). A"A Servlzlo Postule Italiano" (La-
vnrello) i)oz em trafego o "Euro-
pa", o "Nord America" e o "Sud
America" (todos de 3.200 t.). Em
1874 vemos ainda fundada a "Em-
pre» Progresso Marítimo do Por-

Wllhelm Der Grcsse" (14.349 t.).
o "Kaiser Wllhelm Der Zwite"
(10.361 t.) e o "Washington"
inaugurada em 1876 cam o "Ho-
(25.570 t.). A Unha brasileira
henzollern" manteve-se até hoje
com galhardia. O "Dresden" (4627
t.)-, o "Munchen" (1536 t.), o"Erlangen" (5285 -t.), o "Helgo-
land" '5666. t.), o "Coburg" (6750
t.), entre outros de unia grande
frota de vapores de passageiros,
mlxtos e de carga, confirmam des-
te lado do Atlântico o progresso da
Norddeutsher Lloyd até, 1914.

Em 1879, nos enviaram' cs Srs.
G. B. LAVARELLO & Cia. de
Gênova, entre outros vapores o"Umberto I", o "L'Italla", e o "Re-
gina Margherlta". Este ultimo fcl
em seu tempo considerado um dos
mais luxuosos.

Ainda em 1879 Inaugurou a MR.
JAMES KNOITS PRINCE LINE a
sua frota com o "Turitlsh Prince"
(1831 t.).

O "British Prince" (2217 t.), o
"Afghan Prince" (3261 t.), o "Nor-
man Prince" (3464 t.), o "Royal
Prince" (5547 t.) e o "Orange
Prince" (cerca 6000 t.) foram ex-
poentes de sua carreira marítima
nessa época.

Do commercio de carnes conge-
làdas citam-se a NEW ZEALAND
SHIPPING CO. LD. que nos en-
viou «m 1883 o "Icnlc" e o "Kai-
koura" de cerca de 5000 toneladas
brutas, mantendo por longo tempo
uma frota regulas-.

Ainda em 1883 vlsltou-nos a fro-
ta des vapores do MARQUEZ DEL
CAMPO, o "Madrid" e o "Leão
XIII", entre outros. Em 1884 a
6HAW SAVILL ALBION COMP.
LD. envlou-ncs o "Vlctory" e em
seguida o "Arawa" (Clrc. 5300 t.).
Mais tarde, entre outros, vieram o"Gothlc" (7755 t.), o "Corlnthlc"
(12.380 t.).

Em 1885 Inaugurou a "LA VE-
LOOE" NAVIGAZION ITALIANA,
a sua Unha no Brasil com o "Nord
America" (4826 t.). Mais tarde ti-
vemos ainda pelas nossas águas o"Duca dl Galllera" (4304 t.), o"Savola" (5082 t.), o "Braslle"
(5026 t.) e o "Itália" (5018 t.).

A união em 4 de setembro de
1881, das duas Unhas, a Florlo, de
Palermo e a Rubatlno, de Gênova,
deu Inicio á "Navigazione Genera*
le Italiana SocletA Rlunitô Florlo
Sc Rubatlno", a precursora das
nmalgamacõcs de que resultariam
algumas das maiores Companhias
Italianas do futuro.

O "Washington" (2883 t.), apor-
tou ao Rio em 1886. Mais tarde,
entre outros, o "Orlonc" (4161 t.),
o "Ré Vlttorlo", o "Itália" (8010
t.), o "Duca dl Gênova" (7708 t.),
o "Regina Elena" (7858 t.) e o"Duca do Aosta" feram unidades
de luxo dessa frota até cerca de
1914,

Entre 1889 e 1800 tlremcs a rt* >

diverses vapores de menor tone-
Ia gem.

Em 1914 a companhia era a
maior empresa de navegação do
mundo, possuindo 170 grandes va-
peres transatlânticos, além cie
cerca de 300 embarcações para dl-
versos fins, deslocando todas essas
unidades mais de 1.200.000 to-
neladas. As suas linhas abran-
glam. tedos os paizes e os seus na-

no. tornando-se cm breve celebre
pola sua velocidade. Em 1906,
noves levlathans attestaram o des-
envolvimento sempre crescente da
empresa, com cs vapores do typo"Kaiserln Auguste Victoria" (ton...
24.581) para 3.277 passageiros»»
em maio de 1912, o "Imperator" «
o "Vaterland", aquelle, colosso de
52.000 toneladas e capacidade para
3.950 passageiros, verdadeiro pala-
cio íluetuanto e considerado nessa
época o maior transatlântico do
mundo. As companhias hambur-
guezas têm vindo trabalhando
Juntas desde cerca de 1907.

Dc 1900 a, 1902 tivemos as Com-
p_.n_.__.__ hespanhola-i "La. Gell-
dense" e "La Transatlântica" (a
Folch & Cl.) depois Cia. Trans-
atlântica Hespanola", com o "Leãc
XIII" (4.G40 t.), o "P. de Satrus-
teguy" (4.011 t), o "Infanta Isa-
bel de Bourbon" (10.348 t.) e ou-
•tres. Em 1902 a. Itália nos eu-
viou o "Tcscaaia" (4.113 t.) segui-
•do do "Sieima" e outros.

Em 1905, o Lloyd Italiano poi
em trafego o "Florida" (circ.
0.000 t.) e o "Principessa Mafal-
cia" (circ. 12.000 t.).

O commercio de carnes conge-
làdas começou em 1906 a ser re-
presentada pela Houlder Llne, dos
srs. Houlder Brothers Co. Ltd.,
que nos enviaram o "Royston
Grange" (4.213 t.). Esta com-
panhia, apesar de ser uma das
mais aifcigas, fundada como foi, o
seu negcclo, desde 1849 pelo falle-
cido sr. Edwln Houlder, só neste
nnno começou a trafegar em nos-
sas águas, mantendo o seu serviço
até hoje, cm conjuneção com »
frota, dos srs. Furness Wlthy Sa
Co. Ltd. O "El Paraguayo" (8.508
fc.), o "Hardwickc Grange" (9.008

0 "Leopoldville", um dos luxuosos paquetes da Cie.
Maiitime Belge
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vios eraan enccnti-ados em todos
cs mares.

A Hamburg Amerika Linie es-
tabeleceu-se em 1847. Seu pri-
meiro barco sendo um navio a
vela o "Deutschland" de 700 to-
neladas, seguidos por dois outros.
Esta companhia manteve o seu
serviço a vela entre Hamburgo e
Nova York, durante nove annos,
quando Inaugurou o de paquetes
t* vapor com o "Borussla" (2.026
tens.), em 1885, seguindo-se a
este o "Hammonla" (5.000 t.). Ao
desenvolvimento desta empresa,
desde cerca do 1885, ao da sua
congênere a Hamburg Sudamen-
kanlsche, de que Jã falamos, e ft
séde de emigração para cs Esta-
dos Unidos, nascidas dns pertur-

t.), p "Dunster Grange" e o "Up>
wcy Grange", ambos de 9.494 to-
neladas liq., são vapores que noi
visitam todos os annos entre ou«
tros de sua frota.

Em 1908 inaugurou a sua linha
o "Lloyd Real Hollandez", com o"Rjnhmcl" (5.421 t.), e mais dois*
vapores de carga. O" "Frisla" (6.500
t.), o "Hollandla" (7.291 t.), a"LimlHii-gla" (19.980 t.) e o "Bra-
bantla" (20.200 t.), foram pa-
quetes rápidos do periodo anterior
à conflagração mundial.

Ainda em 1908. nos visitaram os
primeiros vapores do "Lloyd Sn-
balido, o "Temmaso dl Savola*

Conclue na 23 .a pag. I

O "Sierra Salvada" (13.G15 T.), principal unidade da Nord-deutscher Lloyd Bremen — Linha Brasil - IUo da Prata
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uomo no casamentol pen-

sou Leandro. Como no casa-
mèntò!

Fugira tanto ao casamento e
nirorá se encontrava naquella
situação: ia ser pae. Devia pas-
«ar a viver eom Risoleta? Afi-
nal, gostava delia, tinha o ha-
bito Uo seu riso, dos seus dou-
sues

A Inspectoria de Portos, Rios
e C^.ia.es tirou Leandro dá per-
plexidade, incumbíndo-o de uma
commissão no Pará.

Na Pensão Beira-Mar os hos-
pedes ficaram tristes. Parecia
flue tinha saindo um movei qué
todos olhavam com estima e a
que estavam acostumados.

Bóm homem, o dr. Lean-
drüt

~ Quem sabe se elle arranja
algum casamento lá por Belém V

Durante quatro annos Lean-
dro mandou mesada para Riso-
leta e para o filho, nascido na
sua ausência.

Chàmava-se Leandro também.
Risoleta enviava-lhe retratos,

contava-lhe travessuras' do me-
nino. Entrara para o theatro e
estava prestes a ser primeira
actriz de uma companhia de co-
médias. Vivia contente; apenas,"com muitas saudades do seu
velho". *

Essas noticias chegavam a
Leandro como de um mundo
imaginário em que o seu senti-
mento, aliás, se coniprazia de
um modo secreto e absurdo. El-
le era pae, lá no Rio, numa casa
da rua Senador Dantas. Era
pae, • tinha um sêr que continua-
va o seu sangue. Não. passaria
pelo mundo como um destino
isolado. Deixava atraz de si um
pouco de si mesmo, a proso-
guir pelo tempo a fora, mesmo
depois da sua morte.

A velhice, porém, trouxe uma
forte crise de asthma. Sentiu-
se. de repente, fatigado e peito
do fim. Experimentou a neces-
sidade iirgente de um recanto
tranquillo, onde pudesse gozar o
resto da vida, numa aposentado-
na. Embarcou para o Rio peu-
aando no filho.

