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Não duvidamos de que o governo consiga ar-
rançar da maioria da Camara a lei do seu próprio
seguro, e não de segurança das instituições. Não a
arrancará, porém, sem que a monstruosidade seja
antes devidamente acepilhada, descarnada dos in-
numeros attentados que a recheiam contra a decen-
cia do nosso progresso cultural e as mais nobres
conquistas da nossa democracia.

No próprio seio da maioria da Camara é evi-
dente a reacção contra a calamidade. Figuras de re-
alce na bancada constitucionalista de São Paulo não
se mostram inclinadas a subscrever passivamente o
aborto, não obstante sahido da cerebração policial
do sr. Vicente Ráo, famosissimo chefe de policia
dos 40 dias de dominio democrático naquelle Esta-
do, logo após a victoria da revolução de outubro.

O presidente da Commissão de Constituição e
Justiça, sr. Alcântara Machado, que se acha cm São
Paulo, communicou não poder vir ao Rio agora, o
que é, sem duvida, assás sifnificativo. Escolhido
para relator do projecto famigerado, o deputado
constitucionalista Henrique Bayma, em declarações
á imprensa, disse "reconhecer necessário defendei
o Estado contra a subversão de forças extremistas,
mas tambem considerava indispensável resalvar a
liberdade individual, que não devia ser sacrificada,
cumprindo-lhe, por conseguinte, propor diversas
modificações no projecto, nesse sentido".

Estas restricções indicam que provavelmente
outro será o relator, que não o sr. Henrique Bayma.
De resto, parece que os paulistas estão comprehen-
dendo o jogo tenebroso e pérfido do sr. Getulio Var-
gas que, valendo-se da leviandade serviçal do ho-
mem que tel-o-ia eliminado, se pudesse, em 1932,
quer atirar para as costas de São Paulo a responsa-
biiidade da maior torpeza que jamais um governo
engendrou neste paiz contra direitos tradicional-
menle sagrados de sens concidadãos.

Tambem muito expressiva é a attitude do "Es-
tado de S. Paulo", propriedade e órgão officioso do
sr. Armando de Salles Oliveira, o qual, apoiando,
embora, em these, o projecto Vargas-Ráo, tem-lhe
opposto numerosas e judiciosas reservas.

Se a bancada governamental paulista, desço-
berta a manobra do presidente da Republica, que
não teve coragem para pedir a lei, como devia, em
mensagem — quizer realmente afastar do grande
Estado uma responsabilidade tão vergonhosa e tão
humilhante; se effectivamente não quizer que São
Paulo carregue com a inexpiavel culpa desse crime
contra o Brasil, emquanto o sr. Getulio Vargas fica
nas encolhas u:«<_uindo as vantagens de um golpe
que lhe satisfaz aos caprichos e conveniências pes-
soaes — a "macabra" poderá vencer, repetimos,
mas sem a hedionda indumentária com que se tra-
jou nos conciliabulos reaccionarios do palácio Gua-
nabara.

Ha, aliás, um argumento irresistível em favor
dos que desejam prestar ao paiz o serviço de liber-
tal-o da instauração anti-constitucional do estado de
sitio permanente. Esse argumento é fornecido por

duas personalidades de marca do actuai governo.
Qual será o escopo confessado da lei Getulio-

Ráo? O apparelhamento do governo para combater
os extremismos. Ora, conforme acaba de affirrnar
o ministro da Marinha, falando a um jornal, os ex-
tremistas, "não encontram felizmente, nas classes
armadas, ambiente próprio aos seus desígnios". E o
chefe de Policia do Districto Federal, igualmente em
declarações a uma folha, asseverou que "o nosso
trabalhador repelle a pregação vermelha"; que "o
communismo, como qualquer outra corrente poli-
tica extremista, não offerece ameaças ponderáveis
ao regimen"; que "a maioria dos brasileiros, mas
uma maioria esmagadora, não admitte a possibili-
dade de modificação ou ameaça do regimen, parta
de onde partir"; que, finíflmenle, "na capital da Re-
publica e em todas as cidades onde haja possibili-
dade de uma ameaça ou tentativa, a reacção está
perfeitamente organizada, de modo a inutilizar de
prompto qualquer plano terrorista. Não receamos
os "putchs", venham de onde vierem. Especialmen-
te no Rio, dispomos de uma organização bem effi-
ciente, tanto preventiva, como repressiva", etc.

Deante desses depoimentos de figuras do pro-
prio governo, que necessidade immediata existe pa-ra um código de torturas a pretexto de combate aos
extremismos? Esse argumento insuspeitavel de-
monstra qjujj a lei "macabra" não passa de luxo de
prepotência de um poder em delirio!

O Tratado de Commercio entre os Estados Unidos e o Brasil, hontem assignado em
Washington, perante o Presidente Roosevelt e no próprio gabinete de s0 ex„, na Casa
Branca, é um passo decisivo, de iniciativa da grande nação americana, para a intensi*
ficaçào das suas relações commerciaes com o Brasil, de cujos produetos são os Estados
Unidos, já hoie, os melhores e maiores compradores.0^ [~~Nacionalizemos a

nossa divida externa

L

Foi assignado hontem o tratado com-
mercial entre o Brasil e os E. £. Unidos

_—___-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_____-.—_—. • * • f

O accôrdo concluído obedece a base do trata'
mento de nação mais favorecida

t. Como ficou resolvida a importante questão do "controle" cambial
„_-..—,- ® 

A ceremonia da assignatura teve logar no próprio gabl-
nete de trabalho do presidente Roosevelt

ASSIGNADO O ACCÔRDO
WASHINGTON, 2 (U. P.) — Foi assignado o tratado «e

reciprocidade commercial entre os Estados Unidos e o Brasil.
POSTA DB LADO A RIGIDEZ DO® ~"

PROTOCOLLO
WASTONOTON, 2 (TJ. P.) —

Emquanto o secretario <-e Estado,
ex. Cordell Hull, o o embaixador

Sr. Cordell Hull, secreta-
rio de Estado dos Esta-

dos Unidos

Oswaldo Aranha asslgnavam o
tratado de reciprocidade commer-
ciai entre o Brasil e os Estados
Unidos, o ministro Souza Costa e
o presidente, sentados á mesma
mesa, palestravam cordialmente,
constituindo mesmo uma das uo-
tas mals características do acto it
maneira simples e affectuosa cotn
que o chefe do executivo se Siri-
giu aos membros da missão bra-
Bllelra, pondo de lado a rlg:dea d'?,
protocollo.

os rnoniTTOS brasileiros
(.UE TBKAO LIVRE ENTRADA

NOS "MERCADOS YANKEES
WASHINGTON, 2 (TJ. P.) — O

tratado dc reciprocidade commer-
ciai entre os Estados Unidos c o
Brasil, íaz concessões tarlfarla.9
mutuas na base Incondicional de
naçáo mals favorecida.

Segundo os termos do referido
convênio, os Estados Unidos se
compromettem a manter o caíé aa
lista dos produetos Isentos da ta-
xa de Importação, Xazendo ainda
conoessõe» tarifaria» a sete pro-
duetos brasileiros, cujas importa-
ções annuaes montam, a dois ml-
lhõcs do dollares.

Plcar&o Igualmente Isentos da
taxa de Importação doze outroa

produetos procedentes daquelle
pala sul americano, cujas Impor-
tações montaram, no ftnno de
1933, a 78 milhões.

O aocordo supplementar estabe-
lece que o Banco do Brasil des-
envolverá todoa os esforços para
adquirir sufflcientes cambiaes des-
tlnadas ao pagamento das suas
futuras Importações procedentes
dos Estados Unidos, determinando
ainda que, com o saldo dessas
cambiaes, o referido estabeleci-
mento bancário brasileiro irà 11-
quldando gradualmente as actuaes
dividas commerciaes.

O Brasil, por sua voa, concor-
da em reduzir os direitos que pe*
tam sobre numerosos producU?
norte americanos, Inclusive auto-
moveis, pneumaticos, rádios, tin
tas, vernizes, sabões, frutas cm
conserva concordando ainda em
nfto augmentar a taxa de Impor-
ta-jão que Incide sobre as frutas
iiescas, machlnarla agrícola, re-
frigeradores, motocycletas, mach;-
nas de escrever e f lVms cinemato-
graphicos, emquanto estiver em
vigor os termos do referido fera-
tado.
. .**ralarido ft •*crnl*te«;iPr-*»r*:d sr.".
Summer Wells, sub-secretario de
Estado, declarou que o pacto nfio
estabelece a ooncessfio de novos
créditos ou empréstimos para o
Brasil. Entretanto, é sabido que

Sr. Arthur de Souza Cos-
ta, ministro da Fazenda
e chefe da missão brasi-
leira aos Estados Unidos

e á Europa

Sr. Oswaldo Aranha,
embaixador do Brasil

em Washington

&fir-- JR

Um accôrdo internacio-
nal visando o controle
da producção de algodão

WASHINGTON, 2 (U. P.) -
O Departamento do Estado pu- j
bHcon a carta qne o sr. Cor- J
deli Hull escreveu ao scnndoi
Eyrncs, revelando quc o secre
tarlo assistente da Agricultura
sr. Rcxford G. Tugwcl está ia<
zendo um estudo sobre a possi-
biiidade de nm accôrdo inter-
nacional, controlando a produ-
cção de algodão.

Kcícre-se a carta á solicita-
ção do sr. Byrnes, para quc c
governo brasileiro fosse cônsul-
tado sobre a eventualidade «
diminuir a sua producção de ai
godão, em troca dc determina*
das concessões dc natureza
commercial, c friza quc o
objectivo dos accordos commer.
ciaes é crear expansão nos mer-
cados estrangeiros. Embo r a
acredite na impossibilidade de
compéllir, materialmente, un.
paiz estrangeiro a entrar cm
accôrdo sobre controle formai
da producção. acho «nie. poi
meio dc entendimento interna
cional. um ou outro methodo
de controle da prcducçâo, pndt
ser apresentado ao exame "OÉ

governos estrangeiros. —• Pe.v
so _ conclue o sr. Cordell Hull
— que accôrdo dessa naturezi
está sendo encarado no estucli
cm elaboração no gabinete «»
sr. Tugwc.ll".

e honesta, que, desafogando a.
neva producção, nos permitia',
cm dias próximos, honrar os
compromissos com que nos so-
breearregaram a imprèyidéricia
e a incapacidade i
que nos precederam

'as gerações

a mlssílo financeira brasileira, uma
vez regressando a Nova York, inl-
ciará lmmedlatamente negociações

para obter um empréstimo entr*
os banquelr os '* da quell a cl dade.

O presidente Franklin Roosevelt
iMistlu A ceremonia da assigna-
tura do tratado, que teve lo<*r,
como se sabe, na Casa Branca, fis
Instâncias do chefe da naç&o no.-
tc americana. O secretario do Ei-
tado, sr. Cordèív Hull, firmou o
rtforido documento em nome do->
Estados Unidos, cabendo ao em-
baixador Oswaldo Aranha appòr a
sua afslgnatura como represen-
tante do governo brasileiro.

O novo tratado entrará em "rt*
gor dentro de trinta dias, depol3
da troca das necessárias ratifica-
y">es. O seu prazo de duração é
rie dois annos, podendo, entretan-
to, perder a vlgsncia com o aviso
p;évio de trinta dias.

A ceremonia observada foi mui-
to simples. O presidente Roose-
velt demonstrou grande Interesse
em torno desse tratado porquo é
o primeiro negociado de accôrdo
com os termos do "programma

commercial yankee". Dr.hi o seu
desejo de assistir A ceremonia da
Bóblgnatura.

AS DISPOSIÇÕES QUE REGEM
O IMPORTANTE ACCÔRDO

WASHJNGTON, 8 CT. *..) -f- A
paríê preliminar do- tratado de rs-
clprooldadô commercial, ílrmad«
hoje entre os Estados Unidos e o
Brasil comprehende um total de
cerca'de 1.200 palavras, em que o
feito o histórico das relações de
commercio entre os dois palze-*.

Diz, entre outraB coisas, qu0 o
Brasil e os Ebtado3 Unidos "de-

ram um sent:do pratico aos prin-
clplos enuncUüos na Conferencia
Pan-Americana de Montevidéo ,
onde foi reconhecido que o trtta-
mento Incondicional do nação
mals favorecida, nao s6mente pro-
movo o desenvolvimento dos Inte-
resses econômicos do todas a» na-
ções mas "evita as deslntelllgcn-
clas'de caracter Internacional, a
qu0 da logir Inevitavelmente a P°"
litica de parcialidade".

O tratado de hoje, "delineado
com o propósito de facilitar o ln-
cremento do commercio Interna-
clona', nfio visando, em absoluto.
prejudlcar o commercio das outr&a
nações, pôde ser considerado como
amostra do typo d6 acordes de
natureza commercial que os Esta-
doa Unidos esperam negotlar com
os outro3 paizes".

Observa que o Brasil, logo apô*
a Argentina, recebo a maioria da
producçílo norte-americana. r>;an-
te da criso financeira continua,

Conclue na 6.* pagina

Geraldo Rocha
(Especial para o DIÁRIO DE NOTICIAS)

"LTnformation Financiére", dois, que o sr. Oswaldo Aranha
de Paris, de 10 de janeiro de concluiu, e que constam do "Dia-

1935, á pag. tres, estampa a se- rio Official", de 7 de março da'

guinte nota sobre a divida ex- 1932 e 7 de fevereiro de 1934, —
terna do México: prefiro uma situação clara, leal

"Um telegramma da United
Press declara que o Departa-
mento das Finanças Federaes do
México não permitte a esse paiz
effectuar, neste anno de 1935,
nenhum pagamento a titulo de
sua divida externa. O Departa-
mento das Finanças reconhece,
em principio, a sua divida ex-
terna, mas pensa que o paga-
mento das dividas internas deve
preterir quaesquer compromis-
sos do exterior. No momento
actuai, o governo mexicano es-
tuda a solução do problema dc
sua divida externa e próxima-
niente determinará o seu pro-
gramma de acção. — Apesar
da balança commercial mexiea-
na ser superior á de 19*'!0, pen-
sam as autoridades mexicanas
que o orçamento do México não
comporta, para 1935, a designa-
ção de qualquer somma para pa-
gamento da divida externa por-
que a solução dos compromis-
soa internos absorve todas ns
possibilidades orçamentarias do
paiz. — 0 México suspendeu c>
pagamento de sua divida exter-
na em 1914. Fez um accôrdo em
1922. Fez um novo accôrdo cm
1925. Suspendeu em 1928 e re-
tomou o pagamento em 1930.
Em 1931 fez um novo arranjo,
suspendendo a execução de to-
dos os accordos anteriores. —
A 28 de dezembro ultimo, o jjoyo
ministro da Fazenda telegra-,
phou aó Comitê Britannjco du
Portadores de titulos mexicanos,
dizendo que a questão da divida
externa constituía objecto da
attenção particular do novo go-
\-erno, e que brevemente lhe
daria detalhes dos seus proje-
ctos a respeito".

Assim, pois, estamos em boa
companhia. O México, como to-
dos os paizes latino-americanos,
inclusive a Argentina, vive
constantemente no regimen dc
accordos inexequiveis. Em todos
elles, lucra o judeu intermedia-
rio, e são victimas os portado-
res de titulos, e os pobres pai-
zes desorganizados e explora-
dos.

E' contra esse regimen que
me revolto. E' preciso que os
nossos homens públicos dedi-
quem um pouco mais do seu
tempo ao estudo dessas ques-
toes, que commandam um órgão
indispensável na espécie huma-
na, — o estômago.

A esses accordos rumorosos,
que fazemos quotidianamente,

, aem poder cumpril-os, como os

Devemos, por todos os meios,
resolver, de vez, a situação do
nossn divida externa, encaran-
do, de face, os verdadeiros inte-
resses do paiz, e libertando-nos
dos intermediários parasitas,
que sugam todas as energias vi-
taes de nossa terra.

Quem se interessa pelo estudo
das questões financeiras, fica
sárprehendido por não encon-
trar, nas bolsas brasileiras, mer-
cado para os titulos da divida
externa da União. Estados, «
Municipalidades do Brasil.

Por que razão taes titulos nã»
são cotados no Rio de Janeiro,
em S. Paulo e nas outras bolsas
de nosso paiz ? Será porque o
brasileiro não confie no futuro
de sua terra ? Não, porque ha
um grande sherçádo para os ti-
tulos da divida interna.

Por que motivo o Banco do
Brasil não faz o serviço de ju-
ros de amortizações dos titulos
da divida externa que lhe forem
apresentados, desde que as en-
tidades dèyedoras estejam «m
condições de solver os compro»
missos ? Será para não desfal- ,
car a; commissões dos banquei-
ros intermediários - f.

No momento actuai, os em-
prestinttps mencionados na 7*^ «
8" categorias do "schema" Nie-
meyer, perfilhado pelo sr. Os-

\ waldo Aranha, não têm cam-
biaes para serem pagos, mai
alguns Estados e Municípios,
responsáveis por aquelles cm-
prestimos, depositam os fundo*

Coiiclu-: na 6." pagina

CAMBIO UVRE
Bio, 2 de Fevereiro de 1935
Londres, vista 74S600
Nova York, vista,, 15Ç320
Paris, vista 1S005
Allemanha, vista.. 6Ç120
Itália, vista 1S300
Bélgica, vista..... 3S555
Hespanha, vista... 2$080
Suissa, vista 4$920"
Hollanda, vista.... 10S320
Argentina, rn. $ pap. 3$910
Uruguay, $ ouro.. 6$250
Portugal, vista .... $600

CONCURSO PERMANENTE DO "DIÁRIO
DE NOTICIAS" —¦ Ver o resultado do sorteio de

hontem na 3a pagina«600$000 por dia, p'ra Você!»
Mais 7 prêmios foram pagos honlem - Em Villa Isabel, S. Frandsco Xavier, Tijuca, Estado de Sá, Jardim Botânico, Engenho de Dentro e Cascadura

0 destino da projectada«lei de Segurança»
II!

Âffim.a-se que a maioria dos membros da Commis-
são de Justiça é favorável a um substitutivo do pro-

jecto governamental
Está marcada para amanhã a reunião em que a

Commissão de Constituição e Justiça da Camara dos
Deputados deverá examinar o famoso projecto que se
convencionou chamar de "Se-1!)—
jurança nacional"

Dc accôrdo com o quc ficou
UsentadO na reunião cm que
to' escolhido o .sr. Henrique
layma, para relatar a mate-
*la os membros desse órgão
í#chnlco deverão se pronun-
ciar livremente sobre o as-

sumpto. afim de que o relator
possa elaborar o parecer da
Commi.ssão.

A tendência predominante
entre os membros da mesma
segundo conseguimos apurar,

Conclue nu C* pogin»

Não fora o movimento grevista dos graphicos em
protesto contra a chamada "lei de segurança nacional",

o qual impediu a circulação de nove matutinos na sex-
ta-feira, inclusive o DIÁRIO DR NOTICIAS, e a sema-
na teria corrido magnificamenle. Mesmo assim, paga-
mos IW premios, sendo 7 nn segunda-feira, 4 na terça,
8 na ((Mario, 7 nn quinta e 7 hontem, elevando a ^-U o
total dos premios pagos.

Fornm os seguintes os leitores hontem nipiinhoa-

dos: Sr. Mario Freire, residente á rua Maxwell, 325,
cm Villa Isabel; sr. David João Domelt, rua João dos
Reis, 99, Engenho de Dentro; D. Sophia Pereira de Me-
deiros, rua. Coronel Rangel, 213, Cascadura; sr. Do-
mingos Alves da Silva, rua Anna Nery, 201, S. Fran-
cisco Xavier; D. Eulnlja Guimarães, rua Souza Neves,
23, Estacio dc Sá; a menina Maria Helena, rua Pro-

fessor Gabizo, 104, Tijuca, c Adolf >Veisifík, rua Frei
Velloso, 119, Jardim Botânico,

TUDO O QUE O LEITOR TEM A FAZERl
Torno os 4 algarlnmc» finncs do numero de íivbrlcaçfto do

aeu AutomovcV, do seu App. de Radio, do seu Plano, da sua
Machina de Costura e dos Medidores de Luz e do Gaz Installa-
dos na sua casa. Annote-os no logar para Isso reservado na capa
da Lista de Telephoncs, ou cm qualquer outra purte, e os con-
fronte, todas as manhas, com 06 0 milhares sorteados no DIA-
HIO DB! NOTICIAS. Coincidindo uni dOSsêe mllhare.f com o do
objecto correspondente em poder do V. S., reclnmo o HU pro-
mio polo telephono 23-5015, entro t) o 10 horas da manha. O
leitor podorA, assim, receber, no mesmo dia, tío um a sol» pro-
mios do looçooo, om dinheiro.
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PAGINA DOIS — PRIMEIRA SECÇÃO
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DIARIO DE NOTICIAS
Ite» .«g^MíáâS (Genebra, 2 (United Press - Na véspera do terce.ro anniver^rir. Aü i , ,- , u u a"¦~-^— Conferência do Desarmamento, o sr. Arthur ZLon <„,?? ° d?J.abertura„ dos trabalhos da

! Y0C°u uma reunião da commissão Hp <^,ir-T mndGrson> que presidiu aquelle certamen, con-
CRISE DO CAFÉ possibilidade da instaUaèã™ df uma SÇ-a pam ° proximo dia 18> afim de ser examinada at-fe*. de »* Idelegados do maio prestígio nc^ mSôSa Permanente do Desarmamento. Soube-se queaspecto Politíco_^jggrá!L [WÊíIsSSÊS^ÁncT^'. ^ *. T™ ™ °.

DOMINGO, 3 DE FEVEREIRO DE 1935

tik» qu . p.sl_ atravessando;
tle dois dias a esta datar o
mercado do cate, nas suas
duas praças principaes,
.vem ainda uma vez dar to-
da a razão á critica rei te-
radamente sustentada peloDIARIO DE NOTICIAS em
desfavor do rumo de acção
adoptado c seguido pelo
Departamento Racional do
<"'afc. Não combatemos es-
s i ou oulra instituição pelo
prazer de divergir mas con-
vencidos de que assim me-
lhor servimos os interesses
geraes em foco, conforme
cada caso que se debata.

Relativamente ao assum-
pto vertente, foi o próprioD. N. C, pela voz do seu
presidente, que veiu con-
firmar plenamente a juste-za dos pontos de vista do
DIARIO DE NOTICIAS.
Expliquemo-nos ainda me-
lhor.

Em certa época do anno
Passado, em declarações
feitas com todo o cunho de
aulhenlicidade, o presiden-

,te do D. N. C, sr. Arman-
do Vidal, falando á im-
prensa e, depois, em do-
cumento official, sustentou
firmemente que estava res-
tàbelecidá a posição estatis-
fica do café. Ora, o Depar-
lamento foi creado para a
execução desse objectivo.
Alcançado o mesmo, terá
cessado a sua razão de ser.

Presenlimos, todavia, um
argumento, c vamos apa-
ral-o immediatain ente.
Dir-se-á que restam a sol-

I ver compromissos assumi-
dos no sentido de fazer o
financiamento do café inci-
nerado. Ora, isso não cons-

jtitue motivo por que se
mantenha uma instituição
nascida e vivida exclusiva-
mente para attingir um

pjfim já alcançado.
O poder legislativo, quehoje chamou a si a func-

ção oufrora reunida, du-
rante a administração re-
volucionaria, nas mãos do
poder executivo, dispõe dos
meios quc o habilitam a
resguardar a necessidade
da liquidação dos/encargos
assumidos pelo D. N. C,sem que com isso possa vir
a soffrer, sob outros aspe-
cios, a politica de defesa docaíé. Para isso, temos umavasta apparelhagem admi-
nistrativa e technica. á
qual incumbe o desempç-
nho normal dos mesmos
encargos que ora se reu-

, uem nas espheras dc attri-
buição do D. N. G.

Restabelecida a posiçãoestatislica do café; creadoou adaptado um órgão ad-ministra tivo á tarefa da ar-recadação da taxa institui-
da sob a inspiração de for-uecer recursos" com quecustear a obra da incine-
ração, tudo o mais sc pro-cessará sem maiores diffi-
culdades dentro do própriocampo da administração
federal. Produzimos maílc,
cacáo, fumo, vários outros
produetos, para a defesa decuja siluaçüo commercial-
agricola existem numero-
sos departamentos techni-
cos do Ministério da Agri-cultura. Essa é a verdade
que todo o mundo conhece.

Assim, foi o próprio D.N. C. que veiu confirmar
os motivos, ou pontos devsla que fundamentam acampanha do DIARIO DENOTICIAS no sentido dcser extineto o Departamen-
to, uma vez que a incinera-
Çao, visando ao equilibrio
estatistico do produeto, nãoapresenta mais razão deexistência. Agora a novacnse surgida entre o D. N.C e o commercio cafeei-
ro do paiz, pois que de to-
dos os lados surgem pro-testos contra a situação de
verdadeira balburdia a quòchegou commercialmente o
café, indica melhor do queem outro qualquer ensejo
a necessidade de uma pro-videncia immediata, visan-
do a exfincção do D. N, C,

O TRATADO DE RE-

CIPROCIDADE
Na historia nus relações ponti-

eis e das relações ilo commercio
do Brasil com ns Estudos Unidos,
voo ficar àsslgnaln (ío de modo ln-
rfclovcl o acto da asslgnatura, hon-
tem constimniaciii em Washington,
do novo tratado dc commercio pn-
etnado entre as duas grnndcs nn-
ç8eg.

Trata-se, por sl sô. .dc nm acon-
teeimento tii} singular magnitude,
time circumstancia, porém, lhe
veiu ainda mais servir de moldura
especial.

Itcr. rimo-nos A deliberação to-
mada pelo presidente Uoosevclt,
que desejou fosse o tratado assi-
gnado na própria séde do governo
norte americano, Isto é, na Ca-
sa Branca. Assim, esse documento
ficou equiparado, do ponto de
vista político, il transcendência de
outros actos que se consummarain
naquelle ambiente dc exeepção.

O DIARIO DE NOTICIAS rcjll-
blla-se com Isso o o faz por força
rte um motivo que nos 6 multo
agradável assignalar. Fomos dos
primeiros, digamos o primeiro or-
gfio da Imprensa brasileira que-•mggerlu ao nosso governo o lnl-
do das negociações tendentes a
claboraç.1o de um tratado de re-
clprocldadc commercial com os Es-
tados Unidos.

O que hontem era, pois, uma
nossa suggestão. Inspirada peladefesa do bem publico, se concre-
«za, hoje, em magnífica realidade.
»V nossa política de commercio, cmface da grande riaçííò norte ame-
rlcana, tomou o seu rumo defi-
nltlvo.

Esse rumo é o qüe nos convém.
E o rumo se adapta, sem duvida,
as conveniências, aos interesses
(Ias duas pátrias tradicionalmente
unidas.

A s emendas fatídíícas
MARIO PINTO SEItVA

(Especial para o DIARIO DE NOTICIAS)Na aprect.-/io da questão rPU- com que pud(«, vlv„,-
glosa no Bra.:U dovomos collncar-
nos em ••-. pc-'-> dc vista obje-
ctlvo ou sociológico, censi-' arando
o cathollcismo como um dos ele-

que pudtssj vivcr por sl -
aLandonada ou repudlacla èlia 

'que
ios.se por seu marido ficaria uu-ma situação cie penúria,
çadi . ii.possibilitada

mor.to,s concretos da nossa vlaa lionestamento prover Aeollectl , come um facto histo- ¦ • -
rico como os malg que constata c
estudo do nosso passado e üo nos-
so presci-t;.

Nesse ponto de vista, a Igreja
Catholica constituiria um elemen-
to precioso de defesa collectiva
mantendo-.'* ostrlctamcnte dentro
üo regimm admirável que vigorou
do 1889 a 1930 em nosso paiz.Tal o regimen, sob o ponto do
Vista religioso, qu0 se pôde con-
liderar definitivo para o espirito
brasilei

dc_gra,
quiçA de

- . ... _ sua sub-sls.encla. K.aa situação mudoucompletamente n0 seculo actuai,A mulhcj. sc tornou na sociedade
moderna a igual do homem naconcorrência vital. Ella é a con-corrente do honicm em todas aa
profissões e, portanto, nfio S(»ndomais o casamento pela lei civilum sacramento, mas um contra-,cto entre iguaes. ninguém maupode cscrav-.-ar o seu seme'hant-eo casamento-calabouço quandSe dê um caso de sua víolaç&o iuro. Porque ncssa questão obrigação fundamental d»,' fiàiiia instituição ds 91 po. cada coi-, dade. se o casamento p-fra a leisa no Seu logar exacto, isto e, , civil nào é mais um sicrai .<.-£considerou a religião como um fa- : mas simp)cs contracto .«lateral «ct0 exclusivamente de consciência, j disposição tía Conrtltui ç.o d» in<u,com relação ao ç-ial nilo cabs nem j tornando 0 Indissolúvel, é simtii»*-Docle catar ao srnvp-t—- r.,, n!_„»</'.' mente Cretina -"»»»-í»ii,.-i

Pagamentos no Thesouro
Na Pagadoria do Tliesouro Na-cional ser/Io pagas, amanha. 4 asseguintes folhas do terceiro'dia

útil: Bxtèrnato Pedro TI _ Hos-
pedana do Im migrantes — Conse-Uio Nacional do Trabalho _ BI-bliotl.oea Nacional — InstitutoGeológico c Mineralogica _ Servi-
ço d6 Aguaa _ Instituto de Me-teorologia — Faculdade do Medi-ema — Faculdade de Direito _Instituto de Biologia Vegetal —<-asn do Correcção — Departa-mento Nacional de Producí;3o Mi-ueral _ Escola de Bella: Artes —Internato Pedro II _ ArchivoNacional — Instituto do Surdos-Mudos _ casa do Detenção _Museu Histórico Nacional  Ea.cola Nacional de AEronomia —Bscola Nacional de Veterinária «Universidade do Rio de .Taneiro
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em attriíps constantes com
a producção e o commercio
do artigo cuja tranquilli-
dade elle deveria assegurar.

Uma vez que nos oc-
cupamos do assumpto, não
queremos deixar de regis-
trar, de maneira especial, o
alcance do requerimento
que acaba de apresentar á
Camara o sr. Mario Ramos,
solicitando informa çõessobre os negócios da poli-tica federal de defesa do
café. Esse representante fe-
deral formulou em cinco
itens o seu pedido de infor-
mações.

Lamentamos que aquelle
requerimento circuniscreva
os informes pedidos ape-
nas ao periodo de 1933 e1931. Suggerimos ao sr.
Mario Ramos qife complete
o seu ul.il e opportuno pe-dido de informações, de
modo a abranger nelle oPeriodo de 1931 até á pre-sente data, porque, assim,
teremos subsídios comple-
tos acerca das responsabi-
lidades e dos recursos queformam o conjuneto da
politica de defesa do café,
a cargo do D. N. C. e, ante-
normenle, a cargo do Con-
selbo Nacional do Café.

Completados dessa ma-
neira os objeclivos que na-
turalmenle teve em vista
attender o sr. Mario Ra-i«os, ao formular o pedi-do de informações apre-sentado á Camara precisa-mente quando o commer-cio do café, sobretudo nas
praças do Rio e Santos,atravessa momentos detanta inquietação, será pos-sivel ao poder legislativo•ormar uma noção de con-
junclo, precisa e clara, so-bre a realidade dos factosmais ou menos üesconbe-
cida.

pode caber ao goverr- ou Estado
a minima espécie de interferência
que constituiria uma vlolaçfto oií
gravo offeasa ao espirito moderno.

Eia porque entendemos que o
catholl-'smo, no reglin i da Con-
stltulção d0 1934, vae perder todo
o terreno que conquistou sob o
regimen antei-lor da Constituição
de 1891. Porque o regimen da Oon-
stitulç&o de 91 resolveu o proble-ma religioso, ao passo que o re-
gimen vigor.1.e o tornou outra vezuma qur-tão lgnca ou lncandes-
cento, que levanta permanente-meni-, c cantem, penn .nontenieu-
te accesa a revolta de todos os
espíritos liberacs.

O que está fóra do seu logar
provoca Permanentemente o pro-testo de todo mundo. Dd 1889 u
-930 nio houve anti-clerlcae» no
Brasil. Ninguém o era. Cada un;
tinha a convicção que bem enten-
dia e não ir.commcdava nem podiainconunodar seus semelhantes.'Ias a Igreja Catholica, depois
cie 1930, . *vekcu a confusão dü
momento e consultando as suas
i:adições, e não o espirito moder-

no, inteirar ?r.te infenso a qual-
qutr intro: '-5ão de credos no governo do paiz, a Igreja Catholica.
dizemos, Impoz nos constituintes
hesitantes, na hora co». -.rbada en
que estávamos, a approvação daaemendas r llglosas, que consti-
tuem uma offensa permanente aaconsciência liberal da Nação. Ora
essa offensa permanente levanta
tambía permanentemente umarevolta energlca do espirito na-cional, cuja característica funda-
mental, em toda a historia do paize o liberalismo. '

De maneira quc sob o novo re-
gimen rellg) i, creado pela Con-stltulção de 1934, a Igreja Catho-lica, em logar do s0r uma forçade conservação, o de estabilidadedo paiz, se torna, ao cc. trario, um
el:r ¦ to de perturlv ~~n nerma-r.ente ao lado do communismo dmlegralismo e de cucros factorcauarchlcos.

Veja-se. por exemplo, o caso dodivorcio. E' conquista Vencedora
t-m todos cs palzes civlllzadcs semexeepção, na Inglaterra, na Fran-
Ça; na Allemanha, nos Estadosui 3, -or toda parte. Ora emtodos esses palzes, foi 0 divórcio-ongamente debatido e estudadosob todos os pontos de vista. Edesde que fcl Ir-tltuido em todoselles nunca mal3 foi rev.-gado. Lo-gleamente, 6 porque o divorcio não•so Crn uma necessidade social co-mo tambem n.lo íol de facto cau-sa dessas mult!olas calamidade:
quo se 'he attribuem como corol-larlo.

Pelo que diz respeito ao divorcioom todos os palzes c!vlllza(lo3 o"o que so trata é apenas de con-statar os lnnumcros casos, fat3(!.na.s contingências humanas, enique o casamento Já se acha def.-nltlvamente dissolvido e marldo emulher Já contrahiram rora dalei, nova., nupclas, para' dar a e*.sa situação uma solução legalPorque o divorcio, cm certos ca-eos, é de Direito Natural. 0 , Dl.
tura° 

CiVU afiStíllta no D1reito Na-

Quanto ás garantias necessan,
Para evitar abuso, no divorcio to-
mJ, Ss.leglsIações cU'!s d0 mund.»civilizado eótão cheias de caute-ias c aavertenclas, que no3 sirvamde orientação.'"lhares, 

de jovens brasileiros
hoje deixam d0 carsar-se teme.»u-
sos do que, sendo lnfell7.es nes«t
união, não haja mais nenhuma
salvação ou recuso, c fiquem cor-
demnados a uma tristíssima condi,
ção. Porque o casamento sem o
divorcio, nos casos de adultério
Por exemplo, o casamento ficasendo um calabouço em cuja oritrada se poderia pôr a Inscrlpçào
do Dante: "Lasclat ognl speran.
za, vol ch'entratel"

E assim todas as mais emen''.»*
religiosas sáo absurdas, sao umaoffensa á consciência livre do do-vo brasileiro. No caso. a Intronil,»-
são dos padres na política brasilei-ra tem sIdo um desastrc conipie-w um verdadeiro suicídio da rcligião catholica, por culpa dos padre,. Estes têm o direito d6 pPohl-Dir o divorcio aos seus fieis aosci-entcs, aos catholicos. Mas'taes
Piores não têm o direito de prol-blr divorcio acs catholicos aos pro-testantes, aos athcus, aos posltl-vistas, aos materialistas. E o divorcio existe cm todo., os paize* ct-vl zados. No entanto, a emendareligiosa enkystada idlotamente
na Constituição de 1930 Importeinls:»o, isto é, os padres pro.lbi.ram o divorcio até para os cntho-
Ü?m ,protestantes- materialistas
positivistas, athetis 6 outros, quenfto tèm obrigação de obedecera taes padres. E 0 divorcio existeem tedos os palzes civilizado. eíol permittido expressamente Pei^
?eílo Sl° em CaS° de ad»{'

De facto, tanto o Novo Testa-mento como o Velho Testamentcos livros quc constitiu i a Bíblia'bíise do cathollcismo e christia.'nismo, 'mltttem o divorcio. Pe;.nVelho Testamento o divorcio eraíranqulssimo, e o c ndo nodla re-pudiar suas mulheres tanta. ve-ses quantas qul-esse. successlva-mont.. além de r.-, ,,_ rodia tervarias como . v>, no ca
vt\T S \ 

D!,V!d- ° reS"nen doVelho Testamento é o do dlvorcofranco c liv n.
Em dois trechos do Evangelhode São Matheus, Jesus Christo

Permitte o divorcio expressamenteem oaso de adultério. No prlmelrt(S. Matheus, 5-31), Christo diz oseguinto:
"Tambem fot dito: Quem repu.o an sua mulher, de-lhe carta de '

divorcio. Eu, porém, vos digo quétodo o que repudia sua mulhera não ser por causa de infidelldudr'a íaz ser adultera; e qualquer quoíe casar com a repudiada com-mctte adultério." '
O out;0 trecho cm •. -e Christo

permttte o divorcio é o seguinte
(S. Mathcv.j, 19-6):"Pcrtanto o que Deus ajuntou,nao o separe o homem. Replica-ram-lhe: por que então mandouMoysés dar carta de divorcio e re-oud.ar a mulher? Respondeu Je-sus: Por causa da dureza do vossocoração é que Moysé, vos permit-tlu repudiar vossas mulheres mai-não foi assim desde o principio.Eu vos digo que aquelle quo re-
pud ar sua mulher, exccpto porInfldelldade, e aasa'r com outracommette adultério."

Logo, é absolutamente fóra deduvida que jesUS christo perm.tteo divorcio em caso de adultérioTudo tem que evohar ne^te
fnLln,?°U Z qUe nfi0 eVO]"« «cafossll o Direito das Famílias tam-br-m tem qu0 evoluir
nm--». â phasnnldade.

O DEFWIT~PAULIS~.

TA DE 1935
O D . .IUO »E NOTICIAS foi o"nlco Jornal carioca a denunciaro caracter fantasioso do equilíbrioorçamentário paulista annnnclado

Pfi o sr. Armando de Salles Oli-veira. E' natural que muitos ou-tros niío tenham tratado dlsso t"t« tenham enaltecido a hablii-'Lide ndmmisiratlv. ,io |„terven-for paulista, pois parecem existir
para Isso, para cIofflar o . r Ai-"'ando de Salles. Mas seria'pelomonos ,le esperar q„e „ nrg.1o of.ncioso dos Cítinpos E]yscog
ncr«n,Io "Estado ,|e S. Píui,0„
Jiue 

reflecte a opinião pcssoa, ^interventor, désso aIffuma „ÇSo a respeito.
O déficit existe realmente. In-terrogado pelo „overn„ federal so-

Nacional do Café declarou e de.monstrou & ii,_ nn. «, .
«latentes que nSo tinha absolu-tamente obrl^can «»„^B,,su,u"ur,savao nenhuma de
mm. ao Coverno aaqnelto Es-tado a Importância de 73.000:0008

o déficit c apresentar o equlli-Mo- E- assumpto tftrsl dc dis-
dida dessa Importância a receita
K? 

*'•. Armando aeSalles está abaixo da despesa E
tdo e^"»* 

qUe qUem anuncioutóo estrep tosamente a sua victo-•a .amlnlstratlva neste momentole crise agora ao menos Indlre-
Z?.T ,evp,,casse« «e&SSiInexistência dessa victoria.

Momento Internacional

0 Tratado de Commercio
com os Estados Unidos
Não conhecemos ainda os ler-mos do Tratado áe Commercio,

firmado hontem, na Casa Bran-ca. e na presença do Presidente
Roosevelt e do ministro da Pa-zenda do Brasil, entre o nosso
paiz e os Estados Unidos. Aliás,nao ê desta secção o commenla-no technico sobre o assumpto,
que cabe aos economistas e fi-nanceiros. Queremos apenas sa-lientar o lado politico do accor-áo, que representa mais um laçada política de approximação en-tre os dois paizes.

A tradição da diplomacia
brasileira sempre foi de colla-boraçao com Washington, bas-tando lembrar que fomos os pn-meiros a apoiar a doutrina deMonroe. No caso presente, co-mo estão lembrados os leitores,
foram os americano? que nos
propugera.it esse tratado, qnetWyum aspecto tríplice, econo-mico, financeiro e commercial
Ue outubro de 1933. quando oDepartamento de Estado, nosapresentou 0 ente-projecto atehontem, foi 0 mesmo obiccto deprojunaos esiuaos, acontecênat
que, modificadas no curso dasnegociações, as tarifas brasilei.ras teve de ser alterada a prl-mitiva proposta. Estudadas asnovas condições, foi a nossai^í-ü.iü enviado ¦• Wa.ihingÍoa.Por fim, com a ida da missãobouza Costa aos Estados Uni-áos, as negociações finaes se fi-zeram directamente entre esletitular, o embaixador Oswaldo
Aranha, n.-. technirov ,1a missãoe o sr. Summer Wellez, conse-'
Kinmw, atinai, ser o aocuinen-
to firmado honlem.

O que sc vn(h desde ià dizerè quc esse acto internacional re-
piesentti, com segurança, umesforço de boa vontade, mos-
trando sempre os americanos dcespirito largo c conciliador,sempre que necessário se tor-
nava, afim dc realizar o enten-
nesse tratado não haverá logatdimento. Sabemos apenas que
para restricções de especie ai-
gama, mas para facilidades re-ciprocas de toda ordem, tendo
sido levada cm conta a ciremns-
tancia de serem os EE. UU. osnossos maiores freguezes.

A ivnnèirà neto n""i fn- rc-cebido nos círculos officiaes •>
financeiros a missão Souza Cos-
[a nos dá certeza de que os Es-tados Unidos, empenhados nes-sc tratado, dc que tomaram ainiciativa, tiveram a considera-
rnn devida parn enm -*»- diffi-
culdades agudas que atravessa-
mos e nelle procuraram coope-
rar comnosco, afim de que o
Tratado honlem assignado sejaum instrumento de realizações
fecundas em beneficio do inter-
cambio mercantil e das relações
financeiras entre as duas Repu-
blicas.

POLÍTICA
OS DEFENSORES DA "MACABRA"

O projecto governamental da lei "macabra" está encon-
(rando defensores imprevistos. São plumitivos quc, tendo-se
encruado na mais desbragada e systematica opposição aos
governos anteriores, e, alguns delles, ao próprio governoactual até alguns mezes atrás, se mostram hoje ultra-go-vernistas na defesa da ignóbil tentativa de estrangulamento
de todas as nossas liberdades !

Ninguém esqueceu ainda quc na primeira linha dos
oppositores que encontrou a lei "scelerada" do tempo do
sr. Washington Luis, os mais denodados e perseveranteácampeões eram exactamente os honrados follicularios quedefendem agora com unhas e dentes a "scelerada" do sr.
Getulio Vargas !

O DIARIO DE NOTICIAS não existia ainda nessa
epoca. Mas, se existisse, estaria entre os combatentes mais
irieductiveis, como hoje nos achamos entre os que mais
combatem o texto abominável com que o sr. Getulio Vargas
pretende enxovalhar a cultura do Brasil e submetter os quelhe verberam os desmandos a um regimen de senzala.

Nos não mudamos. Não ha interesse inconfessável quenos faça trocar pelo servilismo aos poderosos a defesa re-
soluta das causas da Nação.

Temos, portanto, a precisa autoridade para estranhar
que os escribas liberaes de hontem se hajam transformado
em caudatarios ou vanguardeiros da reacção, tanto mais
quanto a antiga "scelerada", 

que, aliás, não teve appli-
cação, era infinitamente menos sinistra do que a "macabra"
no estaleiro...

Engane-se o povo, se quizer, com essa gente.

PARA
TODOS

— A tentnçílo das Jolas.
-— Campanha contra a gor-

dura.
Uma superstição floren-

tina.

A nn

AFINAL...?
Este sr. José Américo d«

Almeida a gente nfio sabe o que é
que ello quer e o que * que elle
vae fazer, atinai de conlas. Esta
com tres romances annunclido».
um ou dois dos quaes estilo saiu-
do, se J&. não sairam. Está elelw
senador e é candidato insistente
de sl nics>mo, á preslfencla do So-
nado. Ao mesmo tempo declara a ]
quem quizer ouvir íuo vae so atas- !
tar da politica para se dedicar ex- ]cluslvamente á literatura. Estkt*
apenas tomar posso para renun- i
ciar immediatamente.

Em que flcimos? E' político ou ,
é literato? Pôde perfeitamente jser as duas coisas. Nfio achamo» |
quo ellas se excluam. E' até uma I
prova do Intelligencia, desde q\ia
so trate de um bom político e d«
um bom literato. O sr. José Ame
rico é bom literato, mas é máo
politico. Faria bem cm .cumprir ¦
que annuncia. Em todo caso. f.
preciso decidir: ou acceita mesmo
ss duas coisas ou fica apenas U-

tas. Todas sfio más. Faça-se um
esíorço. Arr.".nje-se outra mais ac-
celtavel.

A PRIMEIRA TRIN-
CHEIRA

O quatriennio do sr. Getulio
Vargas apenas começa. Politica-
mento elle mal acaba de esboçar
ns suas linhas fundamentaes, nes-
se projecto macabro que está na
Commissão de Justiça da Camara.
Falta ainda muito, muito, para
chegar normalmente ao seu fim,"...Tudo podo acontecer

Quo será de mim então ?...
tem o sr. Getulio Vargas o direito
de perguntar, como na modinha.

Pois. apesar do niuito que falta
o do tudo que pôde acontecer, já
ha no Brasil poetas eme estão pen-
sando cm conseguir para si a fu-
tura presidência da Republica, na
suecessão do actual chefe de Es-
tado, Um delles 6 o sr. Flores da
Cunha. A compra de um matuti-
no desta capital, feito ha poucosdias pelo interventor gaúcho, é o

terato. O que nfio está positiva- | Pr!m.<;iro passo para isso, na sua

e ""ccomnio
a?tual da huma-

Era Justificado.,,, © horror comque so encarava o divorcio
gamento .-- anti-Nesses tempos prlmltl-

concurso no Ministério
da Justiça

metiça. eosraphia. historia doBrasil e Direito Constitucional !Administrativo „o concuriõ £«•*!• offleal do Ministério da Just,.«Cn. estão sondo cham.,<i„o n„„.
tih.T

vos em que í^„,£™ *™& ! ** W
inormo, inferior, -.em ríòtíSto ' 

?^-0*

endo chamados ama-os sesrulntes ca. diUatov paliar.de Alencar, Joaquim do Al.motda , Albuquerque. Alnmiro Bj.«a Buy, -,e Barros. Atallba Pe*.dc Pauis Nelson Ma-waldo Vlcento. La,Ir„ -j,
nojrigrucs. JUr|» Jp. f

BASES ACTUA.

RIAES^

Vm dos males fundamentaes
que, cedo, vieram desacreditar o
systema das caixas de pensões e
aposentadorias, se refere íl falta de
base actuarlal de que se resentein
essas Instituições.

Quando falamos cm descrédito,
ou empregamos essa pnlavra, 6
claro quc nos referimos exclusiva-
mento ao lado financeiro da ges-tilo dessas ealxas. Como 6 possi-vel assegurar a estabilidade finan-
ceira de uma Instltulçílo. sobre-
tudo dc uma Instltulçfio de pre-videncia social, quando so com-
metto . ImprecançSo de nfio rto-
tal-a de cálculos actuarlaas pre-clsos?

Todos reconhecem essa verdade.
A própria administração da pastado Trabalho a proclama.

Ma», quando se trata de exe-
cutar uma reforma quo supra aslacnnas geralmente apontadas ereconhecidas, começam as diffi-
culdades. ora, qualquer systema
do organização, relacionado com«orvlços de pagamentos, tem queser prevlzlvcl com exactldflo.

Assim, as rendas maiores dascilxas de pensOes devem ser ro-bradas em fôrma e base directa-
mente relacionadas com as obri-
gaçfies de pagamentos que sobreellas Incidirão, o que se verifica,
porém, 6 o contrario dlsso.

Fazem-se promessas de grandesvantagens, em contrapartida decontribuições modestas, promes-ms que as caixas nâo podem cum-
prlf.

O remédio consiste, pois, em re-conhecer qne f .Ita baso actuarlal
á InstltnJçao, procedendo-se a nmareforma capta de dotal-a
base. dessa

Motta o Albuijuoniue. Manoel n,
Oliveira Campos. José Geraldo No-(meira da GamH. Mario Pinto doAmaral. Tito Franco de AlimeiUs.
Antônio da Silva ltamoa. Eduardo
de Drummond Alves r AcquHinoMoita Junior.

mente direito é declarar <íUe pre-
tende renunciar aos prazeres fala-
zes da política para so dedicar
exclusivamente ás letra»-, e ao me-»-
mo tempo disputar com unha3 «
dentes a presidência do Senado
cargo para o qual sem duvida
nenhuma nfio tem voeaçáo.

TODÃS~MA'S
Por essa e per outras é quc o

caso da presidência fio Senado n5,<-
se resolve. Ha tres soluções .-m
vista. Uma ê 0 sr. José Américo
Outra é o sr. Medeiros Netto. A
terceira é o sr. Alcântara Macha-
do. Devemos dlzpr lealmente *|Uo
nenhuma dessas tres soluções <*
solução. Todos os tres são em
maior ou renor medida; entra.
Indicados para o posto. O sr. Al
cantara Machado já se considero
tomo mais ou menos afastado do
cogitações. Pcrque esteia doente,
porque se reconheça que o set;
temperamento nfto se presta par»um cargo tfio delicado, cm -jue m
e*ige tanta diplomacia, ou po*
qualquer -utro motivo, 

'o 
certo t

que, para multo3 dos seus pro
prlos amigos, embora no grosso
dos círculos politlc-js elle ainda
c ítlnue sendo f.*.lado, já cstflfóra das combinações.

Ficam, entretanto, os srs. Jos<'
Américo e Medeiros Netto. E' uma
Infelicidade pnra os futuros tra-
balhos do Senado. Dlz-3e na Ca-
ms":» que o sr. Alcp*-'ar- Mach*
do na pr?s'-'- .cia seria um inci-
dente por dia. O sr. Medeiros
Net1- serfto doi5 e o sr. José Ame*
rico tres. No antigo Senado nfto
havia "leader" da maioria. Por et-
feito da tradlçfio de Pinheiro Ma.chado, o "leac*- » era o **roprlo
presidente, ou, falar oom «caetl
dfto. o vtce-presldente, pols 0 prP-sidente verdadeiro era o vlce-pr«-
sidente da Republica. Desta vei!
nâo se sabe ainda como 6erâ orgu-nlzada a Camara Alta. Mas. dQ
qualquor maneira, o Presidentesempre será um • leader" interno
um dircctor de trabalhes em cer-ta medida mais importante do qu«o próprio "leader" da maioria naaccepç&o commum desse titulo. Ofr. Medeiros Netto Já fracassou níCamara. Fracassou Inteiramente.
Por que tentar outra vess no 8e-nado? O sr. José Amerlcò só afiofracassou lá, porque nfto esteve 16dentro. Ma3 fracassaria. Tem ag-
gravados, as mesmos defeitos dorepresentante bahiano. NSo pare-oe sufficiente? Nfto serU o caso d*desistir?

A presidência do Senado precisade um homem hábil, cheio detacto, flexível, polido. Prccl,atambem d0 um hemom d grandaenvergadura política, da grandeautoridade. E' o segundo posto daRepublica. A Importância do Se-nado, pela nova Cc ..'Mtulçfto 6multo maloT do que pela antl_a.A elle comrHirft controlar o func-clon.mento dos outros poderes.ToJas essas cl-cumstanelaj des-aconselham Inteiramente os nrmtfscm voga. a politicn do;. Inantatem resclvldo mal tode . o, cnso»
sem exeepção, que Ihe 'ém sido-presentadoi. Este aln.U <e ar.hi.

opinião
— E* a primeira trincheira paraa futura batalha presidencial, di-

zia-nos uma pessoa informada c
influente.

Mas o sr. Armando de Salles
Oliveira, lá de S. Paulo, está pres-tando attenção e tomando nota. O
sr. Flores da Cunha não tem ne-
nhuma, absolutamente nenhuma
possibilidade de ser o presidente,da RepuMica, na suecessão do sr.
Getulio Vargas. E" eompletamèn-
te impossivel. Não dizemos isso
porque acaso não concordemos com
o seu nome. E* questão á parte.Tambem não concordávamos como sr. Getulio VarCas e elle foi Dl-zemos examinando objectivamente
a situação. 0 sr. Flores da Cunha,
por mais jornaes que compre, pormais que faça, não será o tuturo
presidente. Talvez não seja tam-bem o sr. Armando de Salir-s E*questão a resolver. Ha quem opine
que um excluirá o outro. Mas épossivel quc o interventor riogran-denso nao tenha força nem paraexcluir a candidatura do a,ü Col-lega de S. Paulo.

BOM COMEÇO...
Com essa sua lei de "segurança

nacional» na qual o governo ,1o-
n«A 

"a/ «PemnsM. ello atéagoia só está levando desvanta-
gem. Basta considerar o desenvolvimento de influencia que a „PP .s çao tem alcançado no seio da opi-nião. publica. 0 plano governamen-ta era evidentemente o de se fer-taleccr contra essa mesma òpp^j.çao. Pois, se era isso. os resúrfà«os lhe estão saindo ás avessas Edepois, com leis e tudo lhe sé-immm^^^i-&"mi
cólera dos elementos democráticose do grosso da opinião dirigida . e-Ios seus "loaders" 

eontra os seuspropósitos dictatoriaes.

REGRESSOU Õ~Ír. CURISTIA-
NO MACHADO

inPe'° t™™ nocturno mineiro che-gou hontem, de Bello Horizonte odeputado ChrisUano Machado.
OS MINISTROS ITINERANTESDeverão estar de volta ao Rio,na próxima terça-feira, os nilnütroa Macedo Soarei d ,s?Rel&£

Stm"«; Vicente Ráo, do Inté*Orl0dB,l0n *™B*< d^ Âgrieiítu.
Jo'rrIS« 

? aChn7 Cm CnI"P0S doJordão, acompanhados do sr Ar-mando de Salles Oliveira, intei-ventor cm S. Paulo e Armando VM-
Sal'^'^^ »»•*—*. Na-

ns«o dinheiro Infltnamcnta
desvalorizado e com as trl«fr.
apprélicnsOcs que Infunde em
tnda gcnt.e a situação Inquietiin-
lc do paiz, os ricos tratam de
Bcautclor a sua fortuna na prn-
priedade Imnioblllarla e na
ncqulslçfio de ouro e pedra»»
preciosas. B ha lio.lc tanta Jóia
dc alto prnea em poder dos rl-
cos, que ns deixam lis vistas il*
quantos lhes freqüentam a casa.
Ora, como a tentnçfío pelos bri-
lhantes e outras gemnias e pcla«i
pernlus sempre lia de ser Irre-
Slstlvel nos qne nfio as... po;<-
suem, natural é que de qunnil'*
em quando essas custosas precln-
sldades de luxo desapparcçam, o
estolrem os correspondeu tes rs-
candalos. Escândalos, sim, por-
que ns qtip se npronrlam de (ar»i
,|olns li-ramente são catiinn" iie
pé rapado..;. Nestes últimos tem-
pos tres desses escândalos nccnr-
rcrãm na chamada alta socte-
dade... Tres damas nndaram rm
voltas rom n policia. Pnhres riças
Evas, que nflo resistem ft tenta-
çâo contra o fausto das amigas...

-»,-, J£

A 
gordura 6 útil e coiivenlen-
te? Ucferiino-nos á gordura

humana. Hoje cm dia, quasi nin-
guem quer ser gordo. Nem hn-
mens, nem mulheres. Esta-,
principalmente... Mas muita
gente — a gente que não c, ou
n.lo tem pretènçõès a elegante...
— ainda acredita que a gordura
possue a sua utilidade. Por ex-
cmplo: quando o Indivíduo adoc-
cn. A moléstia encontra mult*
banha a desbastar. fattga-se e
vae embora ou mala menos de-
pressa... rom esse ponlo de vl?-
ta, entretanto, não concordam os
médicos, que unanimemente
aconselham a magrezu, desde
que nflo seja propriamente phy-
slologlea, mus esportiva. O In-
dlvlduo troca os «ntos pplm
músculos. ,São conhecidos os ef-
feitos da campanha "magra",
feita na Argentina pelo celebra
proressor Escudem. Em coiisc-
quencia, a municipalidade <ir,
Buenos Aires creou o Instituto
do Moléstias da Nutrição. Coma
menos, beba menos c seja spor-
tivo. His a regra. Abaixo «•*
gordos n qs gordas! No Rto. do '
ha multo, meninos e senhoras
chies passam fome para nflo en-
gnrdar. Estamos preparando unia
raça do espetos...

¦V- -Y.

OEGCNDO velha lenda prlvnti-*J va da cidade de Florença,
Christo. ao subir ao cio, levotr.
comsigo... uni grlllo. Dessa len-
da nasceu um curioso costume.
Burante a semana que preced»a Ascensão, os grillos são vendi-
dos em todas as esquinas dentro
de minúsculas gaiolas de ba mim.
Todo bom florentino, rico ou po-bre, religioso ou Indlfferenlc,
compra o seu grlllo e zela porelle com o maior carinho, porquafls máximas desgraças sc abate-
rão sobre aquclle cujo grlllo mor-rer antes da Ascensão do senhor.
Nesse dln, logo após a missa, os
grillos são levados para ns |ar-dlns públicos. Ahi, num am-blente ruidoso de festa, rebentao coro agudo dos Insectos en-
galolados. Fnsta.ami.se; então asMmlllas sob as arvores e, por eu-<re gracejos e apostas, as galou-nhas são abertas e os prlsloncl-ros soltos no chão. Se um grlllo«alta alegremente, o dono será
prospero e feliz o nnno Inteiro.f>R. porém, so limita a arrastar-*e pela grama, conto o donona certa, com algum Infortúnio,
tata superstição c tfto forte, q„8os amorosos submettem a evpc'lendas o sc„ noltado. se ossçu-s grillos não saltam, multo,ficam sen, coragem para casur-

O TEMPO
Previsões

horas : para hoje, até ás 13

»B'lci° Wer.1, Nictherov •
vP£M, 

R'° - remP° : «nata!
n!,.'of Chuvas e tr°voadas. rem-peratura: estável. & rio,tp, ei6melevação de dia. Ventoso frescos.

em
variáveis

- ,. ° ELEITO MINEIROPa.tando apenas apurar duas
S*CUJ(? te™^<» nfio m
s£S&,a crd€m de «nocaçâo m
mmt$*-Ía* dOS "W«»««toí o V-
Min^d°^° mt0 de °utubro em
deral on» candidatos do p rM. e vinte « sete do Partido Pro-SMta e. i oamara BsSíquatorze e trinta e qiIatro M™Ídat^.^rc.poct.vamenl. dc S.

KVu * Camara *"****-
P«lo P. R. m., o dr. Arthur Ber^nardes, « pei0 p.Pendente. Procuro' rc,o'vel-a" bem."' tó^lTcarlS P" ° ÜT' A""

Ha duas ou tre» soluçóej propo»- do chapa. 
' que foram cabeças

Temperatura na véspera • ma-xlma. _8,7; o mínima. 24.4.'

Os contractos reíerentes
ao imposto de transportes

de duas companhias
estrangeiras

zenda, foi remettido, ao presi-dente do Tribunal de C$3*os processos referentes aos ter-mos de accordos firmados coma Companhia Maritima Beitra(Lloyd Royal), S. A.,ec™.

Tnl?M r 
A-,co"*ií?nataria d»Sociíte Generalo de TransportaMantimea á Vap«ur, do Mara"«ia, pnra a arrecii(|aça0 do ira-posto de transporte.

mmmwi' ül Ji
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Cada vez mais precárias as condições dojlf
Commercio e da Lavoura do Café l=

A indifferença governamental deante da angustiosa situação do mercado

Em sessão permanente a direetoria do Centro do Com-
mercio de Café do Rio de Janeiro

¦ii!iiiiiiiiiiiilliiiiiiiiiiii''''iii'ii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiini.
____ , __ _

* Paralysado, inteiramente paraly-
tado, continuou hontem o com-
j,i„rclo do café.

Tomou vulto, cresceu mais, o
pânico estabelecido clebdo O ins-
tmto da retirada brusca, e cho-
cante, do ren sentante do Depnr-
•'..•*, *i .o Nacional do Café, da
Bolsa.

Conhecidas, nos .eus detalho**,
a-, providencias solicitadas a5 au-
torldades da Republica sobre a
crave situação do commercio e d»
¦jnvnura de Café, nfio se tem no-
¦tie1- ''c procedimento algum ol-
Xlclal, nii cbstante a declaraçllo
íorrhál do sr- Armando Vidal de
tpie Rc a crise permanecesse Por
mala dois dias o D. N. C. volta-
rin ao mercado.

Deanto do alarma, a cllrectorli
do Centro do Commercio do Caí»
do Eio de Janeiro conflnuou bpi-
tem em sessão permanente.

Sr. Pedro Vivacqua
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Os trabalhos foram presididos
pelo fr. Gylvlo Figueira. A*
íbrll-o. hontem, o presidente de'i
conhecimento a toc'.os do haver «
dlrcctoi-la do Centro transmlttldo
¦uni telcsramma ao sr. Getul'c
Vargas, telegramma esse que *r»
do conhecimento gemi, publicado
tpie tinha sido em quasi todos os
Jcrnn-s.

.V r__esa tomou parte cs srs.*;
fcylvlo de Chermont, Jullo Motta n
Cid Braune.

O sr. Sylvio Ferreira tez uma
Apreciação detalhada da situação,
e o sr. Souza Duarte propoz que
ícp.se dirigido um telegramma Jir.
eu!;ir á todas ns associações e
c.ritrc, -a*Tceiro3 dô palz.

I Tambem usou da palavra o sr.
Vicente Meglaloro, que dlase, entrí'outras coisas, ser angustioso o
momento por que estão passando
o commercio e a lavoura do café.

TM TEI.ECiRAMMA DA SOCIE-
DADE RURAL BRASILEIRA

O sr. Pedro Vivacqua, em se-
¦guida, leu um telegramma rece-
bidn da Sociedade. Rural BrasllOl-
ra, concebido nos termos seguin-
tes:

— "Temos a. honra de comnvu-
i.lcar a v. s. que expedimos nesta
data ao senlior pres' '.ente da Rn
publica o seguinte telegramma:"Em face das declarfçôes t^lta
A ímorpnsa do Rio pelo presidente¦do D. N. C, rebelando completa
desorientação nos negcclop de ¦•nf1'
e aggravando a situação Já angu»-
ticsa que at-av-.ssr.rn n 'avourn *
o sommp lo deasc produeto, a So-
c ...ade Rural Brasileira cumprt. _i
deve,- de levar ao conhecimento *.<¦
v. Px. que retira toiln e qUalqUei
epoio ao pro^.dento do D. N. -..
Respeitosas saudações. — Soclo
d^de Rural Brasileira —

EM NOVA YORK
Uma forte queda nas

cotações
,$ó o mercado dispo-

nivel está firme
NOVA YORK, 2 (Ü,

P.) — O mercado do ca-
fé a termo registrou du-
rante a semana novas
baixas em conseqüência
das noticias aqui divul-
gadas no sentido de que
o Departamento Nacio-
nal do Café do Brasil
suspendera as compras
do referido produeto no
Rio de Janeiro.

O typo Santos decli-
nou tie 16 a 20 pontos,
emquanto o lypo Rio
baixava de 18 a 21.

O mercado do dispo-
nivel funecionou firme.

U

£'<?

A sua prc;.osta foi acceita p<n
unanimidade, e, Isto posto, o pi*e-
sldente submetceu 4 apreciação da
Casa o seguinte telegramma *.

"Exmo. Sr. presidente da So-
ciedade Rural Brasileira. — Com-
missão abaixo assignada, j >r d»*
legaçao poderes assembléa hoje re-
unlcla Centro Commercio de Ca.rP
do Rio de Janeiro, que tomou oo-
nheclmento telegramma dirigido
v. cx. presidente Republica, reti
r.--._do apoio Dr- itamento, pelo
alhelamento conjunetura merc-id».
vem manifestar solidariedade atti-
tude rural. N5o comprehendendo
s? pc~sa assisti- Indifferent--, rui-
na principal riqueza nação pela
passivldadi dirigentes poTMca ca-
feelra que, desprezando systema-
tlcamente cooperação lavoura o
commercio, continuam Pxlglr sncvl-
flck., acima nossas Possibilidades
econômicas, quer quanto tributa-
ções, quer quanto monopólio cam-
blal, suggere reunião Rio tr>dns o-
tidades IhteréiaEadas para acção
unida Junto sr. presidente Repu-
blica. Preços externos precisam
baixar nivel concorrentes pela re-
ducção tributações anti-economi-
Cas sem maior aviltamerto preços
mil réis. Centro Café continua
sessão permanente, merendo para-
lysado. Cordiaes savd-ções. —
Sjdvto Figueira — Pedro Vivacqua
— Jullo Vieira Motta — Galeno
Gomes."

A INCONSCTENCIA DO SR.
ARMANDO VIDAL

O D. N. C. acephalo !
A propósito da viagem, nnle-

hontem á noite, dos ministros do
Exterior, da Justiça c da Agri-
cultura a Campos do Jordão,
onde, com a presença do inter-
ventor paulista, sr. Armando de
Salles Oliveira, deveriam assis-
tir á inauguração dc um novo I S
sanatório naquella localidade, | £¦
registrámos hontem a impres-1 ~
são corrente cm alguns meios
cafeeiros de que seria ali dc-
batido, entre aquelles represen-
tantes da administração federal
e estadual, o momentoso caso
do café.

ean HARLOW
a querida e famosa estrella de Hollywood vae revelar ás moças bra-

fileiras o segredo mag nifico da sua belleza!
üm 36 pequenos 

"artigos" Ulustrados, de 50 palavras cada
um, a serem publicados exclusivamente no DIARIO DE NOTI-
CIAS, a encantadora artista traçará um verdadeiro programma,
baseado na sua própria experiência, para a conquista do supre-
mo bem que é, para a mulher, a posse integral da Belleza, em to-
das as suas manifestações de encanto e seducção.

A partir de hoje, o DIARIO DE NOTICIAS fará diariamen-
te, a publicação desses surprehendentes conselhos de Jean Har-
low nos quaes a famosa artista revelará com raro sentimento
de solidariedade feminina e de desprendimento:

íS3S2vS.

BRASILEIRO
E* o Mais Forte Traço

de União Entre os
ESTADOS

Do fBEMSIL

(a.j -

P H 11 f fl ° RAD1° qu€
1 «I 1 Ij \j \J mais se vende
Adqulra-o com vantagens ex-
cepelonaes è rua B AIRES 70
(23-0305) — Serzedello Mendes

Bento A. Sampaio Vidal, presi-
dene."

JUSTIFICANDO «UMA PHO-
POSTA

Ainda com a palavra o sr. Pe-
dro Vivacqua áriolyàpu a política
actual do café, para combatel-h
vehementcmeiUe.

Depois de numerosas e *em íun-
(¦lamentadas consi derações, termi*
nou por fazer uma proposta **.<>

sentido de ser passado um tete-
gramma â. Sociedade rural Bra-
sileira, bem como a todas as en-
tidades Interessadas, ccnvldan-
do-as para uma grande reunião no
Eio afim dc ser estudada, em
conjuncot. a situação do merca-
do do café 0 «s dlíjctrlzes a ob-
scrvai.

$ por dia, p'ra Você!
Concurso do DIARIO DE NOTICIAS

Especialmente licenciado pelo Ministério da Fazenda, D O. de
10 de. outubro de 1934 — Priori dade de privilegio assegurada

pelo deposito n. 14 384. de 23 de cnitubr,, de 193.

Resultado do sorteio de hontem, 2-2-35 ;

premio — Automóvel

2581
premio — App. de Radio

5909
• premio—Mac. de Costura

3857

4" premio — Piano

4829
5" premio — Medidor de ltd

3291
64 premio — Medidor de gaz

5721
Verifique o leitor se o numero de fuoricaça0 âo

motor do seu automóvel termina em 2.581, se o do seu
apparelho âa radio termina em 5.909, se o da sua ma-
china de costura termina em 3.857, e assim por deante.
No caso de coincidir qualquer dos milhares sorteados
com os quatro finaes âo numero de fabricação do obte-
cto correspondente, em seu poâer, caber.lhe-â um pre-
mio de lOÜSüüü em dinheiro Para reclamai.o, basta te.
lephonar (23-5915), ou communicar-se pessoalmente com
o encarregado ão concurso, hoje ãas nove ás âez horas.
Feita a communicaçao, o ÜIARIO D2 NOTICIAS man.
dará pagar NA RESIDÊNCIA DO LEITOR, o premio
obtido. Todos os prêmios prescrevem hoje, ás âez
horasl
o encarregaao âo concurso, amanhã, âas 9 as 10 horas.
obtido. Toâos os prêmios prescrevem amanhã, ás âez

PltEMIOS PAGOS HONTEM
Sr. Mario Freire, residente á rua Maxwell n. 325, V11U
Isabel, com a machina de costura Kohler n. 1.737.239
(inl.har 7.239, sorteado ante-hontem).
!Sr. David Joilo Uomett, residente á rua José dos Bels
n. 99, Engenho de Dentro, com o medidor de luz nu-
mero 1.933.694 (milhar 3.694, sorteado ante-hontem).

— Sra. Sophia Pereira de Medeiros, residente á rua Coro-
ncl Rangel n. 213, Cascadura, com a tnaohlna de cos-
tura Singer n. JA-807.239 (milhar 7.239, sorteado an-
te-hontem).
Sr Domingos Alves da Silva, residente & rua Anna
Nery n. 201, em 8. Francisco Xavier, com o medidor
de luz n. 843.694 (milhar 3.694, sorteado ante-hontem)
Sra. Eulallu CJulmarfles, residente 6. rua Souza Neves n.
23, Estacio de Sá, com o piano Pleycv n. 100.635 (mi-
lliâr 0.635, sorteado ant*-hontem).

319 — Sru. Marln Concelçfio, residente â rua Professor Gabizo
n. 104, TIJucn, com a machina de costura Singer nu-
mero GO-157.239 (milhar 7.230, sorteado antc-lionteni).

320 — Hr. Adolf .Vclslsk. residente i rua Frei Velloso 110, Jar-
dim Botânico, com a machina de costura Singer nume-
ro G-9.197.239 (milhar 7.239, sorteado ante-hontem).

podem concorrer diariamente nos premloi todos os habl-
t.*int"s d» Districto Federal « Nictheroy.

311

315

311

317

318

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

Como vem mantendo o en-
canto invejável dos seus
formosos cabellos louros;

¦ Como utiliza o "baton", o
"rouge", o "crayon", o
pó de arroz, o creme, a lo-
cão, o perfume;
Como vem conservando

sem macula a sua pelle
e encantadora!fina

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

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
simples!

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

-t Como consegue dar ao
"flirt" a verdadeira ex-
pressão da elegância mun-
dana;

— Como, emfim, pôde ceie-
brizar-tc pela estonteante
belleza que todos lhe co-
nhecemos através do ci-
nema. ¦
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AMPARA 20.000 BRASILEIROS
RETÉM OURO NO PAIZ

AUGMENTA A ECONOMIA
NACIONAL

FAZ O INTERCÂMBIO DOS
ESTADOS

CONTROLA O FRETE

Um

Essa hypothese era admittida
em face da estranhavel inclusão
do sr. Armando Vidal, presiden-
te do Departamento Nacional do
Café, na illustre comitiva do
embaixador Macedo Soares.

Hontera, entretanto, consegui-

mos apurar o nenhum funda-
mento da supposiçao cm que fi-
cou a praça do café ao ver par-
tir o chefe do I). N. C.

O sr. Armando Vidal não foi
tratar de assumptos de café. No
momento culminante da crise

quc envolve os negócios do nos-
so maior produeto de exportação
s.s. afastou-se apenas para ter

o prazer dc passar um ou dois
dias na importante com
do.s ministros...

O sr. Armando Vidal é, posi-
tivamente, um inconsciente l
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GRAVE DESASTRE Ml-
TIMO NU BARRA DE LISBOA

15 mortes
LISBOA, 2 (U. P.) — A'

sal)ida tía barra <le Lisboa,
o navio portugue;. "Jnpi-
ter" abàlrooü um barco de
pesca que foi ao fundo,
morrendo 15 homens da
sua tripulação de cincoen-"
lá e um.
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(Euamo o Odol)

Quando Fathma, a more-
na, passou, um dia, nas ruas ¦*=

¦^do Cairo, com a cara des-
f coberta, foi um escândalo!'¦^vj» 

As mulheres nqo podiarr
acreditar; os homens es

cancaravam os olhos, atur-
didos! Oh! Onde tinha dei-

xado aquella louca o véo
sagrado!?! Mas, depois,

todas as mulheres adheri- J?
ram á Fathma/ e os homens

não quizeram outra vida...
Revolução do ODOL. Desde

que appareceram lá a pas-
ta e o liquido maravilhosos,

==" o desejo de mostrar o es-

plendor dos dentes e a deli-
cia das boceas radiantes,

esse desejo foi mais forte dc

que a vóz do propheta, e a
tradição se apagou como a

sombra da noite nas águas
ao nascer do sol..,

HP

li:rí postos, candidatos.
Vae haver concurso no

Ministério da Agri-
cultura

Conforme já foi noticiado, an-
teriormente, vae hav?r concur-

i so para o prehccliimento ilos
j cargos vagosj iniciaes, de Ajií-

dantes e Stib-Assistenles do Sor-
viço Technico do Café, dj Mi-
nisterio 'da Agricultura, O sr
Odilon Braga designou o dia 20
do corrente para o ;ricio diisse
concurso qne constará de prn-
vas escripta, pratica e oral. po-
dendo esla ultima consta** de
prelecção sobre um dos proble-
mas do cnfé no Brasil e -'na so-
lução technica, terdo ?ni visca
a racionalização cultural e pro-
ducção de cafés fnos.

Srt poderão tomar parte nes-
se concurso os candidato? .rir,-
criptos, agrônomos diplomados
por escola reconhecida e qui» ts-
nham seus diplomas reg*sfradps
na Direetoria do l.n-iho Agri-
cola do D. N. P. V.

As provas serão realizadas,
a partir das 13 horas do dia 20
do corrente, na Escola Nacional
de Agronomia, cila á Fran Ver-
melha. nesta (.ap'ta

grito de alarma!
Estão sendo íeiías as manobras para a elevação daí

larifas do porto de Santos

üm editorial da "Gazeta «ie S. Paulo"
Ila cerca ds> uni mez. cniiiincn-

1111:111111=, nestas eoluinna.s a altl-
tude corajosa do sr. Oscar Wcin-
selienck, cnmo director do portos,
e. ao mesmo tempo, director dus
IHiins de Santos, dc f|"e 6 presi-
denic o sr. Giillliermc Guinle apro-
voltando :i Inexperiência do ;.*¦.. José
Américo, para alargar a tndo o
Amazonas o trllinto dc :isil(10 por
tonelada sobre todns as mercado-
rias conduzidas pelo grande rio,
en- beneficio da Companhia Port
nf Pará, de que 6 representante
o sr. Guilherme Guinle, e ci>,|<>
direito a essa taxa fõiü legUlma-
mente reduzido uo porto de lie-
lein. construído por essa einpre.-a.

Alas n dedicação do sr. Oscar
Welnsclienck ao sen cliefe na Com-
panhia Docas tle Santos não se
limitou a promover lucros inde-
bllos para a Port of Pará c está
se extremando em favor da pro-
prla empresa paulista, o que *í.
aliás, comprelienslvel, porque é

nas Docas de Snntos que estão 09
maiores Interesses rtn sr. Giillher-
me Guinle, e tambem do sr. Wcln-
selienck que, alem de figurar nr»
sua direetoria. é detentor de ....
'üt.ono de suas ucçrtes.

A dedicação do sr. Welnsclienck
á, sua companhia está alarmando
o commercio paulista, e é da Pau-
liceu, através de uni de seus gran-
des órgãos, que vem o brado do
alerta contra essa insaciável vo-
racldnrte. "A Gazeta", em sua cdl-
Çilo de ÜI de janeiro ultimo, tra?;
unia serie grave de denuncias, quo
exigiriam, de um governo moral!-
z:;do, .medidas enérgicas e rnpl-
das em defesa tln patrimônio na-
cional c do decoro administrativo.

Para que a população carioca
passa julgar a extensão dos esean-
dnlos que tambem a ameaçam,
com o projecto de elevação das
tarifas do porto do Hlo «Ie Janeiro,

Conclue na 6.* pagina
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CLINICA DE VIAS URINARIAS

St
Membro da Sociedade de urologia da Allemanha, cx-n=slstente

dos professores l.lehtemberg l.ewln. Joseph de Berlim é Hnstinger
de Vienna Especialista: em doenças dos Mns. Bexiga, Próstata.
Cretlira Doenças de Senhoras, Dlntlierinln. Cltra Violetas. Cônsul-
torio: 7 dc Setembro. -13. Sob. das 13 às 17 borns. Phone: 3-3531.
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Mulheres de
Iodas as nações

como testemunhas
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Lojas Brasileiras
Por motivo de obras na
sua casa da Avenida
Passos, 75, estão saldan-
do seu grande 

"stock"

de alumínio, talheres,
apparelhos de jantar,
chá e café, metaes, crys-
taes, faianças, porcela-
nas, etc, etc. Aprovei-
tem a maior liquidação
em artigos deste ramo.

104, Avenida Passos, 104
75, Avenida Passos, 75

P. R. B. 7 — Radio Educadora do Brasil

HOJE — Das 10 ás 12 horas — HOJE

Das 10 ás 11 horas: "HORA DA ONÇA

BEBER AGUA", humorismo por PINO-

QUIO e JORGE MURARO e

Coisas e factos do grande film nacional

Que será exhibido a partir de segunda-feira
no ALHAMBRA.

DENTIFRICIA
DO — ESCOVA

dentifricio que embelleza o sorriso de cinco continentes.

«Já em 1888 ®»*a o preferido

CAFÉ AMORIM
Eainda hoie é o melhor!

(larantldo i> <> *
IM.rKINI.AY SOC. AN.
Telephone 21-222»

.____«£»
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EM TORNO DO INSTITUTO
OÈ APOSENTADORIAS DOS

COMMERCIARIOS
Uma grande reunião,
amanhã, de associações
de classe para tratar do

momento assumpto
Realiza-se amanha, dia 4, ua

séde da A. de Proprietários de
PadarH, uma g.ande ren.ilão ae
associações patronaes do commer-
cio desta capital, afim de tratar
do momentoso problema das son.
tribuições para o Instituto de Apo-
eentadorias e Pensões dos Com-
merclarlos.

Esta reunláo, que se realiza po*-
Iniciativa da A. dos Proprietárias
de Padarias e A. Commercial Sub-
urbana, terft logar A praça Tira-
dentes 73, Io andar, tendo, tam-
bem. a presença de representantes
da A, Commercial de BePo Hon.
íeonte e de outros Estrlos.

Na reuntào preliminar resilzada
na ultima semana k h qual com
pareceram rppr isentar, tes .'a A. de
Proprietários de Padaria, A. Com-
mercial Suburbana, A. Commer-
ciai dos Mercados Municipaes
Centro de Lavoura, Commercio c
Industria, União dós Prop-ietarlis
de Marcenarias e S. U dos Vare-
gistas em Seccos e Molhados, ti-
cou assente a reunião de amanha,
para a qual íoram convidadas to-
das as entidades interessadas, sen-
do expedidos telegrammas a s. ex.
o dr. Getulio Vargas, e ao sr. ml-
nistro do Trabalho, solicitando a
6Üspensào da referida lei por 90
dias, afim cie haver tempo de e3-
tudar bem o assumpto e enviar
aos poderes públicos sugseslões
tendentes a tornar mais equita-
Uva a cobrança dessas contribui-
çáes.

HOMENAGEM QUE SERÁ'
FEITA, NA PRÓXIMA TERÇA-

FE!,r; ÁO PROFESSOR
BARBOSA VMÜNA

Um almoço na Socieda-
de Sul-Riograndense
No proximo dia 5 do corrente,

será prestada significativa ho-
menagem ao professor Barbosa
Vianna. iilustre orthopedisf.t e
professor da Faculdade de Me-
dicinn do Rio d Janeiro, apro-
veitando seus amigos e admira-
dores esta dita por se verificar
a passagem do seu anniversa-
rio natalicio e por sua escolha
para representar o Brasil no Ins-
titulo FraTTiRrnsileiro de Alta
Cultura di Paris;

A cptntnissào orga_njzadpr.-i
desta insta homenagem, que é
composta dos professores Cas-
tro Araujo, Mauricio de Medei-
ros, Hugo Pinheiro Guimarães.
Leonel Gonzaga, Almeida Rios,
Ovidio Meira e I. Batalha, a
qual convidará para tomar par-
te no panqucte os srs. Antônio
Carlos. Pedro Ernesto. Gustavo
Capanema e Macedo Soares.

Falará em nome dos manifes-
tantes o professor Mauricio de
Medeiros.

As listas de adhesões encon-
tram-s«j na Casa Morena e Con-
féitaria Paschoal.

NÀO HESITE...
COMPRE SEMPRE NAA* Paulicéa

Quc compra melhor c mais barato
Em nossas novas exposições apresentamos as ultima novidades em SEDAS GA-

1ÍANTIDAS E TECIDOS FINOS DE ALTA MODA PARA A ESTAÇÃO

LARGO DE SÃO FRANCISCO, 2

AMARELLÃO - 0PHJOÃ0
Reenmmandnr os comprimi-

flog de PHENATOL e de FER-
RO ORGÂNICO, específicos dn
OpIlaçSo e da Anemia produ-
zida por essa moléstia, é ser
patrtotn e humanitário.

A' venda em todo o BrasU.
' %Sta>" ¦ XSt^onXSSKKHBBKKBfSKP^''"'

O Poder Legislativo
em funeção

Tratando da questão dos fretes marítimos, oecupou
hontem a tribuna da Camara o sr. Renato Barbosa

"0 INTEGRALISMO NO
BRASIL"

Um film histórico e do-
cumentario dos "ca-

misas-verd.es"

Approvado o projecto referente
funecionamento da Camara

Municipal
Orgânica

ao

Não se revestiu de maior im-
portancia a sessão de honlem
na Camara, a não ser para os
deputados, que receberam os
respectivos subsídios...

Apenas, sobre a acta, o sr.
Campos do Amaral deu conheci-
mento d Casa do quasi-auello
hovido entre os srs. Laura San-
fos e Carlos Lindembcrg. o qne
não poderia áeixar de ter certo
caracter üc sensacioiialismo.

O INICIO DA SESSÃO
Com a presença do 82 deputados,

foi aberta a sessão pelo sr. Anto-
nio Carlos, á hora do costume.

Sobre a acta falaram os svs.
Aloysio Filho e Campos do Amaral,
o primeiro rectiíicando um aparte
que dera ao ultimo discurso do
sr. Prado Kelly, e o segundo dnn-
do conhecimento á Camara das
conseqüências do incidente havido
ha dias, no recinto, entre os depu-
tados Lauro Santos e Carlos Lm-
denberg, de que damoh noticia cm
outro logar.

AINDA A QUESTÃO DOS FRÊ-
TES MARÍTIMOS

O unico orador do expediente foi
o sr. Renato Barbosa, que tratou
da questão dos fretes marítimo».

Combatendo o augmento desses
fretes, o deputado sul-riogranden-
se citou innumeros factos, relacio-
nado3 principalmente com a situa-
ção da produecão de seu Estado,
paia mostrar como é ruinosa essa
politica. Entre esses factos rocor-
dn o caso de um industrial italiu-
no que in 'o ?.» Kio Cirande do Sul
com o fim especial dc adquirir lá,
viu-se na contingência de abandu-
nar os seus propositoB, tão elevado
cra o custo dos transportes mari-
timos para o seu paiz. O orador
desenvolvo considerações a respei-
to, insistindo na necessidade de
ser procurada uma solu-jão para o
problema dos nossos transportes
marítimos que, sem aggravar as
difficuldades da produecão eco-
nomica do paiz, possa ao mesmo
tempo satisfazer as necessidades
das companhias nacionaes de nave-
gação e de seu pessoal de bordo.