; Risoleta ficou pallida quando
viu diante da sua porta aquelle
senhor cerimonioso, de jaquetão
preto e cabellos brancos. <

Acostumara-se a receber a
mesada como um presente do
céo, um presente de muito lor.-
ge que não crêa nenhuma obri-
gação na terra.

Leandrinho morrera logo noa
orimeiròs mezes de vida, em
casa da ama, em Cascadura. A
ama não lhe dera o aviso senão
depois do menino estar enterra-
do; ella própria estivera doente,
de cama; o enterro, fora feito
pelos vizinhos.

Passados os primeiros dias de
magua. Risoleta se conformara.
Não tinha muita vocação para
mãe, nem lhe convinha um fi-
lho. Fora a providencia, aquella
morte do menino...

Por isso, estava, agora, mim
embaraço terrível. Como con-
fessar ao velho Leandro que os
retratos, que lhe mandava, eram
de outra criança?

Nesse momento, vinha subin-
do a escada o actor Vivinho Bas-
tos, que passava por seu marido:

Dr. Leandro, apresento-
Ihj meu marido.

A presença do actor Vivinho
Bastos deu animo a Risoleta.

Entre, dr. Leandro.
Ji voltando-se para o outro:
—• Você quer me deixar um

insiantinho só com o dr. Le-
andro?

Leandro estava confuso. Ou-
viu a confissão de Risoleta com
d. sensação de que uma coisa se
desmoronava dentro delle.

RETRO S PECT O
TERCEIRA SECÇÃO - PAGINA VINTE E TRÊS
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(Conclusão da 22» pag.
commercial em nc&so

(7.914 t.), eeguldo pelo "Regina
«'Itália", "Príncipe dl Udino"
(ambos de 7.785 t.), c o "Re
dltalia" (6.237 t.). ""

Em 1009, a Soctetá Italiana dlNavlgazlono Rlunlte — ftavlga-
alone Genorale — Lloyd Italiano—- La Veloce, e Itália, — começou
a trafegar com a frota das Com-
panhla reunidas quo por sua veztinham vindo operando a absor-
pçao de outras empresas de nave-
gaçao.

Em 1910 nos visitaram os prl-metros vapores da Roderlckaktle-
uolaget Nordstjwman-Stockolm-'
Johnson Line. O "Óskar II", pi"Kronprlnseasas Viotoría". o "A«ei!
Johnson", e outros vapores de car- í
ga, foram os inauguradores. Esta
empresa ainda hoje funcclona em
nosso melo.

Ein 1912, a "Nelson Line" lnau-
gurou sua linha do Brasa com o"Highland Rover" (7.244 t.), o"Hlghland Loch" (7.493t.) o"Highland Brae" (7.3S5 t.). e cer-ca de mais 8 vapores de approxima-
da tonelagem até 1914, e durante a
guerra, até a construcção dos mo-
demos " Hlghland Monarch"."Hlghland Brlgadc", "Hlghland
Patrlot", ^"Highland Princess", de14.000 toneladas brutas que nos
visitam quinzenalménte. Ainda
em 1912 tivemos o "Burdigala",
da, Sud-Atlantique, no anno se-
guinte o "La Ohampaghe" (6.726t.) e a seguir o "Lutetia" 

(14.783t.), o "Gallia" e o "Massllla"
'(15.362 t.). A última creaçao des-sa empresa, o "Atlantique", lu-xuoso e rápido transatlântico mo-demo, dotado de todos os aper-felçoamentos, foi; nâo ha muitosmeücr-, devorado por pavoroso in-

do vida
melo.

Alóm de sua frota de passagel-rca, a Mala Real pcíEue coroa de
30 vapores üe carga, alguns des
quaes nes visitam mensalmente,•taes o "Nagara" (8.791 t.), o "Na-
tia" (8.715 t.), o "Norlva" (8.715 t),
o "Scmme" (5.2651.), o "Sarths"
(5.371 t.), o "Sambre" 

(5.2601)o "Siris" (5,242 t. o "Sabor" (5,212teus.), o "Brlttany" 
(4.7721.) eo"Qascònyv 

(4.716 tj.

o "Cap Arcona" (o 2°) (27.560 t.).
Estas dois últimos, especialmente o"Cap Polônio", têm feito viagens
de turismo. O "Oáp Arcona", ele-
gante é rápida unidade da frota.
é dotado ds todos os Bipevfeiçcr-
mentes do luxo moderno e con-
stttue presentemente o èKpòênfe
da freta sul-amerlcr.na du empro-
sa, Sao agentes desta, desde leu-
gos amio3, ca sra. Thccdar Wllle
& Cia., desta praça.

A Chargeurs Reunis-Bud-Atlan-

O "Cap Arcona' (27.5G0 T.), a moderna unidade daHamburg Sud. D. G.
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O "Atlantls", uma das mais lu- . tique. fifmuww mq,o lno,;xucaaa uuldodea da frota, tem sido I Com o «•Aato- ?lmi (1912"1933)
empregado altei-nadaménte com o xSo" í9mÍ 

(
Alcântara", em. viagens de turls- | ¦/"bm t»7mo, quer ao norte da Europa, No- ' '¦- - }' °

i-Ufiga, Spitzbergen, Islândia, qu*no Mar Baltlco, em visita ás cl-dades da Dinamarca e da SUecla
quer em viagens ao continenteafricano, via Suez, Aderi; Mom-bassa, Zanzlbar, Durban, Cabo daBoa Esperança, voltando pela cos-

O "Northern Prince", uma das luxuosas unidades daFurners Prince Line
:.:--s:-s>>>y'ú^:^t;^>>^ -.¦ •.
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cendlo, que o destruiu totalmen-

Desceu as escadas a passo
lep'0. Viu-s • na vua. Onde ei'a
«nesmo aquillo? Ah, na rua Se-
nador Dantas. Era a rua Sena-
dor Dantas, com a esquina do
Passeio Publico, cheia de niulti-
dão a caminho dos cinemas...

Foi a pé para a Pensão Bei«
.. ra-Mar. Ia com a cabeça enter-
't.Tada no peito, sem pensamentos,

vasio, morto pela desillusâo de-
f initiva.

— Dr. Leandro, porque nco
veio jantar?

Cumprimentou com uni ar d«
«omnambulo e subiu pára o
quarto.

Diante da mulata que gemia
ria cania, llisoletá estava no ai»-
ge do espanto. Qué? Aquelle
menino robusto, com um olhar
velhaco, a correr pela lasa á
eavallo num cabo dè yJssoura,
«ra seu filho, erá o Lea)Jírinhi>?

A criança que momífa, <(ua-
tro annos antes, fora o filho da
ania, da mesma idade. Como
tomara amor a Leandrinho, a

.mulata imaginara o embuste.
O pequeno fora enterrado

com o nome de Leandrinho. Ri-
soleta, na cidade, nunca desçoti-
iiára üe nada. Também, se des-
confiasse, seria capaz de fingir
que ápredita.a.

O vigário de Cascadura, con-
feasando a mulata em artigu. de
njortv, dért. o coraelho de man-
dar chamar a verdadeira mde e
contar a verdade. \

^- Me perdoe, d. Risoleta...
IrJu fiz isso poi ,ue queria bein
uo menino...

Novo problema. Vivinho Bao-
tos ficaria furioso quando a vi»-

te, pouco menos de dois mezes
depois do seu lançamento, prl-vando o doloroso facto, a nave-
gação das águas brasileiras, do
seu valioso concurso.

Da Compagníe Trahsatlantique,
tivemos o "Espagne" (11.555 t.),
o "Perou" (6.599 't.), o "Sequa-
na" (5.557 t.'), o "Aslo" (8;501
t.), e outros.

Eli A BE RECONSTITIJICÀO
MUNDIAL

Mcdlficada profundamente a
eatruetura do commercio maritl-
mo pela catastrophc' que durante
quatro annos trouxe o mundo an-
gUstlado, firmada a paz e recon-
fftltuldfls as frotas mercantes alie-
mãs e reiniciada a nova era de
paz e prosperidade achou-se o
Brasil em communicaçao social e
commercial com a Europa, os Es-
tados Unidos e o Oriente via Aírl-
ca e America por melo das seguln-
tes companhias de vapores:

MALA REAL INGLEZA
(1851-1933)

A veterana,' com os seus vapo-
res de Classe D: "Desna" (11.466
tons.); "Dao-ro" (11.493 t.) e "Dê-
seado" (11.475 t.) e cs cinco da
Classe A: o "Arlanza" (14.622 t.),
o "Atlontis" (15.135 t.), o "Al-
manzonra (15.551 t.), o "Astu-
rias" (22.071 t.) e o "Alcântara"
(22.181 t). este ultimo com o"Au-
gustiis" da Itália, vsendo os dois
malotes navios motores que sin-
gram as nossas águas. Além da-
quellcs a Mala Real trabalha cem
as unidades da Nelson Line, os
garbesos e rápidos ''Highland Ma-
norch" (14.137 t.), "Highland Pa-
trlot" (14.157 t.), "hlghland Bri-
gade" (14.131 t.), "Highland Criei-
taln" (14.131 t.), "Hlghland Prln-
ceas" (14,128 t.), formando " 

um
conjunto homogêneo o conserva-
dor, ao par do progresso e con-
celto'Conquistados ein 83 annos

ta oceidental da África, ou emcruzeiros pelo Mediterrâneo éAtlânticos Norte e Sul. Pelo "Al-
cantara" viajou 8.A. o Príncipede Qalles, quando em viagem deturismo e de expansão ccmmer-
cal pela America do Sul.

A LAMPOP.T & HOLT.
LrVERFOOL BRASIL & RIVER

PLATE STEAMERS
(1864—1033

i A que maior numero de vapo-
res tem enviado desde a sua fun-
dação, continuando seu commercio
de transporte de mercadortas cem
uma frota de cerca de 25 vapo-
res, entre es quaes o "Phidlas"
(5,6231.), o "Lassell" (7.4171.), o"Delambre" (7.3511.), o "Lincll"
(7.4241.). o "Lnlande" 

(7.4531.).o "Herschell" (6.2931.) e 0 "Hol-
bein" (6.2781.), possuindo acem-
medações para um limitado nu-
mero de passageiros. Além desses,
pessue a empresa dois luxuosos
paquetes, o "Voltaire" e o "Van-
ayck (ambos de 13.500 toneladas)
e que vêm executando um pro-
gramrma de viagens de turismo.