Concluiu o orador por dizer queconfia na acção dos homens pu-blicos, incumbidos da tarefa de re-
solver esse momentoso problema

NA ORDEM DO DIA
Ainda na hora do expediente, foi

dada a palavra a vários deputados
inscriptos, que. por não se encon-
trarem presentes ou por terem dc-
sistido, deixaram de falar.

O presidente annunciou então a
ordem do dia, a começar pelo pro-
jecto, 3.» discussão, dispondo sobre
o funecionamento da Camara Mu-
nicipal do Districto 1'ederal e dan-
do outras providencias até que se-

ja elaborada a Lei
Municipalidade.

Tendo sido apresentadas

emendas, uma eleva para 50?, em
vez de 25$000, a cédula de presen-
ça dos vereadores, outra, fixa o
numero los representantes profis-
sionaés que terá a futura Camara.
Serão seis os representantes pro-
fissionaes, sendo dois do commer-
cio c transportes, dois da indus-
tria, um do funecionalismo muni-
cipal e um das profissões liberaes.

Foram approvados, a seguir, 03
demais projectos constantes do
avulso, inclusive aquelle que man-
da abrir o credito de íí.900 contos
para a compra do edificio da em-
baixada do Brasil en Washington.
Sobre o assumpto, falou o sr. Adol-
pho Bergamini, criticando essa
iniciativa, e o sr. Vergueiro César,
defendendo o parecer da Commis-
são de Finanças.

BANCO DE CREDITO HYPOThE-
CARIO AGRÍCOLA E INDUSTRIAL

O sr. Mario Ramos apresentou,
hontem, o seu annunciado proje-
cto, creando o Banco de Credito
Hypothecario, Agrícola e Indus-
trial.

E' o seguinte esse projecto :"Art. lu _ O Poder Executivo.
por intermédio do Minister.o da
Fazenda, promovera, a fundação
do Banco Hypothecario Agrícola
e Industrial do Brasil, abrindo a
iubscrtpi.âo de suaõ acções. por
htermecilò do Banco do Brusli,

;.'Oüen-Jo subicrever ate um quin-
uu da capital para o ThesouiO Isa-
c.cnal, dando preferencia, naa
subacrlpções, às empresas ou pes.
soas que exerçam elíectlvamente
a sua actividade na lavoura, pe-
cuarla e na Industria, tomando
as provldenc.as necessárias para
que a sua Installação sc faça no
tirano máximo de 90 dias da pro-
.nulgaçâo desta le;.

Alt. 2» — O Banco será Incor-
porado, sob a fôrma cie S. A.,
com o capital mínimo de 50 con-
tos de réis, dividido, em cem mil
acções de quinhentos mil réis ca-
da uma, e devera, abrir agencias,
successlvamente, em todas as ca-
pitaes dos Estados.

Art. 3o — O Banco gozará de
todas as Isenções e favures, que
goza actualmente o Banco do Bra-
sil e será administrado por uma
diréctoria de cinco directores, jen-
do um presidente, os directorea
serão eleitos blennalmente, pelosaccionistas, e o presidente nomea-
do pelo presidente da Republica.

Art. 4» — Dos lucros líquidos
apurados semestralmente, o Ban-
co levará 10 % ao fundo de re.

Conclue na 13" pagina

A Acçáo Integralista Braslitlrn
exhlblrà, a portir de amanhã, no
Clnema Rlalto. o íllm tínemun-
tario o histórico do mov"mevito
Integralista, intitulado "O Inte-
grillsmo 11' Brasil".

Trata-so de um fllm em qu?
se f ixnm vários aspectos da orga -
n'zaçfto do3 "camisos-"erdes" ía-«
desfiles de r "Icln. suas festas e
suas commemorações.

Entre as demonstrações do que
ias ''ft é ° movlme,ito Integralista po-w' ' dei-A o rosso publico apreciar ain-

es.
•7,

estrueturaçáo do movimento Inte-
r - *••>..

O.s desfiles qu, veremos em "0"|.??"i

da

emendas a esse projecto, íoram as I *:'" 
" '„;*,.», lJ'e^ul a'

mesmas submettidas a plenário o ,da W$* ,do ^imelro Congre
a seguir apprò fadas. Entre essas [VV fv - , e sf I"7'

Integralismo no BrasU" íoram rea~'¦y-iín em S3o Pav'", Nictheroy
Capital d.i Republica; Vtctorin
(• pirito F-.nt-), Porto Ale rç.
?x1r>rianopoli.-, itftjqüiy-, Blumenau
Icínvllle, Brusque, Ponta Gros«,

e .Tabitlcabn'.
O fllm que o Rlalto vac apre-

*enT r As platéns do Rio. sobreser -n demonstração do quc temfeito o Integralismo, é um fllm
nacional, onde sd fixam ralssgens
grandiosas c!p r =.sa Pátria,

h IDENTIFICAÇÃO PROFIS-
SIONAL

O seu segundo anni-
versario

Realizou-se, ante-hontem, a ce-
reraonla da commemoração do se-
gundo annivérsario do Serviço de
Identlíloaçáo Profissional dn ne-
partamento Nacional do Trabalho,
ao qual estiveram presentes, além
do sr. Herbert Moses, presidente
da Associação de Imprensa, 03 re-
presentantes das associações pro
í:sí'onaes.

O sr. Aífon;o BaníeTa tl3 Mel-
ic director geral do Departamento
Nacional do rvaba'ho c-.n rápida
allocução, manifestou S03 presen-
tes as expressões sinceras dos seu.'
agradecimentos pelo Interesse quo
demonstram pelo Serviço de Iden-
tlílcaçâo Profissional, cujas van-
tagens poz em relevo, não sómen-
te como melo de identificação do
empregado na sua profissão, mas
tambsm como elemento Incontes-
tavel de prova nos dissídios de
trabalho.

A carteira profissional constitue
um titulo de garantia reciproca,
tanto para o empregado como pa-
r& o empregador. Tambem como
elemento de controle e ae segu-
rança para os effeitos da represen-
tação proíiss:onal no Parlamento

Prevaleceu-se do ensejo paraagradecer o concurso que a lm-
prensa e os syndicatos proíisslo-
naes sempre prestaram ao Depar-
tamento Nacional do Trabalho, pa-ra o preenchimento de sua alta
finalidade social.

Terminando, manifestou o apre-
ço para os esforços e dedicação de
todos 03 funecionarios que coope-

para o exito do Serviço dt

Flamengo
Aluga-se o aparta-

mento n. 4 do predio
á Av. Oswaldo Cruz
n. 4. Chaves no mes-
mo. Trata-se com Sam-' paio, Avelino & Cia.,

^ á rua Primeiro de
j Março n,. 98.

Vae requerer aposentadoria
Vae requerer aposentadoria o

sub-director do Thesouro Na-
cional, sr. Leopoldo Vossio Bri-
gido, quc conta com 39 annos
de serviços públicos.

íiEUJS lil mm.
FEBRUAKY 3, 1935

Edited by DAN SUU PE

LOCAL
Head Cru3hcd -~ Twenty-

year-old Reysauro Vieira Reis,
was killed instantly when his
head was crushed against an
iron pole, as he stuck it out oí
a bus Waving at some girls. He
was one of the membsrs of tre
Flamengo Club, who was plan-
nig to go to a party offered
the club by the Americano Club;
which had seift special buses to
bring the crowd out. Reysauro
and a number of others jumped
in the last bus. Its driver was
obliged to le ave for a few mi-
nutes to confev with the man in
charge of the special buses, and

< one of the club boys sat in his

seat, started the engine and ran
full specd ahead. Reysauro dlrl
not see the pole.

This same youth was recent-
ly mixed up in a marriage scan-
dal ith a girls 8 years his se-
nior, who evidently knew that
he was heir to some money. As
Reysauro was a minor, his fa-
mily had the marriage annull-
ed.

Yj)ung Minas chemist drown-
cd — Dr. Milton Magalhães
Mascarenhas, Professor of che-
mistry from the Minas School
of Medicine located at Bello Ho-
rizonte, drowned in the bay, aí-
ter taking a swin off Paquetá
Island. He was seen to be fight-
ing for his iife by two girls fish-
ing from the island, and tho.
fatehr of one of the girls triled
to save him, arriving after hs
had died.

"FON-FON I)

venda. hole.
do apreciado

- " Kon-Koti".

Será lançado á.
'«ais um numero
iiiag:iz|tio carioca .
Ao lado de uma selecionada re-
pórtágréüi photogrrapiíjca, "Fon-
Fon" oCfereco ainda aos seus iei-'Ores grande numero de pagiiiUem prosa e em verso, destaoai.lo-
se entre outras is firmadas p-rGustavo Barroso, Ives. Clotilde <!e
Mattos, Bfenno da Silveira, etc

Chega amanhã ao Rio, lord
Salvesen, membro da Su-
prema Grrie de Jusíiça da

Grã-Bretanha
Pelo "Highland Pirncess" queás primeiras horas de amanha

aportará, á Ouannhara. chesa aoRio. t-crd Ralvesen. uni dos mais
Illustres 1ur;S(.onsultOs inslezes emembro tio Supremo Tribunal de
Justiça, do Conselho privado do
Rei e da Camara do* Lorde.

O iilustre magistrado, que ora
nos visita o que actualmente exe'.
ce Os mais elevados postos na ma-
giatratura ingleza. é sem duvida,
uma das maiores capacidades da
Incrlatern cont.empornnea.

Vem I.ord Snlveren no llrasil.
rior iniciativa dã Sociedade Brasl-
leira de Cultura Tntrleza tf soh o
imtroc:n:o da Sociedade de Direi-
to Internacional e do Instituto
dos Advogados do Brasil, afim de
realizar duas conferências, sendo
que a primeira sobre o thema —"Pontos do contacto entro as leis
da Escossia e do Codig-o Brasilei-
ro". terd lograr n,q Pro.-clma sexta-
feira. 8 d0 cOrernte. As 17 horas;
provavelmente no salAo nobro do
palácio Itamaraty.

Identificarão Profls.snna!
Falou, em seguida, o sr. Herbert

Moses, que, em nome da Associa--
çflo de Imprensa, agradeceu o
amável Acolhimento que lhe ío.
dispensado peio air?ctor s;eral i
ar.i/.6if funecionarios daquelle S^r-
viço, pondo em Mrcfenc-.a o. tt-
levantes serviços p-es-'ito.s ao pdizcom a Instituição da Carteira Pro-
ílss rai.

Bm seguida, o sr. Leandro Cos-
ta, superintendente daquelle Ser-
v:ço, agradeceu a honra da pre-sença áquella festa commemora-
viva, do sr. director geral e aos
representantes da Imprensa, sall-
entando a utilidade do Serviço, quesuperintende.

Finalmente usou da palavra o
sr. Clodoveu de Oliveira, para en-
carecer o resultado da Identifica-
çâo profissional como subsidio pa-ra a estatística social, porquanto& carteira fornece todos os ele-
mentos necessários para a organi.
zacáo dos dados para áquella fl-
nalidade.

O sr. Herbert Moses, aprovei-
tando-se da visita, fez-se ldentiil-
car como Jornalista, afim de reti-
rar a sua carteira profissional",

O LEGÍTIMO

LEITE DE
MAGNESIA

'eva a marca da

Granado & Cia.
Nâo se deixem iludir

oeios similares-

FÍLTRAE 11 VOSSA AGUA
Mas... escolhei o vosso filtro,

porque um filtro duvidoso, pódeoceasionar a.perda inesperada Ue
uma vida preciosa

0 novo membro do Conse-
lho F. de Commercio

Exterior
Por decreto de 29 d'e Janeiro

ultimo na pasta das Relações
Exteriores Foi maneado o dr.
Antônio Luiz Souza Mello, cli-
rector da Carteira Cambial do
Banco do Brasil para mempro.
interino, do Conselho Federal
de Commercio Exterior, em re-
presentação do referido Banco-
durante o impedimento do re-
presentante effectivo, dr. Marcos
de Souza Dantas.

As contas do Thesouro no
Banco do Brasil

O director geral da Fazenda
Nacional solicitou providencias,
ao presidente do Banco do Bra-
sil, no sentido de que sejam
transferidos, para a conta "Re-
ceitas da União", 03 juros pro-
duzidos por todas as contas
abertas no Banco do Brasil em
nome de repartições federaes
ou de seus chefes, oriundas de
saques contra o mesmo The-
souro.

UNITED STATES
FINANCIAL MISSION

NEW YORK 2 (UP) — Th*
correspondent of the "New Yorls
Journal of Commerce" of Wash-
ington, D. C. said that the De-
partment of State yesterday aí-
ternoon c-xpected a reply from
the Brazilian Government at
Rio de Janeiro, as to whether
or not it accepted the proposals
formulated by the United States
in respect to certain clauses <j£
the reciprocai trade agreément,
in negotiation béfrwèen the tv,'u
countries.

Notwitíistàriding the optom ¦
ism observed in Washington, rr.
lative to the suecess of the re«
sult, last night it becanie evidentj
that there would be difficiílty
in setÜing certain points, on
the question of frozen credits.

It is learned that the Brazi-
lian Mission has proposed thfl
suspension of the negotiationa
as regards the exchange quest-
ion, that it may be discussed st-
parately.

This suggestion Will without
doubt cause considerable dis-
contentment in the U.S.

POET FLETCHER DIES
DORKING, England 2 (UP)

— The well known romancist
and poet J. S. Fletcher, died
today, at the age of 78 years.
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Bromchite Tosse
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i CHEGANDO AO RIO 5
|; orare o MAGNÍFICO H0TCL 1

estabelecimento rte primeira ordem, com omnibus e bondes & Sporta. Urtico no centro da cidade com grande parque e Jardim. =
Exclusivamente familiar, Irrcprehenslvel serviço de restaurante.
Aposentos com ou sem refelçiles Apartamentos constando de 8
quartos, sala de banhos e uma salet-a com telephone. — Preçosmódicos: Uua Klnchuelo 134. - End. Tclegraplilco: Magnífico.
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Approvada por todos n= Deporta-
mentos Scientificos

O negociante qtie offerecer aos
seus clientes e amigos OUTRA
VELA nüo os servlrii com lealdade

PORQUE
A vela esterlllzante SENTTN é a
unica garantida contra todos os
germens pathogenieos da agm.

A' venda nas boas casas — Fa-
brica: Phone 29-0241

Ao Commercio do Interior
Communicamos ao commercio do Inte-

rior que os snrs. J. A. FERREIRA BORGES
e ANTÔNIO PORTUGAL não são funecio-
narios do DIARIO DE NOTICIAS, não ten-
do, por isto, autorização para contractar an-
núncios para este jornal.

S. A. "DIARIO DE NOTICIAS"
A Gerencia

A despeito desses pequenos
contratempos, tudo parecia mar.
«har bem. E eis que uma nova
calamidade cáe sobre nós.

Na noite de nossa chegada â
lona das cachoeiras, eu dictava
minha correspondência a miss
Pettigrew, quando mme. Blair,
sem pedir licença, irrompeu co-
mo umn tromba no meu quarto,
e numa "toilette" compromet-
tednra.

Onde está Anna?
Encantadora pergunta! Como

se cu fosse responsável por essa
moça dona das mais lindas per-
nas deste mundo. Que iria pen-
ea. miss PettigreW da morali-
dade de seu patrão? Eu é que
teria o habito de saber onde
Anna se mette á noite? Tudo
Hue póde haver de mais com-
promettedor para um homem dc
minha posição. Se ainda me
permittisse umas pequenas li-
berdades, mesmo a de poder ad-
mirar tranquillamente as suas
çernas...

Supponho, respondi fria-
mente, — que ella deve estar em
Bua cama.

To.ssi e olhei para miss Pet-
tigrew, afim de que ella reco-
meçasse a trabalhar. Esperei
que deante de minha resposta
mme. Blair fosse embora. Mas
tal não aconteceu. Deixou-se
cair em uma poltrona, profun-
damente agitada.

Ella não está no quarto.
Vim de lá. Eu estava dormindo
e tive um sonho, uni sonho K-.
rivel. parecia-me vel-a em peri-
go. Acordei sobresaltada e fui
até ao quarto delia parn tran-
quillizar-me. E a sua cama não
foi desfeita! Que vou fazer, sir
Eustace?

Tivo vontado de lhe respon-

der: "Deve ir para cama, dor-
mir « me deixar em paz. Uma
moça enérgica, como miss Bed-
dingfield sabe o que faz e não
corre nenhum perigo, a não ser
que se trate do perigo em fór-
ma de algum Romeu". Mas não
respondi nada disso, fiz-lhe ape-
nas uma pergunta, e de máo
humor:

Onde está o coronel Race?
Não sei onde elle está.

Suspirei.
Creio que não tem razão

para ficar inquieta.
E o meu pesadelo...
Vem do "ragout" que co-

memos hoje.
Sir Eustace !
E' possivel que Anna e

Race tenham ido dar um peque-
no passeio...

Naquelle instante Race appa-
receu. Eu tinha razão, ao me-
nos em parte. Race fora fazer
um pequeno passeio, mas Anna
nâo estava em sua companhia.
Em tres minutos elle poz o ho-
tel em polvorosa. Nunca em mi-
nha vida vi um homem tâo in-
quieto.

Tudo isso é extraordinário.
Onde teria ido essa menina?
Saiu do hotel ás onze e dez. se-
gundo disseram e ninguém a re
viu mais. A hypothese de um
suicidio parece inadmissível.
Ella é uma dessas moças louca-
mente enamoradas da vida e
sem a menor intenção de aban-
donal-a. Não ha nenhum trem
antes de amanhãa, ao meio dia.
Logo, ella não pôde partir.
Onde teria se escondido?

Race está meio louco. Mexeu
com toda a policia e nada de
Anna Bedidngfiéitl. Crc-sc qut-ella teve um accesso de som
numbulismo. Algumas pegadas
perto do rio parecem indicar que
cila caiu na zona das cachoei-
ras. Não creio nisso. Sempre

Grande romance policial de
A. CIIRIST1E. versão brasi-

leira dc escriptor
MOACYR DEAB^BU 0 Homem de Terno ira
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Direito de primeira publicação
em todo o Brasil do DIARIO
DE NOTICIAS — Copyright da
COMPANHIA EDITORA NA-

CIONAL.

ouvi dizer que os somnambulos
têm uma espécie de sexto sen-
tido e nunca sâo victimas de de-
sastres. Mme. Blair concorda
commigo.

Não sei que bicho mordeu
mme. Blair. Ella mudou absu-
latamente de attitude com Race.
Vigia-o como um gato vigia um
rato e faz um esforço visível
para poder ser polida com elle.
E elles que eram tão amigos! E
como está nervosa, exquisita,
estremecendo por qualquer mo-
tivo. Creio que já é tempo de
partir para, Johannesburg.

Hontem, chegou-nos a noticia
que ha pouca distancia daqui
existe uma ilha mysteriosa, que
tem como habitantes um homem
e uma mulher. Race mostrou-se
inquieto. A noticia, porém, não
tem importância. O homem que
habita a ilha ali vive ha annos
e é muito conhecido do dono do
hotel. De tempos em tempos,
durante a estação, elle leva os
turistas em sua canoa para ver
os crocodilos e os hippopotamos.
Estou certo de que elle possue
um crocodilo domesticado, que
se approxima gentilmente de
eua embarcação. E quando isso
acontece elle o empurra com o
remo e os turistas sentem unm
sensação exótica... Quando â
mulher, não é certamente Anna.
e me parece delicado a gente
não sc imiscuir na vida do casal
quc vive isolado numa ilha, cn-
tre crocodilos e hippopotamos.
Sc eu fosse esse rapaz, daria

RESUMO DOS FOLHETINS ANTERIORES
PRÓLOGO: A bailarina Nadlne tenta extorquir dinheiro dc

o "Coronel", chefe myetcrloso de uma terrível associação de cri-
mlnosos.

Anna Beddlndgfeld, depois da morte de seu pae, vae paraLondres à procura de emprego. Anna sonha com aventuras e
está no limiar de uma grande aventura.

üm homem morre mysterlosamente nivma estação de "me-
trô", e uma ulher apparece estrangulada na "Vltla do Moinho",
oasa deshabltada e de propriedade de Sir Eustace Pedler, mem-
bro do Parlamento,

Anna deseja descobrir o criminoso e pede a Lord Nasby,
dlreetor do "Budget Quotidien", um logar na reportagem do
seu Jferna». Na pl&ta do criminoso, que é o homem do terno
marron, a moça embarca no "Hllmorden Castle". para a Aírlea
do Sul. Viajam no navio, alôm de outras pessoas, Sir Eustace
Pedler, em missão secreta do governo inglez, seus secretários
Pagett o itayburn, coronel Race, considerado como um dos che-
íes do Serviço Secreto, Mme. Blair, senhora da aristocracia ln-
gleza « um estranho missionário.

üma historia de diamantes. Annos antes foram roubados
vários diamantes nas minas do Klmberley. As suspeitas recahi-
ram em dois moços Inglezes. O pae de um delles. nobre e rico.
Indemniza os prejuízos e abafa o escândalo. Dm dos moços
morre e o outro desapparece.

Vida movimentada de bordo. Alliança entre Anna c Mme.
Blulr. Luta pela cabina 17. Pagett empallldece quando se tala
üa Itália. Apparecem a bordo os diamantes roubados annos
antes na Africa. Identlílca-sé a mulher assassinada na "Villa
do Moinho", é a bailarina Nadlne. A chegada ao Cabo.

Dlarlo Intimo de Sir Eustace Pedler. Anna «palxona-se pelohomem de terno marron. Anna é raptada « consegue fugir.
Anna na lmmlnencla de ser presa como ladra.
Anna na lmmlnencla de ser presa como ladra. A heroina des-
apparece e apparece numa Ilha em companhia do "homem cie
terno marrou".

J
um ponta-pé no trazeiro di
Ruce, sc elle fosse metter o na-
riz nas minhas conquistas.

Mais tarde.
Parto amanhã para Johannes-

burg. Race aconselha-me • çsi-

tir. A sif.unção está cada vez
peor, lá. E é bom que uu parta
antes que as coisas se inflam-
mem por completo. Espero mio
ser fuzilado por um grevista
qualquer. Mme. Blair ia com

migo, mas, no ultimo momento,
resolveu ficar aqui. Parece que
ella não pretende perder Race
de vista. Hoje mme. Blair veiu
pedir-me, hesitante,, que tinha
um favor a pedir-me. Nâo con-
sentiria cu cm tomar conta das
dúzias de bicho de madeira que
ella comprou?

— Nada de animaes! Disse
alarmado, porque sempre des-
confiei que cedo ou tarde eu é
que teria de me encarregar des-
sas pragas.

Chegamos finalmente a um
acordo. Encarregar-mo-ei de
duas caixas contendo objectos
frágeis. Quanto aos aii.naes,
elles serão encaixotados cuida-
dosamente e mandados para o
Cabo. Pagett encarregar-se-á
de despachal-os para a Ingla-
terra.

. Pagett morre do vontade de
vir encontrar-se commigo em
Johannesburg. Pretextarei os
animaes de madeira de mme.
Blair afim de retel-o no Cabo.

Partirei com miss Pettigrew.
E todos que conhecem a minha
secretaria concordarão em achar
que não ha companhia mais res-
peita vel.

CAPITULO XXIX
DO DIARIO DK SIR EUSTA-

CE PEDLER
Johannesburg, fi de março —

As coisas aqui não estão sau-
dareis. Para empregar umia
expressão usada nos romances"estamos sobro um vulcão". Os
grevistas patrulham as ruas e

têm um aspecto de preparar um
massacre de capitalistas.

Inventei um mundo de coisas
para reter Pagett no Cabo, mas
a minha imaginação não conse-
gue mais inventar novss coisas
e ello chegará amanhã cumo um
cão fiel que vem morrer pertode seu dono. E eu que escrevia
tão bem as minhas memórias
longe de sua vigilância ! Inven-
tei palavras cheias de espirito
sobre o que me disseram os gre-vistas e sobre o que lhes res-
pondi.

Esta manhã fui procurado por
um alto funecionario governa-
mental. Elle foi polido o mys-
terioso.

Não são os grevistas, elles
mesmos, a origem da desordem
— disse-me elle. — Ha atrás
disso uma organização secreta.
Os grevistas receberam armas
e explosivos. Certos documentos
apprehendidos explicam-nos os
methodos empregados para o
contrabando de armas. Batatas,
significam bayonetas; couve-flor
carabinas. Outros legumes sym-
bolizam os explosivos.

Curioso !
E não é tudo, sir Eustace.

Temos razão para crer que o
homem que dirige todo esse
negocio acha-se actualmente em
Johannesburg.

E elle me olhou tão fixamen-
te que tive medo que elle me
tomasse pelo tal homem. A essa
idéa, senti um suor frio e qua-si me arrependi de ter vindo
estudar, ao vivo, uma revolução
em miniatura.

Nossa conversa foi interrom-
[¦ida por nm creado que me
trouxe um telegramma. Li-o
com estupefação.

Anna «ã «> salva commlgo em
Klmberley. SLZAN/ BLAIR".

Nunca pude acreditar séria-
mento na morte do Anna Bed-

dingfield. Essa moça é indes-
tructivel como essas bolas pa-
tenteadas que se dão aos cãeo
fox-terriers como brinquedo.
Não creio que Anna me expli-
que o seu desapparecimento «
o seu apparecimento. Ninguém
me dá explicações sobre coisa
nenhuma. Sou sempre obrigado
a adivinhar. E is o de adivinhai,
á força de habito, torna-se mo-
notono. Creio que tudo queiaconteceu a Anna são exigen-
cias da vida de jornalista. "Co-
mo cheguei antes do rápido, pe-
lo nosso correspondente espe-
ciai, etc".

Dobrei o telegramma e ties-
embaracei-mo do funecionario
do governo, já sem medo de queelle me tomasse por um chefe
conspirador ou coisa parecida.
Depois puz o chapéo e fui pas-sear com intenção de comprar
alguma coisa. As lojas de cun-
osidades em Johannesburg são
optimas. Estava contemplando
uma vitrine encantadora quandoum homem, saindo da loja, qua-si me esbarrou. Cum surpresa,
vi que era Race.

Não sabia que estava em
Johannesburg! — exclamei. —
Quando chegou ?

Hontem á noite.
Onde está hospedado ?Em casa de uns amigos.

Parecia extraordinariamente
taciturno e pouco disposto •
responder a minhas perguntas.A propósito, coronel Race,
sabe que miss Beddipgfield nSemorreu ?

Fez signal affirmativo.
Que medo ella nos causou.

Onde diabo teria ido ella na-
quella noite ?

Passou todo o tempo
ilha.

Que 7 Em companhia
quclll^apaz ?

/Continuai

na

da-
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O momento revolucionário
®-

\ SITUAÇÃO EM RIVERA E' DE INTRANQU1L-
LIDADE

Os communicados officiaes, entretanto, são
optimistas
in

A* espera de uni combate decisivo
RIVERA. 2 (U. P.) — A

tranquillidade apparente que
se observara na cidade duran.
te o dia. desapparece á tarde
quando as familias residentes
no subúrbio desta localidade,
denominado Rivera Viejo, re-
ceberam um pedido por parte
das autoridades no sentido de
deixar as residências dos su-
burbios e de partir para San-
*t'Anna.

Até o momento de telegra-
phaxmos não foi possivel ob-
ter confirmação das noticias
referentes a choques na fron.
teira entre Rivera e Cerro
Largo. Sabe-se, porém, que o
sub-commissario da sétima
secção de Minas de Corrales,
sr. Cabrera, oi morto em um
encontro com os rebeldes.

Segundo as ultimas infor-
mações obtidas em diversas
lor.tes, as tropas que sahiram
desta cidade ao encontro da
columna revolucionaria, es-
tão acampadas em Amarillo,
nas proximidades da frontei-
ra, perto de Cerro Largo, não
sendo diffieil que seguiram
para esse logar afim de offe-
recer combate á columna de
Basilio Munoz, que teria mu-
dado seu rumo dirigindo-se
para a cidade de Melo. Nao
íoi pos-íivel saber officialmen-
te as intenções das tropas.

A' ultima hora da tarde foi
íormada em Rivera a Guarda
Nacional que se encarregará
tia defesa da cidade.

Durante o dia chegaram
contingentes de diversos pon-

tos. sob o commando de mili-
tares. Sabe-se que esses desta-
camentos irão unir-se ás tro-
pa-j avançadas sob o com-
mando do coronel Vinas Ru-
bione.

UM BOLETIM OFFICIAL
MONTEVIDE'0, 2 (ü. P.) —

O boletim do Ministério do
Interior informa que as tro-
pas nacionaes entraram em
contacto com os rebeldes na
região de Yaguary, prendendo
trinta. Foram aprisionados
vinte e quatro revoltosos n*as
proximidades de Colônia, sete
nas immediações de Tacua-
rembo, quarenta perto de Pun
tas de Canada Brava e outros
quarenta a pouca distancia de
Pablo Paez. Entre o.s prisio-
neiros acham-se dois irmãos
de Basilio Munoz.
INFORMAÇÕES DO GENE-

RAL URRUTIA
MONTEVIDE'0, 2 (U. P.) —

O commandante das forças do
governo em Cerro Largo, ge-
neral Urrutia, communicou ao
ministro da Defesa Nacional
que muitos revolucionários
abandonaram as fileiras, apre
sentando-se ao commando
das tropas legaes ou voltando
a seus lares.

Aecrescenta o general Urra-
tia que chegou ao quartel ge-
neral Miguel Ferreyra á fren-
te de um grupo de vinte e dois
rebeldes desertores, declaran-
do que muitos outros deixa-
ram o camppo na convicção
de que a revolução constitue
verdadeiro fracasso.

ELEGTROCUTADOS!
Os gangsters Robert

Mais e Walter La-
genza

RIOHMOND, VIRGÍNIA, 2 —
(TJ. P.) — Os bandidos Robert
MalB e Walter Lagenza quo Io-
ram. condemnados a morte por
terem assassinado o oonduetor
do um carro do serviço postnl
s ífreram hoje a pena capital
r cadeira electriea.

Lagenzn foi conduzido A Ca-
mara da Morte cm uma ca
dolrn de rodas por ter as duas
pernas quebradas cm conse
quencia do um combate a pis-
tola com a policia.

Foram removidas os apparc-
lhos do gesso afim do permit-
tlr a applicação da corrente
electriea.

BOLSA DE NOVA
YORK

400.000 aeções vendidas
hontem

NOVA YORK, 2 (U. P.) —
O mercado de cambio fechou
hoje irregular e fraccional-
mente mais alto, estando, po-
rém, ihactivo.

O trigo esteve firme e o al-
godão aceusou uma baixa de
eincoenta centavos no preço
do fardo. A libra esterlina era
negociada a 4,87 dollares.
Venderam-se 400.000 aeções.

0 segundo anniversario da
victoria nazista

iii
Violento discurso do ministro Goebbeis

BERLIM, 2 W. P.) -, Falando no Palácio de
Sport, para um auditório de quinze mil pessoas, numa
solemnidade em que se commemorava o segundo

anniversario da tomada do poder pelos nazistas, o
ministro da Propaganda, sr. Joseph Goebbeis, dis-
sertou sobre o thema — Já se pode ir ao estrangeiro
orgulhoso âa sua terra, não é mais necessário que
nos envergonhemos — atacando o actuai systema de
negociações internacionaes. para affirrnar: "Em vez
de curvarem a espinha da Allemanha, elles vêem
agora o rosto forte ãa Germania, Comprehenâerdm
que outra geração está ao leme, e que agora urge
reconhecer que Sim é Sim e Não é Não"

Portugal alarmado com a inva-
são do livro brasileiro A.

A reunião do Conselho ln~
ternacional do Trabalho
Os representantes brasileiro e argentino recom-
mendam uma collaboração mais intima entre os

paizes sul-americanos e aquella repartição
GENEBRA, 2 (U. P.) — Na sessão de hoje do

Conselho de Administração da Repartição Interna-
cional do Trabalho foi disculido o relatório do sr. Ti-
:\ier, director da secção de seguro social da mesma ins-
tituição. Os representantes do Brasil e da Argentina,
srs. Mendes Gonçalves e Ruiz Guinazu, pronunciaram
inspirados discursos re- ©•
commendando uma colla-
boração mais intima entre

Os grevistas de Brest ata-
caram a sétle da Solida-

rife Française
BREST, França, 2 (U. P.)

— Os grevistas do Arsenal de
Marinha, tendo á frente os ope-
rarios communistas, atacaram a
sede da organização fascista co-
nh-ecida por Solidaritc Françai-
se, rompendo os cordões de po-
liciaes e virando no meio da rua
os automóveis cm que os guar-
das moveis acudiram ao local,
alertados pelag autoridades. À
multidão dispersou-se depois de
viva luta.

rt**micos. Ttnn do Ouvidor n. 168.

Os livreiros lusitanos dirigir-se-ão ao governo,
pedindo providencias urgentes

USBOA, 2 (U. P.) — Sob a presidência do li-
vrciro Afra realizou-se nesta capital uma sessão dos
livreiros portuguezes, assistindo o secretario dá cm-
baixada do Brasil, sr. Teixeira Soares, editores, cs-
criplores e jornalistas. •*¦>

O livreiro, sr. Garpar Almeida,
alvitrando a constituição de um
bloco para combater a invasão
do livro brasileiro, que colloca
em situação vergonhosa, segun-
do affirmóu. o livro portuguez,
declarou que alguns escriptores
lusitanos ameaçam editar no
Brasil os seus livros, onde sâo
melhor pagos,

Accrescentou que se o gover-
no não atender "ás nossas re-
clamações, os livreiros portu-
guezes morrerão".

O presidente Afra esclareceu
que a reunião não ern destinada
a guerrear o livro brasileiro,
mas a procurar o estabelecimen-
to de um intercâmbio entre o li-
vro de Portugal e do Brasil-

Bm seguida, o livreiro Anto-
nio Pereira solicitou aó sr. Tei-
xeira que fosse interprete junto
ao governo do Brasil no senti-

íl CATASTRÒPHE CAUSADA
PELA CHEIA DO HIO

CHDQUEYA
O nosso governo mani-
festa seu pezar enviando
uma nota ao chanceller

Alvestegui
LA PAZ, 2 (U. P.) — Ape-

sar de não ter a inundação
as proporções divulgadas an-
teriormente, o ministro do
Brasil, sr. Octavio Fialho, em
nota, que enviou ao chancsl-
ler sr. David Alvestegui, ma-
nifestou o pesar do governo
do seu paiz e do pessoal da
legação pelos prejuizos que
cansaram as cheias do rio
Choqueya.

"Vossa excellencia, diz a re-
ferida nota, sabe os laços de
sincera amizade que unem os
nossos paizes. Neste momento
de luto para' a população de
La Paz, os meus compatrio-
tas não podem ser indifferen.
tes ás manifestações de dôr
que elle experimenta".

O sr. Alvestegui respondeu
nos seguintes termos: "Não se
poderia esperar menos da no-
bilissima tradição amistosa
do governo do Brasil e da sua
representação diplomática em
La Paz".

do de estabelecer excepção paraas transferencias do livro por-
tuguez, afim de permittir o in-
tercambio intellectual luso-bra-
sileiro.

O sr. Teixeira Soares promet-
teu attender ao pedido.

Ficou resolvido reunir-se no-
vãmente para discutir e estabe
lecer as bases de uni accôrdo
que vão os interessados propor
ao governo para a troca do li-
vro portuguez com c brasileiro.

Compra-sc polo valor real qual-
quer objecto de arte antiga, em
prata, porcellanas, marfim, pin-turas, crystaes, miniaturas, gra-
vuras e moveis <le Jacarandá, á
rua Republica cio Peru, 71-73, de-
fronte ao Restaurante Roma; te-
lephoriê 22-96(14.

0 DOLLAR E A
LIBRA

As cotações em Nova
York

NEW YORK, 2 (TJ. P.) —
O merendo dc titulos apresen-
tava esla manhã por oceasião
da abertura uma tendência ir-
regular nas cotações. Observa-
va-se completa paraíysação nos
negocioí, devido á incerteza que
existe a respeito da decisão da
Corte Suprema de Justiça eo-
bre as cláusulas ouro que será
pronunciada na próxima segun-
da-feira. O preço do algodão
soffreu a baixa de 25 cents, vi-
gorando a cotação de 12.28 pa-
ra as entregas no mez. de março
vindouro. A libra esterlina foi
cotada a 4.87.
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1/ / Iodos estão
I st^Is commentando

4$^/ este n<>vo Sabonete!
0/ Carnaval, o Sabonete da

fÊÊf geração que alegra a pelle
<fW como o Carnaval alegra o

os paizes da America cio
Sul e a Repartição Interna-
cional do Trabalho.

Respondeu o sr. H. B. Butler,
director da repartição dizendo
que o orçamento para -936 abre
verbas especiaes destinadas a
intensificar as relações com as
republicas latino americanas.

O Conselho de Administração
adiou seus trabalhos para o dia
10 de abril próximo.
COMO FALOU O SR. MENDES

GONÇALVES
GENEBRA, 2 (U. P.) — Na

sessão de hoje do Conselho de
Administração da Repartiçãa
Internacional do Trabalho, o re-
¦presentante da Republica Argen-
tina sr. Ruiz Guinazu disse:
''Observo com grande satisfa-
ção que no decorrer dos ultimos
tres annos as relações entre o
continente americano e a Repar-
tição Internacional do Trabalho
melhoraram apreciavelmente.

O augmento do numero dos
membros do Conselho de Admi-
nistração intensificou o interes-
se da Repartição nos negocio»
da America Latina, sendo esse
íacto motivo de regosijo para
rôs. Não obstanle a melhoria re-
gistrada muito fica ainda para
fazer a esse respeito. Deseja-
ria influir no animo do director
no sentido de que elle contribua
para o desenvolvimento da col-
laboração e exprima o desejo
de esconder os meios necessa-
rios para a realização da im-
portante tarefa".

O representante do Brasil, sr.
Mendes Gonçalves, fez a seguin-
te declaração: "Relativamente
á projectada excursão do sr. Ti-
xier pelo Brasil, Uruguay, Ar-
gentina e Chile, desejo frizar
que é necessário desenvolver as
relaç<">es e'itt'e a organização do
trabalho e ">s paizes de Alem
Mar, particularmente com os do
continente americano. Essas na-
ções devem ter maior participa-
ção nas commissões de peritos
da Repartição Internacional do
Trabalho.

NOTICIAS DE
PORTUGAL

Um máo bocado passa-
do por Henri Garat

LISBOA, 2 (U. P.) — O ar-
tista cinematographico Henry
Garat, foi preso no comboio do
Pampilhosa pela guarda fiscal
quando accendia um cigarro com
um isqueiro. Interviram diver-
sos jornalistas que conseguiram
a liberdade para Garat prose-
guir viagem com destino a Pa-
ris.
A Camara Corporativa

LISBOA, 2 (U. P.) — O pre-
sidente do conselho, sr. Oliveira
SalaZar, ihstallou-se em seu ga-
binete, no palácio do parlamen-
to, onde presidiu a reunião da
camara corporativa.

Novo centro cultural
LISBOA, 2 (U. P.) — Re-

unidos num almoço de confra-
ternização, cem jornalistas, ar-
tistas e escriptores liberaes, re-
solveram fundar um centro cul-
tural, ficando a commissão ins-
talladora constituída pelos srs.
Cunha Leal, Antônio Sérgio.
Aquilino Ribeiro, Rocha Mar-
tins, Nuno Simões, Julião Quin-
tanilha e Jayme Brasil.

A censura á imprensa
LISBOA., 2 (U. P.) — Esti-

veram hoje reunidos nesta capi-
tal cem jornalistas, artistas e
escriptores, que subscreveram
um documento dirigido ao pre-
sidente da Assembléa Nacional,
pedindo a abolição da censura á
imprensa.

Milagre ?
LISBOA, 2 (U. P.) — O

"Diário de Noticias" publica um
telegramma de Funchal dizendo
que uma mulher natural dc Ca-
mara Lobos paralytica desde ha
muitos annos, ergucu-so do lei-
to e andou sem difficuldade após
sonhar certa noite que estava no
santuário de Fátima, onde se
realizou o milagre de sua cura.

A

DE HOJE EM DEANT
ESTÚDIOS DA

RADIO

EN0S

CAIUTI

GOTTAS DE JONES
TaMVivol no esgotamento nervo*», ncurosUvnia e debilidade.

tttlirmt na frieza Intima, cm ambos os texem. Procure hojo mes-
mo ntti <\t<••;,-',-..

AS GRANDES

CASINO
ORCHESTRAS DO

BEIRA-MAR
JAZZ

TYPICA
REGIONAL

espirito,
deliciosos

Procure o scu
predilecto entre

IlOUQUET

3ANDALO

ALFAZEMA

Em seis perfumes
um para cada gosto.

CQLOMA.
ROSA

LILÁS'

lOuçn o programma* "SABONETE CARNAVAL"
todas ns terçns e sextas
feiras na RADIO PHILLIPS
do Rio ns 20,45 horas, e
na RADIO DIFFUSOKA dc
São Paulo ns 21 horas.

SABONETE

CAVEHAVAL 1
CTS 4-0247 B*

S© a revolução armada sal
vara b México

iu
A Federação dos Estudantes dirige-se á populaçaoi
concitando-a a suspender o pagamento dos imposto*

Declaração do "leader" revoluciona-
rio Viliareal sobre a politica

de seu pais
MÉXICO, 2 (U. P.) — A Federação dos Estu-

dantes reaíizon um meeting afim tle protestat* con-
tra a politica do governo. Os representantes da Fe-
deração declararam que retiravam a confiança que

hypothecaram ao presiden-^
te da Republica, general
Lázaro Cardenas.

Falaram diversas pessoas re-
comiiiondancio a suspensão do
pagamento dos impostos e a re-
twra-da do dinheiro depositado
nos bancos. Alguns credores

^pediram a immediata expulsão
do ex-ministro Garrido Canabal
e declararam que só a revolução
armada poderia salvar o México,
E A LUTA VIRA', AFFIRMA

VJLLAREAL
MÉXICO, 2 (U. P.) — Um

rídactor da United Press fez:
longa viagem, cobrindo a dis-
tancia de oitenta kilometros de
terreno montanhoso e despovoa-
do entre esta capital e a fazem*
da onde estã refugiado o leader
revolucionário Viliareal que des-
dc ha muito tempo procuram as
autoridades.

O chefe da revolta tlísse ao

representante da United Pressi"Vocô é o unico correspondente
estrangeiro que merece confian-

ça; por isso pedi a meus auxilia-
res que me arranjassem uma
entrevista cowsigo". Viliareal
proseguiu: "Todos os levante;
fazem parte dc um plano geral
que conseguiremos executar e
completar em menos de seis me-
zes, Dispomos de dinheiro nbun-
dante fornecido por patriotas
mexicanos que contribuem com
quantias entre um c dez mil
pesos.

-—jt.

I cm ouro, platina,
antigas ou rao-
dornas compra-se

pelo maior preço. — Av. Passos
7-B _ Tel. 2-12G5.

"V. Ex. vae MUDAR-SE?" "SERVIÇOS REVELLG"
Promovo na LIGHT o expediente; Indispensável cj toda elasse dc pa»
gamentos, pnra obter ns suas ligações do LUZ, OAZ, FORÇA e TELE-
PHONE e as dcsligaçfios da casa que flcsalúga. Informa casas par»alugar e á venda, e providencia A mudança, com a empresa da prete-.renda dc V. S. Serviço lrreprchenslvel c pessoal habilitado.

Tuleplionc :':t-3(iU0 — OÜ1UVÉS 8, 2", Sala 3 — ELEVADOR
EDIFÍCIO SYMPATHIA

recisa deMoveis?

gg&ggg$mi)wwmm4&:.ivumui: n«———BgBBHfc •¦'

Anlc3 cio V. Ex. fazer suas compras, comparem os nossos preçoa,
quo sfio lnegualavclM. Coufortavola, verdadeiros modelos do bom
posto, reconliccldos cm <lurnbl!ldn<le o qualidade. Kxnmlno nossa*
exposições.

Nílo vaolUc; compro na

Casa A. F. COSTA 27, ANDRADAS, 27

r
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Ploplieüaüe Ua a. A. Ü1AK1U Ull
NOTICIAS — O. B, Dantas, pres.
Manoel Gomes Moreira, thea
José Garcia ae Moraes, secretario.

ASSIGNATURAS
IJraslJ o PurlugiU

Anno  665| Trimestre. 15*
Semestre .. 30S| Mea  t>$
Paizes signatários da Convenção

Postal Pan-Americana
Anno  808| trimestre. 255
fcteniestre .. 4ó$| Mea  109
raízes signatários da Convença»

Tostai Universal
Anno ..,
Semestre

140*?| Trimestre.
75$, Mez 

40!?
105

Telephone-*: 23-5913 — 23-5914 e
23-5915 (Rede dfl ligações Internai)

Os pedidos de asslgnaturas devora
ser endereçados (x S. A. DIAIUO
DE NOTICIAS — Rua Buenos Al-
res, 154. —- Rio de Janeiro — As
asslgnaturas começam em qual-

t|ucr dia.

0 DESTINO DA PROJEGTÃDA
"LE! DE SEGURANÇA"

Conclusão da li* pagina
é a de que seja apresentado
íím substitutivo ao projectò
governamental.

Interpcllado hontem, o sr.
Henrique Bayma. a respeito,
s. s. não negou que se cogi-
tasse de um tal substitutivo.

- Tudo depende da proxi-
ma reunião da Commissão —
observou-nos — e da orienta-
ção que seja dada aos seus
trabalhos, nesse particular. Se
a maioria se iuelinar por um
substitutivo do actual projee-
¦to. de modo a aproveitar-lhe
apenas as idéas centraes, este
se fará. Caso contrario, o meu
parecer versará apenas sobre
o projectò que já é do conhe-
cimento publico. Mas, como
disse — concluiu o deputado
paulista — tudo depende da
opinião a ser emittida pela
maioria de meus companhei-
ros de còriirnissã.o

NACIONALIZEMOS A NOSSA
DIVIDA EXTERNA

Conclusão da 1* pagina
Correspondentes no Banco do
Brasil. Estes tituios estão de-
pr-eciadissimos nas bolsas curo-
péas, Alguns dentre -elles são
cotados a menos de meio por
cento do seu valor nominal.

Por que causa o Banco do
Brasil, de accôrdo com os Esta-
dos e Municipalidades, não de-
clara pagar cm mil réis, ao
cambio official, os juros de
taes tituios ? Se assim fizesse,
ficariam automaticamente na.
cionalizados taes empréstimos,
porqu-o os portadoras preferi-
riam receber em mil réis no
Banco do Brasil, embora essa
Eomma ficasse congelada, do que
não receber coisa alguma na
[Europa.

Uma vez pagos em mil réis
tis seus tituios, taes portadores,•receando a depreciação de nos-
Ba moeda, empregariam taes re-
.cursos cm utilidades brasileiras,
concorrendo, assim, para valo-
irizar a nossa propriedade. Além
disto, brasileiros que dispuzes-
Bem de meios poderiam adqui-
irir taes tituios depreciados na
Europa, e dentro em pouco, com
inteíligencia e perseverança, cs-
taria nacionalizada toda a nossa
divida externa, com grandes lu-
çros para a nossa economia, e
resolvido o problema que cons-
tituo a preoecupação consciente
ou inconsciente dos nossos con-
cidadãos.

CLINICA DE OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA
DR. CAPISTRANO PEREIRA

(Laureado com Medalha dn Onro Fao. Medicina)
AI.C1NTDO GÜANABAKA, 15-A-6.0 and. — Tel. 23-8808 — Nas 2 fts 7

UM GRITO DE ALARMA!

DR, JOSÉ DE ALBUQUERQUE
CLINICA AWBOIOGICA

AHocçõoi veneres: e nõo venere*» dos
órgãos sexuees do homem. Perlurbeçõer
funecionees de sexualidade masculina.
Diegnoslico causai e iralamenlo da

IMPOTÊNCIA EM MOÇO
BUA 7 SETEMBRO, 207 Do 1 is 6 horas

Conclusão da 3* pagina
quo eslú sendo preparado, paru
permit tlr, por nduptiiçiio, a do
porto de Hantos, — transcrevemos,
(Inlu vcnla, o artigo da "A Gaze-
ta", que é o seguinte;"Vimos, em tempo, dar üm grito
de alarme ao commercio de São
Puulo o da Capital Federal para o
seguinte f:icto;

A Dircetoria Fedejal dos Portes
estâ. hoje, a cargo do sr. Frede-
rico Burlamaqul, o antigo t'a'v-
ctor do Lloyd Brasileiro, que íoi
suspenso durante o3 quatrlénnioâ
Bernardes e Washington Luis. pot
causa dos escândalos em que se
envolveu na direcção daquella
málslnnda, empresa.

Na Republica Velha, o sr. Bur-
lamaqui ficou, portanto, lntplra-
mente inutilizado. Mas a Repu-
blica Nova, que trouxe como pro-
gramma a "regeneração dos nos
sos costumes políticos e adminis-
trntlvo.s", não podia deixai- de fa-
Be,, uma tentativazlnha de 1'eha**
bllitação daquelle indesejável \- *r-
sonngem, conflar.do-lhe uma novn
íuneção de responsabilidade-
Transformaram, assim, a Directo-
ria Tcderai dos Portos em uma
espécie de colônia correccional!.
Como passarem*:, a demonstrar, o
sr. Burlamaqul não *>stá aprovei-
tando grande coisa no reformato-
rio em que o metteram...

.'. Companhia Docas de Santos,
para continuar a acção do sr.
VVelnschenck e praticar em seu
proveito os actos de qne esse se-
nhór não ousava assumir a res-
ponsabilidade, conseguiu, por in-
termedio dello, a nomeação do sr.
Burlamaqul para director de Per-
to-.

O governo decretou a cobrança
de 2 por cento ouro no porto do
Santas, retirando as vantagens
deste sbre o porto do Rio de Ja.
neiro, A16m disto, no quatrienpla
Washington Luis, o sr. Victor
Konder havia reduzido a3 tarlfaa
do porto de Santos, oceasionanio
uma reducção, na receita da em-
presa, de 6.000 contes. Era pr-e-
ciso. portanto, recuperar todos es-
ses prejuizos. E" o que a Docaa
está fazendo, com todas as fac1-
lidades que lhe concedem o regi-
men podre que ahi está a pedir
toneladas de creollna para uma
desinfecção cm regra.

O sr_ Welnschenck, hábil e ma-
nciroso, escolhe cs atalhas o cami-
nhos tortuosos para furtnr-se *
opinião publica, e são os planos
pelo mesmo Já engendrados e em
vias de execução que, por um es-
forço de nossa reportagem, conse-
guimo.s desvendar © vlmog denun-
ciar ao commercio de São Paulo e
do Rio de Janeiro:

Está cm elaboração üm estudo
para a elevação das tarifas do por-
to do Itlo de .Janeiro e a equipa-
ração das tarifas flo porto de San.
tos á» daquelle, depois de eleva,
das,

l>es"-"e estudo foi encarregado o
Próprio sr. Oscar Weinsclicnck
com o completo desconhecimento
do departamento technlco da Di-
rectoria de Portos; O directo,* de
Portos, sr. Ilnrlamaqul. (elle, sem-
Pre elle!), vae semanalmente, cm
pessoa, á directoria <Ias Docag de
Santog confalMilnr com o sr.
IVeinsclienck e recoher a palavra
de Ordem.

O plano (• ainda mais **asto.
Tnia vez elevadas as tarifas do

Porto rto Itlo tle .Ianeiro este será
arrendado á família Guinle, quede pos*-.. dos dni-i maiores portosda Republica, poderá, n seu tal an.
te. manobrar, ottralliriflo o trafico
para o i|iie mais lho convenha.

Foi preciso qu0 no Brasil se íl-
zesse uma revolução regenei*ador<s
para chegarmos á esta contlngen-
ela: ver a Directoria de Portos con-
fiada á prepria DocnE de Santo»
na pessoa do sr. Welnschenck sei**
dlreotor.

A Companhia Docas de Santas,
desde o seu inicio ató 24 ds ou.
tubro de 1930, para a construcção
de todo o cáes o de **cdas as obras
só havia conseguido fazer reco'
nhecer pelo governo um capital
de 140.OCO contos papel.

Com o advento dos regenerado-
res, o sr. Weinschenck, director da
rocas, foi nomeado dlrector fe-

dera! de Portos, e » Republici
Nova mlniòseòti a referida Com-
panhia com o reconhecimento dfl
mals 40.000 contos de cao'ta!.
apesar de ne.çse periodo ter aquel.
la empresa realizado obras de p«*
quena Importância.

Vamos agora levantar o vio quo
vinha encobrindo alguns episodloi
de ha cinco annos passados. O
sr, Guilherme Guinle, que sub-
ECrevera 500 contoP para a mani
fes tir. o ao er. Julio Prestes, no
Ulo de Janeiro; que discursara
hum banquete offerecido ,*.o sr.
Washington Luis, está cobrando
ngora um Juro multo alto dos
2.000 contos qur emprestou para
a cr.ix.i da revo'ução de 1930. E
quem vae pagar qs-sc Juro é o com-
mercio de SSo Paulo, preclsamen-
te a maior victima da revolução,
que só serviu para regenerar oa
Burlamaqul e levar agua ao enge-
nho dos magnatas que, ainda po?cima, se fazem glor!flc.*ir publica-ment.. na cidade d0 Santos, er-
guendo monumentos a si 

'pro-
pri os."

Como sc vê, o sr. Weinselienck,
dlreotor i* grande accionlsta dasDocas de Santos, exercendo uma
posição offioial c usufruindo as-
ceudenela delia oriunda, tem con-
seguido e está conseguindo a ad-opção de providencias que ainda
mais vêm aggravar os oompromls-
sos do Thesouro,

Praticados antes da revolução,
os actos do sr. Oscar Weinschenck
teriam determinado um daquelles
Inquéritos com que as commissões
dc syndicancia escandalizaram o
paiz. Conimettidos depois da re-
volução, com a cumplicidade in-
consciente dos regeneradores dos
costumes políticos, taes ousadias
não podem deixar de ser punidas
c reprimidas.

FOI ASSIGNADO HONTEM 0 TRATADO COMMER*
CIAL ENTRE 0 BRASIL E OS ESTADOS UNIDOS

Uma conferência do prof,
Luiz Carpenfer na A, B. i.

O professor Luiz Frederico Car-
Penter realizará no dia 7, quinta-
feira, ás 20.30 horas, na Associa-
ção Brasileira de Imprensa, a pri-
meira conferência do programma
do Club de Cultura Moderna, sob o
titulo — "Cultura antiga e no-
dcrna".

A entrada * franca.
Para as conferências qu» vfto

realizar-se ai-da njstc mez, na
séde do club, estão lnsc*. lptos os
srs. Soclrô Vianna, Jorge Amado o* ..acenas Dourado.

— O Conselho Deliberativo do
club está convocando para uma
sessão no próximo dia 4, segunda-
feira, ás 20.30 horas, na séde so-
ciai, Edifício Odeon, quarto an-
dar sala 424.

PÍLULAS de bruzzi
Na Gonorrhéa, cm qualquer periodo não tem competidor. Tura-

mente vegetal. A' venda nas Drogarias de todo Brasil.

A ARTE DE EMBELLEZAR
¦ãm4-müi^/Ei>y

¦jjy'x,r-2^yi:.iyT>& *.- V " 
S '

Preparado maravilhoso para amaciar, asçetipar
e aformosear a pelle

0 LEITE DE BENJOIM íS„\« ^rnesce V?«t,s'fixando o po de arroz. Extln-
gue as imperfeições da pelle, como sejam : pannos, manchas
do rosto, sardas, espinhas, cravos, rugas, queimaduras do sol.
0 LEITE DF RFN I0IM é um Producto scientificamen-V LLIIL UL DENJUim t(J preparad0i de taMr* con-
fiança c feito com o Benjoim de Sian. que, aliás, sempre foi
usado pelas mais bellas mulheres da antigüidade, quer gregas,
quer orientaes, c que ainda boje é indicado pelas summidades

médicas mundiaes.
, A' VGNDA EM TODAS AS PERFUMARIAS, PHARMACIAS,

DROGARIAS, EM TODOS OS ESTADOS DO BRASIL, E NA

PERFUMARIA KANITZ
R»H 7 DE SETEMBRO, 127 E 129
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Creando a Confederação
dos Syndicatos dos Em-
pregados do Commercio

Um convite da U. E. C.
aos delegados-eleitores,
commerciarios, ora nes-

ta capital
A União tios Empregados do

Commercio solicita-nos' a publi-cação do seguinte:
"A 

presença nesta capital, dos
delegados-eleitores da classe
dos empregados do commercio,
proporciona á U. E. C. o en»-
sejo de assentar as bases da
Confederação dos Syndicatos
dos Empregados do Commercio
do Brasil. Precisamente paraapreciação deste assumpto, a
União dos Empregados do Com-
mercio do Rio de Jaeniro con-
vida os referidos delegados-
eleitores para uma reunião queserá realizada hoje, dia 29, ás
20 horas, em sua séde social, á
rua Gonçalves Dias n. 3-3° ain-
dar. Os delegados-eleitores en-
viarão aoa seus syndicatos as
bases da referida Confederação,
para apreciação das respectivas
directoriás, caso não providen-
ciem immediatamente um enten-
dimento por via teiegraphica".

Não tomou posse do cargo
e vae ser chamado por

edital
0 director do Expediente do

Pessoal do Thesouro Nacional
solicitou providencias ao super-
intendente da Fiscalização de
Sorteios, no sentido de ser cha-
mado por edital a apresentar-se
á Superintendência, dentro de
30 dias, sob pena de ser de-
mittido por abandono de empre-
go, o sr. José Cavalcante de
Albuquerque Wanderley, nomea-
do fiscal de clubs para a venda
de mercadorias mediante sorteio
e que ainda não tomou posse do
cargo.

Conclusão da 1." pagina
verlflcou-se uma diminuição do
consumo e dahi a suggestão felt.
ro sentido de promover molos que
viessem facilitar a restauração cln
Intercâmbio commercial brasileiro,
norte-americano.

Ag Importa çõe.**-, rio café nüo de-
ollnaram materialmente, mas o
preço do produeto cahiu na reali-
dade, o tjuo creou umn sltunçiV*
embaraçosa para as finanças do
Brasil, deaie da queda da sun
balança commercial.

A BASB DAS NEGOCIAf;(-.K8
O tratado foi negociado, conu*

se sabe, ft base do tratamento de
naçfl-o mais favorecida, condu/.ln-
do, segundo o Departamento do•tado, ft "conclusão de que Bs
concessões de cada uma das na.
ções contractantes aos produetos
da outra só serilo feitas, segundo
a regra geral, na ausência de con-
slderações especiaes a «erem ©s-
tendidas a artlgog semelhantes df
outros palaos". O seu texto nile
serft divulgado por emquanto. Sa-
be-set poróm, que consta do uma
Introducção c quatorze artigas.
O AIlTiriO N. 1 DO TRATA PO

O artigo n. 1 consigna a vlgen-
cia do accôrdo firmado em 1923,
com o tratamento incondicional dç
nação mais favorecida no que con-
cerne nos direitos alfandegários,
estabelecendo, porém, algumas ex-
oepções, quo nlio foram divulga-
das. Uma dessas excepções per-
mltto nos Estados Unidos conceder
facilidades a Cuba.

O QUE DIZ O SECUNDO
ARTIGO

O artigo n. 2 determina que
nenhuma restricção quantitativa
nerft Imposta aos produetos a que
tiverem sido feitas concessões pe-
las duas nações contractnntes, cx-
cepto quando se tratar do restrU
cções de caracter sanitário. "Ksta
dlspasiçSlo garante concessões ta-
rlfariag que niio serão annullaona
ou prejudicadas pelas restricções
quantitativas". Admltte quo tae*
restricções s£o necessárias em
connex&o com o contrôie da oro
ducçüo, da offerta ou da procura
dos artlgo5 domésticos, d0 accor-
do com o que determinam 03 pro-
grammas da N. I. R. A. 0 dn
A. A. A. Entretanto, facilita ft
consulta aos signatários sobre
qualquer rostrlcçílo que possa ac-
correr disso. "E s« qualquer doa
paizes signatários considerar que-
taes restricções annullam ou pre-
íudlcam as vantagens obtidas pelo
tratado, este poderá 3er rescindi*
do com o aviso prévio de trluto
dias".

Em oiitras palavras, se qualque»
das duas nações aprovsltar-se des-
sa reserva para o fim de pr2Judl-
car materialmente as concessões
feita: & outra, a ultima poderá
cancellar as suas próprias concos-
sões.

O referido artigo consigna ain-
da uma série de "disposições" des-
tinadas a garantir um tratamento
equitativo em connexfto eom qual-
quer das restricções de ordem
quantitativa, que venham a ser
estabelecidas.

Fixa as regras a observar rela-
tivamente ft administração d-psso
controlo commercial. Accentua
que embora nenhuma das duas
nações tenha adoptado "o systema
do restricções quantitativas tüc
abertamente empregado por outros
paizes e que tem contribuído tfto
amplamente para a destruição do
intercâmbio commercial Interna-
cional", as determinações consi-
gnadas no referido tratado vÍ3a»
lnutilizar o modelo observado pa-
ra a administração de taes syste-
mas, o que dlmlnuirft, tanto quan-
to possível, os abusos a que estão
os mesmos sujeitos, preparando,
assim, terreno para a tão neces-
saria reforma da pratica Interna-
cional no qu0 respeita a esse» a*,
áiímptos.

AS CONCESSÕES A1.FAXDE.
GARIAS

Os artigos ns. 3 e 4 cogitam At
concessões alfandegárias, do te-
cordo com as tabellas appensa».

as conrnus feitas pelos
MONOPÓLIOS GOVERNA-

MENTAES
O artigo n. 5 visa garantir uw

tratamento Imparcial no que con-
cerne &s compras feitas pêlos mo-
nopollos governamen taes.

CONTROLE CAMBIAL
O artigo n. 6 consigna o tra-

tamento de nação mals favorecida
relativamente ao controle cambial,
assumpto esse que é mals ampla*
mente debatido em notas separa-
dns trocadas entr© os dois go^e-r-
nos.

O ARTIGO N. 7
O artigo n. 7 consigna o trata-

mento nacional e de naçfto mal»
favorecida no concernente a toda"
as taxaa internas, exceptuados os
casos em que ss leis existentes de-
terminarem em contrario. Estlpu-
la quo os lmpostos nacionaes so-
bre os Produetos que gozarem de
concessões alfandegárias ntto serão
augmentados.

Diz ainda esse artigo quo íol

redigido com o propósito de solu
cloimr a sltuaçfto actual dessas tn-
xas, do modo a assegurar que as
concessOea alfandegárias não serão
annulladas ou prejudicadas Pela»
_lt0rnçõeB subsequentes das ref«!-
ridas taxas.

A ADMINISTRAÇÃO DOS Dl-
REITOS ALFANDE-

'WRIOS
O artigo n. 8 trata da admi-

nistração dos dlreitos alfândega^
rios, principalmente no que con..
cerne á. communicação antecipa-
cia da« modificações a serem m
trodüzldás,

ARMAS E MUNIÇÕES
O artigo n. 9 ,eserva para ani-

bo3 os governos o controle da ex-
pbrtàçfte das armas e munições.

RÉGÚLAi*TENTOS ALFAN-
DEGARIOS

O artigo n. 10, concernente tao*
regulamentos alfandegários e fts
formalidades e regras sanitárias,
determina que quando qualquer
dos governos signatário.! assim c
solicitar, uma commissão do perl-
tos serã nomeada Pam o fim du
"estudar as bases do qualquer
quarentena ou medida slmlltw,
communicando as suas conclusões
a*:j dois governos". Vl:a isto atte-
nuar "os males cansados no com-
mercio resultantes das medidas da
caracter sanitário adoptndas".

O ARTIGO N. 11
Applica o artigo n. 11 as dispo-

slções do tratamento de naçfto
mals favorecida ao thesouro de to-
dos os territórios e possessões, ma*
exceptua das demais disposiçõea
as Phlllplnas, aa lll*ins Virgin, Sa-
môa, Gitnm e a zona do Canal.

Contêm o referido artigo Variai
reservas, inclusive a permissão da-
da aos Estados Unidos para con-
ceder pr-*ore*ncias aos seus pro-
prlos territórios e a Cuba.

O ACCÔRDO DE 1!)!3
O artigo n. 12 do tratado flctual

transcreve as disposições equlvtw
lentes contidas no accôrdo d.c
1023.

AS FUTURAS RELAÇÕES ENTRS
OS DOIS PAIZES

No artigo n. 13 ambos os go-
vernos declaram a intenção de es-
tudar a possibilldado de melhorar
as suas relações por meio do ln-
cremento do serviço de transpor,
tes e de outras facilidades.

A VIGÊNCIA DO ACCÔRDO
O artigo n. 14 determina o mel"

dk executar o accôrdo, estipulan.
do que o mesmo pei-manecerft em
vigor "no minimo, pelo prazo de
dois annos, a menos que seja !«•*
nunciado anteriormente, consoan-
te os tei*mos do artigo n. 2, Po-
dera, entretanto, terminar uma
vez expirado o período de dois a.n-
nos ou posteriormente em qual-
quer outra oceasião, meliante o
aviso prévio de seis mezes.

0 CONTROLE CAMBIAL E O
SCIIEM.V OSWALDO ARANHA
WASHINGTON, 2 fU. P.) — En-

treos signatários do tratndo de
reciprocidade commercial brasilei-
ro-estadunidense, figuraram os srs,
Summer Melles, Francis S. Àyro e
Edwin Wilson — pelo Dejiartamen-
to do Estado — o conselheiro em
assumptos econômicos Herb e r t
Fies e todos os membros da mis-
s.5o brasileira. O Departamento do
Estado publicou unia declaração
em que assevera que o accôrdo so-
bre o cnmbio foi incorporado ao
pacto acerescentando: "Indepen-
dente disso o governo brasileiro re-
forçará as garantias a que se obri-
ga pelo tratado de reciprocidade
commercial, em obediência ft clau-
suln de nação mais favorecida, com
providencias que applicarão as dis-
donibilidades de cambio na trans-
férencia, *para o paiz de origem,
dos lucros e dividendos das em-
presas commerciaes estrangeiras
operando no Brasil, mais no custeio
das despesas a quo taes empresas
se virem obrigadas. A margem de
cambiaés disponíveis para tal fim,
não deve em caso algum ser me-
nor que a média proporcional á
parto desempenhada pelos Estados
Unidos, no volume total das im-
portações brasileiras, no correr da
ultima década, augmentada mode-
radamente, de sorte a permittir o
expansão eommcrcial encarada pe-
Io novo accôrdo, O governo brasi-
leiro suggero e offerece apoio á
cooperação entre o Banco do Bra-
sil e o Federal Reservo Bank, de
Nova York, de sorte a inaugurar
um systema de intercâmbio de con-
tas e informações, relativos fts
transacções de cambio entre os
dois paizes, Declara o governo bra-
sileiro que cm eventualidade ai-
guma .deixará o Bnnco do Brasil
do proseguir no cumprimento das
obrigações assumidas em junho do
1933, com respeito aos títulos emiti-
tidos no propósito de sanar a in-
solvnbilidade commercial, entã o
existentes. São dndns, entretanto,
garantias de que, logo que houver
créditos bancários disponíveis, o
governo brnsileiro ao compromet-
te. de fôrma definitiva, a reservar
volume de cambiaés sufficicntes
para assegurar a continuação do
serviço do juros e resgate dos bo-
nus emittidos nos Estados UniSos,
ou do posse de credores norte-ame-

PRISÃO DE VENTRE ?

PURG1NA ALFA
Corri je a mais rebelde. E' um produeto de DE FARIA
& CIA., Chimicos-Pharmaceuticos. Rua de S. José, 74

Rio dc Janeiro

ricnnos, conforme o plano de paga-mento concluído cm fevereiro de
1934.
FAZ DECLARAÇÕES O SR COR-

DELL HULL

| AVASHINGTON, 2 (U. P.) — Em
| suas declarações sobre o tratado
I de reciprocidade commercial que
I vem de ser assignado entre os Es-

tados Unidos o o BraBil, írizou o
1 secretario de Estado, ar. Cordell
i Hull: "Agora, que iniciámos a
j abertura da estrada que se afasta
j do mercuntilismo medieval, que cs-

trangulava o commercio do conti-
I nente, o progresso será mais rapi-

d0 e o movimento ganhará impul-
1 so. Estou confiante de que nossas

negociações com os outros paizes,encontrarão o mesmo espirito de
cooperação razoável paru o bem
estar geral, cuja existência acabo
do verificar, da parte dos delega-
dos brasileiros. Breve, graças a
tnl programma do expansão, lan-
çnremos largo raio dc luz, que se-
rá um clarão do esperança na tre-
va econômica ambiente".

Dando largas ao sou contenta-
mento pela ceremonia de hoje. na
Cnsa Branca, disse o sr. Cordell
Hull que o accôrdo "marca a pri-meira pedra da barragem que con-
terá a torrente de restricções crea-
das ao commercio internacional,
como sejam quotas de importação,
licenças de importação, controle
de cambio, combinações especiaes
de aduana e um sem numero deartifícios suffocantes",

Acerescentou que so caminhava
para accordos similares eom quin-ze outros paizes, sendo que alguns
desses entendimentos seriam fir-mados breve".

SEGUE HOJE PARA NOVA
YORK A MISSÃO SOUZA COSTA

WASHINGTON. 2 (U. P.) — A
missão financeira do Brasil, che-
fiada pelo ministro Souza Costa,
deixa amanhã esta capital, com
destino a Nova York.

Um de seus componentes, asse-
diado pelos jornalistas a respeito
de créditos e empréstimos decor-
rentes do tratado de reciprocida-
de commercial hoje assignado, li-
mitou-so a responder que o pro-
gramma da estada em Nova York
comporta, na segunda-feira, o ai-
moço offerecido pelos directores do
Systema Bancário da Reserva Fe-
deral; na terça-feira, o almoço of-
ferecido pelo presidente do Gua-
runLy Trust Company e o banquete
da Panamerican Society; na quar-ta-feira. o almoço da Câmara de
Commercio de Nova York e o ban-
queto offerecido pelos presidentes
de todos os bancos de importância,
na praça novayorkina.
OS PlíODUCTOS QIJI3 TIVERAM

OS SEUS DIREITOS ALIANDE-
GAHIOS RE—JZIDÒS CIN-

COENTA POR CENTO
WASHINGTON, 2 (D. P.) — De

accôrdo com os termos do tratado
commercial, cs Estados Unidos
concedem uma reducção de ein
coer.ta por cento nos direitos ai-
íandegarlos que pesam sobre Cer-
to3 produetos. "-sim, a copahyba, *
em balsamo e ao natural, terá uma
reducção de de?, para cinco cen-
tavo3 nd-vitlorem; a ipecacuanha.
de dez para cinco centavog ad-
valorem: o matte, de dez Para jln-
co centavos ad-valorem; o minério
do manganez e o minério de man-
ganez e ferro, de um para melo
centavo a libra-peso; castanhas d*>
Pará descascadas, de um © melo a
três quartos de centavo a libra-,
castanhas com casca, do quatro
c melo centavos para dols 0 um
quarto de centavo a libra; sêmen*
tes de rlclno, de melo pai-a um
quarto do centavo a libra.
OS PRODÚCTOS AMERICANOS

WASHINGTON, 2 (U. P.) — Da
longa lista de artigos que obtive-
ram concessões tarifárias do Bra-
sil constam os seguintes, por kl-
logramma: couros e pelles, de
15S600 para 11S4C0; camurça! de
20S800 para 158600; leite cm pó,
do 45100 para 2S600; salmão em
conserva, de 7?800 para BS120; po*
ças sobrcsalentes para automóveis
ou outras machinas, do iS590 para
1S270; movela, de 5S000 para
2S600; "whlrts" do algodão, de
10S400 para 7S800; gomma da
mascar, de 13Ç000 para 58000.

O Brasil reduzlu ainda os direi-
tos sobre 28 "Itens" constantes d*
lista de Importações, abrangendo
um total de 67 classificações indi-
vlduaes. Concordou igualmente
cm não augmentar os direitos ai-
íandegarlos actuaes sobre treze
outros "Itens", comprehendendo
39 cla-sslflcações indivlduaes.

As rcducçõe3 variam do vinte a
sessenta por cento, abrangendo »
seguintes: auto-caminhõeo e pe-
ça3 sobresalentes, vlnto por cento;
pneumaticos e tubos, 25 por cen-
to; frutas e vegetaes em conser-
va, exceptuando aspargos, vinte
por cento; archivos do aço, certas
tintas -a avela, vlnto e cinco por
cento.

"JUSTIÇA FAR-
CEADA" *¦?

A União Federal em jui-
zo — Deante da justifi-
cativa de um decreto do
Governo reconhecendo

que "uma parte da offi-
cialidade do Exercito
permaneceu privada da
faculdade de adquirir

os requisitos para pro-
moção por lhe ter sido
negada matricula nos

cursos" — os segundos-
tenentes convocados re-

correm ao judiciário
Por seu advogado, dr. José Go-

bat, grande numero de segundos-
tenentes convocados propôz uma
acção ordinária contra a União,
afim de lhe ser assegurada a pro-
moção aos postos a que se Julgam
com direito, pela sua antigüidade.

Em um decreto do Governo Pro-
visorio foi classificada de "Justiça
Farceada", a permissão que lhes
garante a lei de fazer curso e a
negação da matricula nas escolas
militares.

Justificando as Innovações crea-
das para aquelles servidores da lei.
o governo asseverou que — "em
virtude da situação política e ad-
mlnistratlva do paiz, anterior a
3 do novembro de 1930, uma parte
da officialidade do Exercito per-
maneceu privada da faculdade de
adquirir os requisites para promo-
ção, exigidos pela lei em vigor,
quer em conseqüência da agrega-
ção dos respectivos quadros, quer
por lhe ter sido negada a matri-
cuia nos cursos necessários."

Deante dessa declaração do Po-
det Publico, da violação dos dl-
reltos da classe, os segundos-te-
nentes commlsslonados, em nume-
ro superior a duzentos, recorre-
ram ao Poder Judiciário,

Descascadores — polidore«;
de arroz"FOSTER"

«e graiido efílolenci. w Dene-
Ilolament.

Peçam preços e explicações
a

ARLINDO G. MAGALHÃES
CAIXA POSTAL, 911
RUA CÁMERINO, 55

Rio dç Janeiro 

EVIIO
Aluga-se o da rua

do Carmo n. 66, Io an-
dar, próximo á rua do
Ouvidor. Trata-se com
Sampaio, Avelino &
Cia., á rua Primeiro
de Março n. 98.

C0NFRATERNI-
ZAGÃ0 ARGEN-
VTÍNO-BRASI-

LEIRA

Tônico de Cálcio Ferro Phosphorado
Faz das creanças debeis creaturas saudáveis e robustas — Facilita

a dentição, nutre os ossos e vence as anemias
Preparação do laboratório - DE FARIA & COMP.

Rua S. José 74 _ Phone: 22-2247 — Rio -::— Ru . Archias Cordcito 249 - MEYER

Um almoço de cordialidade
jornalística

Realizou-se *num dos salões
-do Jockey C/b nm almoço de
cordialidade que os directores da
Associação Brasileira de Im-
prensa offereceram ao jornalis-
ta paulista Rubens do Amaral,
director da "Folha da Manhã"
e da "Folha da Noite" de São
Paulo e que se encontra nesta
capital onde se demorará ainda
alguns dias. Ao almoço compa-
receu tambem especialmente
convidado o dr. Justo dc Mo-
raes, director da "Gazeta de
Noticias" eleito para a Câmara
Federal por São Paulo nas elei-

i ções de 14 de outubro ultimo.' Não houve discursos, apenas
um "toast", levantado pelo dr.
Herbert Moses, presidente da
A. B. I.i ao nosso collega sr.
Rubens do Amaral, e á impren-
sa paulisla. O homenageado
agradeceu, levantando a sun ta-
ça á Associação Brasileira de

r' > Imprensa,,

0 CONCURSO DO MELHOR
LIVRO SOBRE VIAGENS NO

BRASIL
Continuam os trabalhos

da Commissão Julga-
dora

A CommlssfiO Julgadora do
Concurso do Melhor Livro f ' "o
Viagens no Brasil continua oa seus
trabnlhog actlvamonte, de modo a
tel-os terminados em 28 do cor
rente.

Apresentaram-se em concurso
onze obras, todas Inéditas, e Illus-
Iradas cerri p: -itograpliias e des«-
nhog grandemente suggesfclvos.
Hollas -.3 focalizam t< <-.:-, ;i:-*.pc-
ctos turísticos do Brasil, desdo a
maravilhosa Amazônia até as co-
chlllas do Rio Grande do Sul.

A' obra classlfl-cl_ a primeiro
logar será adjudicado o prêmio
em dinheiro, de seto contos de
réis, assegurados cm conjuneto
pelo Touring Club do Brasil e
pela ClvlUzaçfto Brasileira Editora

Por - r*posta do dr. Pires Re-
bello, vlce-prcsldento do Touring
Club e membro da Commissão Jul-
gadora, aq * lia patriótica entida-
do, correspondendo ao extraordi-
nario Interesso desp..'ido pelo
certamen entro os nossos escri-
ptores, res- 'veu cnr. ¦ der tre»
menções honrosas, que caberão -ás
obras classificadas nos segundo,
terceiro e quarto logares. Essai
menções honrosas serão acompa-
nhadas do prêmios em dinheiro
nun tot"l •-,-. dois contos de réis.
sendo 1:000S000 para a primeira
e 50Pr**000 para cada uma da» duas
outras.

O livro classificado em primeiro
logar será editado pela Civilização
Brasileira, cabendo oá direitos do
versüo para língua estrangeira ao
Touring Club, qu0 se utilizará
dessa cláusula para propaganda ao
nosso paiz no exterior.

/_-.

Como serão recebidos
em Buenos Aires os in-
tellectuaes brasileiros
BUENOS AIRES, 2 (ü. P.) —

Nas círculos literários argentinos
ha grando Interesse em torno da
annunclada visita dos Intelle-
çtruaes brasileiros, qiie deverão em-
barcar no Rio de Janeiro, a bor-
do do "Campana", na próxima se-
gunda-felra, a convite do grando
Jornal "Critica", desta capital.

Sabe-se que farão parte da co-
mitiva o dr. Herbert Moses, pre-
sldente da Associação Brasileira
de Imprensa; o sr. Renato de Al«
meida, chefe do serviço de lm-
prensa do Ministério das Relações
Exteriores: o dr. Antônio de Al-
cantara Machado, director do
"Diário da Noite", do Rio de Ja-
neiro; e as conhecidos críticos 11-
tersrlos, Agripino Grieco e .Mu-
cio Leão e o sociólogo dr. PÍlad«
Aiberto Palagl.

"Critica" designou mna commis»
são encarregada de prestar homo*'
nagens fus referidas personallda*
des literárias brasileiras, que vêm
realizar uma série de oonferenclii
e palestras em prol do estreita-
mento das relações de amizade que
unem os dois paizes.

Do programma de festas cons-
tam uma excursão a Mar dei Pia-
ta e outras manifestações de sym-
pathia aos Intellectuaes brasilei»»
ros."Critica" enviou Instrucções e»-
peclaes ao se\i representante no
Rio de Janeiro, sr, Guilherme Ho-
hagen, no sentido de acompanhar
os viajantes até o porto de San-
tos.
rr: ""¦',""—~ rr; T"'";—""" ¦—'" ¦ süss

A "A. E. C." liquida o seu
empréstimo hypothecario
Conforme vem *"endo annunciftj.

do, n "Associação dos Empregados
no Commercio do Rio de Janeiro".
resgatar**., a partir de 4 do cor-
vüiito, todos oí títulos em vigor,
do seu empréstimo hypothecario,
levantado em 1911.

Antecedendo de wm atino o res-
gate final, a Associação dã um*,
prova brllhanto da actuação ão-
nesta com quo tem sido adminis-
trado o seu vultuoso patrimônio,
e liberta do onuo os soberbos edl-
ílclos cm quo tem installada -aia
sedo.

Numa época do verdadeira, aa-
gustla financeira, do moratória^ -s
fallencias, é digno do registro «g-
pecial osso gesto da veterana m»*
tituição quQ 6 um exemplo dfl or»
ganizaçâo © equilíbrio.

PARA HOTEL, COLLE-
GÍO OU CASA DE SAÚDE

Vendem-se, em Santa The-
reza, terreno plano, 14mx62, c
casa térrea, 8mx30m, com 17
peças. Vista para o Corcova-
do, Tijuca c Guanabara. Tra-
ta-se á rua Progresso n. 32,
bonde de P. Mattos á porta.

P.OPÂf ARÂNÃ — Em aPrazivel situação, na rua SaintWl AiiAVAHA Roman, com magnífico panorama, vea-
dem-se os últimos lotes e elegantes prédios, por preçosrealmente vantajosos. Phone 23-4080 — Rua Theophilo Ot-

toni, 142, sobrado.
COMPANHIA COMMERCIO E CONSTRUCÇAO S. A.

0 chapéo define
o homem

Um chapéo queimado é uma decepção.
Com pouco dinheiro terá seu chapéo sempre novo.

O liquido PANAMÁ' é um product, garantido, com umalavagem apenas a palha fica luzente e sedosa.
Não confie o seu chapéo a ninguém.
Uma lavagem commum torna-o claro, mas tira obrilho natural da palha. u

Vende-se na Casa FREITAS COUTO & CIA.

1
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Actos É Presidente é Republica
Decretos assignados na pasta da Guerra

Nomeando, director do Hospi-

tal Militar do Porto Alcflf.-c, che-

Te do Serviço de Sauilo da 9" ile_

çiíío Militar, idem da S* Região
do Sao Paulo, chefe do
de saude da 3a Kegião

O primeiro anniversario da li-
nha aérea transoceanica

«Condor-Lufthansa»
Interessantes dados sobre esse importante serviço

Um dos possantes hydros do Serviço Aéreo Trans-
oceânico "Condor-Lufthansa", na catapulta do"Westfalen"

^^w^^xx^^ms. fi, ¦jiiiPHi
ft ^Jm*
>'i Xf- <-' X, '^inR t

Ua poucas semanas a imprensa
mundial te*o oceasião do fazer re-
íercncias a" facto do serviço «e-
rc-o transoceanico "Condor-Luf-
than?a". ter realizado a sua 50*
travessia do Atlântico Sul no ser-
viço regular entre o Novo o o
."Velho Mundo,

Hoje, temos o ensejo dc trazer
ao publico outra auspiciosa noti-
•'ia; faz hoje um an.no quo a<iuel-
lo serviço aeropostal iniciou as
silas carreiras rt-KUlares entro os
dois continentes, tendo sido oxe-
eutados todos Cs vôos com a mais
«stricta pontualidade. Nesse espa-
ço de tempo, nenhum «Urazo foi
verificado na grando linha "Bue-
tios Aires-Rio do Janeiro-Berlim".
«o mais de 14.000 kilometrõs, dos
quaea 3.000 kms, de travessia
aérea oceânica.

Pelo contrario, muitas vezes, os
aviões do Syndicato Condor Ltda..
« da Deutscho Lufthansa A. O..
mo serviço cm trateso mutuo, fi-
leram a entrega de bubs malas
•postaes com bastante antoccdeii-
cia sobre o hoi-ario prefixado.
Nosso ínterim f o 1 transporta-
•lo maia de um milhão de cartas,
ror essa cifra é fácil avaliar a
«ranue importância que a referida
linha desempenha e ns vantagens
«oncretas que traz para os Paizes
pOr ella servido»,

O «erviço aéreo transoceanico*Ci>ndor-Lufthansn". deixou do
*>arte a preocupação de realizar"ralas" esporádicos em condições
»xcopcionae». Os seus organizado-
res, em so tratando de uma linha
commercial, acharam do maior
•utilidade para o publico surprehen.
der cm í do fevereiro de 1834, os
«Mversos paizes sul-americanos e
ÇtioPeus com o estabelecimento do

fia
uma linha aérea estrietamento
regular, ern conformidade com um
horarjo prefixado o, em condições
do poder ser mantida por longo
tempo, o que. sem duvida, corres-
pondo ás aspirações do commer-
cio. da industria e üo publico cm
geral. !

Duranto esto primeiro anno, o
serviço aéreo transoceanico "Con-
(ler-LuftUansa". o primeiro o uni-
co regular exstente no mundo,
comprovou largam -nte quo cum-
prju com fidelifl; a palavra
dada no inicio das suas activida-
des, isto 4. dotar oa continentes
europeu o sul-americano com uma
linha genuinamente aérea Berna-
nal. linha esta que. para o Brasil,
nüo deixa do ser factor especial-
mente importante na sua vida
econômica.

Damos a seguir 'nteressantes
dadoa sobro esso serviço cio real
utilidade o grande importância.
<iue nos communica com a civili-
zação occidental.