A SOCIETE1 GENERALE DE
DE TRÁNSPORTS MARITI-
MES (1867—1933)

Oom o "GuaruJA" e o "Ipane-
ma" (ambos de 7.8801.). o'"Al-
sina" e o "Mendoza" 

(ambos de12.5001.), o "Florida (14.0001) e
o "Campana" 

(15.000 t.).
E' agente desta antiga empresa

a Companhia Commercial e Ma-ntima. de nossa capltall
A HAMBURG SUDAMERIKA-

NISCHE DAMPPSHIFPHARTS
GESELDSCHAFT (1871-1933)

Com 12 vapores do passageiros,entre cs quaes o "La Coruha"
(7.5001.), o "Monte OUvia (14.000tons.), o "llphte Pasolioal" 14.000
tons.j. o "Monte Sarmlénto" (ta.14.000), o "Monte Rosa" (14.000tons.), o. "Cap Polônio'(21.000 t.).

t.), o "Bslle
t), o "Aurlgny"

,r. , Llparl" (9954 t.), o
.?££*¦: mm *0'. o -Poi-mose-
(D975 t.), o "Kuergelen" 

(10,123t.), e "Jamaique" 
(10.123 t.), è o"Massllla" 

(16.302 t.), Além des-fies, possue a Companhia umafrota de vapores cargueiros.
O Noi-ddeutscher Lloyd Brémen

(1876-1933) — Log0 depois da
guerra européa, nes enviou dois
pequenos vapwes de carga o"Bremerhaven" 

(1617 t.) e "Vegé-
sakc" (1566 t.), augmentondo
suecessivamente sua frota, comuma sério de cerca de 5000 tone-Iodas, seguidos dos primeiros va-
pores de passageiros, o "DerElin-
ger" (9163 t.), o "Créíeld" 

(ÍÍ620t.), o "Hannover" 
(7438 t.) o

/SS«n^(92fl5 W' ° "Seydlitz"
(8049 t.), o "Madrld" 

(8753 t)
?n„Terra" i9m *•)• o "Wesèr"
(J444 fc.) e outros. A empresa nes-sa época já tinha a serie iniciadaaos "Blcrras", o "Sierra VeuUiiia"
(11.392 t), o "Sierra Morena"
(11.430 t.), e o "Sierra Ccrdobii"
(H;469 t.), c ha poucos ánnosatras, poz em trafego os dois ra-
pldcs modernos: "Sierra Nevada"
(13.580 t.). 0 «sierra Salvada'
(13.615 t.). Esta, porém, é ape-nas um fragmento da sua ènor-me frota mercante, uma das mato-res em tonelagem, contando va-rios leviathans como o "Colum-
bus" (32.565 t.), o "Europa"
(49.746 t.) e o Bremen (51.656t.), o primeiro destes, é possivelvenha ainda em 1935 ao Brasil,
em viagem de turismo segundo
nos Informam da agencia. O "Go-
ncrol vou Steuben" é um dos seus
campeões de turismo, vem exe-
cutando um programma Hambur-
go-Me d 1 terra nea -Oriento.

(São agentes desta antiga em-
presa desde longos annos cs srs.
He:m Stoltz & cia., desta praça,
grande* propagandistas da Alie-
manha.

A Fumess Prince Line (1879-
1933) — Além de sua frota ante-
rior, poz em trafego oa 4 prlnci-
pes: o "Western Prince", o "3ou-
tnem Prince", o "Northen Prln-
ce" e o "Eastem Prince" todos de
Í7.3D0 toneladas de registro).
Esta linha de nacionalidade in-
glesa tem a sua carreira entre
Nova York o. o Rio da Prata, via
portos do Brasil. Em conjuneção
com a Houlder Line, tem ella em ¦
trarego cerca de 8 vapores de
carga entre oa quaes o "La Ro-
sarina" (8345 t.), o "El Urugua-
yo" (8361 t.), o "Duqueza" (8651
t.), o "Marquesa" 

(8979 t.) e o"El Argentino" (9501 t.). todos
com pòròes especlaes' para carnes
congeladas e frutas.

A Hamburg Amerika Line (1901-
1933) — Possue hoje em trafego,
na linha do Brasil, os vapores do
typo "General", além de vários
cargueiros. Esta Companhia íoi
a primeira a emprehendér viagens
de turismo, o "Augusto Vlctorla",
tendo feito sua primeira viagem

de recerelo uo Mediterrâneo. O
|'Viotoría Louise" (16.500 t.), e o"Cleveland", foram unidades quoso sobresaivam uo seu tempo, este
ultimo tendo circumuavègado o
globo.

Dc.5de os ssús primeiros sueces-
ses, tom esta companhia mantido
Víagén's do excursão pelas cincj
partes do mundo. O "Resolute",
(19.793 t.) é esperado no Brasil
em Julho de 1934, em viagem de
excursão a este Continente e a
África'. O "General Ozorio" tem
vindo também executando únv
programma üe turismo entre o
Rio e Buenos Aires. A presentafrota da linha brasileira e a se-
fruinfe: "General San Martin"
(11.251 t.), "General Artlgés
(11.254 t.) e "Generf.|^|:^2orlo"
(11.589 t.). Da sua enorme fro-
ta mundial destaoam-se o "Albert
Ballin" (20.931 t.), o "Deutsch-
land" (20.742 t.), o "Hamburg"
(21.691 t.), o "Milwaukee 

(16.699t.). o "N3\v York" (21.867 t.), o"Resoluta" (19.793 t.). o "Reli-
anca" (19.821 t.), o "St. Lculs"
(16.732 ti.).
A MUNSON S. S. LINE (1919-1933)

Inaugurou sua Unha no Brasil
em 1919, com o "North Pole"
(4.131 t.), seguido pelo "Mocca-
sin" (4.760 t.), polo "Callao" e
pelo "ASclus" (13.102 t.).

Em 1920 enviaram-nos o "Lau-
rei" (4.296 t.), o "Martha Wash-
lngton" (8.312 t.) e o "Huron"
(10.771 t.). Exigências do desen-
volvimento de seu trafego, íize-
raan-na por em' circulaçfio os ra-
pidos modernos: "American Le-
gloh", "Western Worid", "South-
*rn Cross" e "Pan America", to-
dos de 21.000 toneladas de deslo-
çamento, e que tem vindo fazen-
üo a carreira americana de luxo
entre Nova York, o Brasil e Rio
da Prata, com escalas por Trinl-
clad e Bermuda. São seus agentes
desde a sua inauguração nesta ca-
pitai, o "Expresso Federal".

A OSÃKA SIIOSEN K.MSIIA
(1917-1933)

Inaugurou sua Unha em 1917
com o "Tacoma Marú" (ü.000 t.),
setfulndo-se a este o "Seatle Ma-
rú" (6.000 t.) e o "Alps Marii?
(7.790 t.) o o "México ManV
(5.761 t.). Eates vapcre3 lazem
escalas psla China, Indo-Chlna,
Ceylâo, África do Sul, America ao
Sul e America do Norte. .Com o
nugmsiito da emigração Japone-
aa e do commercio com n Afnca
a o Oriente, sua Unha foi aug-
mentada. cs antigos bancos tendo
sido substituídos pelas novas uni-
dadas, o "Santos Marú". o "La
Plata Marú" e o "Montevidéo. Ma-
rú" (todos de ceroa de 7.300 to-
neladas), o "África" , o "Árabla", o"Arizona", o "Manila", o "Hawair
o "Rio de Janeiro" e o "Buenoa
Aires Marú" (todos de cerca do
30.000 toneladas). Destes,,o "Bue-
nos Aires" e o "Rio de Janeiro",
o "Santos", e o "Montevidéo Ma-
rú". fazem o circuito do globo via
Canal de Panamá.

ne" (5.689 t.), e quatro vapores
de carga de 4 a 8.000 toneladas.

CIE. MARITIME BELGE (AN-TIGO LLOD REAL BELGA)
(1919-1033)

O Lloyd Rcnl Belga inaugurou
cua Unha em 1010 com o "Merl-
itier" (3.8041.). Depcls vieram o"Ubler", o "Asler", o "Scàldlcr"
(3.4871.), o "Trevler" (3.006 t.), o•'Australler", o "Gallier" 

(4.592 t.),
o"Ermier", o "Bretauier", o "Sue-
vier" (4.983 fc,),, o "Pays de Waes"
(9.735 t.) e outros. ¦

Mais tarde vieram substituir
estos o "Astrida" (3.422 t.), o "Jo-
(üfphlna Charlcttn" (3.4221.). o"Plcnier" 

(5.226 t.i, o "Olympler"
(5.260 t.), o "Persier" (5.382 t.) o"Indler" (5.409 t.), o "Londoiiler"
(5.2041.), o "Eglantier" 

(3.193 t.)o cutres.
Foram passados,, ha mezes, osnegócios do antigo Llcyd RealBelga para a dlrecçáo da Cie. Ma-rlfcimo Belge, peasuidora de im

portanto» Ur.hr.s no Congo Belsru.África Oriental, palzes do JBstro-'mo Oriente, portes da Am<;rict.
ao Norte, nao só o de Nova Yoik
como os prinolpaes do Paclfln<,
via Canal de Panamá. O "Leo-
poldvllle" (11.2001.), o "Albert-
ville" (10.8001.). o "Auversvüle"
(8.2001.),- o "ElLiabelthvIUo" 

(ti.8.200), o "Thyaville" (8.200 t) o"Stanleyvllle" (6.7001.), o "Jean
Jadot" (5.783 t.). 0 "Émlle Fráho.
qul" (5.7031.) são seus paquetes
principaes. O "Cariier" <\U.850t.),o "Mercler" 

(12.045 t.) e o "Heiíri
Jnspar" (5.7181.) são vaipores mlx-tos de sua frota que couta maiscerca de 26 vapores mixtes é dt>carga. O "Leopcldville" tem rea-llzado excursões regulores de tu-rismo no Mediterrâneo o Atlan-tloo Norte.

nla" e o "Neptunla" (ambos' do
ciro 20.0001.) o o BeJvedere.

Na linha Nova Ycrk--Geuova, r.
mais importante, pessue a Itália-
OcâUllch o "Rcmii" (32.5831.), o"Oente di Savoia" (48,ii001.) e o"Rsr/." (51.075 t.), o malcr da rro-
ta, o "Saturnia" e o "Vufeau.a"
(amuos de 23.810 t.)

Entre o porto do Pará e Trleece
possue a Cosullch S.A. o "Ama-
zonia" e o "Urania".

Entro o porto do Gênova e Vai-
paraíso (via Panamá), o "Orazlo"
e o "Virgílio".

Entro Gênova e Brisbane (Aus-tralla) tem em circulação o "VI-
mlnale", o "Remo", o "Romolo".
o ""Esquilinlo" o algumas vezes
o "Mente Plana".

A chegada dos vapores da "Ita-
lift-Cosulich" em Oenova colnci-
âe em' determinados dias cem a
partida dos do Lloyd Trlestlno, o"Aiisonia", o "Esperia" e o "Gan-
pe", que fazem a carreira do Egy-
pto, o "Vlctorla", o • "Conte Res-
eo". o "Conte Verda", a da índia
e com os vapores da Unha da
America do Norte, abrangendo
portanto o grupo das frotas re-
unidas o circuito mundial Geno-
va, Trieste, NapolesiAtlantico Nor-
U, Atlântico Sul, Mediterrâneo,
Oceano Indico, mares do Extremo
Oriente e Oceano Pacifico.

A Blue Star Line (1923-1933) —
Uma das mais modernas no querespeita a nossos mares, abrange
urna área de acção que se pode-ria determinar por um triângulo
crompreiíéndendo S. Paulo: Rio.
Nova York, Sua linha regular o
de Londres ao Rio da Prata com
escalas pelos portos do sul e ai-
(rumos vezes do Norte. A sua Uo-
ta de vapores de passageiros e
mlxtos comprehende importau-
tes unidades taes o "Andalucla
Star" (12.846 t.). o "Almeda
Star" (12.848 t.)-, o "Ávila Star"

CLAÜDEL E
VALÉRY

Os ties primeiros vapores da Hamburg SudamerikanischeD. G.: - o "Santos" (758 T.), o "Bíazilien" (980 T.)e o "Rio" (1.000 T.)
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O GRUPO ITALÍA-COSULICK-
LLOYD TRIESrJINO

O grupo Itália—Cosuiich—Lloyd
Trlestlno, o pnmeUo dos quac.-,
representa a fusão de diversas an-
tlgas e modernas empresas de na-
vegação italianas,, como a Nu viga.
zion Generale Italiana (Riuriltt-
Floro & Rubatlno), Lloyd Sabau-
do, "Itália" Socletá dl Navlgazlone
a Vapore, Lloyd Italiano, "La Ve-

O "Campana", principal unidade :lá S. G. de Trans-
ports Maritimes
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São seus agentes nesta praça os
srs. Wilson Sons & Co. Ltd.

TRANSPORTES MARÍTIMOS
DO ESTADO (1921-1933) —
PORTUGAL.

Tivemos em 1921
Montes" (9.028 t.).
Marques" (6.335 t.),

o "Traz-os-
o "Lourenço
o

loca e outras têm tido no Brasil
uma 'importante frota em'trafego.

Contám-sè entre os modernos o"Monte' Plana1', ó "Duilló" (òirc
22.0001.), o "Conte filanca.mano"
(clrc 25.000 t.), o "Conto Grande"
(Ciro 23.00dt.), 6 "AUgijstus" (ti,.
30.417), os "Prlnclpessa Maria" t-

Quillmu- "Prlnclpessa Glovahua", ó "Ocèa' i qiier nhbíoriaes!

(12.872 t.) o o "Arandora Star"
(14.894 t.).

Este ultimo, seu principal bar-
co de turismo tem organizado um
vasto programma comprehcnden-
do o perfil do continente europeu,
desde a ilha de Spitzbergen até
os confins da Grécia. A Blue Star
Line faz em seus pamphletas pro-
paganda da. viagem triangular a
que nos referimos acima, em con-
juneção com duas outras Impor-
tantes companhias de vapores.

São seiis agentes nesta praça os
srs. Wilson Sons & C.° Ltd.

O Lloyd Real Hollandez 1908-
1933 — Depois da guerra euro-
péa, esta companhia, em substi-
tulçao a suas antigas unidades de
luxo. pos em trafego o "Flandria"
(10)71 t.i, o "Gelrta" e o "Zea-
landia" (7995 t.), o o "Oranla"
(97C3 t.l, unidades dotadas de
todo o luxo e conforto moder-
nojí.

Passando em revista a historia
summarift das principaes compa-
nhins de navegação desde a che-
gada do pequenino "Tevlot" até â
visita do "Augustus". ha poucassemanas, não tivemos a interino
de estabelecer um compêndio,
nem um Uvrd de referencia offi-
ciai que servisse de base a (lives-tlgnçOes sobre este ou aquelle
passado. Anlmoii-os apenas a idéa
de offorecer ao leitor uma rsr.e-
nha do principal movimento ma-
rltlmo de nossp porto, desde tem-
pos tradlriionaes, lutsrewando-o
em uma parte da nossa historia
marítima, sempre grata & lem-
branca do verdadeiro cidadão e
porventura chamar,- também a
jttteftçao 

' das existentes Compa-
nhias cie vapores, para o serviço
de nossa propaganda benéfica e
produótlva, aliás, jã disttnpulda
por algumas das mais lmportan-
tes empresas. [ quer estrangeiras,

! (Conclusão da 19a pag.) í

quo fogem á consagração popu-
lar e consagram as suas obras á
amizade exclusiva de alguns ihi-
ciados. Com effeito, esses.tra-
balhos não são editados senão
num numero muito reduzido de
exemplares que desapparecem;.
mal vêm ao mercado ordinário
e são precisos esforços teiiazer
para encontrar ura delles. Am-
bos como quo voluntariamente
se exilaram do mundo, fugiram
de seus semelhantes e fizeram
silencio em seu derredor. Clau-
dei — como delle escrveu Eémí
cto Gourmònt, em 1898 — "nu,

primeira oceasião se refugigu,
tímido e selvagem, num consu-
lado longínquo"; Valéry, depoi»
de ter estreado no ccrcle dá Rue

,de Rome (era assim que se clui-
mava o ccrcle, que Mallarmé re-
uniu em torno delle uma vez por
semana) Valery desappareceu, c,
durante 20 annos, se fechou na
solidão e no silencio, para en-
tregar-se aos estudos matiie-
ninticos. ,,

Como Claudel parecia queret
se exilar no espaço, elle se exi-
lava no presente eterno e immú-
tavel dos números e de suas
leis, louge da fuga interminável
da vida exterior.

Ora, nessas duas maneiras de
fugir aos ruidos da fama e exi-
lar-se do mundo, nisso só, pôde
senfcir-se a directiva de sua duas
vontades: Claudel vae para .* •
vida actiya, quasi aventurosa da
diplomacia, nos paizes longin-
quos; Valery encerra-se no seu
gabinete de trabalho e medita;
á margem, de Leonardo da Vih-
ei, um dos seus heroos favori-
tos, um methodo de analyse de
espirito, cobrindo-o de signaes
algebricos, tirados de cadernos
mysteriosos, c de súbito surge
uma formula lapidar tão concí-
sa quanto as prgprias formuían
da álgebra...

Alguém'perguntou, a Claudel
qual a sua leitura favorita o
elle respondeu: a Bíblia e o jor~'
nal. Ora, que leitura menos
abstracta do que a da maior
epopéia da humanidade é desses
íactos e oacorrencias do jornal
quotidiano, dos quaes se fará
porventura a epopéia de ama-
riria?
I—-—— 1

(Continu'a no próximo [
supplcmento) ¦ i '¦

ENTRE NUME-
ROS E ASTROS

se entrar em casa com um garò-
to daquelles.

Leandrinho, aliás, não conhe-
cia a i\ãe. Não quiz ir com
ella, quando a mulata, arquejan-
te, lhe pediu que "fosse com a
moça para a,cidade; era a mãe-
ziniia delle".

— r"ãe, nada. Minha màe é
você.

E sahiu correndo de novo, no
cabo de vassoura.

Leandrinho só acabou de cho-
rar quando o táxi chegou á
Praça Tiradentcs e a mãe entrou
com elle numa loja, para ves-
til-o de roupa nova.

Elle exigiu um terno & mu-
rinheira ê um bonnet com letras
douradas, onde estivesse escn-
pto: "S. Paulo". Leandr;..'.o
tinha idéas políticas.

A gerente da Pensão Beira-
Mar ficou surpresa quando vjn
aqúella moça alta, com um mp-
nino pela mão, pedindo para
falar ao dr. Leandro.

Desde que voltá.a do Pará eüe
vjvia doente no quarto, cada vè*
mais guecumbido. Nuu:a recebia
visitas.

Risoleta suMu com o menino.
Bateu á porta que lhe indica-
ram. O dr. I»candro. tossindo
niuito, copiou pela folha eutre-
aberta.

Risoleta explicou:
— Tem um aasumpio muito

grave paru falar ao senhor.

tomei a liberdade dePor isso
vir.