No decorrer do um anno foram
realizados 58 vOos entro Os dois
continentes. 56 travessias comple-
tas do Atlântico, sem o menor
contratempo.

Entre a Allemanha o a America
do Sul foram pervoados 700 mil
kilometrõs, isto é. quasi 18 vezes
a clrcumferencia ao globo, sendo
quo somente no trecho transoeca-
nico propriamente dito foram por-
voados 170 mil kilometos.

O serviço postal foi grande-
mente beneficiado com essa liga-
ção intercontinental, sendo ciuo
no c3Paço de tempo acima refe-
rido, foram transportados cerca
de dois milhões de cartas.

A directoria da Deutsche Luf-
thansa A- O., da Berlim, em data
do hontem. telegraphou ao Syn-

A ACPSp DE MATE-
RiAL PARA A A»Ã0

MILITAR
Realizar-se-á amanhã, na

Directoria de Aviação, uma,
reunião da commissão encar-
regada de acquisição de aviões
escola e de treinamento afim
de emittir opinião sobre as
propostas apresentadas pelasfirmas Brazilian Tradding Co.
Sociedade Franco-Brasileira,
Casa Mayrink Veiga, S. A.,
T. L. Carnasciali e Murillo
Lavrador & Cia. Lt£a., e Sou-
za Sampaio & Cia.

A commissão encarregada
de estudar o assumpto é con-
stituida pelo general Eurico
Gaspar Dutra, director da
Aviação Militar; coronel Amil
car Pederneiras, director da
Escola de Aviação e Antônio
Guedes Muniz; majores Ar-
chimedes Cordeiro c Leonidas
Cardoso -capitão Estevão Lei-
te de Ptezende e Io tenente
Henrique Castro Neves.

1 Conferência IníêfSê^
ripa tíe Hygiene MM

Militar
scrvic»
-Militar, director da Fabrica dc
Cartuchos dc Infantaria o servén-
te do Collegio Militar do Rio de
.lanoiro. respectivamente, oi to-
riente-coronel medico dr. Cândido
Portella da Costa : oares. tenente-
coronel medico dr. Alberto Mariz
Pinto, te-iente-coroncl medico dr.
Julio Mario do Castro Pinto, lc-
nente-coronel medico dr. Hermo-
genes do Queiroz o Silva, coronel
medico dv. João Affonso de Souza
Ferreira, coronel pompeu Horacio
da Costa, o reservista Álvaro de
Alencar; classificando no 1° Rc-
gimento de Infantaria, o coronel
Miguel do Castro Ayres; no 5o
Grupo do Artilharia dc Costa
(ítalpü) o tenente-coronel Cyro
Vidal; no 3o Batalhão de Caçado-
res. o tenente-coronel João Isidro
Caldas; no l" Clrupo de Afobaria
do Dõrso (Campinho) o tenente-
coronel fCugomo Pereira do Al-
meida e no 5" Regime:.to do Ar-
filiaria Montada (Santa-Marla —
R. G. do Sul. o major Antônio
Diniz; transferindo do 1» para o
S° Regimento do Infantaria, o
coronel Josfi Fernando Affonso
Pereira; deste regimento para o
quadro supplmcntnr, o coronel Al-
varo Agricola Soares Dutra; os

tenentes-coroneis ,'osé Octaviano
tJinto Soae», do Quadro Ordinário
nara o supplóriiéntar ç João Ba-
pista Maciel Monteiro desta qua-
dro para o ordinário, sendo cias-
sifiçado no 2° R. I.; Os coronéis
Pompeu Horacio da Costa 6 Bias
Comes Pimentel do Q, o., para o
sunpicmenta*- o Eugênio Trom-
Powskr, desto Q. para o ordma-
rio, sendo classificado no 8» R. A
M. (Pouso Alegre); reformando
no mesmo posto o com o soldo de
2» tenento. 0 ]o sargento Quinuo
Pereira Madruga, do coronel M.
P. Alegre, c no posto immediato
o 2° sargento JOsé Lourenço de
Oliveira do 20" B. C. visto cOri-
tarem mais de 25 annos de servi-
Co e, finalmente, concedendo me-
daihas de mérito militar a varips
officiaes e praças, tendo em vista
o parecer do 23 de Janeiro do anno
em curso do Supremo Tribunal
Militar.

Será julgado o processo de!
deserção do Io tenente

Siqueira Campos
Na Auditoria do Departa-

mento do Pessoal do Exercito
foi hontem sorteado, na pro*
sença do representante do ge-neral João Gomes Ribeiro Fi-
lho, commandante da Ia Re-
gião Militar, o Conselho d<J
Justiça qne tem de julgar o
processo de deserção do falle-
cklo 1o tenente Antônio Si-
queira Campos, ficando o mes
mo assim constituído: presi-dente, major Conrobert Pe-
reira da Costa; juizes; major
veterinário Gonçalo Travas-
sos da Veiga Cabral; capitães
medico dr. Bonifácio Antônio
Borba c Agenor da Silva Mel-
lo. Na próxima sexta-feira, os
juizes sorteados deverão com-
parecer áquella Auditoria
afim de prestar o compro-
misso á lei.
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"LA BELLE PARÍSÍENNE"

era ouro. platina,
antigas ou nio-
dornas compra-se

peln maior preço. — Av. Passos
7-B — lei.: 22-42G5.

Unlco Jornal de modas cdl-
tado cm portuguez. Cliegou

o numero de Fevereiro, contendo as mnis recentes novidades do
mundo elegante. Preço 5S0O0. 1'elo correio 5SS00.

"BIJOU DE LA MODE" — Unlco figurino semestral edi-
tado em lingua portugueza. Es-

ta íi venda o n. VJ de 1930, contendo as novidades mals palpl-
tantes dos paizes onde a moda pontifica, rreço: 85000. Pelo cor-
relo 8SSU0.

Tambem acalximos de receber; "Grande Revue des Modes","Revue Parlslenne", "l,a Parlslcnne", "Smart", "Snlson Parlslenne"
e "Juno", todo com as mals lindas creações para o verão.

Teclldos a Sorla & Boffonl — LIVRARIA ODEON — AV. RIO
BRANCO, 157 — DESCONTOS ESPECIAES AOS REVENDEDORES

os LUCROS da
CULTURA DA
LARANJA
POSTOS ao SEU
f ALCANCE
SEM RISCO

co/aprS^
PD-OÒUCTO

GARANTIDA
POR CONTRACTO>mmmmmmmmmmamem

Esteve, liontem, no Ministério
do Trabalho, em conferência com
o sr. Agamemnon Magalhães, uma
commissão dos membros da Pri-
meira Conferência Inter-America-
ua de Hygiene Mental.

Segundo nos declarou um dos
membros, a commissão esteve com-
binando com o titular do Traba-
lho, medidas para r. rcaliyoção
desse Importante cèrtamen, liga-
daa directamente aos negócios da-
quella pasta.

m tra
Vendem-se, urgen-

te, os espaçosos pre-
dios á rua Almirante
Alexandrino ns. 768 e
778, construídos em
terreno de 55 metros
de frente. Chaves no
n. 768. Trata-se com
Sampaio, Avelino &
Cia., á rua Primeiro
de Março, 98.

dieato Conrtor l.tcla. do Itio de Ja-
neiro. consrratulando-se com a sua
direcgão. pela passasem do pri-
meiro anniversario Ua primeira
linha aeea do inundo quo resular-
menle cruza o Allantico eom hy-
dro-avjões.

Instituto Nacional de Previdência
Peculios faculiafiyos

Exccptuanc'.o-se os aposentados ou reformados, são contribuintes facultativos
do Instituto, dentro do limite de idade estipulado (18 a 60 annos) e sujeitos a pe-
riodo de carência de 3 annos, os seguintes:

a) os que estiveram no exercicio temporário de funeções federaes ou se empre-
yarem em serviços não permanentes da União, qualquer que seja o titulo da re*
numeração;

b) o chefe do Poder Executivo Fede deral e os chefes tio Poder Executivo dos
Estados e dos Municipios;

c) os membros do Poder Legislativo Federal, Estadual e Municipal;
d) os ministros dos Supremos Tribunaes Federal e Militar e os Ministros de

Estado;
e) os membros dos Conselhos Deliberativos. Administrativos, Executivos, Con-

sultivos, Penitenciários e Fiscaes de Contribuintes e outros constiuidos por servi-
cos federaes, estaduaes e municipaes;

f) os funecionarios publicos estaduaes e municipaes;
g) os fiscaes de ensino, de clubs de mercadorias, de loterias e outro\ desina-

dos a quac-squer fins não previstos, creados pelo poder publico federal, estadual
ou municipal;

IO os directores e funecionarios das Caixas Econômicas, Commissões de Com-
pras, Banco do Brasil ou estabelecimentos congêneres;

i) os socios da Associação Brasileira de Imprensa e de suas filiadas;
j) os membros da Ordem dos Advogados do Brasil;
1) os chefes e funecionarios dos esta belecimentos subvencionados ou fiscaliza-

dos pela União;
m) os que estão sujeitos a contribui ções para os Montepios Civil e Militar, ou

para as Caixas de Aposentadorias e Pensões, e os que pertençam a instituições con-
generes ao Instituto;

n) os corretores, syndicos e leiloeiros officiaes;
n) os directores e funecionarios do Departamento Nacional do Café;
p) o.s contribuintes obrigatórios do Instituto que queiram constituir peculios

superiores âquelles a que estão obrigados;
q) os professores de escolas superiores ou dc gj-mnasios fiscalizados;
r) os despachantes aduaneiros e outros, nomeados pelo poder publico federal,

estadual ou municipal;
s) em geral, todos âquelles que prestem serviços remunerados á União, aos

Estados ou aos Municipios.
§r ~- Fica o Conselho Deliberativo do Instituto autorizado a permittir ins-

cripções facultativas não estabelecidas, neste decreto á vista de requerimento dos
interessados, "ad-referendum" do ministro do Trabalho, Industria e Commercio.

A citricultura Já «5 ran facto e *êrá 'parn, *
Brasil, num futuro próximo, uma das maiores
fontes de ouro. O municipio de Nova Iguassú
pro-uuz a laranja "pêra", reputada a melhor,
do mundo, e quasi a totalidade da zona pro-
duetora dessa laranja estâ dentro dos limites d»,

NORMANDIA
(GUINLE & IRMÃOS)

onde a Companhia d© Expansão Territoria»
tem vendido milhares de contos de réis d»
terras fertilissimas, havendo hoje uuitas cha-

caras em plena producção,
VERDADEIROS LEIGOS, das mais diversas
profissões, têm obtido resultados surprehen-
dentes, SEM PREJUÍZO DOS SEUS AFFAZE-
RES normaes.
Hoje, pelo novo

Piai Financial Citricola
V. S. poderá iniciar com exito garantido «
SEM MAIORES ENCARGOS, as suas plan-
tações.
As garantias e as facilidades offerecidas sao
excepcionaes e V. S. deve procurar conhe-
cel-as detalhadamente. Córte e mande hoje
o seu pedido de informações, ou telephone, «
receberá SEM O MENOR COMPROMISSO,
informações interessantíssimas.

->-«»—para

A'Ci*pÉ Expansa'0Territorial
viço mandar-me {MirBiaçoei tfo
tei&plhjiat'lMXA£ÍarGitiUcQ(a

n
1'am.o™
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0 contracto para electrifica*
ção da Central_do Brasil

¦ ¦ ¦ - ' « • •

0 coronel Mendonça Lima o encaminhou hontein ás
mãos do ministro da Viação

Com o despacho que abaixo pu-Cí>- —¦ 
~~ '

blicamos, o coronel Mendonça Li- r. iirjlfQ 
pQ|p|Q|Q QQ j^j„

NISTERIO DA MARINHA
Será entregue ás autori-

dades navaes no pro-

innunpio ienhoPÊí!

r^v:
*> ^
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Um encanto para o
Um milhão de oltractivos. um mundo de suggeslòes, um dilu-
vio de adornos e de cousas que tornom o lor cheio de gra-
ciosidade e ougmentom o belieza da mulher eslão reunidos no

ANNUARIO DAS SENHORAS
amamt^aaaawaBP^pr

a primorosa publicoção, impresse
em rotogravura, com perto de
quatrocentas paginas, e contendo
as mais palpitantes assumptos de
interesse feminino, como sejam :
modos, bordados, toda a espécie
de crochet, decorações e arranjos
do lar, cuidados de belieza, recei-
tas culinárias, penteados, adornos
em geral, conselhos ás mães e ás
jovens, arte applicado, musica,
poesia, contos,novellas, diálogos,
preciosa litteratura em prosa,illus-
trações, sports, cinema, calenda-
rio, um sem numero de curiosida-
des, todas de inestimável enean-
tomento pa*;a o espirito feminino.

flniwio dos Senhoras
é leitura obrigatória paro o mundo feminino. Eslá á
venda ern todas as livrarias e jornnleiros do Brasil.

Preço ó$00U em rodo o Brasil Pccciido5
a Socie-

dade Anonymo"0 Malho"-Travessa do Ouvidor,34
-Rio de Janeiro.

A politicagem do
sr. Mario Camara

Um appello vindo do sertão do Ceará
NATAL, 2 (D. N.) — O jor-

nal "A Razão", recebeu o se-
guinte telegramnia, procedente
de Pereiro, no Ceará: "O sar-
gento Rezende continua com
ameaças aterrorizadoras á mi-
nha pessoa. Proliibe-nie de vol-
itar a São Miguel sob pena de
ser chibateado. Percorre os si-
tios com soldados armados, for-
çando adhesões. Tvz os meus
maiores amigos assignarem um
telegramma, desmentindo a« mi-
nhas denuncias contra c-lle. Com-
munique o facto a todo paiz.

O regimen é de verdadeiro
terror. Em São Miguel os in-
teresses estão sacrificados. Pe-
ço mandar garantias pela minha
familia em tratamento medico
de moléstia grave, em conse-
quencia dos fados de II de de-
zembro. (a) Severiano Sobri-
nho.
NOTICIAS MF.NTIROSAS CIR-

CULAM PULO SERTÃO
NATAL, 2 (D. N.) — }remcausando a rnaior indignação a

attitude da Imprensa ofFnosi
procurando divulgar no interior

que o Tribunal Superior Eleito-
ral não concedeu a Força Fe-
deraJ por garantir a liberdade
do voto, nas eleições a se reali-
záreni.
AS ELEIÇÕES SUPPLEMEN-

TARF.S DE HOJE
NATAL, 2 (D. N.) — Consta

que a força federal seguirá pa-
ra o interior dentro de duas ho-
ras. A compressão exercida pe-
los elementos do governo nestes
ultimos dias assgura estrondo-
sa victoria do Pai tido Popular-

B0NUS
REDEMPT0R
Peçam grátis aos seus
fornecedores. Cada ca-
derneta cheia, alem do
brinde de 5?, dá direito
a vários outros até DOZE
CONTOS. — Tel. 23-1377

ma, director da Central do Brasil,
encaminhou hontem ás mãos do sr.
Marques dos Reis, ministro da
Viação, o contracto para electrifi-
cação daquella ferrovia.

Acha-se o mesmo assim redi-
gido:

"Submetta-ae á apreciação do sr.
ministro, instruindo com a infor-
mação annexa da Superintendência
da Electrifioação, e com o parecer
desta directoria de que. tendo
acompanhado de perto, os traba-
lho3 daquella superintendência, es-
tá perfeitamente de accôrdo com
os resultados a que chegou.

Concluída a 1.» etapa da electri-
ficação, esta directoria tem o pra-
zer de testemunhar O seu reconho-
cimento ao engenheiro Benjamin
ilo Monte, pela inexcedive! dedica-
ção com que dirigiu esses traba-
lhas; direcção em que poz á pro-
va. com os mais brilhantes resul-
tados, o seu patriotismo,| o seu
amor á Central do Brasil, a sua
grande competencia technica. a
sua energia serena e o seu admi-
ravel espirito coordenador. Graças
a esse feliz conjunto de preciosas
qualidades, conseguiu o dr. Benja-
min do Monte vencer gálh.ardamen-
te a mais espinhosa etapa d.i cie-
ctrifieação, fazendo assim jús aos
melhores louvores desta directo-
ria e, por certo, á gratidão do po-
vo carioca que tem agora uma ba-
sc segura para as suas esperanças
ile melhores dias em matéria de
transportes suburbanos.

E' de justiça que estes agrade-
cimentos e louvores sejam tam-
bem estendidos aos dedicados col-
laboradoros do dr. Monte: enge-
nheiros Moacyr Teixeira da Silva,
Alfredo Kcmpff, Fiúza Guimarães,
Rubens Vaz Toller, Djalma Fer-
reira Alves Maia. Ernani da Mot-
ta Rezende, Fernando Galvão An-
tunes, Tniilo Castello Branco, Gus-
tavo dc Faria e Jorge dc Oliveira
Tinoco. quo concorreram de mo-
do decisivo com » nua competen-
cia technica c dedicarão ao servi-
ço, para o feliz resultado a quo
chcr-ainos neste momento. Dentro
elles, porém, c justo destacar o

i engenheiro Moacyr Teixeira da
] Silva, que pôde ser cognominado o
i idealista da electrificação. Este
I cngenheirol desde julho dfl 1531
| vem so batendo rom donodo pn-
• ra que se transformo rm renli-

dnde a obra que constitue o seu
i Ideal tffhnico. Os seus estudos es-
, poclallsados .• a ?*ia reconhecida
> competência foram elementos pre-
ciosos de que a administração lan-
çou mão pnra orgnnizar ns bases

i da c^nrorrenda, ponto lnii*Ul des-
I ts memorável campanha. Duranto

o» penosos estudos para ertabelc-

ximo mez
O edifício do Ministério da

Marinha, cujo lançamento de
.sua pedra fundamental effe-
ctuada em 1933, se recorda na
próxima quinta-feira, e que,
pelos seus construetores deve-
rla ser entregue até o fim do
mez ultimo ás altas autorida-
des da Armada, somente o se-
ra por todo o mez de março
vindouro.

Todas as suas installações
estão sendo ultimadas, como
sejam as dos elevadores e dos
apparelhos de ventilação e as-
sim, durante o mez corren-
be deverão estar concluídas.

O mobiliário, que lhe será
destinado, para o qual já ha
dotação da Indispensável ver.,
ba, está sendo manufacturado
eni importante estabeleclmen
to fabril e deverá ser enr»snc
logo que se haja realizado a
ceremonia da entrega do men
cionado edificio.

HYPOTHECAS
Não faça eeu negocio eem pri-

metro ver as minhas condições,
comprn.s de prédios, reformas, con-
strucções, no nentro, bairros, tub-
urblos. A Juros mínimos, a curto
e longo prazo com direito a res-
gafce ou amortização cm qualquer
tempo sem bonificação. Adianto
dlnnelro. Solução rápida. Tam-
bem compro prédios para renda.
S. B08ELLI. Quitanda 87, -Io
andar, das 10 ás 5 hora,*-.

cimento dns especificações techni-
cas do contracto, íoi o mnis pre-
cioio collaborador ila Superinten-
dencia. Nesse periodo de trabalha
Intento quo so estendia muitue
vezes pelas noites a dentro e pelo3
domingos e feriados, não limitou
a «na nctivldadc «os importantes
e complementares estudos n seu
can*o, ainda achou tempo para, cm
conferências eruditas, fazer propa-
gnr.da dn oh*n o que «C dedicou ««
corpo e nlmn. ,tX-

Fnça-se constar "» « de officio
dos engenheiros n<*lmn referfilr»,
„, louvores c agradecimentos des-
tn dlre.-torla nos termo» aqui <*-

presto»".
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Não é Liquidação e sim uma venda de oceasião determinada pelo
curto espaço de tempo para entregarmos o predio

^C?aJcsè§ilva
S.Pedro.ÓO esq. de .Qurranda

FEVEREIRO 3

djxs I

na impossibilidade de um aecôrdo com o proprie-
tario do predio, onde tradicionalmente vem func-
cionando o seu estabelecimento com artigos de

VIAGENS - MONTARIA - PRAIAS - SPORT
CARTEIRAS para SENHORAS

e outros annexos, annuncia ao publico e cm par-
ticular aos amigos e freguezes a

IMPORTANTÍSSIMA
VENDA DE FEVEREIRO

onde é obrigada pela escassez do tempo, a sacrifi-
car um stock fino e valioso vendendo-o com

grande dif ferança nos

GOS

m w"cam tecto, im \
\ KECEPTOR FEKjPnTO;

PREÇO
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Quasi se bateram eia iello ,iii

À voMagem do !»•
evp(Õo tnaUaroda dai ondoi titã hoje ao oteanee do fo*
dot, gradai â tocbníco maravilhosa do válvula *"Octod«*'

Philipi,

ít o dio-a ma Jor* a dot cldodit, fíTto» « Tâseodo» fòrt-
gínquoi dcliciom-if actualmente com a perfeito audição
-4r. quoti todas ae Sfltaçóat Sul-omcricanai,

SA ama organftoção com A larga «xptrfencto • ot
íí*wnd«* recunos do PMlips Radio poderio pòr ao eeu aU
conce est* "Oetodo-Supcr" 

521-A que ae equipara com
»nntogrm o outros rodioi muÜIS «lll vul» « BJ» r«o M»«i?«o tm tfíaitatí^ '

/ aixKdum vamtagiw» oo '«rs» »
octooi auita

ímmãi imHM.0, . àVcatf» s»
( Mio resepf le cete ate. V * • 4 • •

| fepWaaXfl» MM >

mamam. ¦>*•* \ 
-»•"¦'

Como terminou, afinal, o incidente havido entre os
deputados Lauro Santos e Carlos Lindemberg

Interessantes revelações feitas hon-
tem, da tribuna da Camara, pelo

deputado Campos do Amaral
Tu&p levava a crCr que o inci-

dente havido recentemente, entre
o.s deputados ca,picliabas Lauro
Santos e Carlos Lindcribor^ so
encerrara com a declaração lida,
lia dias. na Camara, pelo "leader"
da maioria, sr. Raul Fernandes.
Entretanto, assim, njo acontccO-
ra, e. hon tem. o sr. Campos do
Amaral, falando sobre a acta. tevo
opportunidade do fazer novas o
(aensacionaes revelações sobro esfo
rumoroso caso:"Conforme era do conhecimento
de anuKOs do deputado Lauro Fa-
ria Santoa — affirmou o depu-
tado mineiro — este não consido-
rou encerrado o grave incidente
oceorrido entre elle e o deputado
Carlos Linslenbcrg no dia 2-1 do
corrente, no final da sessão cla
Camara. O deputado capichaba.
cuja altivez o feitio combativo
tèm sido postos á. prova, poderia.
seKundo o juizo do seus amigos
e correligionários, ter considerado
liquidado o incidente com a de-

Deputado Lauro Santos

Deputado Carlos Lind-
berg

nmÈêmMMMiMM. ^ mí

,_J
HH91|af - , =i11,'iff "iSL
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mjj-'*'!1 igafflaSw tfâmlÊ,

(íaráçao lida pelo dr. Raul Fer-
nandes no pala.io Tiradentes.
Entretanto, sem que sua attitudo
pudesse importar om qualquer
desattençio para com seus illus-
tres pares que subscreveram e
apoiaram aquella declaração, exi.
agiu do deputado Cario» Linden-
berBb um encontro pelas armas
para dcs.iggravação da ofCensa
physica Por esto corr.mettida, e
cujo revide uão pudera aquella
consumiria por lia ver sido lmpos-
sibilitado pela intervenção dos cir.
cümstantés. O convite para o
duello foi feito por intermédio do
deputado Campos Amaral o do ttr.
I.iiert Brigido. ex-prefeito de VI.
ctoria, lextemunhr do deputado
Lauro Faria .Santos, ",'ransmittido
o desafio, o deputado Carlos Lin-
der.liorg nomeou suas testemunha»
o deputado Fernando de Abreu «
o capitão JOsn Lindenberg.

Reunidas cs'«s no Magnífico
Botei — prosegue o orador — as
twtcmunhfts do deputado Cario*
HndenbcrK declararam As do
deputado l.auro Fnna ^'.inuiíi quo
áquoUe «.'firmara que n ofíonsa
Incriminada fOra utn gesto ínopi-
nado ií ineonijdo dc reacção jihy-
• tca fctto sem intenção do aviltar
t quo era o primuro a ln»timnr a
ttlçio porventura avtltanie. Ito-

HESS
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0 Carnava
Sedas e lamé de todas as cores

DESDE 4$400 O METRO

Casas Brasileiras de Sedas
Rua do Ouvidor 128 e 163

Alfândega 268
Rua da Conceição 34 - Nietheroy

lonheceu. outrosim. que o aggre-
dido reag.ra promptámente e quo
não pro?eguira no revido por ]h'o
terem impedido os collegas, Não
obstante de acedrdo com os impe-
rativos de sua honra, aceitaria o
desafio, ma», não o movendo o
oüjo contra, o contendor e obtdo-
cendo A sua própria formação ivo-
ral e religiosa, atiraria em v5o.
dellberadamcnte. Doante disto, as
testemunhas do deputado Lauro
Faria Santos, fazendo justiça ao*"
sentimentos do dignidade deste, c
Por julgal-os perfeitamente ree-
guardados, declararam dispensável
proseguir nosentenrtimciitos para
o desejado encontro, a que aüAs.
elle não poderia comparecer para
matar um adversário que não se
defenderia.

A respeito de tudo — concluo
o ía>r. Campos do Amaral — foi
lavrada uma acta cm duplicata."

ULTIMA HORA
SPORTIVA

Loughran empatou com
Cara tol i

BUENOS AIRES, 2 ftj. P.) —
Terminou empatada a luta em 12
assaltos, entre os pesos-pesados
Tommy Loiifrhran, norte-america-
no, ex-campeão mundial dos meio-
pesados e José Caratoli, campeão
argentino de sua categoria.

A expansão commercial
nipponica na America

(io Sul
TOKIO, 2 (U. V.) — O ga-

verno nomeoti uma commissãc
pára estudar a possibilidade d*
realizar a fusão dns sociedade»
de exportação que negociam
com a Amerlci. do Sul, consti-
tuindo assim uma unlca orga-
n'zação de vendas.

O oojectlvo principal seria c
de controlar '-S exportações
tecidos cie alagrxlão e.outroí ar-
tigos, evitar as restricções ícl-
tas á Importação c impedir as
exportações exceSsiv.tõ,

Contra a «Lei de
Segurança»

iii *

0 novo regulamento da
Junta Commercial

O 1" secretario do Instituto
dos Advogados affirmou ao
Procurador do Departamento
Nacional da Propriedade In-
dustrial, communicando que, at-
tendendo a solicitação deste, o
presidente do referido instituto
resolveu manter o dr. Adamastor
Lima na Commissao incumbida
pclo ministro do Trabalho, de
elaborar o anfe-projtcfo do re-
gulamento da Junta Commercial.

Nessa communicação a pre-
sidencia do Instituto agradeceu
as referencias elogiosas feitas
pelo referido procurador do De-
partamento Nacional da Proprie-
dnde Industrial ao dr. Adamas-
tor Lima. em virtude da provei-
tosa actuaçâo deste naquelles
trabalhos.

TUDO VÁE SUBIR
SOMENTE

Á Casa Waldemar
Manterá os preços das suas lindas sedas c dos

seus bellos c finos tecidos.
10 % mais barato que cm outra caaa

| B 270 — RUA DA ALFÂNDEGA - 270

Novos e vehementes protestos de organizações po-
liticas e syndicaes

1,:: II
Como se manifestam a respeito a Fe-

deração dos Marítimos e o Par-

As organizações syndicaes o po-
liticas do paiz continuam a se
manifestar sobre a projectoda "lei

de segurança", combàtendo-a co-
mo cerceadora dc sua liberdade.
U l'KOXHS'1'O UO DAÜI1UO so-

CIALISTA
O Partido Socialista do Brasil

acaba dc lavrar o seu protesto
publico contra "a tendência escra-
vocrata, retrogada e libertlcida"
üo projeoto Vicente Rito.

Depois dc classificar dc "um ul-
traje á civilização brasileira" o fa-
moso projectò, diz que elle, "lon-
ge de estabelecer uu garantir a
segurança nacional, fixa como nor-
ma a mais completa insegurança
üos cidadãos que, uma \ez trium-
phante os medidas legaes indica-
cias, ficariam & mercü do arbítrio
do todos cs detentores do qual-
quer parcella do poder".

Kstuda a seguir o manifesto a
Iiüiabllidade das homens que pre-tendem furtar o Brasil tss contln-
gencias do determinismo hlston-
co, para alflrmar que "com a ap-
provação do projectò cessarão as
velleidadcs syndicaes, cio düeito
de greve, o direito de pleitear me-
lhorias econômicas, ficando os :--
ploradorcs das posições publicas
que sfto alimentados e bem pHg(*=
pela conectividade trabalhadora,
armadas com todos 03 poderes pa-ra a pratica lmpuno Ue toda a
sorl* de abusos."

E depois dc outras considera-
çôcs conclue aquelio caloroso do-
cumento:

— "O Partido Socialista do B-a-
sil consigna a sua vehementlssi-
mn rcprovnçfo íi perversidade queesta sendo concretizada em lol.
paru destruir direitas cuja sup-
prewfio determinou, c determina-
r\ sempre, em todos oa tempos,

as mais violentas c vlctorlosas rc-
acções."

iA.MIlKM A FEDERAÇÃO DOS
MARÍTIMOS PROTESTA

Os marítimos acabam de dl vul-
gar vibrante manifesto, do qual
publicamos o resumo seguinte;

"A Pcoeraçlo des Marítimos,
representando o pensamento dos
trabalhadores do mar, vem, pelo
presente manifesto, dirigir-se ao.}
deus Irmãos de terra e aos seus fl-
liados dos Estadas, para Justifl-
car-se da attitude que tomou, por
deliberação do seu Conselho, de
franco protesto ã futura lei cha-
mada de Segurança Naclonnl, mas
ijiit não passa do um manejo loa•cacclonarios de todas os matizes,
paru sufíocar a liberdade relativa
que graam ns classes trabalhado-
•¦as, após o advento da Revolução
ic Outubro.

Depois dc mostrar que essa le!
virá. neorrentar as organizações
¦syndicaes do proletariado ao ar-
bltrio policial, assim conclue o
manifesto:

"Collocanclo-se ao lado de todos
cs .adversários do referido proje-
eto de lei, a Federação dos Mari-
timos, sem distineção de partídiw
cu Ideologias, quer significar que
uão a movem, neste passo, quaes•,uer propósitos de subveisão.

Dentro da ordem o sob a égide
c<\ constituição de 34, agirá com
«•re.'iv..adt e energia, de accordo
com .v seus companheiras de tor-
rs», t n repulsa ã escravidão an-
aunil.táa,

Mas. se os nossas protestos, os
iiossos nppcllos «o bom senso dus
ooriagrcslftn não jograrom a ntten-
ção merecida, nós «aberemas de-
llbemr para que «e nio extinta,
no Brasil, o sentimento do Ubcr-
dade."

' I TISr. A. Pinto Lima

Ainda as eleições
classistas

111  _ <

0 sr. Pinto Lima recorre ao S. T. J. E. contra a
expedição de diplomas aos mais votados no circulo

das classes liberaes
O st. Augusto Pinto Lima, pre-

sidento do Instituto da Ordem
dos Advogados Brasileiros, acaiba
do recorrer ao Superior Tribunal
de Justiça Eleitoral contra "o r&-
sultado do pleito, a proclamação
dos eleitos c a expedição dos res-

pectlvos diplomas", aos candidatos
mais votados do circulo das pro-
fls5ôo3 llbetacs, basoando-so no
disposto no artigo 4o do decreto
n. 22.DIO, dc 14 de Julho de 1933,
quando e.çelarcco que "serão oon.
siderados eleitos representantes 03
que, de accordo com esta 'ixdlcs-
ção, obtiverem "maioria absoluta
de suffraglos, ou seja metade e
mais um da totalidade d03 voto.i
validos manifestados", oonsideran-
do^se supplentes os candidatos pa.
ra isso Indicados c que tiverem
obtido Igualmente "maioria abso-
luta de votos."

E argumenta s. s. :
— "Ora, nas eleições em apre-

ço, íoram proclamados eleitos, cm
primeiro escrutínio, por maiorl»
absoluta de votos, o candidato
Lourenço Baeta Neves, com ses-
senta e cinco votos, e supplente,
o candidato Augusto Llndenberg,
com 65 votos.

Evidentemente, houvo equivoco
nesta proclamação. Tendo votado
cento e dezoito delcgados-ele.tores,
a maorla absoluta desses. delega-
das é do sessenta, isto é, mais da
metade. Mas a maioria absoluta
dos seus votos, de&tle que a cada
dolegado cabia quatro votos pura
a- eleição de representantes e tres
para a de supplentes, 6 íôra de
toda duvida, duzentos e trinta e
um no primeiro caso, e cento e
setent e oito, no segundo.

E' bem verda/de que, no primei-
ro escrutínio, appareceram tres
cédulas em branco, corresponden-
tes a doze votos para representan-
tes, e nove para supplentes, o
mais tres cédulas com deficiência
de votos, com apenas um voto
para representnntes, corresponden-
tes, assim, a tres votos.

A totalidade dos votos validos,
manifestados foi, pois, do duzentos
c trinta e vim, quer para represen-
tantes, quer para supplentes. A
maioria absoluta de duzentos e
trnta, e um, é de cento e dote-
seis.

Logo, quem não alcançou este
"quantum", não foi eleito por
maioria absoluta de votos, nem k
maioria absoluta da totalidade
absoluta, nem a maioria absoluta
da totalidade manifestada.

Agora, se se considera que n
maioria absoluta dos suííra.gla<>.
Isto 6, mais de metade da totall-
dade de votos validos manifesta-
dos, é. apenas, a maioria absoluta
em relação ao numera de cédula*
com votos, então, nesta hypothcss,
nfto foram eleitos, no prlmelrpo es-
crutinio, apenas o representante
e o supplente que conseguiram
65 votas, mas, tambem, os candi-
d a tos quo alcançarem mais de 57
votos, Abelardo Marinho o Au-
gusto Pinto Lima, pois que, em
118 codulas, tres não manifesta-
ram votos, multo menos "validos",
pois que foram cédulas em branco,
cédulas, portanto, ^m votas, que.
não existindo, nem de facto, nem
tle direito, não podem ser nem"manifestados", nem "valldcu".

RESGATE DE TÍTULOS E
PAGAMENTO DE JUROS

Associação dos Empre»
gados no Commercio do

Rio de Janeiro

NIO PODEI SER PROPÔS-
ÍOS PARA SUB-TENENTES
OS SARGENTOS PUNIDOS

COM PRISÃO
Um aviso do ministro

da Guerra
O ministro da Guerra dirisrju ao

r.hefe do Departamento do Pessoal
ilo Exercito o seguinte avro re-
lativo d proposta parn sub-tenen-
tos:

"Afim de sanar duvidas do In-
terprei.aaaa.jao a respeito da exigèn-
cia do optimo comportamento,
contida na letra "d" do art. 1"
do regulamento para formação e
manutenção de posto do sub-te-
nente. a.p.provado pelo decreto
2H.:M7. de 13 do novembro de 1933,
o attendendo a quo o disposto no
paraç. 1". do art, H57 dG. actual
R, f. S. O.; sA ostA em viROr a
Partir da data do decreto que ap-
provou osso regulamento.

Deelaro-vo3 que não deyem ser
propostos para sub-tencntca sar-
gréntòs que tenham faltaB puni-
das oom prisão ainda não cance.l-
ladas de acefirdo com o n. 73 do
art. Cã do R. I. S. Cl.

Quando, entretanto. fOr julgado
pelos seus chefes immediatos.
merecedor da promoção, sargen-
to nno nã° satisfaça eí>ta condição,
poderã. o commandante do corpo,
por via hleraréhioa solicitar fun-
damentalmente qno o presidente
da respectiva commissao do pro-
moção providencia no sentido de
obter des.se ministério o cancella-
mento indispensável.

Considorando ainda não ter sido
bem comprehcdida a exigoncm ro.
lativa d lionorabilldado indisppn.
savol no desempenho das funeção
de suh-touentes, declaro-vog, 011-
trosim. qu» tia condições dn ho-
noiabilidade do sargento atteata-
das na proposta polo commandnn-
to do corpo attendendo A natureza
Sua notas dos assentnmentOg 0 a»
informações do commandanto do

EMPRÉSTIMO DE 440:000$00O

Resgate total c pagamento
de juros

Communico aos Srs. possui-
dores de titulos desse empres-
timo que, das 12 ás 14 horas,
dos dias 4 a 9 de Fevereiro
próximo, será feito na The-
souraria desta Associação fl
resgate total dos titulos em
vigor, e o pagamento dos ju-
ros a vencerem-se em 28 ô<.
Fevereiro proximo futuro. To-
dos os titulos deixarão de ven-
cer juros a partir dessa data,

Rio de Janeiro, 31 de Ja-
neiro-de 1935. — ADELSTANO
FERNANDES DA SDLVA, V
Thesoureiro.

SOBRE A EQUIPARAÇÃO Dd
PESSOAL DOS MINISTÉRIOS

DA GUERRA E MARINHA
AOS DA IMPRENSA

1
Apresentado em juizo

uma queixa-crime
Em vista dns graves explora-

ções que estão sendo alvo, emseus ligitimos interesses, ou
mensalistas, diaristas, jornajei-tos, serventes e trabalhadores
das repartições, officinas e de-
pendências dos Ministérios da
Guerra e da Marinha, credores
relacionados na Divida Fluctu-
ante, pelos decretos n. 24.584
de 20 de junho de 1932 e 23.298
de 27 de outubro de 1933, afimde defenderem os interesses daa
classes supra mencionadas, .•»
Comniissão Executiva Fiscal, de-
signàda pelos interessados paraesse fim, dirigiu ao Juiz da 2."
Vara Federal um processo iu-dicinl contra os advogados Au-
gusto Accioli Carneiro, Paulo
l.abarth e outros, pela praticaillegal contra os diréetores dos
supra ditos serventuários pu-blicos. ,;

Os mesmos interessados cw.,feriram ao sr- Manoel Ca-\Jo«t»
Nunes, procurador geral das «'-
ludidas classes, plenos poderessim restricçes, para nessa qua-lidade de representantes das
mesmas promoverem nerante «Governo Federal rspectivamente,
perante os Ministérios da Guer-
rn. Marinha e Fazenda, o cum-
ptimento e exectição da lei, iá-citada, que lhes confere igual-
dades de direitos, garantias evantagens dos mesmos serven-
tuarios aos operários da lmpren-sa Nacional.

batalhão (companhia no batalhão
isolado) n qne perienecr o parfron.
to. sobro sua conducla civil o mi-litar. tTa nctjfio no «orvi^o c mr-mn por quo no ronduz om roladono* (.eu* supenroj.  (n) jf.tlúcs."

.d
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Policiaes aceusados de re~
ceber dinheiro de ladrões!...
Concluído o inquérito pelo dr. Annibal Martins

Alonso, foi o mesmo entregue aõ
capitão Felinto Miller

[Apurada a negligencia do chefe da
Secção de Roubos e Furtos

fctó.

¦m

Wffltó
¦,,,'"'< •*''17*ft*|«-i
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SEGUNDA SECÇÃO

Jà foram entregues ao chefe de S>
(txilicia oa autos de inquérito ad-•ministrativo a que respondeu. Pn-
à'o Valladflo e outros funeciona-
rios da Secção de Roubos e Fur-
.tos da D, G. I.

Conforme Já é do dominio pu-
blico, o sr. Pedro VaUaüfio tOra
aceusado pelo ladrão Germano¦Rodrigues de haver recebido di-
i.heiro de malfeitores componen-
tes de uma quadrilha de arromba-
ctores cie cofres, que durante ai-
jgutn tempo, mezes atraz, andou
«gindo no centro da cidade afim
«le lhes facilitar a actividade cri-
ímucsa.

Segundo conseguimos apurar, o
fleletrado Ur. Annibal .Martins
Alonso, que presidiu o inquérito,
r.ada apurou e nem colheu provas
sufficieiitcs que fai*am crer na
prevaricação dolosa dos funecio-
narios aceusados), apesar do cs-¦crupulo do critério eom q-e pre-
cedeu ás respectivas diligencias e
investigações e»i torno dessas
•Bravíssimas aceusações.

Podoinos adeantar, entretanto,
¦que o inqunrito apurou, provada-
inpnte a negligencia c írouxidáo
«desses funccionarios no desetr.-pe-
Jibo de seus cargos, Innumeros
¦documentos de capital Importância
qno deviam ter andamento norní»)
« quo dependiam ainda de solução
¦do chefe do policia ficaram reti-
dos, inexplicavelmente, nas gave-
tas da secretaria do chefe da Se-
cção de Roubos o Furtos!..,

O processo que consta dc, dois¦Volumes 6 acompanhado do longo
relatório em que o delegado dr.
Annibal Martins ÀlonsO, estuda o
aprecia com elevação e bastante
clareza, todas as peças dos autos
«s define bem a responsabilidade
de cada um dos aceusados.

Embora não tenha ficauo apu-
¦fada, conforme dissemos, o con-
lino dos aceusados com ladrões,
o faeto da negligoncia é o sutfi-
ciente para a demissão do chefo
¦da Socção de Roubos e Furtos,
ti nico quo a nosso v*Sr deveria ser
punido.

Revela salientar, porém, que <*>
Tccrulamc-nto policial, em taes ca-
sos, applica ao funecionario a pe-
Jin de demissüo,

O capilão Filinto Muller Tio
estã estudando o volumoso pro-
cesso, saberá por certo punir
com o máximo rigOr o referido
funecionario, que tão mal vinha
servindo á prestigiosa corporação
policial.

MATOU EM S.PAULO
13 FOT PRESO, NESTA C.VIM-
tt'.\I.. PEtA SKOCAO UK FiSCA-
I.IZAÇAo DB IIOTHIS 13 ESTRA-
UAS 1»13 F15UUO I>A O. G. I.

Investigadores da secçào de Fis-
•ualiznção de Hotéis e Estradas rto
Ferro da D. G. 1.. prenderam
na hospedaria da rua Senador
IPompeu n. ISO, o indivíduo Adol-
pho Casteüo Branco, vulgo "Ma-
rminlnha" nue ali se fazia passar
fior José Alves. Esse indivíduo,
entretanto, outro não éra BcnRo
o autor de um crime de morte oi-
corrido no dia "4 de dezembro
ultimo, no Café 21 Estados, em
Hão 1'aulo, o qual est.-*. sendo pro-
cessado pela policia paulista.