2 foi entrando com o menino.
Em baixo, no primeiro degrau

da escada, o nariz esoetado para
cima,_ a gerente dava tratos á,
imaginaiãí», para adivinhar
quem fosse aquella mulher cóm
o menino de bonnet "S. Paulo".

Quando ella terminou, tossiu
mais, esteve uns momentos re-
flectindo e disse baixo, numa
vjz abafada:

A senhora tem multa co-
ra.geni. Depoi/4 de um embuste,
outro embuste maior. Responda-
me: não tem medo do castigo
de Deus?

Leandrinho Tnettera-a;è peio
quarto a dentro e estava de
bruços na jânella. Arranjará
uma folha de jornal e rasgava
pedacinhos, atirando-os lá fora:
pedacinhos de papel que fica-
vam tremendo no ar como bor-
boletas.

Leandro, j-ro por tudo
quanto é niais sagrado que <:u
lhe disse a verdade. Fui enga-
nada pela ama. F.z'.e menino 6
o filho que eu tive de você.

Leandro tossiu ortra vez, suf-
í. cud pela c«t!-rri-j. Qunndn
passou o apeesso. murmurou co-
i pi. si 'i-í«.mo:

Na minha idade, anda! [mcttido nestas avcnjras, ne*- |tas cunntages... j
Riíoleta ergueu o buíto, co- t

mo que çlviçbteada pela palavrachantage.
Leandrinho, venha aquil

O ,menlno veio, surpreso,
olhando receioso para o velho
que tossia.

Vamos embora. Tome a
benção dé seu pae.

Le ndrinho approximou-se
enfiou o bonnet na cabeça, enca-
roa o velho com uma deseoníj-
ançâ hostil e foi caminhando
para a porta:Pae, nada.

Sihiu pela mão dè Risoleta.
A porta bat«„ com violência.

No quadro azul da janella,
invadida pelo crepúsculo do
Flamengo, uni ultimo pedacinhode jornal passou voando, tre-
mendo, dizendo adeus aquelle
triste quarto de solteirflpi

(Copyright by Cia. Eli.
tora Nacional).
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ELOGIO DO"PÃO DURO"
1

| (ConoZifsSo da 19" pag) |
1—: —-l
commercio, industria, lavoura,
profissões liberaes, o numero
dos que conseguem fortuna é
insignificante em confronto
com o dos fracassados, como
admittir que, implorando o
tostão arisco, postado á ésca-
daria de uma igreja, ou numa
esquina movimentada, possa
um Infeliz enriquecer vertigl-
nosamente ? 6e assim fosse,
todos nós abandonaríamos de
bom grado as nossas oecupa-
ções para nos dedicarmos a
mendicância.

Além disso, a mendicância
não será, como tantos outros,
um melo a mais de que a crea-
tura humana teni o direito de
lançar mão para alcançar a
suspirada independência ? Se
assim é. que lia de mal nisso
do "Pão Duro" ter enriqueci-
do? Censurando-o. damos a
entender que o mendigo devei despeltos

mendigo a vida inteira,! martyrlo das"íuas7recebendoser
deve morrer mendigo, o quefr.z suppor na sua classe unia

voto de pobreza. Recolhendo
um pâo daqui, uma moeda
dali, um paletó velho d'acolá,
um par de sapatos usados
além, o mendigo visa, natu-
ralmente, àposentâr-se, ürh
dia, e gozar o "ócio com ,di-
gnidade" dos antigos. y#ãoDuro" fez muito ber€* Ha
quem o acoime de máo, de sU-
jeito sem entranhas. Michael
Gold, no seu formidável ro-
mance "Judeus sem dinheiro",
advertiu com summa sabedo-
ria que "a bondade é uma
fórmá de suicídio numa socíe-
dade baseada ' na cohcorren-cia". Os que vão para a rua
pedir esmolas levam o mesmo
objectivo do que monta uma
fabrica ou uma emprçsa cpm-
merçial: arranjar dihhe{ró,
enriquecer, conseguir o suffi-
ciente com que evitar uma
velhice cheia de privações, le-
gando aos descendentes, al^m
disso, bens de fortuna que os
salvem da mesma tristíssima
eventualidade.

Não são sinceros, pois, os
que se atiram contra o "Pão
Duro". Há nessa revolta ummixto de impotência e inveja.
Ninguém -perdoa o êxito
alheio. E' natural que mesmo
o êxito dos mendigos suscite

Supportar o longo
o áspero "não" de uns, o des-
dem humilhante do outros, aespécie de apostolado. Não,! porta na cara das donas'desenhores, o mendigo não faz casa mal-humoradas, o "Deus

o favoreça" da maioria, para
amealhar'-urna fortuna como
a do "Pão Duro", é coisa a queraros se submetteriam. Mas
todos, isso sim, gostariam de
üsdfruil-a, sem lhe conhecer
os ônus. '

Honrado "Pão Duro" ! Se,
ao attingir tão grande somma,
tivesses mudado de hábitos,
passando a viver, num pâlace-te, a offerecer banquetes aos
amigos ursos e donativos às
instituições de caridade, sem,
cointüdo, resolver o problemado pauperlsmo, serias um
grande homèjn neste paiz de
pèdlntes de emprego que se
revoltam contra os pedintesde esmola! Ninguém iria in-
dagar do inicio, villipendioso
da tua vida. Sacrlflcaste, po-rém, aquillo que tanto noscusta sacrificar: o pudor de
pedir. Depois de rico, tendo
conhecido os horrores da mi-seria, nelía perseveraste paranão perder a fortuna tão du-ramente adquirida. E ahi está
no que deu o teu esforço
obscuro e tremendo. Os jor-naes, tm vez de necrológios
bombásticos, infamam a tuamemória. E os mais encanzi-
nados íbrretas, os usurariosmais irreductivels, os maioresadoradores do bezerro de ouro.hypocritamcnte cospem natua sepultura.

Conclusão da 18.» pag. |

nova á theoria das funeçõe?,
um Hadamard,. um Pjcard,
um Appell... Idéa clara cha-
mo eu, aqui, á noção histori-
Oa e philosophica dos fãctòs,
pois interpretal-os mathemati.
çamente é, muitas vezes ta-
refa para iniciados, fc essa
noção deveriam possuil-a na-
turalmente, quantos se inte-
ressam pela marcha das idéas..
quantos pretendem ajuizar
da grande "mágica", do per-manente e Inesgotável "pe-
riodo de descobrimento" quep a sciencia dos nossos diàti.Descobrir uma equação, lio-
je, eqüivale a ter descoberto
a America e traçado a primei-ra rota para as índias. Lo-lentz e Éinstéin demarcaram
novos continentes e um Va-
léry do futuro talvez náo pos-sa dizer como disse genial-mente o Valery de hoje. quea3 preoçcupâções da historia
giram sempre em toriio defutilidades e um aconteci-mento universal, como fò) i«,
apparição e a utilização daluz electrica. não merece doshistoriadores a attenção qijelhes desperta a guerra da CiM -
iiíêa, por exemplo, ou â revo-lução acreana...

A historia será feita, ama-nhã, antes sobre idéas do quesobre factos, e unia doutrinaserá sempre alguma coisamais do que uma crea tura.Não se. discutirá, amanhã, em
que dia nasceu MussoHril duTardieu, Os grandes homensserão celebres, mesmo sçmdatas. Mas um historiador fi-liará sempre o facismò a cer-tas paginas de D'Àhnunzio ereconhecerá que o corpo damoderna Itália foi, um pou-co, modelado sobre o de Elei*nora Duse...

(Copyright by "Cia. EditoraNacional".)

A CONFERÊNCIA DE DAíifl
ALFARO SIQUEIROS

r
I Conclusão da 18.» pag, j

sempre uma perturbação paraa obra de arte, porque estadeve ser uma expressão eàpl-ritual, emquanto aquella é
determinada pelas condições
materiaes, pelas solicitações
violentas do estômago. A obra
que Siquelros está realizando
é uma maravilha, indepeii-
dente de lodac as aneedottu,
porque a arte será incapaz tte
satisfazer os homens ho diaem que estiver condicionada
ás idéas, aoã preconceitos ouaos partidarismos.
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"BEIJOS POR DINHEIRO"

H12LEN TWKLVETUEÇS c BRUCE CABOT _ duas revelações duParamount em "CASTIGADA", 
que 0 Odeon exhibirá. amnahã.

UMA GIGANA QUE FAZ
SENSAÇÃO NOS GRAN-

DES PALCOS DA EU-
ROPA

Não ha uma gente tão enean-
tadora como os ciganos. Elles
rivem numa alegria perenne, que
Jamais se estlola e que se renova
de instante a instante. Excluem-
»e tio movimento de angustias e
ronflictos e fazem da musica e
«Ia dansa a raz&o do sua vida o
Júbilo. Nos bailados, em que evl-
danciam uma imaginação choreo-
Brapliiea caprichosa, elles como
que se dynàmliara na vertigem
dos rytlimos. As can<;Ses que¦eompüem, e on.de exprimem uma
eterna ânsia dê amor, têm freml-
Jos de ternura, surtos macios,
lampejos de adoração. Nunca ti-
veramos opportunidade de co-
uheeer os ciganos nos aspectos
íulgidps e expressivos de suavida. Essa opportunidade ene-
tvará, no émtanto, com o fílm-
yperota "Sangue Húngaro", a
ser éxhlbido amanha, no "Broad-
V*?.y" e -me fixa. justamente, to
ria.s as manifestações da a!mavci-
gana. Deãfarte, vemos desenhar-
iw o perfil adorado e lindo da
mulheres vibrantes, cujos tra-

;.«.os physicos vS.ni sendo es-tyüzados e sublimados atra-
Vfifl ;i pratica mais que se-cular de bailados electrlzantes.
A acção de "Sangue Húngaro",
que se transfere, mais tarde, pa-ra os salões resplendéntoá, ini-cla-íü i,o domínio dos ciganos. Aatmosphera, as formas, ís ai-