"Maquinlnha", segundo apurou
¦0 dr Antunes, chefe da referida
«ecçllo policial, é conhecido desor-
•deiro que tem dado grande tra-
balho As autoridades bandeiran-
te"., Além de servir na Força
publica, como sargeito. e na Guar,
da Civil, "Maqulninha" foj in.
Vestigador da Ordem Politica e
Snctal de SSo Paulo. üe cujas e*">r-
porações foi expulso _>or mão corr-
iíortamento.

A viotlma quo ahateu. covarde-
mente, á faca. na véspera de Va-
tal, em S*lo Paulo, éra tambem
conhecida na historia do crime
cono figura das mais Perigos.-!,-*.

Ainda hoje, o criminoso dwei*
fceguir para a capital pau ir'a
*f;m de ser entregue á pou^ia lo-
ca* quc o eslá processai lo.

QUE'DA DE BARREIRAS NA
CENTRAL DO BRASIL

Só houve atrazo de
trens

No kilometro 329, da Linha do
Centro, da Central do Brasil, pro-
ximo á estação de Santos Duma.it
devido no máo tempo, rulu o ater.
ro na extensfto 'e trinta metros.

Por esse motivo o trem S. 1 che-
gou a Lafayette, com nma hora <
40 minutos de atrazo.

— Tambem no kllometro B88,
do ramal de Marianna, na3 pro-
xlmldadés da estação de Edgard
W'i-neck, cr^iiiu uma barreira, in-
terrempendo o trafego all.

Por esse motivo os tres S, O. 1
c S. O. 2, soffreram atrazo do
mals de,,um . hora.

A nrlmlnlstraç'o da Central teve
conhecimento tf o íacto.

NA ESTAÇÃO PE-
DRO II

CAI ll «O TREM E TEVE A
1'EHNA mHElTA. ESMAGADA

Apresentando esmagamento da
Perna direita, deu entrada, hon-
tem. á noite, no Hospital de
Prompto Soecorro, Gumercino Sa-
raiva Moreira, do 32 annos de
idade, pardo, solteiro, brasileiro,
empregado üa Prefeitura, mora-
dor á rua Commendador Pinto nu.
mero 'J'i. Esse infeliz homem fô-
ra victima de uma queda de trem
na estação de Pedro II, sendo no
momento colhido pelo comboio.

A policia do 10° districto, to-
mou conhecimento do doloroso
oçcorrido, registaiido-o.

iWHflts*
i>«l

Domingo, 3 dc Fevereiro dc 1933

As vergonhosas
ficadas nas eleiçp

ven-
cariocas

0 Tribunal Regional proclamou hontem os
deral e Municipa

tos para as Câmaras Fe-

Emquanto a sra. Bertha Lutz foi er
lho conseguiu dar mesmo o ' luida, o sr. Clapp Fi-

Io da onça"...
Os srs. membros do Tribunal Regional em pose§

NOTICIAS, após as sessões;
ipecial para o DIARIO DE
hontem

Síáí.í

mm tm

PORQUE PERDEU A LUTA,,.
"Dudú" foi aggredido

pelos companheiros!
OS IlOIS l-UTADORES FORAM
SOCCORIUDOS PKI-A ASSISTEN-

CIA
Na ]uta travada, hontem. á noite,
entre Dudü e Holio, tevo como
vencedor o seguindo, 13m conse-
quencia disso, os companheiros
de Dudú irritados com a derrota
ággrediram-no ao terminar o om-
bate.

Dudú recebeu ferimento no Ia-
bio interior e escoriações pelo
corpo.

Hclio, tambem sorfreu fractura
do nariz.

As victimas foram soecorrida»
pela Assistência.

Prorogado, por mais 60
dias, o prazo para o des-

embaraço de csllulose
O ministro da Fazenda, sr.

Bellens de Almeida, baixou, hon-
tem, a seguinte circular

Multo antes da hora marcada
para a primeira sessão do Tribu-
nal Regional, o edifício do antigo
Almira.itado regcrgltava Já dc
candidatos, fiscaes e numerosos
Interessados reio transcurso da
reunião quo estava aítixada ;iarn
ás 12 horas.

O salão das sessOes, enorme f.
imponente, desde cedo havia sid'i
tomado por verdadeira massa po-
pular. No recinto dos srs. Julze*1,
foi collocada uma ílla de poltro-
nas ;-ara os representantes da lm
prensa, que ficaram desta vczi,
comniodantcnte lnstalladog.

Precisamente As 12 horas e 11»
minutos, o desembargador Scare*
cie Moura abriu a sess&o.

Estavam presentes 03 srs. Mo-
raes Sarmento, André de Faria _'e-
reira, Vicente Plraglbe, Antonio Nr>-
gueira, Djalma Pinheiro do An-

"Declaro aos srs. Inspectores 'Tade,' Amailo da Silva oliveira
das Alfândegas e Administra
dores das Mesas de Rendas Al-
fandegadas, para seu conheci-
mento e devidos effeitos, haver
resolvido prorogar, . por mais
sessenta dias, o prazo de que
trata a circular n. 96, de Io de
setembro ultimo, jã prorogado
pela de n. 124, de 30 de novem-
bro seguinte, para o d-esemba-
raço de cellulose importada pa-
ra fabricação de papel, e que
deve ser tolerada a differença,
até duis centímetros, para mais
011 menos, 110 espaço entre as
perfurações das lâminas ou clia-
pas daquella matéria prima,
p-ermitiindo-se tambem que as
partes correspondente? a essas
perfurações se conservem adhe-
ridas, por pressão ou outro qual-
quer systema ás ditas placas,
apresentando a solução de con-
tinuidade dc que cogita a nota
231 da tarifa vigente. -- (a)
José Bellens de Almeida.

Costuras na guerra
Ni alfaiataria do F. M. I. rt-i

I.* R. M., haverá distribuição
de costuras na semana entrante
na ordem seguinte:

Terça-feira 5 — Costureiras
n"" 1.301 a 1-450 e alfaiates n.00
1 a 15.

Quinta-feira 7
n.°° 1.451 a 1.600 e alfaiates 11.'-
16 a 30.

Sabbado 9 — Costureiras ri.8"
1.601 a 1700 e alfaiates n.°° 31

a 45.

Castro e Frederico Sussekind, ntem
Co dr. Haroldo VaüadOo, procura-
dc,- eleitoral.

Á ordem do dia annunclava a
ls:: -ra das relatórios do3 srs. Vt-
cente' Firngibe e Frederico SU_s*-
l-.ir.d. O sr. Plraglbe, inicialmente,
defendeu o seu relatório, jugge-
rindo que o mesmo fosse dlscuUao
em primeiro logar. Com Isso. nflo
cr* cordeu, entretanto, o procura-
dor, que iropoz o desdobramento
da se^ão, afim de que, na primei-
ra parte, fosse conhecido o rela-
tor!r, sebre as fraudes nas apura-
çõos e, na segunda, o relatório »t>-
bre a votação dos candidatos.

Volta o sr. Plraglbe a reclamar
Prioridade para o seu relatório.
O sr. Antonio Nogueira fez ea-
tio, brilhante expcs!ção nmpl >-
mente fundamentada, terminando
por declarar que o Tribunal pre-
cisava conhecer prlmplr" do resul-
tado e da extensão das fraudes,
para depois Julgar o rclatOrlo rto
sr. Pliaglbe e proclamar ou u<io
os centlidatos.

A sua proposta, depois de largo
deb-'", ' ' approvada, votando
contra ella, os Srs. Oliveira Cas-
tro e Vicente Plraglbe.

MANIFESTAÇÕES DA AS-
SISTENCIA

Qunndo falava o sr. Antc-nlo
Nogueira, alguns assistentes, não
guardando a devida compostura,
pretenderam perturbal-o ceni ex-
cia mações.

S. ex. reagiu energicamente, re-
Costureiras | clamando providencias do pi-eM-

deixam a morrer de vista
falcatruas eleitoraes pra*
nos processos de apuração
Tielra Bepublica.

ELOGIOS AO DK. FRUCT*
SO AttAGAO

Antes de terminar a leiti
seu rela'orlo, o sr. Frederlo
seltlnd enaltece a figura ao
do desembargador Fructuos-Jj
nlz de Aragão, salientando
esse magistrado, como llcot
dcnclado no inquérito, sahiii
feitamente limpo do trlsfl
episódio. Ainda cltcu, s.
contribuição trazida ao prjj[
pelos depoimentos dos Jornâ

SüsSB_Ei_____í ______ 1 _.
' _Sf-'-!_____ V
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A SEGUNDA SESSÃO
Der minutos apôs, foi aberta a

segunda sessão, essa extraordina-
ria, afim de que o Tribunal to-
masse conhecimento do relatório
da commissão revisora dos map-
pas, constituída como se sabe, pe-
los juizes Vicente Piragibe e Djal-
ma Pinheiro de Andrade,

Esse relatório careceu de impor-
tancia, por isso quo continha, ape-
nas, o registro doa candidatos elei-
tos, depois de expurgados os vo-
tos illegaes enxertarlo3 nos mappas
da 12.a turma apuradora.

Terminada a leitura do relato-
rio, o descmbnrgador Soares de

seguiu ludibriar os pesquizadores,
mantendo-se em 4» logar na luta
dos vereadores da Frente tTnTca.
sendo assim proclamado.

Com isso, evidencia-se & ne-
cessidade de outros inquéritos
mais minuciosos, pois a fraude
oceorreu csualmente em outras
turmas apuradorus.

A 11" TURMA
Como correram rumores sohre

Uoasiveis fraudes existentes na
11» tuma os srs. Frederico Süsíe-
kind e Vicente Piragibe decla-
raram que. a despeito de não te-
rem sido pedidas, ss. ex. fizeram
verificações e exames periciaes
nos mappas reputados fraudulcn-
tos, nada absolutamente encon-
trando nelles de anormal.

CONGRATUI.AÇOEí. CO-ff O
«DIAUIO DK NOTICIAS»

O repórter do DIARIO DB NO-
TIOIAS, foi hontem felicitado pe-
Ios srs. Soares de Moura, presi-
dente ao Tribunal. Haroldo Valia-
dão. procurador eleitoral e Frede-
ico Sussekind, pesldente do inque-
rito, pelas informações reputadas
de alto valor para a Justiça, for-
neoidas pelas columnas dest-e Jor-
nal e, pessoalmente, pola contri-
buiQ&o do seu redactor all acredi-
lado.

PROCLAMADOS MAS NAO
DIPLOMADOS

Apezar de terem sido proclama-
dos os candidatos eleitos 30 pode-
rS-o Ser diplomados npOs o recebi-
mento, pelo Tribunal, da denuncia
nue o sr, Haroldo va ladâo apro-

D ASSALTO DA USINA Mi-
RANDA, DE PIRAJUHY

A delegacia de Seguran-
ça de São Paulo empe-

nhada em descobrir
os seus autores

SAO PAUIO, 2 (União) - A de-
legada de Segurança Publica esta
trabalhando para esclarecer o as-
salto oçcorrido na Usina Miranda
em Plrajuhy, na noite de 26 de
novembro passado, no quul per-
ceu baleado o caixa gerente Oscixi
Marcondes de Moura, de BO anno-!
casado, quo all trabalhava ha 18
annos.

Naquella usina, que tem çran-
de plantação de café e enorme
ürea oecupada por cenna-laes, tra
balham para ma*._ de 3.000 colo-
nos o camaradas.

Na noite d0 26 dc novembro foi
Iniciado o pagamento dos salarlt-t
aos trabalhadores, estando pres-f-u-
tes, ntóm daquelle caixa, os sr»
Antonio Cândido, director, o enac
nheiro Pedro da Motta e um au-
xlllar.

A's 20 horas Jã havia decrescido
o movimento dos colono., qu? nl'
iam receber seu dinheiro, re3íl1-
vendo-se suspender os pagamen
tos até ao dia seguinte.

O director Antonio Cândido s*u-
biu ao andar superior e o eiigf
nheiro Pedro da Motta e o seu
auxiliar foram para uma sala vl
zlnha preparar um refresco, p-ir-
manecendo só o caixa Marcondes
do Moura, que gviardou 200 contai
Ü3 réis no cofre, collocando alndn
60 contos na gaveta de sua secre-
taria.

Emquanto o caixa dispunha ai
gung documentos em sila escrlvr.-
ninha, surgiram dois indivíduos
armado, de pistolas automática»,
Um delles, com duas armas c:n
punho, Intimou o caixa a levan-
tar as mãos. O caixa não so Jn-
tlmldou, agarrando os braços do
assaltante. Tombou, porém, mor*-
to, com dois tiros no peito.

Tre_ cmpreatdO;5, quo trabalha-
vam numa sala vizinha, ouvindo
os disparos, correram para o local

Um dos assaltantes, lntrodtizlndo
a mão pela porta de accesso, apon-
tou contra ellea uma arma. lim
i*i"az tentou rp-^i* rats recebeu
um tiro. Deant© disso, fugiram
todos por uma porta lnte.nl.

••• •TTWT^.Í.rCW?***.-^

De facto, esta continuou a indi-
car-vos uni novo augmento do pe-
so, mesmo depois de te.rdes feito
todo o possivel para evltal-o, to-
mando remédios do varias espe-
cies, submettendo-ves a dietas ri-
(rorosas que vos fizeram passar
fome, tudo, porém sem resultado.

Para que tantos sacrifícios des-
necessários e cuidados improficuo»
quando se pôde, sem incommodo
algum, diminuir vários kilos d*
psso semanalmente, ingerindo to-
dos os dias apenas 1 ou 2 drageas"Neunzehn", após as refeições
principaes. As drageas "Neun-
zehn", preparadas pelo celebre
medieo Professor dr. Hans Much,
com elementos naturaes. não são
purgalivas, ma3 fazem com que os
intestinos voltem a funecionar
normalmente, sendo, portanto, ver-
dadeiras reguladoras do apparelh-a
digestivo, evitando assim o ac-
cumulo cle gorduras supérfluas.

Peçam literaturas illustradas e
descriptivas ao Departamento do
Produetos Scientificos, á Avenida
Rio Branco, 1*73-2", Rio de Janei-
ro. e ã rua S. Bento, 49-2", era
São Paulo onde tambem se forne»
cem amostras para experiência q
1$5Ü0 a carteira. As encommendit
do interior poderão ser solicitada»
por meio de sellos, enviando-sa
mais 500 réis para o porte.

ACCIDENTE DOLO-
ROSO!

TEVlí O PE' DIBEJTO VABADO
POR ÜM PREGO E FOI INTER-

NADO NO H. P. 6.

O operário Renato Anevedo Mala,
de 15 annos de Idade, branco,
brasileiro e morador á nia Dezc-
nove de Fevereiro n. 22, foi vl-

Os nsciiltantes! que não conta-íctlnl£l' hontem, 6. noite, de um

jjjlmc

¦_***
Jpu*? I Muura proclamou eleitos os candi

O dr. AntoàJ# Nogueira, quan do Proferia o seu notável discurso

VF--.1. com a reacção, cheios de te-
mor, fugiram sem levar um nl»
ckel.

A Delegada de Segurança ]& de-
teve o alagoano João de Almeida
autor dp um r'>u;'n noutra fazên-
rt.i daquelle município, Suppõe-sR
que o outro assaltante seja o ln-
dlvlduo José Jullo de Oliveira,
pernambucano, que destpparecetl
após o crime, embarcando para o
seu Estado.

accidente deveras doloroso. E' que
tendo pisado num prego, que, em
uma taboa se encontrava cravado
em posição vertical, o infeliz me-
nor teve o pé dheito varado d»
um a outro lado,

A victima foi soecorrida pel*
Assistência, que lho ministrou o*
necessários curativos. Findos este*
o menor foi internado no Hospi-
tal de Prompto Soecorro, onde s*
encontra em tratamento.

3

Revclando-se um bom
camarada!

Offereceu-se para concertar a geladeira do amigo
e, aproveitando-se de uma "boa opportunidade",

carregou-lhe sete contos de réis

Daniel Fontoura, do DIARIO DE
NOTICIAS e Santos Mello, de'Vanguarda", como subsídios va-
ÍIoíos para a elucidação da fraude.

Logo após, foram os trabalhos
suspensos, depois de ter o dr. Ha-
roldo Valladão declarado quc, cm
vista de constituir o relatório do
sr. Frederico Sussekind uni libel-
le, s. ex. fazia na próxima segun-
da feira a denuncia dos aceusados
ao presidente do Tribunal.

datos cujos nomes já publicámos
anteriormente.
POR ORA, TLDO N.l MESMA-..

Coimo se sabe, somente nos raap.
pas do 1-* turma, foi procedida a
verificação pela commissão presi-
dida pelo sr. Viconío Piragibe.

Entretanto. com o resuliado
hontem proclamada verifica-se qúe
apenas a sra. Bertha Dutz foi ex-
cluida. enquanto que Clapp Filho,
zombando da Justiça eleitoral con-

sentará amanhã, ao desembargador
ürt-res de Moura.

Presidirá, o summar.o do culpa O
dr. Djalma Pinheiro de Andrade.
Já sorteado pelo Tribunai Regio-
nal,

Assim, Clapp Filho. Bertha Lutz.
César Leite e Marque» de Anulo,
ao invfis de uma poltrona no fu-
turo Conselho, sorâo seguramente
condemnados a cumprir pena na
Casa de Detenção.

COMPRAM-SE LIVROS

Terrenos Baratissimos
fi que ii pagam impostos municipaes

í

Prestações mensaes sem entrada
inicial, e posse desde a primeira

prestação
MUDA DA TIJUCA — Informações com o Coronel

Tadilha. nos domingos, de 10 e 30 ás 11 e 30, á rua Pin-
to Guedes, junto e antes do n. 136, e nos dias uteis,
com o mesmo senhor, á rua Conde de Bomfim n. 546,
caia XVIII, phone 28-9146.

MARIA DA GRAÇA - - Com estação da Linha Au-
xiliar no centro do bairro, bondes de Penha, Ramos c
Cachamby próximos. Neste bairro existe uma Escola
Publica modernamente construída. Informações com os
srs. Magalhães, á rua VIII n. 119, e Nicoláo, á rua H
n. 4.

FREI MIGUEL E PIRAQUARA — No Realengo —
Próximos á estação c da Estrada Rio-S.*_*auIo, com agua
encanada em quasi todas as ruas. Informações com o
Tenente Vaz, á rua Dr. Lessa n. 166; Athayde, ã rua
Santa Odilia 11, e com os vigias, nos bairros.

COMPANHIA IMOBILIÁRIA NACIONAL
RUA DA QUITANDA N. 113 — TÉRREO

dente, que declarou mandaria eva'
cuar a s.la, se taes factos se re-
Polissem.

*. .VT^-IO 1)0 Slt. FRE-
OERICO SLSSEKINP

Ao se annunc' ida a leitura do
relatório do sr. Frederico fc>uu.-<o
fclnd, a ermpacta assistência como
que congregada ficou em suspen-
eo. Um grande silencio dominou
então o ambiente, iniciando c st.
Stiífeklnd a leitura do seu rela-
torio, peça bem urdida, que horn»
sobremodo o lllustro magistrado <i
constitue um libello tremendo
contra os nudficlocos falcatrueiro*.

Por cila verlflca-se que os auto-
re3 materiaes e Intellectuaes d.i»
vereonhosa_ fraudes foram conu
o DIARIO DE NOTICIAS públiccrj
em primeira m&o Humberto Lage
Gilberto Mnrcollrio, Por-lnho Ve-
lasco, Pertha Lutz, Clapp Püho
Cezar Leite e Jayme Marques dp
Arfujo.

Os tres primeiros, os autoref
materiaes e 03 quatro últimos o.
Principaes culpados, por l..5o quesi > o3 autores Intellectuaes da la-
decorosa trama eleitoral.

O sr. Frederico Sussekmd se do-teve no exame das prcva3 colrtl
dás contra os aceusados, iazendo
salientar o maçlstral trabalho doa
Peritos, qu0 confirmaram Inteira-
mente a cilpa' '.lldade de Lage.
Marcolino o Portinho.

As falslflcaç6es qxi0 beneficia-
rnm Clapp FUho, Ce?.9r Leite,
Marques de Araujo e Tito Llvlo'
afflrmam os Peritos. íora*m dc au.'toria tio Lage e Gilberto Marco-Uno. Quanto aos votos a maU queappareceram para Bertha Lutz e*tes, fernm obra do acadêmico'Ve
lasco Portlnho, de cen.mum
cordo com Lago e Marcolino.

Depois de referir us antecedia-
te3 dos aceusados, o sr. Su5r*.kind, cntra no detalho do3 pro-

| 
cessos usados pelcv. íalslflcadoron

ATTENÇÃO!! ATTENÇÃO!!
A LIVRARIA QUARESMA, run rte S. José 71 c 73 eoinpra toda o qiml(|uer quantidade do

Urros, POR MAIOR OU MENOR QUE SE.IA, mediante prompto pagamento 6. vista. COMPRA
IHIillotiicras sobre todos os assumptos: Dlrello, Medicina, Engenharia; romances em qualquer Iln-
giià; literatura de todos os paizes; obras clássicas ; edições antigas ou modernas; dlcelonarlos por-
tuguezes, francezes, Inglezes, allemães, liespanlióes , etc, ete. Emfim. qualquer pesson que queira
vender livros procure a nossa casa, que scnl imme diatamente attendida.

Rua S. José 71 c 73 — Rio — Telephone : 22-6946

üm premio para quem capturar
o larapio

Victima da explosão de
um fogareiro de álcool

lll

Uma senhora de idade avançada dá entrada,
em estado grave, no H. P. S.

ac-

Quando se achava entregue aõs ®-
seus affazerea domésticos, hon-
tem. á noite, a sra, Emilia Ma-
laya. de 60 annos de idade, bran-
ca, brasileira, viuva, residente &
rua Senador Nabuco. n. 256. foi
victima do um accidente doloro-
sissimo em conseqüência da expio,
silo de um fogareiro a álcool.

Kssa infeliz senhora, qu» sof-
freu queimaduras dos 1» o 2*
erâos, foi soecorrida pela Assis-
tencia e conduzidí ao Posto Con-
trai da praça da Republica, onde.
apus receber os curativos fle
maior urseneln. foi internada no
Hospital do Prompto soecorro. da.
da a gravidade do seu estado,

A policia local tomou conliocl-
mento do facto e apurou a ca«ua-
liilade do mesmo. Cunio se vS. os
fogareiros a álcool, constantomen-
Io estilo fazendo victim-as. Todo

.cuidado é pouc-o «om «jaaei peri-
| para commctter « fraude, oa quací |goSa, maclunasl

DUAS VICTIMAS DE
QUE'DAS EM NI-

CTHEROY
Ropa Scapiu, branca, com 60 an-

nos de idade, viuva, moradora á
rua Leite Ribeiro n. 40, em Nicthe-
roy, foi victima de uma queda, sof-
írendo fracturas do humerus e dos
ossos do ante-braço direitos, sen-
do medicada no Prompto Soecorro
da vizinha cidade, retirando-se, a
seguir, para sua residência.

 Tambem foi victima de uma
queda, no morro do Céo, do que
lhe resultou a ruptura do tendão
de Achilles direito, Krmelindn Fa-
rias. preta, com 89 annos do ida-
de, residento no mesmo morro, sen-
do medicada no Serviço de Prom

UM ROUBO DE FA-
ZENDAS EM SÃO

GONÇALO
No logar denominado Rio do Ou-

ro, no municipio fluminense de São
Gonçalo, os ladrões, por nicio do

chaves falsas, penetraram no ar-
marinho de propriedade de Os-
waldo da Costa Xavier, retirando
grande quantidade de fazendas,

Não podendo, porém, carregar
todo o roubo, os larápios esconde-
ram uma parte no matto, para bus-

A policia do 7° districto acha- ®
se empenhada cm rigorosas dlll-
genclaa, para a captura do lndl-
vlduo de nome Nagib Loando SU-
va, vulgo "Turqulnho", que dl-
Bendo-se mecânico e tendo che-
gado mesmo a exhibir um attes-
tado de condueta de uma firma
da Paullcóa, conseguiu captar a
sympathia do sr. Paschoal Sta-
nallo de Oliveira, proprietário do
Café o Bar Redemptor, sito á rua
do Rosário n. 02, onde, tendo-se
offerecido amavelmente para fa-
zer o concerto de uma geladeira,
allegando quo o faria por cama-
raclagem, aproveitou uma "boa"
opportunidade e subtraliíu de um
cofre a Importância de sete con-
tos de réis em dinheiro, Tendo
dado pelo furto, o qual se ve-
rlílcou domingo passado, cerca
das 10 horas, o proprietário do
Bar Redemptor, fazendo-se acom-
panhar de um seu lrmao, dirigiu-
so immediatamente para a casa
dcs irmãos João e Francisco Ble-
nam, residentes A rua das Arcos
n, 5, quc, como companheiros ln-
separavei» de Nagib, deviam sa-
ber-lho o paradeiro.

A principio, João e Francisco
Blenam declararam náo conhecer
a residência de Nagib, porém, de-
pois, a indicaram como sendo no
numero 16 da rua do Riachueio.
Proseguindo em suas Investigações,
o lesado veiu a saber que de fa-
cto Nagib alugara um quarto no
local indicado, sob o nome de
José dos Santos, mas, Já era tar-
dei Nagib, o "Turqulnho", qtie
lhe carregara os contos de réis,
desapporecera como por encanto.

As autoridades do 7o distrietos
ouviram os Irmãos João c Fran-
cisco Blenam, e. em seguida os
deteve até a tardo de ante-hon-
tem.

Continuando, de Investigação em
Investigação, a policia descobriu a
casa de unia namorada de "Tur-

qulnho", mas a moça não soube
c nem pôde dar informações so-
ore o paradeiro do mesmo. Nagib,
o 'Turqulnho", que é um auda-
cioso larapio, já processado pelaeal-a depois.

A policia tendo descoberto esse policia de São Paulo, é aceusado
esconderijo aguardou que os me- de autor de um furto de Jóias no
liantes fossem ali buscar o resto
das fazendas, postando, oceultos,
no matto, vários investigadores.

De facto, bontem, -[¦•cia madruga-
da, dois individuos foram ao logar
onde estavam ns poças de fazenda
oceultas, para ns levarem, sendo
presos nuando as retiravam, cn-
volta-j em dois cobertores.

Conduzidos á delegacia regional
de S. Gonçalo, confessaram a nu-
toria do roubo, dizendo chamar-se
Alfredo Luiz Gonzaga c José de
Cirvnlho o Silva,

pto Soecorro c, npos, internada no Ambos estão «ondo devidamente |
Hospital S. João Baptista. ' processados.

valor de cinco contos de réis, pra-
tlcado no Hotel BrasU, da cidade
de São Lourenço.

UM PREMIO PARA QUUM CA-
PIURAIl "TURQUINIIO"

O sr. Paschoal Stanalle de OU-
vclra, proprietário do Bar Redcm-
ptor, acaba de offerecer um pre-
mio a quem conseguir effectuar a
prisão de "Turqulnho" ou pelo
menos Indicar com segurança o
loca', ondo o mesmo poderá ser
encontrado. O premio será pro-
porclonal A Importância quo por
ventura for encontrada em DOder
do pcrlpnso meliante.

HORRÍVEL DESAS»
TRE DE TREM

UM OPERÁRIO. NA KSTAÇAO
DK LAURO MULLER, CAIU A

LINHA E TEVE AS PERNAS
DECEPADAS PELA LOCOMOTI»
VA, MORRENDO IMMEDIATA»

MENTE
Na estação de Lauro Muller, hon-

tem, pela manhã, veriíicou-sc um
lamentável accidente, de que re-
sultou u morte dc um pobre ope-
rario. E' clle Antônio Ferreira, da
côr preta, com 28 annos de idade,
brasileiro, casado c residente na
Estrada do Guareriguê, s|n.

O infeliz homem, para mais de-
pressa attingir a praça da Bandei-
ra, pois estava om cima da hora
de iniciar o trabalho, saiu pela
cauda do comboio, sem, entretan-
to, se aperceber da chegada de um
outro, ú referida estação, cuja lo-
comotiva o colheu violentamente,
atirando-o de encontro no muro da
estação, para, em seguida, cair no-
vãmente na linha, tendo as roda»
do trem lhe passado sobre as per-
nas. seccionando-as !

O infeliz operário teve morts
quasi que instantânea.

A policia do 15." districto com-
pareceu ao local c após tomar to-
das as providencias exigidas no ca-
so, fez remover o cadáver para o
necrotério do Instituto Medico La-

FERIU-SE COM O MA-
CHADO, EM NI-

CTHEROY
O lavrador João Aguiar Gonçal-

ves, portuguez, com _13 annos d«
idade, casado, residente no Sacco
do S. Francisco, quando lcnhava no
matto, deu um extenso golpe com
o machado que manejava no dorso
do pé direito.

Gonçalves íoi levado ao Serviço
do Prompto Soecorro de Nicthe-
roy. onde recebeu os necessário*
curativos, retirando-se a seguir
para o seu domicilio.

PICADO POR UMA
COBRA, EM NI-

CTHEROY
João Dias da Silva, branco, com

•IS annos do idade, Bolteiro, portu-
uuez, residente na Engenhoca,
quando cortava capim, foi atacado
pnr uma serpente, que lhe ferrou
as presas na mão direita.

SUva apresentou loco os sym-
ptomas da intoxicação ophidic»,
tendo comparecido no Prompto Soe-
corro de Nictheroy, ondo recebeu
ns injecções do soro nnti-ophimco.

1SSP*T
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Os Meus Segredos de
Belleza
 i

'¦¦-•'*¦ tf».vmrór,^
¦¦••ar%

CASA ESPECIAL DE ÓCULOS E PINCE-NE2
ARTHUR JACINTHO RODRIGUES

I OE JANEIRO

LAVE 
o rosto cuidado-

samente, com água e
«abão fino, pelo menos
Uma vez por dia.

Se a sua pelle. porém, é
tnuito secca, será conve-
niente fazel-o apenas duas
Tezes por semana.

Em seguida, banhe rapi-
damente o rosto com água
fresca, enxugue-o, compri-
mindo-o com uma toalha
macia, sem esfregar, e ap-
plique-Ihe então um cre- i
me próprio para a limpe-
«a da pelle.

Nas suas outras abluções,
use água fresca e uma lo-
ção ou creme para limpar
bem os poros.

Jean Harlow

(Tcrea-felra: Shampoo nara oscabellos Lomo-1'Iatlna).

-.ho, Muiiotl.ocario do neal Gabi-neto PortuKuez «jo Leitura.¦¦— Passa, hoJo a data natalicia«o sr Jose A1Vfi8 Notto fj£uraAo destaque. noa oircuIo8 cinema-'tfrgraphicos.
— Senhoritas — Mana, fjjiia dosr. Antônio Ferreira da Silva: Kl-lano, filha do fallecido comman-dante Luiz comes; leopoldina íl-

nn 
ã°i Rr' Lauro silva: Omada,filha do 8r. Ma*rio de Souza Nu-

Senhoras - d. Olsra Braga o6Castro, esposa do sr. peric*ies-los .santos Castro; d. OsôaririaFerreira Chaves de Souza, Osposa«o sr. Fernando da Costa Souza;u. Rita Bastos, esposa do sr. Da-mel Basto» Filho.

| 
Senhores — i>r. Francisco a„I Almeida Bastos, dr. Brito silvaür. Aristides Fernandes RamOair. Uernartlo Carmo, capitão LuuVlvano. coronel Jo/io Dapt|Sa Bri-to capitão Jacintho Coiiç/alvo*.-creu-a, tenente Eugênio n. Ri-beiro. Olavo Torres, guarda-livrosao Bano0 R0al d0 canada; Fran-cisco Dias do Amaral Luiz Pe.xo-to, escriptor theatral e dr. F->r-naftCto Antunes.

—- Ocorre, hoje. o natalicio <i-,capitão Raymundo Martins Rei»,do commercio dosta capitai.
•*— BugreiilO EcnmmJeK âc Oü-voira _ A data n0 h0j6 reíTi3ta apassassem do anniversario natall-cio do pharniaecütico BSufferiioFernandes do Oliveira soejo laimportante firma Campos FJeltor

& Cia., desta praça.
—- Faz annos. h0Je. o sr at.Pinto, nosso collesa de imprensao estorcado rédactor de "Jlunno

Clinico".

f Ncscimento

j Acha-so enriquecido o lar do <¦¦»timado clinico do Riachuelo. or.J. M. Carvalho Júnior e sui e«-posa. d. MafTa da Gloria Care.u
de Carvalho, com O nascimento neseu primogênito, que na via ba-
pt-ismal receberá o nome do Wei-lys.

W ¦. • ¦VirTTm-nriTr-nrr» nivnrwmtS
Installações da cidade. Situadoem locai verdadeiramente prlv,i..sado, o Balneário Atlan tio-,! 

".-
abrir seus salões. decorados wMmm d° Gilberto Troíàpow.1^;
Por Luiz do Barros, orientado! 0sscrytcos de direoua'o. para uma
dlstincção o elegância. a ''a dncorrente reservando-ãe destra lá as»>esas. Rema intensa -unosi&f!
en, nosso, eirculo3 SOciae3 porossa noite do carnaval no centromais aristocrático da cidade bemcomo pelos demais baiíos que «*.rito levaci.^ a eítcUo „0fi dlag 

*
J- * e a do marco.

UIVI BOM FILTRO
Escolhei um bom filtro
M] NO MEIO DE TANTOS...

Como se tivesseis dc escolher
oro bom amigo

: NO MEIO DE MWITOS..

RADIO

Anniversarios
Fazem annos hoje:
Senhores — Dr. Luiz Auguston.umond, dr. Vivaldi Niemeyer edr. Carlos de Castro Cunha.
—¦ Completa, hoje, 0 sou quintoaniversário natalicio a meninaleda. filhinha do commissario depoficia sr. Martins Vjdai 0 do sua«sposa d. Clotilde Martins Vidalconhecula parteira diplomai.
- TMncorro hoj6 a Qa,a naU.««ia do sr. Joa0 dr Cruz Couti-

— Anniversanou, a 31 ao meu
P. passado, tendo por isto réoàtii-do as tellcitacõos das Pessoas aPsuns relações de amizade a ex,m.ara. d, Anna Stocklor do Queiroz,esposa do sr. A. M. de Queiroz,o progenitora do sr. Antomo SW-okler de Queiroz superintendente
do Instituto Mineiro do Ca/e.-— SeuhorKa Ruth doH sant,,» _

[Faz annos, amanhã, a gentil i0.nhorita Ruth dos Santos, filha tja
| viuva sra. Maria Alves doa San-

; to3 que ne*=se mesmo dia ee t.rj.'nará. noiva. <j0 ar. Irenarcho Men-df>s. irmão do nosso comnanhmro
Indalicio MenU-j****.

HilvíMtMD:
ÍPtftOÍJN

InANcoRA
¦^dásrelílis^^

E' a vitalizaçâo scientifica,
moderna, das cellulas ca-
pillares, forçando a sua ra-
dio-actividade numa juven-tude permanente : remédio,
alimento, tônico biológico,
antyceptieo, microbieida,
contra CASPA E AFFE-
CÇOES do couro cabelludo,
para todas as idades Ven-
de-se nas boas drogarias
perfumarias e pharmaciasdesta cidade a 10SOOO. APharmacia Minancora —
Joinville — remettc 6 fras-cos por 50$000.

Homenagens
Realizou-se hontem. ás 13 hora»no ¦.Automóvel Club. o ainK,„ü flo«Pi danedade dos amigos 0 adnu-ratlores do maestro a. ViUa __.„.bos. superintendente da KducagaoMttiioa e Arti3„ca a0 Departa!mento de i:duca:,-.0# Ca

Usaram da palavra oa proresao.
T ,CeL9° Kelly Ven'1' '° filhCRaul Pederneiras. José Brnndfloo o homenageado agrradecendo.

Entre brande numero de ue»-soas presentes. n0i,íilm.se.ir. ..Anísio Teixeira, proteSs0r«uilherme Fontai.*.hn. dr. cor mu. oüa Fonseca. fre] pedro ^aziK,professora Amaüta Caminh, m«Marietta William. maestro 
'TÀ?-

N«v«°- A*-,rofe,!80ri*-- Arminda
ãit r6 

*íme",a' Oradia SantaÁgata. Isabel Pires, cr.mmandan.*te Serra, pr0feSSOr Sylvio SalemaGumercindo Jauiino.—*Healiza-se, segunda-féirá aiado corrente, no Beira-Mar" C-isino o almoço que os amigos eadmiradores do dr. JrurUJo 
s *

ret,0s,j0 pelo seu bilhante concur.so para docente de Clinica ub*tetrfcia da Universidade

m': ¦' ?^^^^^^

*. * // \\
AM C4TtmUb.NrES ^L«iTmiub»Nrts

reuur.

garantido contra todos os ger-
mens; ÁGUA HIGIÊNICA-
MENTE PURA; adoptado em
todos os departamentos do en-
sino publico; o mais recom-
meâdado é o de

5 2 E 3 VELAS
A' venda nas boas casas.
Fabrica — Phone 29-0241

Programmas para hoje:
RADIORIO

9 horae — Jornal da manha.
0.30 horaa — Hora Infantil. 11
horas — Jornal do melo dia. Sup-
plemento musical. 12 horaa —
Programma Case. 10.30 horas —
Tarde danaante. 10 horas — Dis-
cos. in.30 horas — Curso mu-
3ical. 10.45 horas — Dlscos. 20
horas — Chronica sport!va. 20.15
horas — Dlscos. 21 horas — D.'s-
COS.

RADIO CLUB DO BRASIL
8 hora.s _ Radio-Jornal, dlscose ".Indicador Badio-Urbano". 10

horas — Hora catholica. 12 horas¦— Concerto no studlo A. 14 horas— Dlscos.. 15.30 horas — Resenha
sportiva. 17.30 horas — Chá dan-sante. 21 horas — Onccrto nostutllo A. 22 horas — Jornal fala-Jo e musicado.

RADIO SOCIEDADE GUA-
NABARA

8 horas — Jornal matutino. Dis-cos. 9.30 horas — Programma in-fantil. H horas — Dlscos. Pro-
gramma nomico. 13 horas — Pro-
gramma Radio Mlscelanéa. 18 ho-ras — Supplemento musical. 19horas — Dlscos. Boletim meteo-o.og.co. Varias noticias. 21 ho-ras — Programma "N". d* Albertocordeiro, com c'ementos destaca-doo em nosso broadeasting.

RADIO CRUZEIRO DO SUL
DO RIO DE JANEIRO

11 horas — Dlscos. 12 horas —
Intervallo. 16 horaa — Retrana-
missão do Jogo Boca Juniors x Pa-
lestra. 19 horas — Discos. 20 ho-
raa _ Regional. 20.15 horas —
Musica norte-americana. 20.30 ho-
ras — Orchestra. 20.45 horas —
Solos de vlolOes. Canto. 21 horas
— Programma da Rede Verde-
Amarella. 21.30 horas — Program-
ma de PRD 2, Radio Cruzeiro do
Sul do Rio de Janeiro. 21.45 ho-
raa — Programma de PRB 6, Ra-
dio Cruzeiro do Sul de Sâo Paulo.
22 horas — Orchestra Columbia.
22.18 horas — J. Fonseca-J. Ra-
mos. 22.30 horas — Boa noite.

RADIO EDUCADORA DO
BRASIL

9 horas — Programma allemão.
10 horas — Programma da cidade,
Humorismo. 12 horas — Trans.
missão do supplemendo de "A Voz
da Saudade". 14 horas — Dlscos.
14.30 horaa — Programma Ohuca-
Chuca. 18 horas — Discos. 18.30
horas — Chá dansante. 21 horas
— Metrópole Progrfusma.

RADIO CAJIITI
12 horas — Supplemento musi-

cal. 17.30 horas — Transmissão
da "Noticia Portugueza". Jornal
falado e musicado. 18 horas —
Cajutl Jornal. 19 horas — Gran-
de prograr-.ma Francisco Ai ves.

DIZ 0 JÜQÜINHA.
"COMMIGO
E' NA
CERTA!"
1595 - 24
3140-10
2150-13
1420- 5
2316- 4

_tíiy

mm.

Viajantes

Bodas de prata

Noivados
Contratou casamento com n «o.nhorita Diva Franca, filha do R,Arthur França, funecionario náCentral do Brasil, o ,r. Moacyr

tEITE F ALIMENTO INDISPENSÁVEL
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Acha-se em festa o iar do casa|
professor dr. Bento Ribeiro o0Castro 6 sna exma. esposa donaCarlota Rtbei*ro ne Castro, --ue h-.-Je vOom pasaáriis suas bodas dePrata. O dr. iieni, llibeiro u^Uastro que e uma das figuras fl0'eievn em nossos meos sclentiri-cos e sócia , reeoerâ de seus ui-números air.:go5 e admiradores.

\ tia provas d0 juota sympathia. portão cara data.
\ K' unia data de «randes «justas alegrias pur.i quantos tomd ventura de conhecer o distinetocasal. Em signal de regosijo poresse acontecimento sera, celebradaboje as 11 horas. i„i«Ea eln acg.*lo Itle erajas na igreja do Santo ls-uaclo, á, rua de S. Clemente. |

*'estas

Fluminense V. Club — E* fi-nalménte. hoJe. que orn seus iu-xuosoa salúrs o FiiiiTiineiin,. FC., reallía a sua tao es,ptvjdamatinée "Odeon".
'1'iJuca inala club — O .'Ijuca

i'enn;s Club fará realizar, hoje-'ias 21 às Í4 horas, uma |(n**ònu'i-io festividade carnavalesoa umhomenagem a Imprwnsa ca :ocBAs dsansa sei'5o inipsulsionuu.i»
.Pela aplaudida "Ja-xz-barid" c«'Napolcflo Tavares, da Uadio u'_y.r:nlt Veiga.

Serilo sorteadas quatro vaiioiuslembrangas etitre os .*iiru*i siafl
nociacs. sportivos c rtriiav,, c.<iu*,e entre o3 pnotograpnos Poente-i encaniadòrá reunião daiisante

l*lul) Ceiifral — A direcrjr a tioClub Centra) dc Nictheroy, •»••>.
mover hoje, em sua sede uma tes-ta dansante.

<lul» dc «Ho üiristovoo —iteulua-se hoJo. no club cie S3o
Christovão. « festa úan-n,,^ „ü^a directoria do ciub otte-tíca i^.cronistas carnavalescos da nn-
prensa, que tCm sido indiscutível,mente Oa maiores factores de exj.to do carnaval saiiolir18tòvèn'Bo.