Inia.B, tudo parece trepida- numa
grenerosa vibragío dionysiaeã.
alultiplleam-se os bailes; impro-
Vtaaill-sê dahsás, em aujo movi-
manto os seres se fundem. Ha
sopro de stradivarlup que «ugge.
rv.u um surto do adoragáo. E'nhi. nessa me-ldura ''omantlca,
que se recorta a figura aureoja-da de gráqâ de Gitta Aip r o-rouxinol húngaro". EJla mesma«y diz flor da Hungria ardente,

.a terra onde as mulheres s<j-i?ram, através as variações sym-bolicas dá dansa, todos os se-nhos da carne e do eoracSo Kmtodo o decorrer da acçao, ella ar.rebata pela superior g.(lca miml-ca, peio encanto das expressõej
renovadas, pela espiritualidade
irradiante. Dansa e dá-nos a im.
pressão de que se absorvo e di-lue-noíi rythmos vertiginoso;,.
Consagra a voz Incomojrvel daEuropa, o seu canto eleva-noç ásregiOes das melodias supretuát',
Ao seu lado encontramos uni gvi.!S perfeito, typo modelar de gen-tleman, cujo humor e temperado
pela elegância, ou seja .Gusíav
Proellch, cuja arte, de resipíen-
tlorcs inimitáveis, se affirma rlla• dia, sobre a admiração" dumundo. Elle e Gitta Alpar JV>r.mam um par deMcioso de aman.tes, dos mais doces da teia."Sangue Húngaro" oftrece-nos
Incidentes do mais legitimo nu-tnorismo, da mais pura graçu.E* um fílm que se caracteriza
Pelo humor constante. Por istoniesmo, é justo dizer que anteu-;-
»ara a alegria Uo carnaval.

SOMMERSET MAUGHAM,
ALFRED E. GREEN, SO-

CORRENDO DOUGLAS
FAIRBANKS JÚNIOR E

PATRÍCIA ELLIS
Como violento tufão que tudo

ar.raza são as paixões humanas
que Sommerset Maugham descre.
veu em seu livro "Nàrrow Cor-
ner", obra que a Warner First
National emtregou ao talento de
Alfred E. Green para que, com
ella, fizesse um fiini... E Al.
tred E. Green, depois de ler a
novella, escolheu para vlvel-a no
Ccran dois jovens que se adora-
vam e que, por isso mesmo, po-
derlaim mostrar-se reaes... Dou-
glas Fairbanks Júnior e Patri-
cia ElHs, que tanto se desejavam,
encontraram em "Perdido no Pa-
ralsso" um céo aborto onde pode-riam matar um pouco a fome de
amor que os atormentava! To-
das as paixões humanas são in-
tensas nos personagens que o
famoso escriptor inglez apresen-
ta. E tão intensas como a pro-pria natureza do "narrow cor-
ner" que escolheu para scenarlo.
Urna ilha tropical do archlpelago
malayo. Seus habitantes têm o
peito inflammado pela natureza.
E suas paixões são tão tempea-
tuosas com as tormenlas tropl-
cães da região. Amam o matam,
se desesperam e alegram e tudo
num abrir e íei:har de olhos In-conscientes, como a natureza
que se acalma repentinamente,
apôs demonstrar furor Incrível!
E' indiscutível que em taes tor«
montas muitos soffrem, muitas
arvores tombam e são levadas
pelas águas... Assim, lambem
na vida dos habitantes soffrem
as conseqüências de um momento
passional, porém, logo após con-tinuam a vida normal e encanta,dora... Entro a paixão de umhomem e a veneração de outro

que quer simples-

? Um inquérito do DIÁRIO DE NOTICIAS 4 RACHEL
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Is Qual o melhor film de 1933? • h
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As opiniões variam, mas "CAVALCADE", "COMO ME QUERES", "CAMI- j p e r g u n t a
m NHODAVIDA" e "OPERA DOS POBRES" tiveram as oreferencia, ? 33 vezes

OANNO 

DE J933 transcorreu
auspicioso pai-a o cinema,
entre nós. A ceiwura nâo
vetou a entrada dos filma

russos « desembarcaram em por-
tos brasileiros multas e multas
latas contendo fllms de todo o
mundo, Inclusive obras de pro-
duetores Independentes, nâo com-
merclalizados, que fazem cinema
como express&o de arte, como A
Opern tlon Pobres, de Pabst, quea First National distribuiu...

O interesse crescente desperta-
do em torno da clnematographla,
deu-nos a ldéa.de organizar este
inquérito,, no qual figuram 33
nomes, entre escrlptorés e Jorna-listas, além de figuras de soole-
dade, artistas e proílsslonaes.

Essa hoterogeneldade foi pro-
positadamente provocada para
que se pudesse obter um aspecto
real do que representa o cinema
para a sociedade humana e quaesas suas expressões que melhor v&o
de encontro ás aspirações geraes.

Embaixador Alfonso
Reyes

Solicitamos ao eminente Em-
balxador do México, qual o fUm
que mais apreciara em. 1933, e 8.Es., que junta ás suas altas qua-lldades de diplomata e aos seusvalores de artista, a condição defan afelçoàdo, nâo teve relutan-
tancla em responder — Senhorl-
tas de Uniforme, sem duvida foi
o fllm mais Importante do anno.

Álvaro Moreyra
O escriptor Álvaro Moreyra to-tou em Como me queres — paracuja realização concorreram gran-des valores: Plrandello e Greta

Garbo.

Annibal Monteiro
Machado

A Opera dn« Pubren foi na opi-ni&o do brilhante escriptor ofllm mais perfeito passado noRio em 1933. Por outro lado,"O Caminho da Vida" como fllm
didactico revolucionário mereceu
também o eeu voto.

Peregrino Júnior Mme. Rubens de Mell<
Procurei o nosso Introductor

diplomático para solicitar a sua

Augusto Frederico
_ ¦ 

l 
Schmidt O escellente esci-lptor de "Ma-

O director de "Literatura" não tupa" e o sclntillante chronlstase lembrou logo do nome da fita mundano respondeu-nos, pelo te- -— - »
?níf„ mals a lmPr£*si<wiára em lephone, do seu consultório medi- twUles&o ao presente inquérito. O1033. Mas reapondcu-nos no dia c°. onde o interrompemos, com ^n11^*!© diplomata nâo fre-™^,._*_. nossa pergunta __ Qnal q melhor cruenta multo o cinema, maafilm de 1933? que as suas prefe- me" RubGns de Mello, qtie érenclas iam para "Como me que- ] 

Uma Braude admiradora da arto
tc*"- clnematographlca, promptificou-se

Pinheiro de Lemos

seguinte:
— Jà sei o nome: é "Emma" doMario Dressler. i

Austregesilo deAthayde!
Em frente & sua machlna de es-crever, o brilhante Jornalista res-

pondeu á enquette:
O anno passado quasl queestive todo o tempo em BuenosAires. Foi lá que vi o fllm quemala • me impressionou rela suaconcepção psychologica moderna:'Strange Interlude", de EugeneO Nell, — aqui traduzido para"Mentiras da Vida".

Barros Vidal
O secretario da "A Nação" dls-se-nos pelo telephone:

Eu gosto das fitas sempre
por um motivo determinado."Cavadoras de Ouro" foi, porexemplo, um bello espectaculo
para os olhos e "Peregrinação"
um magnífico cspectaculo para aalma.

Patrícia Ellls,
mente amar, prefere o primei-ro... E este amor traz conse-
quenclas funestas... São as v;-ótimas do Destino e do trópico!O Pathê Palácio, jà amanha, es-tara mostrando aos "fans" o
pande amor que une PatríciaEUls e Douglas Fairbanks Ju-mor.

Anna Amélia de Quei-
roz Carneiro de

Mendonça
D. Anna Amélia declarou coma sua costumada gentileza:— Neste momento não me lem-bro de outro film que me agra-

dasse tanto quanto "Como me
queres", nâo sei se por causa daGreta Garbo ou por causa de Pi-randello.

'PERDIDO NO PARAÍSO», E' 0 CARTAZ DE AMA-NHÂ, NO PATHE' PALÁCIO

EU 0 AMAVA !
— Eu o amava!, — eis a en- :

tornecedora defesa de uma mu-
lher que qulz ser moderna, figu-
ra principal da obra dramática"Castigada", que o Odeon nos
vaa dar com Heldn Tweivetreefi, jUruce Cabot, Adrianne Ames o I
Glenda Farrell nos prlnclpaes
papeis.

"Castigada" conta a historia
empolgante de uma linda jòyen,
modelo vivo de um "couturier"
4e grande voga. AJi, ella entra
•m contacto com a mocidade rica
cujos padrões de vida silo multo
menos rig-idos que os dos seus
predecessores. A joven bebe en-
tra essa gente as suas primeira»
ideas a respeito da vida, o archl-
tocta, para sou uso, um código
que proscreve níio s6 nas manei-
ras e costumes, mas também os
preceitos de moral das passadas
BeraçOes.

• ¦^

DSO»Lon^AwB^NKS.'J]5rt n?m* ?<¥ de "PERDIDOS NO PARAI-SO , que a Warner First apresentará, amtnhã, no Pathé Palácio?

Vindo a conhocer um rapai,
noivo de uma das U'idas cüen-
tfes da loja, que se apressa em
falar-lho de amor, a Joven entro-
ga-se-lhe de corpo o alma, Quan*
do, porím, ella descobre que não
lhe merecem, como todas as ou-
trás, senío um Intorense casual,
jranlia o argumento um ápice de
Interesse, que constltuu um pre-
ludio adoquado ás scenas emo-
rlonantos o altamente dramatl-
cas que vem depoib."Castigada!" desenha a raparl-
(ra moderna como um ente co-

Iraloso, Irreflectido, talvez, ma»
\r!i.'o do energia a de tempera e

ocessarla para exl.
2-íicc (¦ o retrato do

i}ny Hoüonny, que Helen Twelve.
ír«»í not apresenta sob uma lui
tflo vivida • tflo sympathica.

irico oo energia
fcom a força nec•f'.r ruspollo. Ei

LILIAN HARVEY E HEN-
RY GARAT, EM "CAMI-

NHO DO PARAÍSO"
IillJan Harvey e Henry Garait...

o par esplendido, o par Inimitável,
os maiores creadores dos fllms-
operetas, das comédias musicadas
da té!a — eitá de novo ahll' Elles
são os heróes de "Caminho do Pa-
raiso", o fllm que Erlch Pomaner
fez para a Ufa e quo o Programana
Art começará a exhlblr a partir deamanhã, no cinema Império.

Mas, em relação a este film "Ca-
mlnho do Paraíso" é preciso senotar uma coisa: — trata-se deum fllm Inédito, visto como va-mes ver amanhã a versão írance-
«a de um trabalho que Já foimostrado em allem&o. e que, porIsso mesmo, não teve a compre-
hensão que nos dá um ílhn fa-lado e cnntndo em francez. LillanHarvey é interessantíssima — masmuito mais interessante se torna
quando nós a comprehondemoa
melhor, o não resta duvida que fa-Ittndo e cantando em francez como
quo adquire cila uma outra gra-ca... E ao lado d*!!a temos HenryGarat, que foi o seu companhoi-
ro do glorias em "O Canirewo mdiverte" wu».«w> se

IX ENRY GARAT, cujo exl-
J[JL t° cinematographico

tem sido extrànumera-no, vive disputado pelo thea-tro e pelo cinema. Ainda, hapouco, devendo crear "Flores-
tan I, príncipe de Serbie", noThéatre des Varietês, de Pa-ris, atrapalhou o empresário,Max Maurey, porque, preso aobrigações do estúdio, não po-dia ensaiar a peca.

Beatriz Pontes de
Miranda

Mme. Pontes de Miranda, res-
pondendo á nossa enquête decla-rou que o fllm que mais a im-
pressionara em 1033 foi "No Ca-mlnho da Vida", entretanto con-sidera "Como me queres", comotrabalho artístico, um fllm supe-rior. r

Camilo de Oliveira
O illustre diplomata e repre-sentante do Ministério das Bela-

çôes Exteriores Junto á Commis-
são de Censura considera "Cavai-
cadê" a melhor producção de1933.

Carlos Rubens
Carlos Rubens, collaborador do"DIÁRIO DE NOTICIAS" foi umdos que responderam no dia se-

guinte, em plena convicção: seu
voto foi pelo film "Esquina do
peccado".

Celestino da Silveira
O autor do "Homem de Clmen-

to Armado", espirito lnfatigavel
autor do quarto de hora de clne-
ma da Radio Phillips, ,votou em"Cavalcade", porque "ê um film
que tem unidade, tem principiomeio e fim". '

Dante Jorge de Albu-
querque

Nosso collaborador, o archltecto
Dante Jorge de Albuquerque, au-tor de llccíes de elegância
sobre interiores modernos, decla-rou "Ladrão de Alcova", a deli-ciosa producção do. Lubltseh, ofilm que mala lhe agradou noanno passado..

Eugenia Álvaro Moreyra
; Eugenia Álvaro Moreyra disse-
I me não ser enthuslasta do clne-
i ma. Entretanto, é levada a as-sistlr os fllms, cujo valor verda-delro, é reconhecidamente apre-

geado. De tudo a que assistiudeu preferencia á pelllcula russa"No Caminho da Vida".

Heitor Marcai
Lembrou-se, com um sorrteo,d'"0 Meu Boi Morreu".

Henrique Pongetti
O brilhante chronlsta d'"0Globo", que brevemente dirigiráuma pelllcula nacional do gran-des planos, gostou de !— Três grandes fllms do anno

passado: "Cavalcade". "O caminhoda Vida" e "Opera dos pobres».Qualquer um dellea redimiria ocmema do seu aviltamento indus-trlal, nobllitando-o como podero-
j sa arte autonow.

Frank Lloyd. Nlcolau Ehk ePabst: três espíritos creadores,em aeçâo numa arte que se tor-nou tributaria do velho theatroe que vem sendo feita com ma-trizes mecânicas como os discosde phonographo e as estereoty-
pias... J

Jayme Cardoso
O escriptor Jayme Cardoso, quetem comparecido asslduamente

nas columnas deste diário, consl-
dera "Como me queres" o melhor
fllm exhlbido entre nós em 1933.:

Pinheiro de Lemos, o Joven es-cnptor e poeta bahiano, gosta docinema çom o fervor dos devotos.Assim respondeu: "Peccado daCarne", foi o melhor argumento
filmado este anno. Clima de tra-
gedla á velha moda grega. E achuva caindo incessante, inten-oional, activa, como um actor semcoutracto. Escorrendo sobre o pu-rltanismo vencido de Walter H /us-ton, sobro a ingenuidade pecca-nora de Joan Crawford, molhan-
do as paginas do Nietzsche lnse-
paravel de Guy Klbbee, e for-mando um ambiente humldo de
gênesis na remota ilha do Pacl-fico.

Pabst, entretanto, deu-nos coma "Opera dos Pobres", a melhorrealização artística. Um fllm ex-tenso sem um único logar-com-
mum da direcção ou do senslbill-
dade. Mas também sem angules
espectraes, nem primeiros planes
golpeantes. Exactamente na en-
cruzilhada do realismo e idealis-
mo, onde fica o verdadeiro clne-
ma.

Pires Rebello
O conhecido especialista de bel-

leza e tratamento da pelle, atten-
deu-nos com a sua costumada
cortesia e nos disse que "A Es-
quina do receado" foi o film quemais o emocionou no anno passa- Ido. I

Renato Almeida
O autor de "Velocidade" e dlrc-ctor deste "SUPPLEMENTO" 

de-clorou rapidamente "Fra Diavolo"
o melhor film do anno, porquefoi um dos rares em que não dor-
mlu.
Rodrigo Octavio Filho

Rodrigo Octavio Pilho não se
lembra das fitas que viu duran-
te o anno, de sorte que a de quemais gostou foi a ultima, mas
não se lembra qual foi...

Ribas Carneiro
Era preciso ouvir a opinião de

um advojivdo. Encontrámos o clr.
Ribas Carneiro, também illustre
professor de direito e director ge-ral da Publicidade da Policia (ohomem temível da censura...).

A' nossa pergunta respondeu,
sem hesitar: "Cavalcade" foi omelhor fim do anno, não sô peloentrecho e realização technica,
como também pela alta phlloso-
phla, que encerra.

Roquette Pinto
O prof. Roquette Pinto, presi-dente da Commlssáo de Censura

Clnematographlca. tem andado
atarefadlsslmo ultimamente. Foi
com multa difíleulítade que con- ,
segui achal-o e obter a sua va-Ilesa opinião:

— "Don Qulxote", que Já foi
exhlbido para a Censura, foi o
melhor fllm que vi em 1933. Tra-
ta-se de uma producção perfeita,
pela technica, direcção e lnter- .
pretação e pelos seus elementos !
educativos, tendo tornado acces- '
slvel ao publico a jrrande obra de i
Cervantes. Nem todos que lèm o
livro comprehendem o "Don' Qul- I
vote". O fllm de Pabst realiza es- ;
sa finalidade de levar a todos a jmensagem do "Cavalheiro da Xrls- !te Figura".

Rosalina Coelho Lisboa
Miller

Perguntei, preliminarmente, á
querida escrlptora patricia 31 gos-tava do cinema, ao que nos res-
pondeu promptamente:— Como poderia um escriptor
deixar de querer bem ao romance
talado? E é tão amável acolher,
sem vislumbre de responsabillda-
de pessoal, um pouco de sonho...
Depois, a lição visual que é o
cinema. A gente simples da gran-de multidão que Imita a visãofugitiva dos seus Ídolos modernos
tnm, indiscutivelmente, aprendido

vestir-se e cuidar-se bem me-

a substituil-o e com a sua graçahabitual declarou ter gostado lm-mensameute de "Como me que-les"; e considera ser esse o melhorfllm que viu no anno passado,
Santa Rosa

O talentoso collaborador destasupplemento, cujas lllustraç&es
têm contribuído para lhe dar
maior relevo, votou categórica-
mente no film russo "No caml-
nho da Vida". ,

Sodré Vianna
Sodré Vianna é o autor da"Musa Rlsonha". Sua resposta

tem o valor da opinião deelnteres-
sada de quem vê do lado de fora
e enxerga aqulllo que cs olhos
acostumados mas não "educados"
do "fan" nem sempre percebem:Eu vejo multo poticos íilmsl
O bastante para considerar a
Garbo um estafermo notabilizado
pelo dollar o ter uma sympathla
Ingênua pelas sardas meninelras
de Janeí Gaynor. O melhor film
do anno? Os últimos metros da"Gold Dlggexs". Só porque o cl-
nema ali foi um manifesto revo-
lucionario ao alcance do todos.

uinio de Souza
Considero "Cavalcade". declarou

s. cxa., o melhor film de 1933 em
todos cs sentidos.

Teixeira Soares
Teixeira Soares, brilhante escrl-

ptor e jornalista, "fan" desinte-
ressado de cinema, assaltado de
repente, começou a lembrar:"Cavalcade", "Como me que-res". Sinto dlfficuldade de dizer
lmmedlatamente... Ah! Já sei:"Meu Boi Morreu". Pôde citai'"Meu Boi Morreu"...

Zuleika Lintz
A autora do "Prelúdio" e nossa

collaboradora já tinha seu voto
formulado quando a procurei:"Mme. Buttcrfly". pelo en-
redo e pelo sentimento, foi o fllm
que mais me agradou em 1933.
Muitos outros me despeitaram
emoções differentes. Esse foi o
que mais me Impressionou.