A festa terá inicio as Jl i,u-.l;,..
tocando uma excellente oraiit-b-
tra.

_—Oheeraram hontem no aviflo da
ia de: f. . )isre, os grs \-^a>o SOut-ãi J0S6 r.mieiro Bom»,l-n z Holzman.n e filho Franz irsaCd Nuelle e filho Fra*nz- dé'p£«nnguá o sr. Anhor Stutfield; ciesantos, os ars. Carmello TeixeiraCarvalho WiMia,m H Sh'.11 '"i"*'* ii. hhrotianae Franz liojzmaun

>AUDE E
BELLEZA

SAC)'INSEPAPAVEJS

HEM0PPACIAÇ
ATRAZOS
COLICA^

e nomeação"tornada 
sem eííeito na

É Limpeza Publica
^pr acto de hontem, o inter-

veiitor no Districto Federal
promoveu na Directoria Gera!
i!<j iJimpeza Publica, ao cargo de
encarregado de Arrecadação de
1" classe, os encarregados do
2A>•Jfantc Costa Lapera ~ An-
toniò Lima e Féliciano Pinna
dc 'Carvalho 

Júnior.
l^r acto da mesma data tor

ngu ,8em effeito, o acto do 31 d<
jatóro ultimo, pelo qual fo
noiméàdo 0 marinheiro da Dire
ctoria Geral do Limpeza Publi
«H Francisco Menna de Olivei*
-"a.-íirara o cargo de motorista
da.jâecção Maritima da mesmaDirectoria.

IVlol I fcy sem compromisso. I
A POPULARISSIMA

Tecidos
e verifique a optima opportunidade que se lhe
offerece para obter, baratissimo, AS MELHORES

SEDAS ¦— Tecidos lindíssimos — Artigos de
Cama e Mesa, etc.

Este e o
-«?=

A vigo mestra da felicidade matrimonial
e o boa saude áa esposa. Um organismo
enfraquecido e abalado por incommodos
freqüentes é presa fatal da irascibilidade, do
nervosismo e do máu humor, que desencanta-
rão o mais feliz dos lares. A SAUDE DA
MULHER, tônico e regulador, traz no seu. nome
a synthese àat suas virtudes. O seu uso é uma
oarantia de saude e de ventura no lar

A SAUDE
DA MULHER
jflPBaPMBfl—

America v\ ciuii - u Dopartu-mento tíociai do America i,\ ciu»laiuto cumprimento no seu pi*<^¦rra-n-ma, organizado espocmimeii-1*0 l*ara o Carnaval. rarA roai|ziir."as S fts 12 horas, cm sen fc irina.•io. uma balia resta, dedicado aoseu titiaürr, infantil e aon riiiiò*(los- seus associatioj,
A referida fb .a Uri ubriltia.i-'Hüa com o con*. u*v0 ao -jnzz-

bti.nd" Turunas de Bòtarogo ha.rendo farta dlsiri-búlcao da brin-íUt-tlo.H car* n valescos.
O C. uanu ciub e o odmnVal — Otradicionaj baile de éáriiavai ot.ferido peio city Ban|t c)ub ^•seus assooiaJos o respectivas ta-•nilias. será realizado oste annono amplo 0 luxuoso saiaò do les-tas üo Edifieio Rex, no sabbado16 de fevereiro.
C. H. llotiifoKo — Está. marca-dará para depois de amanha terça-teira, a primeira batalha dü con-fetti da sírie que o Club Ue Rega-tas Botafog-o fará realizar no**'nkJ 3a rua Salvador CorrCa. |
A cie terou-feira será em home-nagrem ao Fluminense ir. c. « Ido C. R. Flamen-fo, toca'ndo' a

-®

^ REGULARIZA
4^ AS FUN,CO~ES

g* FEMININAS
L AB. RAUL L€ ITg - Pto

cí terr os
Em tranca convalescença, o sr•<°''o Bonito de souzn, deixou olospitnl de Prompto Soecorro r0.eolhendo-se â u-, residência.

['ailecimenío*

Dado á publicidade as re-
lações nominaes do pes-

soai da Armada
0 sr. Director do Pessoal daArmada mandou dar publicidadeas relações nominaes dos Offi-

ciaes Superiores e subalterno»
dos Corpos de Saude da Arma-
tia e de Intendentes Navaes qneainda não téem commissões
fora da sede cia Marinha, isto e
fora desta Capital, para os fins
do artigo 143 do regulamento
dt Promoções, na Armada.

È BUCO i
de Tecidos

• «.¦ ilü ~ CotnPra»> ¦ *c
SillAíd discos Victor ou

1'arlophon, Uos seguintes nu-
meros:

355 1.44
379 888

A. P. C46 N. O. 901
377 927
157 860

PETROPOLITANA
Cadernetas resgatada* hontem:

801
807

N. L. 464
921

993 j

CHE0UES
884
376

V. P. 582
093
935

ÍSP0RTIVA
870
952
231
395
443

CONSTANTINO
121
766
433
770
090

20 — RUA RAMALHO ORTIGAO — 20
(Antiga Travessa São Francisco)

Falleceu em Juiz de Pura vi-cuma cie „„, t-ouap.so „i;,i.;1,.0. ,,¦'; Dja-I.ma Ra'-ello de \'osoòi>«çl oa. do conceituada familia rto

ideado cíieíe do archivo
da Limpeza Pubfíca

O interventor no Districto
Federal, por decreto de liontem,
nomeou n auxiliar de nliarma-
cia da Directoria de Assisten-
cia Municipal, Benedicto Eti-lá-
lio Leonor. para o cargo de che-
fe do archivo da Directoria Oe-
ral de Limpeza Publica.

o edifício dq ministério
BA EDUCAÇÃO V

Vae ser construído nos
terrenos da área do

Castello
Esteve- honlem, pela manhã,na Prefeitura, tendo conferen-ciado longamente com o sr Pe-dro Ernesto, o sr. Gustavo Ca-

panema, titular dn pasta dabducaçao.
. O ministro foi acertar com ointerventor no Districto Federala compra de uma quadra dosterrenos da área do Castelloafim de ser ali construído o edi-ficio do Ministério da Edu caço

Convém se apresentar ao
0. G, da 2,* B, M.

O director da Aviação Militarfrenera! Eurico Garpar Dutra'determinou que todos os offici-aes de aviação em transito porSao .Paulo, ou que |á for/im aserviço, convém se apresentarao Quartel General da 2." Re--,-So Militar, bem como os perten-centes ao Nucleo do 2.» regimen-to de Aviação q„e de lá seafastem. Esta ordem foi exten-stva as guarnições dos aviõesem viagem nas linhas de MattoGrosso. Goyaz ou Ctiryfiba Sfcgundo a determinação do gene-ral Gaspar Dutra. h

0 maíeriaí necessário ao
Minislerio da Jysíioa

0 ministro da Fazenda soli-citou, no seu collega da Justiça
providencias no sentido dé «er
communicado á Commissão Con-trai de Compras quã:es as im-portançjas que poden. ser dis-
pendidas pela mesma Comnii**.sao, no corrento anno, com aácquisição d€ material perma-nente e de consumo necessárioao serviço do Ministério a seucargo.

^1BÊ^lÊ,ll^l,m,l,,^éÍm^Am9mÊmmmmmmmVESTIR
Bem com pouco

dinheiro!
SO' NA

Loteria Federal ilo Brasil
ltesumo dos prêmios da extra-

cção n. 217, em 2 de fevereiro
de 1935:
10202 — 200:00(1$ — S. Paulo
12995 -- 80:000$ — Rio
16134 — 10:0003 — S. Paulo

7155 — 5:000:? - Bello Ho-
rizonte

27-112 — ,1:000? _ S. Paulo
3241 — 2:000? — M. Claros
877IÍ — 2:000$ — Bahia

278% — 2:000$ — Rj0
90G1 — 2:000$ — J. de Fora
9709 — 2:000$ — DÍviriopo-

lis — Mi-
nas

E mais J5 premio? de J:000$,
40 tle 5003000, 75 de 200$000,
200 dc 100$000 e 800 de 500$000.

320 premios de 00$000 para os
bilhetes terminados com os dois
últimos algarismos do 2." pre-
mio.

Aos bilhetes terminados em 2
cabe o premio de 40ÇOOO.

^v[r"~ •*«— * - -'Ik^MSMiaM»^

wi-i i,,, Uma Sntcharinefo corr*»ioo,,do
._ 

H MACUS { CKOOAI1IAS

ãfácefiarinetas
Adoçante original para o»i Dlabelicos, Obesos

jife* e fodas as pessoas prohibidas de usa-
íem o assucar nas bebidase comidai.

mo colherinNa d« chó de «nuca- commum

, —. "*"* w—m»»*»', "manmmaammmmm^mm

Chamado por edital a re- Pagamentos na Prefeitura

flLFMimiRIA ESTRELLH DflLVH
orehestra. Napoieftoma-rnifica

Ta vares.
Hoje. na acoíào terrestre da ruaSalvador Conéu não haverá festadançante á noite.
Cnaino Balncnrlo Allontlco _Ultimam-5(S o« préparotlvot raraeis elesantes o animadíssimos bal'es a fantasia no Casino Kalnea-rio Atlântico no pst. 6. e-m Cona-¦jabana o dispon.lo dns mnis mo-¦J-Miar. lu.Mio--.aa 0 confortável:

Facilita-se o pagamen-
to, casimiras nacio-

naes e estrangeiras,
um

7|% PRAÇA TIRADENTES
Hl ese-iiiun da rua LEDO¦w antiga SAO JORGE

rs>-

Passou a denominação de"Rocha Miranda"
O interventor Pedro Ernesto,,

aísijyrvou um decreto, denomi-
nando "Rocha Miranda" a se-
cção de Honorio Gurgel da Di-
reetoria Coral d* Limpeza Pu-
blica.

sssiiiíiir o carp
Ao delegado fiscal no Aina*o-

nas foi remettido, pelo direetordo Expediente e d0 Pessoal doThesouro Nacional, o processoreferente á licença concedida aon-rente fiscal do imposto de con-«romo no interior daquelle Es-tado. Alfredo Gaudencio ' de
Queiroz, e recommendando pro-videncias afim de ser o mesmo
serventuário chamado por editala reassumir o exercicio de suasfuneções, sob pena de demissão
por abandono do emprego, «bem assim, de ser cobrado, comrevalidação, o sello da portaria!da alludida licença.

Pre Pit„fn pagas aman,'5 naPrefeitura as seguintes folhasde vencimentos: Professoras

n.cipai — Pessoal opvrario dasEscolas secundarias Geral doEnsino e Ensino de Extensão !?-7ZVLEsml? Dram'^a
pessoal dos serviços annexosda Detona de AtCsistenc" üEstação Central de Botafogo _Andarahy da Diretoria Geralde Limpeza Publica.

NÇTA - Deixa de ser ann.unciada a folha do pÜoperário do Instituto de EducaÇao, por não ter chegado á sec."çao o respectivo attestado 
"e

freqüência.

CULTOS E
CRENÇAS

CATHOLICISMO
PESTA NA MATRIZ DE INH 4.

UMA
Iteali-ia-se hoje na matri*: d-Inhaúma, grandes festejos. tJ*,h;,ndo-s« jiara isso em ©laborkçao d

Programnia.
PUSTA uu rv. s. TJA w,,Jeve inicio liontem. As lOAbliorns. o triclüo preparatório daU-sta de Nossa Senhora da Luipromovido por iniciativa da Lig-,Catholica do Alt0 da BOa Vista.

O triduo será. pregado pormonsenhor Gonçalves d6 ReZ6n-do.
HUUMJADE NOSSA SE.M-OK.l

UO AMPARO
<li:m Cancailura)PcMcJos Ue Sfto Sebastíno

;.ya festejos externos nue devn-nam realizado» no dia 27 do cor-rente niez em louvor, ao glorioso
K?' f'° SebaEt'íio. em virtu-de do máo tempo, foram transfe-riOos para hoje.¦VA MATHIZ OK s, llVl7l G0N.Z.VCi.t DIO MADURBIfiA¦¦esta d» 14» anniversario da

(f-.ba Catholica Jesus. Maria e

Io Maiureira. a Liga C[lthollc.,, Jesus. Maria. Josê. commemorahoje .o, S0u no anniversario. comas, seguin tes ceremonias:
As G.30 horas, missa em inten-<*aO 

cios soco., vjVOS; communhão
i* fl t°S &0ci0s e d0s candidato-:
aovos .«'„'* 

admissao ^lemne do»"lon.rs? ' sCb a Paciência <•*•Monserthor Acliilies MÓ,Jo
ESPIRITISMO

. SESSÕES l)E HO.JEMfca E. do Brasil, as ,8 hora,

ls 20 hor"1'0.10' Am°r á V^d^
>e Aà 2flmÁ 

Grem'° a- G' Ceies-
sstado Lhrf-as: Fcd«r-":ao E. dc

IG REJA E VAvennn.
JVEIVSE — TRABALHOS DA
tr SEMANX

tudo f- ? - A'8 9 *°™* - Es-

Deu,r'n0T»a,! U'15 ~ c»"° -

DMiferS^ ^ Central* P"loE

rn** no *tíiteíísas3£

f";"""; "¦'""i'^ii'n»iiimiiiiiiinnin,,,,,,^^7^7^7^TTTr
Fogão a Carvão I
Sem fumaça, sem fuligem e sem =chaminé. =
7 

ki,'° de «"vão vegetal para =cinco horas. Com forno c chapa =
para 6 panellas. =

VISITE NOSSA EXPOSIÇÃO =
Kua de S. J««é 62, esq. de Quitanda ITel. 22-1329 5

AMÉRICO MARTINO & §
'""""""""""«"immmmiiiimiiiiim,,,,,,,!MÜIÜÜIIIIIIIIIIHIimiM

A 1.001 BOLSAS
Tinge sapatos, carteira,. iuvagCm "ua,t"-er cor. concerta, refor-Wa cartcir" ^ senhoras. Fabri-

« Própria . Serv!ço earantId0-«ua da Carioca. 40 - Loja

EMPRÉSTIMOS
SOBRfi

•JÓIAS
Casa Gonthler
ÍVS ' 1e 8etembro ft» ¦
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O River Plate estreará hoie confa o Combinado G.
 !0: "^ 'mr, mmm '' _ JZM-**. H JL T" £ 2 m. 3* /w

- Botafogo
REPETIRA' 0 COMBINADO C. B. D.-BOTAFOGO

A SUA ULTIMA PERFORMANCE?
Será realizado hoje mais um

dos jogos da temporada inter-
nacional com a qual a C. B. D.
brinda os cluhs quc, fugindo a
seus anteriores compromissos e
principios, correram pressurosos
;i receber aquillo que ella, como
"sereia enganadora", lhes offe-
tÍ-cimi. Se para a demonstração
com o Boca luniors havia curió-
sidade, p..ra a de hoje, entre-
lauto, esla curiosidade 6 bem
menor. Nâo poucos serão, com-
tudo, os apaixonados que ac-
correrão ao estádio da rua Abi-
lio'; na esperança de ver o com-
binado *e ledimir da fraca fl-
pura feita conlra o campeão
portenho, quando cpiiaantiu no
desprestigio ao soecer tnet.opo-
litano.

! Cremos qne se íor batido o
alvi-negro', não será mais com i
mesma' facilidade. Os cpniponen-
tes de sou quadro esperam mo-
dificar a desagradável impres-
São causada anteriormente, pois,
ft- não o fizerem, terão as sol-
dadas diminuídas pelo 

"briga-

tleiro" Aranha.
Quanto ao River Plate, os

seus "impagáveis" inilhonarios.
Miibora sem saberem se condu-
zir com a devida cortezia com
cí jornalista?, nem tampouco
fieqümitar ruas movimvntadas
do uma cidade civilizada còm:.
a nossa, ao menos sobem jogar
bem football para vencer. Co-
ivu plnvers elles valem tanto
Quanto os cio Boca luniors. Mas
como cavalheiros, que diffe-en-
cai fls rapazes do B.oça |
souberam fazer-se queridos,

Plate nao de- i

Peucelle, um dos valores
do quadro do River

Plate

b America F. C, o C. R. Flamengo Movimento Turfisi a
e a Federação ile Tennis Ho —

Rio ne laneiro

í\\ —mame*" J_\ \

porém os cio Rivei
monstrnram, ató ngora,_ respe- |
f„ á sua própria qualidade de
bospedes. , . . I

>: o jogo principal terá inicio i
ãs 15,4o horas, depois dn pre-
liminar Andarahy x Canto do
Rio (O Andarahv c o primeiro
collocado no campeonato da
'Amea, seguido pelo Bbtafogo, o
mesmo que fará o encontro
principal).

Üs quadros se apresentarão
assim constituídos: ,,.,„,„

COMBINADO B01AI-OGO -

c p d __ Victor: Hoffmann e', £^
Ousado: Arir-1. .Mercio c He' —

tor; Álvaro, Nequesanet, Car-
valho, Bruto e Patuscko-

RIVER PLATE — Bossio;
luare/. e Cuello: Santamaria.
Rodolphi e Mergrker; Peucelle,
Lamas Barnabé Ferreyra (Li
•tiern selvagc), N. Ferreyra *
Durado.

Actuará como juiz o sr. M"-
guei Urretavizkaya, da delega-
vao 

"millionaria".

O BANGU' EM FRANCO
ABANDONO

O Bangú, campeão de 1933,
cino team teve uma das mais
destacadas actuações dn tem-
porada passada, inclusive no
tornem "extra" ató o momoiit"
da sua defecção, ató agora iaz
no mais Injusto esquecimento.
Não participou da temporada
Bócjuense, e ainda não se fallou
w enfrentará ou não o River
Plate. Devem estar satisfeitos
os suburbanos...

Tudo é para o Botafogo! O
Andarahy que está melhor col-
locado que este no campeonato
da Amea. tem apenas o direito
de enfrentar o Canto do Rio...

Dreliminar.

E' cada vez mais grave a si-
tuação dos sports nacionaes.
Rejeitando systematicamente to-
dos os verdadeiros e sãos pro-
pbsitos pacificadores, a C. Bi
D., personalizada por elementos
cujas actuações catastrophicas
são publicas e sobejamente co-
nhecidas, e ainda apoiada pelo"prestigio" pobtico- financeiro
do sr. Ltihi Aranha, "prestigio"
esso que, embora ephemero.
muito mal tem feito aos nossos
bons costumes sportivos. Ntincd
houve mais intrigas, mais cor-
iupçõès; nem mais Venálidadea
di« que as que agora empregam
os individuos que se julgam
com o direito de destruir aqniUo
para o quo não contribuíram
com a menor pareella creãdóru. I
Ficará o "monumento", que ó
a C. B. II. coni'1 a denomina o
seu "camelot" negreiros, "monu- 

j
mènto" este que se ergue sob.v !
fragiliruos alicerces.

Que solidez pode offerecer
um "aranha ou arranha-céo"
erigido sobre um pântano? Não
ó esta a base que sustem a e\-
quasi moribunda Ç B D.? Não
foi mentindo, intrigando, pei-
tando que ella voltou a ser o que
é? Quem semeia ha de ceri i-
mente colher tempestades. Ho-
mens icspeitabillissimos c fó'a
de qualquer suspeita menos li-
songeira. tentaram indicar-lhe o
caníinho recto que as iiécessida.

des patrióticas indicam. Tudo
em vão... Só ha, portanto, uma I
conducta digna e compatível
com os brios daquelles que "no
podem acceitar os "princípios .
ctbodenses. E esse caminho- se- j
uniu o America com respeito a ,
Federação de Tennis. Abando
noti-a. Ha casos, coko este, nos

quaes ó preferível o sacrifício
do todas as vantagens materiaes
ã connivencia vergonhosa, . ot-
deixar-se absorver passivamente
|ielo chãos. j

Essa nova conducta do .Ame-
nea. digna como a outra de en-
eomios, foi imniediatamente
mestigiada pela solidariedade i

ampla do Flamengo, que aban-
¦ cionou tambem a Federação de
! Tennis, hoje transformada mim

j serralho dos sultões cebeden-
. ses.
I O Fluminense acompanhai
! «eus companheiros do luta, des-
! ligando-se da Federação de
Tennis. \ ,

O publico sportivo eleve ta-
zer um paralielo entre n condu-
cta dos clubs que estão com a
1 Pra Carioca e dos clubs que se
acham sob a protecção do? co-
frcs milagrosos da C. 13; !•>.

No Hippodromo Paulistano será hoje realizado
"Grande Prêmio Jockey-Club"

Loroinar e BeJSort são os favoritos
O prograraima e uUtimas notas

A dlsouta Co "Grande Prêmio
Jcckoy Club de E?.c Pnulo" foi o
nvumplo obrigatório rias nossas
rodas turflstas, durante a ser/.a-
na. Dez anlmif feram allstac! >?
na preva máxima dn turf paulls-
ta. I -' lo, .Vaarvc, Zank e lios
mcp, naoionr.c-s o. Belfort, Brunorb
Eospbcré, El Tigre c 01'axõa, es-
trnnsõtrca. Desses -"'mnls l.unil-
nnr P Brunorb. eorr.s.r?.~ r-l° ',r'"

meira ve/, no pnulo da run Bros-
ter. Os culros,J:i estão tamlliarl-
zados eom a enigmática pista do
tradicional • ado da Moóca. Be'-
fort c Lumlne.r £&o os favorito»
da "cathedra", promettendo n tra-
dlclcnal preà ima isputa Ver-
rtadelr mente sensacional, snr at-
tentarmos no valor da cavalhada
Irscrlptn e no preparo a que f*>
rnm ..ubmcttidos tedes os concor-
rentes.

A parellia do stud Rubem Noro-
nha — Bolfvrt-El Tigre — tem
produzido excellentes trabalho»
estando eleita favorita dus cai-rel
rlstas paulistas.

NOSSOS lMI.lMTrS

çarrçtrn _ "Clrnnde Prcmio
.íbpRK.y 0'-"B" — ;i-~°° metros
— ÜOIISÍI00:

•i « acciuisiça0 ?® ..jaac»

( i

( •
Belfort .

Sóverclgn

( 2 Luminar
2)

( 3 ClaKon .

Bvunorb
Aicarvc

( 7 Lépido . .
4i . osohore .

( " Zanfc . . .

(«) ei Tigre,
Nnnn rnrrelrn —

SIOB — 1.8"0
3:5ÓÒ$ono:

Dois encontros regionaes
em São Paulo

A PORTUGUKA ENFRENTA--.,
RA' UM COMBINADO YP1- j

RANGA-PAUt.lSTA I
Além do match internacional

entre as esquadras do Palestra
e do Boca Juniors mais dois
preliòs serão disputados em S.
Paulo,

A APEA organizou uma par-
tida entre a Portugueza e um
combinado constituido por play-
ers do Ypiranga e Paulista.

Em Santos, o "onze" local
medir-se-á com o S. Paulo F. C_

A opposição no Co-
rinthians continua

agindo
Dmtrn do Coriníhians CS-

li\bo!eceu-sc unia forte oppo-
si-f.o aos seus directores
ad naes. desde uue f»ra ™-
solvido o afastamento do club
da tradicional A pra. Conso-
ante as noticias vehiculàdas
na imprensa bandeirante, a
opposi<:ão corinthiana conti-
nu'n «anhando terreno,, tor-
nando pouco secura a situa-
ç3o dos seus dirigentes. _

O.s actos de represália nao
tèm faltado, pois innpmerqs
sócios já soffreram a pena
tle suspensão do club.

1—-I Gallos .'—" Universo
í—2 Sollngcr

( 3 Canto ,
doiiçc.lul
Verliei'a
Kinilell
Bamliori
A ran I o

UnihnlMilrl/ — Lrllíi
Yonne — ^"^

_ r.nrlioso — Ryiuer
— Zoada - Mallk

-. o 1 "inlor — Oracln
nnriiii (i„l., - Bon Anil - Plcnflur

! ¦-morim — goiano — Larraln
n(,ir„ri _ Luminar — Lépido
Sollngcr — CiiUes — Çanio,

O PRÓOUAMMA »«3 IK'"2 K
COIAI.OKS

TrlmeM-a earnl.a - Prêmio IN-
TBHNAOIOSAL — 1.650 mct"»s
_ siooosoõo:

.... 58 30* ^ ^™illiÍiuirÍi 
^acnsa í>c,° Sys<oma __ 1- • •" 1 lip v^y-mmm

""iz'üJll' ''I^^mMk

;:: S ã | «*•*1Í*« «trtp^ W

• ••«"» m, °?<o^°a°vo"'ctw,° >¦ J

fi Kosmos ..... 51

nO "cartão-permanen
te" do C. R. Vasco da

Gama
Recebemos, embora com al-

gum atraso, o "cartão-per-

manente", que o C. R. Vas-
eo da Gama teve ft delicade-
za de nos reiri<ítter para os

jogos Ha futura temporada.
Confessamo-nos estrema-

mente gratos pela gentileza.

OPPORTUNIDAD ES

Concejal •

Grand Vlslr

Embaixatriz

Tatcguilla .

Ks.
66

Cts.
33

Fluminense fará, ho-
je, sua terceira exhibi-

cão no Paraná
n Fluminense disputara, hoje,"eua 

terceira peleja no Paraná,
devendo medir-se com a selecção
da Federação Paranaense, em

i"mntch-revanclie".
, \ esquadra do tricolor, que

; íôra batida no encontro de
\ap eséntação pelo coniuneto lo-

•cal, pretende desforrar-se da
derrota de 1x0.

Dr. Gabriel de Andrade
OCULISTA

Largo da Cnrtoca n. 5. 6° and.
(Kiltriclo Carioca) — Dc I fts 6
horas.

Será hoje o grande des-

file cyclistico
A. Federação Carioca de Cyclie-

tuo e Motocyclismo íará realizar,
bole, o seu gmndo desfile em

i homenagem ao Conselho Cônsul-
It.vo de Turismo. Será. a maior
demonstração, onde se reunirão ai
representantes deste sport, que

iesiâ hoje em dia em franco pro-
¦fresso, entre nôs.

I o ponto de concentração será
Uia praça Mauá, ás 14 horas, de
'onde 

partirá o cortejo, no se-
culnte itinerário: praça Mauá,
tuas Acre. Marechal Floriano,
evenlda Passos, praça Tiradentes.
ma da Carioca, rua 13 de Maio.
Senador Dantas, rua do Passeio.
evenlda Rio Branco, Obellscot
evenlda das Nações . Feira de
Amostras, avenida das Nações.
Obelisco, avenida Elo Branco o

praça Mauá.
Os amadores pertencentes aos

clubs filiados á F. C. C. M., de-
reráo deixar os nomes nas sedes
rios cluhs, afim de poderem par.

DENTISTA
Dr. Heitor Corrêa — Especla-

lista em trabalhos a our" e den-
-es artlflciaes — Rua Ramalho
OrtlRáo 14. Entrada pela ma 1
de Setembro 155 — Preços mo-
dicos,

Dr I~ Vaz de Mello
ÍKicente é As«lpt da Fhc Me-

dlelna - Clinlcri <le criança» —
Consultórios: 7 de Setembro ?3
Telephone: 4-3340 - Besld.: rua
Miguel tle benios 93 — Tele-

phone: 7.1182.

mimÊi

FOGÃO MARIVALDI
1 KILO DE CARVÃO PARA 5 HORAS

O unico que substltue o fogão á gaz e o
electrico.

Sem chaminé, sem abano, sem fumaça e
sem perigo. Preces dc reclame desde 1505 —

Vendas á dinheiro c a prazo, sem fiador. A.
Mattos - Bua Republica do Peni, 53, Io and.
Tel. 22-5108 e rua São José, 1-A — Tel. 23-1030
(Km frente á Camara dos Deputados).

( 5 Blefe . . .
31

( 6 Ooníession .

( 7 Tartamúdo
i) 8 Druá . . .

( " Garça . -
Sósuniià carreiro

55 50

62 30

56 40

51 40

5fi 50

— r

. 48

. 54
. 52
retnio

ao
40
40
EX-

TRA — 1 .l'r,u ii'clr,,s
3ipoò$pop:

( 1 Bettysabor.-. . .
1)
jU" Ai-lette . . • •

( 2 Yak
2)

( 3 Tomy Bey . . .

_ Héls...

Ks. CU.
51 30

55 30

54 33

50 RO

Ve.bena .
Helvetia .
São Sepé

51
50
54

25
bO
40

Hemorrhagias do Utero
Por Flbroma na Menopausa e

no Câncer do Utero. Tratamento
com resultados pelos ralos X e
Radium, evitando a operação.
Dr. von DoelHnger da Graça
AssembVéa. 98. fts 4 hs. Telepho-
ne: 27-3218 (Edifício Kanltz).

Dr. Wladimir S. Pereira
CIRURGIÃO DBNT1STA

Adjunto üa Pollclinlca Oeral
do Rio de Janeiro - Tratamen-
to do abeessos, tlstulas e da Pior-
rhén pela cirurgia. Cons.: Rua
Ramalho Ortlgfto, S8, Io andar.
Sala 18. Tel.: 22-7571 - DIA-
RIAMENTE.

Pharmacia e Drogaria
"MUNDIAL"

118 - RÍJA S. JOSE' - UH
Meticuloso aviamento do

receituario medico. Drogas
em geral. Perfumarias. En-
tregas a domicilio. —
Phone : 2-6932.

Moléstias das Crianças
nu. wrrrBOCK

Especialista dos nck=^ita<s do
Allemanha Tratamento moderno
das perturbEções do apparelho
digestivo (dlarrhêa. vomltosl
anemia, inapetencia tutierculose
e sy-phllls das crianças Applica-
ção de RAIOS ULTRA VIOLETA

Rua dos Ourives 5-6° andar
Phone: 22-0713 — Residência:

Rua Ministro Viveiros de Castre
128 - Tel. 27-3237.

Or Agostinho da Cunha
(Da Sta. Cata ile Misericórdia!
CLINICA Medica - SYPÍ1JLIS
15 DOENÇAS DA PELLE (t't'7.U-

iiki? varlzes. ulcerns. etc.)
(•ancultnrin: Edifício ItEX 13."

andiir 'ala Ll»8 tCInelondia)
lelòpiioriès: 28-ni85 e 2'í-248!)

Diariamente rias 14 âs 10 horas

DOENÇAS DOS RINS
(CLINICA MEDICA)

Dr W. Berardinelli
üorente de Cllnlra Medica do

üntveVsIdnrtp dn Hl<» de lanelrn
_ Cons Rnn Qnltflnrta. 17-5"
nndar. Tel. 22-0986 — Terças,
(luintiií e sahlindns. dc 4 horn?
em ilwnntP - l1''" •'"a° Aflon-
so. (17 _ Tel. 26-2374.

( 7 Forafjldo .
4) 8 Yonne • •

( 9 Contratempo
Terceira cnrrelrn -

GliEWÒIi — 1
4:OO0S00O:

1__1 Garbbso . •
2—2 Kunicll . .
3—3 Rymcr . .

( 4 Quehranto , .

50
40
50

. . 58
,...¦¦¦ 84
... 52

- Premi» PKO-
450 metros —

Ks. n°.
. 55 25

55
55

30
35

40

4)
( 5 Sanfmlnn. 50

HYDROCELE
Por mais antiga e volumosa

que peja. Cura radical 6em ope-
raçfto cortante, sem dôr e sem
afastamento daa oecupações —
Dr. Crlssluma Filho — Rua Ro-
drlgo Sllva. 7. Das 13 ás 16 hs

Or. Octavio Rodripes Lima
nOCLNTB OA CMVKRSlüADt

Partos — Gynecologia — Con-
lUltorlo: rua do Assemnl&a 73 —
2° and — Telephone 22-3733 -
Diariamente de 4 às 6 horas -

Residência: 2G-2737.

O proximo torneio do
Tijuca Tennis Club

Despeitou o ma's vivo Interesse,
r.o melo tennlstlco tljucano, o
original Torneio de Duplas Pae e
Filho, que o Departamento de
Tennis do querido grêmio acaba
tie lançar, e que será realizado
umanhft, 3 do corrente, às 8 ho-

Em poucos dias solicitaram ln-
ecrlpçio, no interessante certa- I
men, nada menos de quatorze du-

pias formadas pelas seguintes
Jogadores e seus respectivos fl
lhos . dr. Alberto Bandeira, dr.
Alfreilo Piragibe, Jorge Fonseca,
caplt&o Raul Seidl, dr. Boghos-
«'an Eurlco Brandão Figueiredo,
dr C. Belache, N. Manler. V.is-
quelro, Raul Ferreira, Álvaro
Cunha. Eurlco Cortes e De Vin-
cen/.l. sendo que este ultimo terft
a sua filha por parceira.

Ab InscrlpçOes encerram-se no
«aooado. A tarde, pó podenao to-
mnr parte no torneio o filho qus
nào tiver mala do 14 annos.

DR. J. RAMOS E SILVA
Docente da Univ. — PELLE
E SYPHILIS. Diathermia.
Neve carbônica — Mudou o
consultório para ar. 13 de

Maio 37, 3o. T. 22-8353.
"b~CIRURGlAO 

ÒENTISTA

HANS SCHMIDT
mudou-se para a Av. Rio
Branco, 136, 2o.

Doenças dof rtns, hexlca prós
• ata, utero e ovartn. — FUAQI B-
ZA HKNITAL - ESTIUilTA.MKN
TO DA IIRETKA - Tratamento
rápido, moderno sem dor. no ho-
mem e nn mulher Consultai
das 10 fts 18 - Kna Buenos Al-
re* n. 77, 4o onrtnr.

DB. ALVAKO MOUTINHO

Clinica Dr. Moura Brasil
Moléstias dos olhoe. Dr. Mou-

ra Brasil do Amaral — Rua
Orusuayana. 25 - 1 " andar. De
2 ás 6 horas. Telephone: 22-2239

Dr. Duarte Nunes
Vias nrlnarla» (ambos o» «exo*»
— GONOKRHEA E 8DA8 COM-
PLICAC>ES - HEMORni»OlDAâ
B DOENÇAS ANO RECTAE8 -
8. Pedro 64 — Da» 8 ft» 18 hora»

Fabrica de Camas de
Ferro São Gerardo

Hospitaes — Exercito — Mari-
lha - CoIleRlos. etc. (Camas
para Operados} — Moveis de

cirurgia

Corrêa & Sanches
Rua FREI CANECA, 105 —

Tel. 2-0355"clínica" 
díT viasTurin árias

DR. CLOVIS DE ALMEIDA
(Membro da Sociedade Brasileira de UroloRla e AHltMDf^da fcocola

d* Medicina e Cirurgia e dc »I«"p.ul «te Oro .«Ia

Consultório: BOA DA QUITANDA N. 3 _ 8» And - lei. ZÜ-7418
Diariamente d»» * »* H d» noite

Dr. Alves da Cunha
Clinica medicfl (moléstia* ln-

•ema.M pelVe t> svnhllls — Viaf
urinarias — Diar.hermla — dl-
tra violeta — Infra vermelho —
Vtta lux — Banhos de luz —
Rua Marechal Floriano. 1. *>•
Orado i proximo ao Largo de
Sania Rltal Dns 12 Ss 19 horas

Telephone: 24-4164.

oTXcTFsizãlrãíjo
Da Academia de Medicina e do

tnst Osw Cruz Doençaa da pel-
ie: Prat^mento moderno da le-
pra e de outras dermatoses tro-
Dicoes Phvslotherapla em geral

Consultaa das 8 as 11. Rua
Ohaldlno do Amaral 21. Tele-

phone 22-7471
Telegr.: Souzarau jo

Or, Waldemar P. Leite
Assistente da Cl. oltstetrlca e
do Prompto Soecorro da Cruz

Vermelha Brasileira
PARTOS — MOLÉSTIAS DB
SENHORAS — OPERAÇÕES

Cons. S. José. C7, V — Ter-
ças. quintas e sabbados, das

2 112 íls 4 112 — Phone:
22-344» — Res. 22-U(i47

4n

Qiiartn carreira - Prcmio MIX-
XO  1.650 metros — Bet»...
3:000500(1: K*. CtH.

( 1 Rouge 53 30

D
( " Bamboré , . 48 30

( 2 Zoada . . ¦
2)

( 3 Plathero . .

( 4 MalHc . . .
3) 5 B.az Cubns

( 6 Martinl . .

55 315

56 SO

52
52
55

40
50
1 J

54
55

40
40
50

( 7 Predilecto . .
4) 8 Rugol ....

( 9 Vai. jnegro .
Quinta carr ' a — Prêmio SUP

PI.EMF.NTAR — 1-05(1 n-ln>r. -

3:()()0i?000:
Ks. Cln.

1—1 Arau' 52 39
••—" Larralh -r'2 °n
2—2 GalcX.'.dor .... 56 3U

56 *0( 3 Grada
3)

( 4 Knox . 40

51 50( 5 Cachalote . .
4)

( 6 Zab 53 3J
Sexta onrrclrn — Prêmio COMBI-

NA^AO — 1.650 metros — Kêla
4:0005000:

Bs. Cts.
.... 51 30

3)
( 4 Mui a ti Ho

( 5 Almahzor:
i)

( 6 Servidor
PREMIOS !><» BETTING

"Einuíuçíio'* — "Grande Prêmio
Jockey Club" c "Hxcl-Ibíoi-".
VAR COMPRAR l.:)I "(,'lt AfK"

Nu "Augustus" em i|iie viaja o
sr, Oü.wnldo Camisa, oom a in-
eiiiiibeiicia de fazer aiuuinaa ae-
'luisiijõc-s, para o nogso mn'. ao-
suiu aiite-liontem para l-3ücnos
Aires, embarcando tiu porto dc
áinitos. o tratador Luiz Consi. que
vao ultimar a compra do um
"crack" para defender aa cores
Ja coudelaria do Sr, Silvio l'en-
:eado.
\ ÒPlMAO DOS TÍlBINAnOltlSS

Dr-; UlüLPÒRT B LUMINAR
Falando a um collega paulista.

>s treinadores Francisco líarrOf>o
e A"iei'i'-0 da Azevedo, assim »e
;X.111 essaram:

Francisco Barroso:
"Belfort o Soyerciárn, s0 en-

contram em optimas fôrmas. Co-
mo todos viram o trabalho for-
necido domingo ultimo depois das
sarreiras pelos meu» ponsíoinsta»
leixou-me com grandes esperan-
-;as.

Lembra-se do nomo do um
concorrente sôrio?

Luminar, cuida muito bem e
adaptou-so admira velmente na pis.
ta da Moõca."

Américo do Azevedo:
 "Levo grandes esperanças na

victoria de Luminari Elle vae
qorrer muito, anda lindo e se deu
admira velmente coni o ©lima da
Paulieêa.

Contesso quo tenlio optima i-m-
pressão âe Belfort, I.cpldo o lvos-
mos e acho que Brunorlj deverA
correr muito bem."

I3ST.V CIRCULANDO "VIDA.
TIJHKIST.V

Desde hontem c-íLíi circula.iulo
"Vida Turíita", trazendo estatis-
ticas do anno transneto, liistoricti
¦los jockeys, treinadores o ani-
mães quo alcançaram os dez pri-
meiros logares vários artigoá so-
bro assumptos do turf, além do
retrospecto do todas as corrida»
realizados em 1931 o farta ttiatorin
íedaccional, ° presente numero.

1 ne consta do 140 paginas podo
ser taxado como o mais completo
do quantos jâ foram publicados
oor periódicos especializados,

X CARAVANA CARIOCA
Desdo ante-hontem que oa tren»

para São Paulo estão trafegando
lotados. Noa de hontem seguiu
uma grando caravana de carrei-
rislas cariocas, quo regressarão
domingo A noite,.
VAK SER BXT1SCTA. A COÜ-

niüI.ARIA DIAS & NETTO
A coudelaria Dias & Netto, o

tradicional stud da cruz do malta
encarnada vem de ser exfincta.

Pertencente a dous "turfmen"
destaoadõs e dignos como o» sra.
Albertino Moreira Dias o Domin-
gos Netto. esto ultimo, por moti-
vos particulares vom do tomar a
lecisão de não mais possuir ani-
mães Ue enrirdas. O distracto do
3ontrãctO da festejada coudelaria
fo! hontem feito, assumindo o sr.
\. Jl. Dias. a responsabilidade da
antiga coudelaria inio continuará
a usar a jX conhecida jaqueta
branca o cruz de malta encarnada
co-m que Conjurado. Hoquenàd,
Crepúsculo c Miss Linda. aln.da
jorrenlo nas pistas cariocas.

luMIOBUURlA KOSMOS

AUTOMOBiÜSlViO
Será aceito pelo Auto-
movei Ciub do Brasil o
cfferecimento de \ron
Stuck feito em 1934
O oílereclmento de Von Suicl:

ã Commissão Sportiva cio Auto-

roovel ciub para concorrer ao

nosso prêmio lnternaoional de

í^i° JÀ Bendo tomada em con-

tldoragio pe'- ehtldae? que dirige
o sport automobilístico nacional
em vlítá-de 

¦¦ existirem no_an-
D0 corrento, os obstáculos tochnl-
cos nem a premencla de tempo

que impediram em outubro Pr";
ximo passado a concorrência do

mais authentlcó 
"as" dos quo ali

rctualmcnte concorrem a&s grau-
dcs premios intemacionaes Aos

p-il-.es europeus.
Daquella data ato o presente,

foram firmados por Von Stuck
contractos com a Auto-Un.cn
cujas cl usulas podem, ou nao,
deixar liberdade ao famoso volan-
te para Intervir na prova automo-
blllstlca mais Importante da Ame-
rica do Sul como era seu desejo.

Os Jassoa se-ân dado3 immedia-
tamente para snbe.r com toda cer-
teza so o "recordman" de Subido
de ..ionlanha no Brasil pude, ou
não, manter o òffereclmento feito
no anno passado.

America do Sul x Eu-
ropa

Ven Stuck, UsHerlId. o T3lg«
da Montanha", o engenheiro Al-
fieri o alguns mais famosos •'asta''

do volante medirão, pnsslvclmtfn•*
te. habilidades technicas no
"Trampolim do labo", no proxi-
mo 2 de Junho, adeantando a.sslia
ns proposil.es do A, C. B, que t\
doar ao Brasil umn preva auto-
moolUstlca de caracter Internado,
nal e da m 's ampla repercussão
sportiva no mundo, e esforga-sC
para attrahir ao "Grande Premiu
Cidade do nio dP Janeiro" cs n<>
mes mais connagrados mundial-
mento em provas dc pista e men-
tanha, afim dc que a, prova ma-
xim-! do automobilismo assumn ->
feição dc "match" AMERICA Du
SUL X EUr JP.'

iSSitSE

BEBAM
CAFÉ TAMOYO

A Marca dc Confiança!...