O meu voto
Só falta o meu voto, que vae só

e desacompanhado, mas firme pa-ra a urna da "Opera dos pobres".
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lidade e belleza.
todo origina-

"CENTRAL PARK", O
FILM QUE JOAN BLON-

DELL "ESTRELI.OU",
SEGUNDA-FEIRA, NO

ALHAMBRA
"Central Pivrk", para 03 yankees

eiguiflca o ponto preferido paracs passeios em faniilla ou as ííi-
gldas cem a "pequena"... Ali, potsuas olamedis, á sombra de suas
grandes arvores, sobre os seus rei-
vados immensos. ao lado das fe-
ras do seu prodigioso Jordim zoo-
Igico, desfilam todos os typos dfi
humanidade. AH são resolvidos

muitos destinos, terminados mui-
fcos romances, mansa ou violenta-
mente... Central Park é o orgu-
llio dos newyorkincs e um refu-
glo que por nada deste mundo
quereriam perder.... ü! Central
Park c um mundo em miniatura,
um mundo prodigioso, extranho
que abriga o Amor, o Riso, a Agi-
tação, o Crime e a, Tristeza... E'
ness.3 ambiente que se desnovella
a trama Interessantíssima desso
celluloide da Wãrtjer-Pirat Natlo-
nal de que Joan Blondell é a es-
trella, muito bem coadjuvada porWallaco Fcrd e Guy Klbbee. O
Alhambra, a partir de segunda-
feira próxima, nos dará Central
Park, quo é uma das mais ex-
tranhas histerias de amor Jamais
levadas á tela!

GITTA ALPAR — 0 ROUXINOL HUGARO — E' A ES-TRELLA DE "SANGUE HÚNGARO", A MAGNÍFICA
PELLICULA DA URANIA FILM

Ws H i

Gitta Alpar, numa scena do film "SANGUE HÚNGARO", a ser cxhi-
bido, amanhã, no Broadway.

T EW1S MILESTONE, que
i j dirigiu "Nada de Novo

no Oeste", voltou paraHollywood, depois de viajar
pela Europa e pela Rússia,onde se documentou para ojllm "Nicolas Kourbov", quese passa nesse ultimo pais,durante a guerra e a revolu-
Ção. 0 autor dos scenarios éo escriptor revolucionário so-vietlco Illa Ehrcnboury, oTilm será feito cm clima clne-matographico russo e sem cs-trellaí.

lhor, depois do cinema. E veja aincomparavel arma de propagan-da nacional que elle é. On:v acidadczlnha do mundo tão "clda-
dessinha" que nào se orgulhe doum theatro de cuja tela mágicaos EE. UTJ. ostentem o esplendordo seu progresso e propalem o

Leal de Souza
Eeal de Souza, poeta e escriptor

que pertenceu ao grupo de Bllac,
lembra "A Múmia" como o fllm
que mais Interesse lhe despertou j çreI° no cinema,
por relacionar-«e com a relncar-1 Em «eKUtda. tendo indagadonação dos espirites na terra. ¦ 1ual ° fllm que mais admirara
Sendo espirita o poeta Leal de uo anno passado, a Illustre poetl-Souza, era natural que aquella ! ** do "R!to Pagão" declarou:
pelllcula o Impressionasse entre i 

~ "° a™or que não morreu",todas as outras, principalmente i f lsso Porque é um estudo da
porque são communs os casos dos! Inf'uencla lnsophlsmavel que, so-chefes de sessões espiritas apalxo- j bre nós' <» vivos, tem sempre oanarem-so pelas "médiuns" o o , noss°s mortos. Esse foi um fllmfllm em questão relata um eplío* I de extraordinária belleza, tododlo esmelhante.^ j "m Hmpldo ensinamento do tole- i

O 

SR. ENRIQUE BAEZ.t
representante geral da'"United Artists" para o

Brasil, enviou-nos um saluâo
onde foi escolher os films para a temporada 1934, promet-

seu idioma? sé eosto"do"cinema' I tenã°-nos grandes producçãc.s
Não só gosto do cinema como ! Para ° Anno Novo.

Orlando Ribeiro Dantas
O nooso director. consultado pa-ra esta "enqu&tc" declarou quenão foi ao cinema no anno pn»pado n por ímo m> achava lm:>-><-

I «biutado de responder.

O 
NOVENTA E TRÊS, de
Victor Hugo, vae ser
jilmado, dizendo-se quea direcção será de Abel Gan-

_' e/te, que fez "Napoleâo", e,
A admirada cantora Boseta da Ji,esí? momento, prepara 

' "O
Navio Fantasma", film apo-calyptico, vias sem qualquerligação com o drama ícagne-Mano desse mcstno nome.

[EORGE N1LL, que ãiri-
gira a pellicula de M.
G. M. — "The Good

, Earth" — partiu para a Chi-aa terra de "Mickey Mouse", na em viagem declarada offi-"""'" J""' """"¦ "" cialmente "de férias", nías
faberse que o sr. Níll vae aáOriente como observador of-
ftcial do estudo, afim de ave-riguar se as condições da-
quelle paiz são sufficiente-
mente favoráveis, quanto ásegurança econômica e con-áições de vida, para que Hol-lywood envie para lá uma"iroupe" para filmar uma pel-licula.-

OAN BLONDELL acha
que fora de Mae West e
Greta Garbo, não ha"sex appeal" em Hollywood.

rancia e comprchensão.

Roseta da Costa Pinto
CoõU Pinto também gosta de cl-nerna e considera "No Canilnhada Vida", o melhor fllm «xhibHo.

oo Rio cm 1033. ,-

w»'LL ROGERS canta amusica "Be Careful"
em "My Weakness" opróximo film de Lilian Harvey

para a Fox. Mas não apparc-ce em scena; nem sen nóiièJtçmra 7io "casf. sua voz sefará ouvir, numa imitação asi mesmo, cantando. ^~

"CULPA DOS PAES" E 0
SEU "CAST" DE SEN- :

SACÃO:
Leo Cariillo, Constance

Cununings, Robert Young.
Boris Karloff e Lcslic

Fenlon
Para filmar "Tlie Gtillty Qcne..

ratlon.", que em nosso idioma pas.iííou a chamar-se — "Culpa doe
Paes" — a Columbia escolheu um"casit" verdadeiramente seleccio-'
nado. Elde inclué ca nomes d«
cinco primeiras figuras, alem da»'
restantes, todas cie grande mérito.
São as seguintes, os primeiras: Leo1
Camilo, Ochstanoo Cununings,.
Robert Young, Bóris Kàríoíf :¦«••
I^eslle Penton. Em "Culpa des
Paes", mesmo cs personagens d«intervenção secundaria no roman-
ce que Rowland V. Lee dirigiu
com uma affeição excepcicnal; e:Iotlcseinpenhacics per artistas de re-
nome.

Tal ê o film que o Gloria es-treará, quinta-feira vindoura, dl*11, e que se destina, per muitaaraKõcs, a um a^clhimento invul-
gar por parte dos "habitues" d»Casa do Camoiidoúgo Mickey.

O próprio Camondongo, alláa,
Julgou acertndo comparecer, tam-bem, para um brilho ainda maior
desse eapeotaculo, e promette. aa-sim, reapparecer em sua pantomi»ma animada, que Walt Disney
produziu cem a scente-lha do seu
gênio invejável: "Mickey na Ara-
bla".

Os dois extremes vfio tocar-s*
no prograanma de quinta-feira, dia11, do Gloria: a emcçSo dramatl-
ca, attlngldii ao mais grráo. em"Culpa dca Paes", e a hllarldade,
em grão nâo mènov, registrada exa"Mickey na Arábia".

"DANCINfJ LADY"
Para cs "fanf;" 

que quasi já ainão contém de curiosidade emtorno de "Dahcing Lady". o ro-mance-"feerle" de Jcan Crawford,
Clark Gable e Franchot Tcne quea Metro-Goldwyn-Mayer la.nçarA
estrendesamente no Palácio, pro-vavelmente em abril, vamos aquidizer como começa c como ac8b:\¦ o lindo film. Isto é, vamos daralguns detalhes do seu inicio é de

i ecanas do seu desfecho. "Dancing
i f,ady" começa cem um conflteto
; no Interior de um café-concerto
I Conhecemcs, ahl, Janle, a provo-cante bailarina, figura que JoaaCrawford Interpreta. Vemca. ahltombem. Franchot To:ic, rapaz dedinheiro, apaixonado por Jcan

que a defende da policia, quaudòesta invado o café-coucerto pararestabelecer a crdem. O fllm saInicia, assim, cem multo movi-mento, muita vibração — e comImmenso barulho feito por WinníeCightner. a 'engraçadlssima 
figura

que vimes em tantos films d«3uccesso, e que em "Dancing La-dy" interpreta uma pittoresca fi-ffura de artista de variedades Nof*u desfecho, "Dancing Lady" étodo um deslumbramento: é odesenrolar do "grand flnale", umesplendor de "feriee": "O Espelhode Venus"! Joan surge, ahl, cmmelo a musicas lindas e toda umalegião de "girls" e ii um sem-nu-mero de scemirks que ^ trans,íermam a todo Instante e revelamsurpresos maravilhosas, Joan surge
jtlluclnaute, linda como nunca.B é per esse e outros motives quoDancing Lady" ecrã um dos rc-tumbantes trlumphos de 1934, n»Palácio...

"STILLS" DE "RAINHA,
CHRISTINA"

O Pahiclo vae expor, depois d«amanhã, os primeiros "stllls" de'Rainha Christlna". o tilm d*Greta Oartr c Jorrn Olihert. soba.'direcção de Mamoullan, que nMi-tro nos dará est? anno. Eesea''«tllls" falarão per elle? meeiTiai,-Mta claro. Dispemam-Kc mui»cominenUirlcs nqui. Elks port^n.cem a um flltn cm que u Metroleunlu Garbo o Giibort. nm filmcom que oa "tua»" ja sonham te-,

r.i;í

du tu, noites.