O prelio America x
Fluminense será a 17

Foi noticiado que o préuo
America x Fluminense, o ul-
timo da tabeliã do Torneio
"Extra" seria disputado na
noite de 14 do corrente. Acon-
tece, entretanto, que a infor-
mação fora fornecida com en-
cano, pois a resolução assen-
tada no Conselho Adminis-
trativò ássignalava a data
do 17 para o cumprimento da
rodada ter m i ti a 1 daquelle

O eng. Odillon Barcel-
los, concorrerá ao Tram-

polim do Diabo em
junho

O engenheiro riecànlco OdUlor,
Barcéllos < "i preparando um

OhovroleD 0-C, com compressor
n concorrer ao "Grande Premiu
Cldaáe do Rio d0 J-.nclro".

Pela primeira «cz no Brasil, ser»
usada a propulsão deanteira l>or
modificação, em carros de corr.-a

O sr Barcéllos tem a máxima
confiança dos resultados práticos
neste systema, dado <•-= obstáculo»
quo apre nta a tor--^h'a do
circuito onde se realiza a Unpnr
tanto prova organizada pelo au
tomovel Club do Brasil.

O sr. Sérgio Meira en-
contra-se em S. Paulo

Embarcou, ante-lionteiii, para
São Paulo, o sr- Sérgio Meira,
presidente da Federação Bia-
sileira de Football tendo S. s.
viajado pelo 

"Cruzeiro do Sul".
Coriiquanto sua visita á Pau-

licéa sc prenda a assumptos pnr-
ticulares, provavelmente obser-
vara a situação sportiva pau-
lista.

II

( 1 Ogro ,

( " Norah

( 2 Solado
2)

( 3 Kelanl • • I % •

4 Aisone

Dr. Brandino Corrêa
Operações: Hérnias appendlcl-

te rins bexltta próstata etc
Cura rápida por processos tao-
dernos sem dôr da

BLENORRHAGIA
e wbb oompllcaç&cs Prostatites
orchites cvstltes estreitamentos
etc Assembléa 23-1° Dmrla-
mento Diu« 7 fc« 8. dns 14 ft? 1"
horas Dom Per. das 7 to 6
e mela horas.

( 5 Yaptl

53 30

53 25

53 00

56 40

50 SO

4)
Zamorim • • • • 60

( 7 Morou 62
Setlmu carreira — Prêmio

LAÇAO — 1 800 metros —
¦l:(ioo$ono:

Ks.
1—1 Borba Gato . • . 52
2—2 Plcaflor 54

29

40
EMD-
- Réis

crg.
35
23

( 3 VcneJilano
3)

( Oln Puro

( 5 Ben Ami
•I)

( 0 Cow Boy

55 40

56 5ü

50 30
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O proximo sul-america-
no de basketball

A FEDERAÇÃO BRASILEIRA
ÜE BASKETBALL E' QUEM O

FARÁ" REALIZAR
Contrariamente ás innumeras

declarações dos porta-vazes, ca-
melots e etc. da C. B. D., a Fe-
deração Brasileira de Basket-
bali, é a unica com filiação â
entidade máxima internacional
dirigente dessa modalidade spor-
tiva e, portanto, a legalmente
autorizada para fazer realizar
aqui, conforme promettera, o
campeonato sul-americano de
1935. A F. B. B- possue para
ser mostrado a quem isso possa
interessar, os documentos que
lliv dão o direito de affirmar
com segurança que só ella tem
verdadeira filiação á F. I. B. lí.

Ficam dessa forma desfeitos
Iodos os boatos cuja finalidade
não é senão evitar a ida do bas-
kct-ball paulista para onde jA
devia c>tar lia muito lempo.

Ford lança novo mo-
delo 1935

Noticias recebidas dc>9 Estados
Unidos informam que o novo Ford
modelo 1035 foi lançado ha pouco
cm Detroit, despertando vibrante
Interesse no publico.

Segundo o.s mesmas Informei
trata-so de um cfrro completa-
mente novo em suo. apparencla.
Embora apresentando um cunho
de marcada actualidade, suas 11
nhas nP.o oe afastam da tradlolo.
nal sobriedade que sempre cariw
etenzou 03 productos Ford.

TJm dos detalhas de maior lm-
portancia a;-"escntndo paio
novo Ford 6 o seu extraordinário
mollejo. Os technicos da Fnrü íi-
zéram modificações taes na dispo
plçflo gernl do chassis e tia carros-1
Eerle, a ponto de resultar num
conforto dirflctlmente Igualado por
qu ilquer outra marca dc Carro,
mesmo os dc mala elevado preço

O novo Ford -em tambem com
a carrosserla mais longa o mal>
larga, permlttlndo nüo só a ac-
comnwlação folgada de tres >es-
cons no as-sento deanteiro, cow.
pi-opor?'onando ' ',''', m maior cs-
paço para pacotes, malas. ctc.

écgtindo consta nos círculos au-
tomoblllstlcoj, e"tA para brc\e o
lançamento dos novos carroj Ford

. no mercado braílVelro.

As eleições de amanhã
na Liga Carioca

SERÁ' ESCOLHIDO O SR. AN-
TONIO AVELLAR?

Terá accentuada importância
a reunião marcada para ama-
nhã, ás 10,30 horas, do Conse-
lho Administrativo da Liga Ca-
rioca.

E' que o poder máximo da en-
ti dade profissionalista irá eleger
o presidente e vice-presidente
da Liga Carioca para o exerci-
cio do corrente anno, bem co-
nno o vice-presidente do próprio
Conselho, cujas funeções actu-
.alniente estão sendo desempe-
nhadas pelo sr. Antônio Avellar.

O Football em Campos
O ENCONTRO NOCTURNO

ITATIAYA x ALLIANÇA
Do nosso correspondente A.

Braga — Em proseguimento
á disputa do campeonato "ex-

tra", bateram-se terça-feira ul-
tima á luz dos reflectores. as
fortes equipes do Itatiaya e Al-
li anca, destacados clubs da A.
C. E. T.

Foi juiz da peleja o sr. Loló.
do Campos A. A. cuja aetuação
foi fraca.

O jogo foi ardorosamente
disputado e o empate verificado
demonstra o quanto os team*
procuraram a victoria.

O primeiro tempo terminotf
com o placard annunciando a
differença de 2 goals a zero, fa-
voravel ao Itatiaya, cujos auto-
res foram Criai e Tote.

No tempo final, o Alliançs
procura desfazer a superior.!?
dade do adversário e por jn er-
médio de Damasceno e Mulato
consegue igualar a con agem.
obtendo dessa maneira o honro-

i so empate,

I" HyVy..
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interessantes declarações dos srs. Alfredo Bastos

e Joaquim de Oliveira
No momento que atravessa-

mo?, tôrna-sc- opportuno o re-
gistro de expressivos e insus-
peitos depoimentos sobre a la-
mentavel luta que divide os
nossos sports.

Temos apreciado a questão
com o máximo respeito á ver-
dade e indiffercntes aos desejos
daquelles que entendem dever a
imprensa so subordinar a seus
caprichos. Jornal de attitudes
independente*;, que sempre tem
defendido com completa firme-
za seus pontos de vista, o DIA-
KIO DE NOTICIAS não fugirá
aos compromissos assumidos
com os seus leitores desde o seu
apparecimento.

Quando fei da sahida do Vas-
co da Gama da Liga Carioca,
externámos, com o desassombro
que nos 6 peculiar, a nossa pro-
funda extranheza, porquanto
não podíamos assistir, sem pro-
testo, que se procurasse com-
prornetter o bom nome do gran- ;
de club somente para satisfação
de interesses e vaidades pes-
fcoaes de elementos que não nu-
trem sincero amor ás tradições
vascainas, Urn profissional da
intriga, suficientemente des-
moralizado para merecer cre-
dito de quem quer que '/?ja, an- ,sioso por lazer jús a qualquer j
gorgeta, assoalhou que éramos
contra o Vasco. Não. Não so- i
mos contra o Vasco, porque ello •
é um dos nossos mais bellos mo-
numeníos sportivos e um dos1
fautores da grandeza do nosso í
sport. Pôniüij c somos contra-j
rios áque!"-» quc não respeitam
o passado do grande club.

Com a nossa opinião se encon-
tram numerosos vascainos, o que i
prova que r.ão é absoluta a una- |nimidade dos que apoiam a C.
ll. D. dentro do Vasco. I

Üs nossos confrades dc "Oj
Globo" estão fazendo uma "en- I
qur-te'' muito interessante.

Ha dias, foi o sr. Joáo .San- '
to:-, sócio benemérito e ex-pre- !
sidente do Vasco, que se mani- j
testou contrario á orientação
dada actualmente uo club.

Outros elementos de destaque
- no seio do grêmio da Cruz de

Malta tém feito declarações se-
melhantes.

Pedimos licença aos nossos
referidos confrades para trans-
«rever mais os seguintes impor- j
tantes depoimentos: !

Disse o sr. Alfredo Pacheco j
Machado Bastos:

"Ao meu club não voltei, des-
de que se desenrolaram os ul-
timos acontecimentos. Directo-
reL do Vasco já me procuraram
e nào conseguiram dissuadir-
me do meu ponto de vista.

Quer isto dizer...
Quc não concordo absolu-

tamente com o procedimento da
directoria do Vasco, rompendo
os seus compromisos e se alli-
ando aquelles que o haviam ex-
pulsado do scu seio e quc delle,
apenas, sc quizeram servir como
elemento de vingança e de tri-
umpho, porque — a verdade é
esta — o prestigio social e spor-
tivo do Vasco é indiscutível.
Houvesse ficado o Vasco ondo
devera catar e a paz seria fatal-
mente feita. Admitto, mesmo
que, se fossem reaes os intuitos
de _ paz dos directores que estão
agindo, o club abandonasse a Li-
ga Carioca, sem nunca, comtu-
do, ter tido a deselegancia de
formar ao lado dos que tanto
procuraram rebaixal-o. Os com-
promissos do Vasco, na Liga
Carioca, eram solemnes e cate-
gòricos em todos os pontos,
.corno, por exemplo, no daa ligas
especializadas, que prestam in-
illudiveis serviços e que demons-
tram estar triumphantes. Mas,
os directores do grande club, em
vez de levarem-n'o a ser o fiel
da balança na momentosa ques-
tço, e clie u seria certamente
pelo seu papel nos sports da ci-
dade c nacionaes, preferiram
••ollocal-o na posição humilham»
te de joguete nas mãos da C.
II. D.. Repito-lhe: nunca exer-
*'i cargo algum directivo no
Vasco da Gama, apesar de rei-
leradoa convites, mas, como so-
cio, não posso oceultar o meu•¦'»'• nysto deante de attitude tão
u.'\A:,-. como esssa, que uma
maioria vascaina eventual aca-
ba de tomar.

Eventual?
Sim, porque essa maioria

«e formou, levada por palavras
« promessas que hão de falhar.
h fique certo de que os ardores
<-i primeira hora já estão arre-
tecendo e dando logar ás ponde-

rações calmas que a razão pro-
duz.

Que nos pôde dizer sobre
o motivo do afastamento do seu
club da Liga Carioca?

Um mero pretexto. E' cer-
to que o C. R. do Flamengo po-1
deria ter aparado o golpe, per-1
doando os remadores, causa ap-1
parente do conflicto. De nada |
valeria, entretanto, pois que,'
segurament-e apparcceria outro '¦
motivo para que o meu club I
caisse nos braços da C. B. D.
Demais, já agora não é myste-
rio, quc antes do incidente com
or remadores, havia sido assi-
gnado um pacto secreto entre o
Vasco da Gama c o Palestra '
Itália, de São Paulo, no sentido ;
do que veiu a realizar-se. Pre-
textos nunca faltam. Conhece a
Cabula do lobo c da ovelha?
Pois c o caso.

Dê-nos seus prognósticos
sebre a paz.

Vaticino que esta virá mais
brevemente do que cm geral so
espera. Não ha mais noticias
da commissão para tal fim elei-
ta pelo Vasco da C/ama. O quo
é claro, porém, é que o patri-
nionio do club não pódc ficar á
mercê de caprichos, que o leva-
rã»j fatalmente á fallencia".

I. F. A. ? — Vasta associação internacional
dirigida por tartufos, venaes ou relaxados

Tor NEOPHYTO

Outro associado do Vasco, sr.
Joaquim de Oliveira, sócio fun-
dador, teve estas oxpressôcá:

"— Não sou director, nem
pertenço ao Conselho Delibera-
tivo do C; R. Vasco da Gama.
Estou, sim, incluído, no numero
de fundadores da sua secção ter-
restre, Era eu director do Lu-
zitania S. C.", que fez fusão com
o Vasco para a creação do foot-
bali neste. Ultimamente era
player militante de tennis do
club, mas, abandonei as parti-
das desde que se operou o actual
movimento, que condemno e para
o qual não acho a menor expli-
cação de justificativa.

Não pensa, então, que a
questão dos remadores houvesse
sido a causa dà altitude da di-
rectoria do Vasco? *

Qual nada! Esta foi o mo-
tivo esfarrapado que encontra-
ram. Se não fosse este seria
outro. E, quer ver a fraqueza
deste pretexto? Observe para o
seguinte: O Vasco, o Fluminen-
se c o Flamengo mantêm o foot-
bali e os sports aquáticos. Os
trem eram filiados á Federação,
com iguaes direitos de votos.
Aprcsenta-so a questão, o Flu-
minense deu o seu voto e des-
contentou o Vasco. Se desse de
forma contraria, não descon-
tentaria o Flamengo? E, se o
Flamengo seguisse o processo
do Vasco, nâo deixaria o Flu-
minense entre a cruz e a caldei- j
rinha, forçado a ter rie romper I
relações com aquelles dois a
quem contrariasse ? Já vê o sr.
que longe do Vasco haver assu-
mido a attitude extrema do rom-
pimento, devia ter respeitado fl
direito dc volo do scu compa-
nheiro que, além do mais se ma-
nifestou, no caso, contra a C. II.
D., que havia corrido com os Ires
do seu seio: elle próprio, o Vas-
co e o Flamengo. Um pretexto
como vê. O que convinha e con-
vem ao Vasco como, de resto, a
todos os clubs, era c é a união
em campeonatos regulares, obe-
decendo a um programma ele-
vado de sports.

Fale-nos sobre a paz, eo-
bre a commissão eleita para tal
fim pelo Vasco da Gama.

E' outra questão esta qua
me desgosta intensamente, por-
que serviu, apenas, de ponte
para a deserção a compromis-
sos. Sc a intervenção do Vasco
era realmente pela paz, porque ,o club, com o seu indiscutivel'
prestigio, não obriga a C. B. jD. a estudar as propostas da |
Liga de Sports da Marinha e do

Vamos Iniciar, hoje, mais uma
ij»-. sante collaborrj&o de 'i*leo-
phyto", soeio-proprietaílo do C. R
Vasco du Gama, ende elle analysí.
com segurança e conhecimento de
causa a derrocada do sport na-
cional.

Publicamos, hoje, a primeira
parte dessa colaboração, que era
concluída na. picxlma semana.

Eíl-a:
"Quem quizer conhecer a mat».

perfeita, a mal» completa, a mnl*
REAL descripção da vida, cOm
mum. leia "I»es Rougon Macquart"
20 volumes produzidos pela penna
formidável de Zola. Em cada un»
desses vcluir.es, com o mero pre-
texto de descrever a vida ds uma
f.mllia, o estupendo escriptor -io.
mostra uma face da VOA com o
se*j cortejo c'.e grar'1 zur e nor-
rorc.3, esplendores e misérias. Em
"L'argent" Vcmc; nào sô o podei
omnipotente do vil metal, como
aa terríveis coMsqu^n-Us tia ani-
blção desmedida produzida pelo
soberano dourado e unlvelsal, no
cérebro do mísero morta' "t»'a<t
somoir" é a d<;.: jrlpçfvo do desmo.
ronamento dj '--n lar í?llz e ho
nesto, tremenda conseqüência
acarretada pel» apavorante vicio
do álcool. KcrrprOsa descripção do
horrlpilaiU; ''dellrlurri t. anens".
Desso lar naeoaU "Nana", protago-
nista do romance do mesmo no-
me, descrlpçilo do loda"l onde se
chafurdava a ¦ .ia desbragntla
probMtnlç&o, levada mesmo ao dr.
lirlo. Perl- " amargo por que
pastou a gloriosa França. CulmL
nando ha ' roçada do Segun io

11 e na cata»?', cphc de 70,
magistralmente criticado pelo
ma/ícul i csc*iptor em "La déba-
cie". No romance "»Son excellence
Eugóne Rougon", o leitor fica «s-
p:ir*ndo com a visio maravilhosa
da verdade ' jrrivel, crua, oaustl»
cante, surprehéndlda **?lo assom-
broso etci-iptor, nc bastidores da
Pol'tica vil, gõm entranhas c -om
moral Lendo-o o leitor verá per-
passar deante de seu espirito aa
mais sórdidas criaturas daquellf
SENHORA.

Po! . leitor amigo, esse coloco
da penna, esse homem phenome-
na], que descreveu com tamanha
mcstrla a ,rIOA. clprrte o s.lft«
a»" o esgoto, scyla absolutamente
lncr-o:i7. do descrever a POLITIC).*.
f.PORTlVA 'ntérnaclonal e, mult >
mr»ncs. o brasiloir;'!!!

Impoj-s. vei seria ao chefe da es
colo realista, por mais apurada
que tivesse sido a sua argúcia
conceber, &lnda que remotamente
o grào de baixeza, a mais vil, a
malE repugnante, a mais nojenta,
a raaU asquerosa, a que é capaz
de descer, o tem descido, o indi-
viduo clluelnado pela paixão p.r-
tldai*: do scu club, ou entidade
a que este pertença.

,''Ã!ig7cramos? Nfto, Pari» provar
rs nossas asscrÇôes basta-nos a ci-
tnçfio pura e simples de FACTOS
te leia qtio regem as relações» ln-
temaclonaes entre entidades spor-
tlvas sf»o severos: As Justa», mes.
mo as "amistosas" nào podem cet
travadas senào entro clubs ou en-
tidades. filiadas, . Entidad, Ma-
xlma. E* Isso que nós, estene-
Cldos, estamos presenciando todos
os dias, aqui e no estra.igeiroV
Leram o que, nesse sentido, acaba
de escrever Ramos de Freitas? Pole
nüo assistimos constantemente ai
tran:grrss6es commettldas por i<-
versas filiadas? Onde estào os di.
rigentes da ENTIDADE CHEFE?
Pd- quo náo cumprem eom seu
dever? Sabem, mas fingem nào
saber oara serem agradáveis no».
-Ms fortes?... Tartufcsl Sabem
ma-'» ganham para fechar os
olhos?... Ven.ee!

Nüo sabem, não procuram sabei
níio qu?vvi sabe:?...

Relaxados, cambada df. ricsldlo-
ro»s! O que se passa aqui entro
nós, toca á.s ralas do Inédito. As
leis que regem o amador sào tão
severas q;ie ttlngem ridículo*
O amador, que se desloca, só re-
cebe dois terços dos vencimento»
pf.gos pel-i entidade ou club por
INTERMÉDIO do patrão! Haverá
AI7.-TDA alguém bastante caraduro
nesté Palü. ca» 7, de soplusm;»r
qunl eia a verdadeira situação do
amadorismo "nuro, dlaphano e ln-
tangível" defendi"-» por certos
club?? Quartos annos perdurou
aquelle v»*»Tlmcn? Que faziam o?
respomsavels? Falsos, tres veze*
falsai, crladoy na refulsla! Tar-
tufos. tres ve7,es tartufos, creado?
na tartufola-dial

Menttrlnha, mentira, mcntlro-
nha, mentlralha: são os pratos dt
dia! Cr»m 1-olvldavel roman-
clsta írancoz poderia conceber
que houvesse um povo com Uma.
nha insensibilidade como o nos»--.-),
r. portr.nto. pintar corn hs devida.'
cores o panorama nòtvial?

(Coinlinia.)

HOTEL AVENIDA
O MAIS CENTRAL — O MAIS COMMODO

— O MAIS ECONÔMICO
PHEÇOS: Diárias completas: _ 1 pessoa, 25S tt 35$: . pessoas, »lü$
a 70$; sem pensilo, com cnlé pela manhã: — 1 pessoa, IS § a ;! ;>?;

Idem para 2 pessoas, :;u$ a 3<iSO0U
Capacidade para 500 hospedes — Agua corrente e

telephone nos quartos
End. Teleg. : AVENIDA — Telephone: 22-9800

Ay. Rio Branco 152 a 162 — Rio de Janeiro
¦¦—r

OS QÜE HONTEM COBRIAM 0 PROFÍSSIONALIS-
MO DE BALDÕES PÜZERAM DE PARTE SEUS"IDEAES" PARA ADOPTAREM IRREGULARMEN

TE 0 REGIMEN ANTES FÜRIBÜN-
DAMENTE GUERREADO...

Aspectos da mentalidade e da moda-
IWade dc certos figurões dos nossos

sports
Por JOSÉ' BIUGIliO

Educação e
¦i

Mw MA

OS MELHORES INSTITUTC

INSTITUTO BARÃO DE AYURUOCA
BRASILO PRIMEIRO EÍ)ÜCANDARIO ESCOTEIRO FUNDADO NO

INTERNATO E BXTERNATO MIXTOS
Rna narüi» do Petropolis us BO-W — 'fcleplmiie: R-C:iI3

.larillni na Infância — Curso Primário — Curso Secundário e Pro-
riuinn»! _ i!M«ivn nr.iriiii7.Ann _ rrivlum-ve irirormaefies
para o Interior. Está funecionando o "Curso Especial de. Pírlas".

Os sports nacionaes caminham
para mna phass de completo des-
calabro. Tomado por adve-ritioios.
v5ni aendo violentamente Portur-
bardos ha dois [onges annos.

Ahi temos o sr. Luiz Aranha.
Quaes s»^o as suas credencíaes
para leadei-ar Os s-ports? Coino se
intrometteu na vida interna do
sport carioca? ne mio maneira
conseguiu ingressar no C. A. da
C. B. D.? De onde procedem as
vefbas <iuo tí-in sustentado a vo-
Hia entidade e mantido 03 eapn-
«hon de seua mentdresíi:

Estas perguntas, naturalissl-
mas, até hoje não foram re?T»<_l..
didas pelos responsáveis por es-
sa anarchia quo so verifica noa
sport» brasileiro». Talvez n.lo
hei convenha dar a resposta de-
vida...

Quando no^ dispuzemos a com
bater a inslncendado do^ taisos
,imadoridln3 estávamos absoluta-
menti» certos do gue fazíamos,
iíüeo não se batiam por nenhum
dcal. Agiam hypocrnainonte,

buscando meios o niodos de satis.
fazerem viritjancas recal-cadas. 13
o t&mpo está se encarregando da
provar quo eHamavanios o esta-
nios com a razão.

B nato é necessário grande es-for(,-0 de memória i»ara se relem
brar as attituue« tomadas pora'lucl|es que so inciilcaram deton
sorem do "amadoríEmo puro
diaphano", oiip outro coisa nâo
era sen&o o profissionalismo mas
carado, o amadonsmo-marron. do
líorg-eias vergonhosas, (1ue avilta.
vamo SPOrt e compromettiam sua
;noraliüade

ACCESSORIOS USADOS
Para qualquer marca dc automóvel, encontram-se no maior
empório: CASA AMBROSIO — Ií. Kiucliuelo 234 — Tel.22-4G02

"Permanentes" do Tiju-
ca e do Fluminense

Tljuca Tennis Club e o Flu-
minense V. C. acabam de nos en-
vlar o geu cart&o-per .nente par»»
a temporada sportiva de 19»?5, »-;ue
muito agradecemos. Notamos»
quanto no Fluminense F. C. nãi!
ter vindo o "permanente" 

paru «
photographo que, como t de praxe
é sempre remettido Junto com o.-,
da secçfto sportiva.

Até agora, recebemos 03 Oeguln-
tes "permanentes" 

para a tempo-
rada deste anno:

— CR. Flamengo;
— O. I. Regatas;
—- Empresa Pung. Brasileiro

(Janeiro):
— Tijuca Tennis Club;
— Fluminense F. C:
— America F, C:
— A. A. Portugueza:
— 8, Christovão .'. C;

0 — Botafogo F. o.
Apesar do «star íendo realizadauma serio de Jcgas 1. ternaclonaes

no estádio d0 S. januarw o C. XI.Vasco, estranhamente, nfto nos re-
metteu ainda o seu respectivo car-tão-permanento.

A directoria do Grupo
dos Aquáticos do C. I.

R. foi eleita
Os componentes do Grupo

dos Aquáticos filiado ao Club
Internacional de Regatas elege-
ram em sua ultima reunião a se-
guinte directoria:

Presidente, Luiz Rutowictz —'"6» "«= oiiuii.a ua miirinna e uu ; .' ««-arucinc, uuiz KlirowiCtZ
sr. Verdier, ambas dignas de1 Vice-presidente, José Procopio

f CAFE
ímorim

acatamento e de
pelos seus elevados intuitos?
Mas, não se trata mais disso.
Da comr.issão não ha mais noti-
cias. Já se vê que ella foi tam-
bem um simples pretexto.

Qual a conclusão a qúe
chega?

A de que, a prevalecer este
estado de coisas, o. resultado se-
rá desastroso financeiramente
para o Vasco da Gama, cujos
sócios, deante da escassez das
rendas, hão de verificar o erro
a que foram conduzidos, E, cn-
tão, virá um movimento sincero
e inevitável pela pacificação ele.
vada e necessária, que levará
de roldão os que não souberam
honrar a palavra e as tradições
do Vasco da Gama.

_ Quero terminar enaltecendo a
figura do sr. Arnaldo Guinle,
que é um dos grandes baluartes
e dos maiores beneméritos do
sport nacional. Homem com to-
das as condiçf.es para ter vida
socogadn e feliz, sacrifica se.
entnV.anto, num trabalho depau-
perador pela obra constructor 11
doa nossojs sports."

consideração PàdiMia —- 1.
nio Sá Filho

Secretario, Anto.
- — 2-° Secretario.

Manoel Faria da Silva — J."
Thesoureiro, Luiz Rodrigues Ri-
ca rt — 2.» Thesoureiro, Álvaro

I 
Bastos Fonseca — 1." Director
de sports, Leontino Machado —
2° Director de sports, Narciso
Machado — 1-° procurador, JoséA. Ferreira — 2." Procurador,
Miguel Angc-lo — Directores-
sociaes, Antenor Arnaud e lean
Rubilar — Supplente, Octavio
Soares Pinto.

Esta directoria iniciará sua
gestão offerecendo á imprensa
carioca um Toddv-dan?ante no
próximo dia 17, das 17 ás 22
horas.

Notas da C. B. D.
Foi incluído no programma co

pro?:lmo campeonato aul-amerlca-
no dc remo a prova de aut-riggers
de 2, Bem pr'i-ao, a pedido da Fe-
deração Uruguaya.

Os Jogcs de pol o-aquático tie
tornpio dos dissidentes, que scrüc
ícallzadcs, domingo, na piscina rt<
OUanabera, serAo estey.

Nnf.-K.-ao x ,S. Chrlslovíio — a->s
15,3.0 heras — SegundOg teams e
âs 16 horas, primeiras team?.

Vasco da Oama x Guanabara —
A's 16,30 horas — Primeiros teams
e ás 17 hor«s — Segundos teamsOs teams prováveis do Bota-
fogo F. C. e do River Plate parao encontro de domingo provmo.síio 03 seguintes:

Botafogo — Victor; Nariz e Syi-vlo: Ariel, Martins o Cmall: Al-
varo, Arthur, Carlos Leite, Waldo
mar 6 Patus .0.

River Pinte -— Bossio; Juarez R
Cuello; Santamarla, Rodoll e
Wergfker; Paucello, Lalnas, Barua-
bé Ferreyra, Manolo e Dorado.

Farfio a preliminar cs quadro»
principaes do Canto do Rio F. C.
(Nictheroy) e Andarahy (1» collo
cado na AMEA, na frente do Bota-
fogo quP faz o Jogo principal).O novo encontro entre i.í-equipe., representativas do Pare (Ceará, que disputam o campeo-
nato brasileiro da C. B. D. ctefootball. amador, devido ás gr .veioccorrenclas motivadas Pela irre-
gularl .ade de acção do seu rePrc-sentante, será disputado no can-
po neutro de Recife, domingo pw>ximo.

Para tingir bolsas, luvas e sa-
patos. Vende-se nas boas lojas tleferragens e na Avenida Passos 271.° andar. Preços especiaes paia'rc ven de d ores.

José Figueira
de Almeida

ADVOCACIA PRIVATIVA DE
DIltEITO MARÍTIMO

Praça Mauá, 7, 8.» and. sala 809
Tel. :!3-I325 - EnU. Tel. "Vlgal"

FLORIDA HOTEL
Appartamentos magníficos com agua corrente e banhos

privativos, üptimo jardim para recreio.
RUA FERREIKA VIANNA. 75 E 77

(Junto ao Flamengo)

Contra o mal <;iie l-o a!a»l.ra\*
assustaitoraii ente levantaram-íh
alguns clubs que Poi'teiiciam íi
Amea, os quaes procuraram lesaiizar o profissionalismo dentro'layuella ctitidude, o que teriaresolvido a ont-o sem subinutter
o sport a convulsões mais s5-'ias e de conseqüências desástro-as. O Botatüiío l<\ C., tránsfor
mado em vestai do falso a»maâo.rismo, se Oppo*- -.- medida o Os•lubs que leaderayam tal movi
mente foram atuados . aura con
tingencla do fundar uma nova
entidade. Antes dia: .0, porfcm,foi feito um novo appello a0 tío
tafogo, que so mantinha irredu-
etivcl na defesa de faiaos princi-
Oips de honra amadorisía.

Se a áttitudo dOs inuuigus doiro|issionalismo honesto fo«so• cal e .iiiuer.i, uão toriamóa »uk'eproval-a, porque, afinal, cada
jual tem oplnj.o que )iiC apra?.

e se a defende com honestidade,
ú merecedor do respeito.

Todavia, sabíamos que mio havia sinceridade alguma na. atti
tudo dos injmikòs da Liara Cario(•a. E o.s factos que so desenvol
vem mhthoinatioamento com o de-
correr dos dias provam exuberaii
lemente que tínhamos razdo emdiscorda do taes idealistas,

A C. B. D., que poolamara asvirtudc.i do a.madorjsmo. lormou
quadro.-», do prollssiOnaas, ari-ancando jogadores do clubs ondo o
yrofiüsionalisnío eximia legaliza
do. O Botafogo, que classirroara
o» profissionaes de "malandros
lomunorados" e que increpara o
prolissionaiisirio legalizado ,*e

nnoral. foj pelo mesmTJ caminhoda C. B. D,, oi-í-anizando um
liyiüro de profissionaes. sem. cum-

tudo. fazel-o pelo3 processos ac
ueitáyeis pela etbiea sportiva. u
ònort Club BrasíT. que era apon
lado como o redueto Incxpugna-
vel do "amadorismo puio e dia
pliano". e quo so dispuzera até adissolver sua scc<;ão de football
para náo ser "maculado" 

pelovírus profissionalista abi estaleitores, a dar o mais triste o Uo'
lorosp do3 oxenípios da negra hora que passa. Etsuju para a Uahia coni um quadro heterogêneo
de profissionaes volnutes. desiin»n
tindo eloqüentemente os propho
tas. do bltrode ou não. do amad'j-•ismo de gorgetas.

O DIAHIO DB NOTICIAS nãotem feito sua opinião acompa
nliar Os altos e baixos da poiit.oa
sportiva. Os mesmo» p0iH: . dovista que defendia conlinu'j „continuará defendendo, porquo i»f0
os quo consultam, de verdaJ,». ao»,
legítimos interesses do sport ria-
cional. K a prova de que n.o Umsido apaixonado; a prova de quuiem cauterlzado oom te£'üralneá o
precisão as chaga, do falso-ama-
dori&mo ahi está: os clubs quesobro o profissionalismo os maio.
res Insultos e que altrjbu.am a

MOMSEN & HARRIS
Agente Official da Propriedade

Industria],
estabelecida a Praça Mauá, n. 7,
18°, nesta cidade, encarrega-se de
promover o emprego de "Aperfei-
çoamentos em dispositivo dtí vai-
vulas tríplices", privilegiados pela
patente de lnvençílo N. 17.046, de
propriedade da The VVestlnphouse
Air Brnke Company. estabelecida
em Wllmerdlng, Pennaylvanla, Es-
tados Unido» da America.

sua condueta o desejo de evitar a
cOr;up»;ao do amadorismo ( ue ei-
les próprios foram o.s primeiros a
501'rompor coni as Ratificações »
Jcgadoes), eatío. hoje. acceitando
o regimen profissional, o que de-
monstra que a razilo estava intei-
ramento com Oç ciúb. que so
acham, agora, na r.iga Carioca do
Football. So houvesse ideal. cs-ses clubs sacrificariam tudo uor
elle. Mas, o que havia, o que hou
ve. o que ha. infelizmente, fi pai-*i'»o exacerbada, (• ódio extra va-
sãdo. 6 vaidade doentia. <5 c-ah-i.
tiiiismo Insppitavel, é meBaioma-
nia íneoercivel.

O publico sporti\-o bra*,leiro,
que vem acompanhando a BcfJal
luta desiíc os seus pri 11 >- i-.>s.
snhe quem tem sido lio u-i'o o
quem tem procedido com lmt,ma.
vei incoherencia, ,);i. identificou
os quo tôm recorrjdò .-) [»c:ta. n.i
intrigas, ás mentiras, para ia n.-.ir
a sizari a em nossos spo-»*, Mi»,
a verdade, cemo rélbo in.-i.a-.iiente
ha de fustigar n dorso desses om-
preiteiroa de discorílias

gfflaeB3BHBKaaBBaBaggwBaaR,

E

DUludUi

maa—saara— iwmn mamem mm mi im

CURSO FJKEYCINET
CUKSO GVMNASIAE — As Inscripções p~ia o exame cie

admissão estão abertas cie 1 a 15 de Fevereiro e as matrículas
de 1 a U de Março As aulas tcrüo inicio o 11 de Março.

CUKSO COMMEKCIAt — As Inscripções parn o exame de
admissão t-stáo abert»a.s de 1 á 23 de Fevereiro e as matriculai
de 18 a 28 de Fevereiro. As auias terão Inicio a 1 de Março,
Os candidatos que apre».eiitarem certlíleatlo do exame do Io
anno gymnasial, estão Isentos do exame, do admissão.

ADMISSÃO AOS CURSOS (iVMNASIAL I. COMMERCIA . —
Está funecionando para 03 candidatos a exame em Fevereiro.
No próximo anno Iectivo as aulas terão Inicio em 7 de março.

DACTVLOGKAPHIA - As matrículas podem ser feitas em
qualquer épcca e a mensalidade é dc lOSOOf), para 3 aulas por
semnna.

VES.T1D.ULAK PAKA A ESCOLA .MILITAR — As aulas te-
rão Inicio a 11 de Março.

KL A DO OLVIDOU, 173, Io — KUA DO ROSÁRIO, 113, Io

Gymnasio 28 de Seíemlbro
Secção masculina : 24 de Maio, 543.

Secção Feminina : 24 de Maio, 337.
internato o externato mllltãrmente organizado, com 30 annos

de existência, som taxa alguma: alumno ou nltimmi do "28" 60
pujça mensalidade, Bate-se convencidamente contra exame oral e
pagamento official do taxa.s. duas graves enfermidades podagog:-
cas. Tem officinas c edifícios próprios, impe-cão official perma^
nente, cuidado especial na formação moral do estudante, Curso
primário, de admissão e dc revisão aborto a 10 do Janeiro: 'secun-

dario, a a de Fevereiro; vestibular p.ira collegio militar e escola
militar, sem Interrupção. D:rec<;âo militar do CKmeral Liberato
Bittencourt e família.

ACADEMIA DE COMMERCIO
ÒFFLGÍAUZAJDA h. FISCALIZADA _ "DECANA" DO

ENSINO COMWEBC1AL
Aulas diurnas c noeturnas pava ambos os sexos — De De-
/ombro a Janeiro cursos para exauu de admissão ao cu-

sino secundário e ao commercial
i*cçam prospectos — Praça 15 de Novembro — Tel. 3-3,.íi7

O NUMERO DE FEVEBEinc

K VENDA
PUBLICA:

VESTIDOS
DE SPORT
Varias paginas mostrando os
mal.? lindos modelos de vesti-
dos do sport e meio sport on;
Unho de todas ns cores, crè-
pes. cambralas, etc, modeloí
dos mais modernos e simples.

VESTIDOS
DE PASSEIO
para senhoras, moças, moci-
nhas e creanças, uus a.tios
mais dlverscs, fazendo uma
collecção originalíssima, Esti-
103 e cores variadas, paia to-
dos os gostos. Modelas esco-
Ull d oe eutrc os me ldiores da.s
creações mais recentes.

VESTIDOS
OE NOITE
fí BAILE
de uma elegância e distineção
inconiparaveis. Tecidos esco-
Ihldos entre os mais faios e
vistosos. Creações especiaes.

FANTASIAS
PAKA O CARNAVAL
Diversas paginas apresentam
as mais originaes fantasias
que se possam imaginar. Pau-
ta.ílas verdadeiramente artis-
ticas e muitas de grande sim-
piic.dadt. Todas Impressas
nas cores dos tecidos a em-
pregar nau confecções. Mo-
delos para todos os gostos.
22 "estrellas" famosas do cl-
nema americano exhlbem ln-
numeras fantasias. Multas
dellas appareoeraan ein illms
que fizeram época no anno
passado. Todas bonitas.

PREÇO EM TODA
A PARTE 3$000

Redacção e Administração:

C. Post .1, 880 — Rio

INSTITUTO COMMERCIAL
KliCOMIUCU-O li or. KJIAUZ.W-O I*ELO UÒVEííNO

FEDERAL
Cursos diurnos e nooturnôs para moc^is c rapazes, ma tri-

i-tilus abertas no ciirso de admissão ao 1." anno. Exames em
.ivcrclro. 2.» Quinzena Linha du Tiro.

ItUA CIO»N(,'.VLVE»S DIAS, «0 (l.« e ü.°) ~- Tolcpliune 33-1T:S

escolas Technicas Se-~
w-undarias da Prefeitura

Ue 1 a 10 de fevereiro próximo
jstar .o abertas as inscripções
Para matricula naa Ebeolas T&-
ílinicas Socundarjau da Prefei tu-

I
t-ssa. escolas mantüin cursos

u;rdo secundário, cie caracter I
Liliuico, òoinniorcml c officiali- |io pelo Governe Federal, !
Inteiramente gratuitos os duis '

¦i n.eiros. está sujeito á pequena '
çaxa de matricula o ultimo dei- i
les.

Todas aa escolas possuem ins- jtallacOes apropriadas para ininjs-
trar educação geral, technica. I
physica, liygjenlca o artística.

Poderão t-e inscrever nos cUa- !
cursos de admissão maiores du ll j
annos, mediante a apresentado jde attestado de vaccina anti-va- !
rlolica. recente, certidão original i
de registro civil c tres (.1) pho-
tos-raphias flo .1x1 cms. j

Os candidatos deverão so diri- 
'

¦íir ãs secretarias das escolas on-de pretenda».-, ingressar Para oh-lerem impressos para a inscripção
o nualfiuor outra, informações.S.to as se. uintes as escolas:

^T0''!. .A"'_nro Cnval.nnli, Pd»fi-
andar —cio da "A Noite"

Gymnasio Pinto Ferreira
Petropolis

Informe-se deste collegio
ofneiathado com os cursos
secundário ,. com murcia!,
internato familiar só para

50 alumnos.
Completos gabinetes de
Physica, Chimica c Histo-
ria Natural. Corpo docente
especializado. Jistâ funecio-
nando um curso dc ferias
para os exames de admis-
são em Fevereiro. Sc pre-
tende dar ao seu filho uma
solida educarão matricule-o
no Gymnasio Tinto ferroi-
ra. Petropolis.

Mixta — Curso
cinlizndo.

commercial offi-

—» -1 i i

Convocados os jogado-
res do Kodak F. C.

Será realizado, hoje, no campo
do MavlUls F. C. o esperado
encontro com o Kodak F. c.

O director «portivo solici & o
comparecimento dos seguintes
r.madoreí. na nòdc, ãa 14 horas,
pnra seguirem para o local :

Victor — Joel e Franco — Oon.
çalves, Odorico e Poli _ Prán-
ça II, Jo.-gc, Oawaldo. Álvaro o
Evangelista.

Kh.-oi„ -.„„,„ „c ProMtIl. ruaBarão d„ Ubã, 107 _ Feminina-- Cursos; secundário officiali-ja-do. technico o comtnorcja!.
rinKí,rn,auulva',',vin Óprrèo," praçada Ttepublica _ Feminina 1Curiós: secundário officializado
ter,hnico o commercial.

I .ocoln «r*<:.,a ,if r'ò.,.,e.-a. ruab»lo Francisco Xavier 95 _ pemlnina — Cursos: téoh»nico e comimereial.
ISsoc>Ia nento niIieiro, rua Pa-rr.gi.ay, 112 _ Mexer ~ Femmj.na _ Cursos: technico 0 COm-inércia].
RMcoln souaa A--_--ar, aveniaa(•ornes Freire. SS _ Masculina -Cursos: leehnicoa,
I3«»:oin jono Alfredo, avenida 21!de Setembro, 109 — Masculina -Cursos: secundário ortjeializado »:ePhnicos.
Escoio visconde flc Carm' Mor-ro do Vintém, Meyer — MasculinaCursos: technicos.
EK.-ola Visconde de Mnn. , esta-Cao de Marechal Hermes _ Mas.culina _ Cursos: technicos

"e .Santa Cruz (Matadouro) —Mixta — Cursos: secundário offi-eialjzado 6 technicos

DR ENÉAS LINTZ
"DIAPATHIA"

Com. At m„ Branco n<* and tala* I -, s
On» 10 a, in hnrn*

Teleph. 23 0784

01

COLLEGIO AMAZONAS
Para meninos e meninas
Externato, Senü-internato

é Internato
rnnS°S, Primário e ,ic admissão aosConegio Pedro II, Militar e a ou-tros estabelecimentos (in ensino

officlalizado

guarda de oriauças cujos paès é&o,muitas VeaeS| obrigados, por va-
IZatiT"?' 

a entr€8al-aa ao.cuidados de pessoas estranhas.<iue nem sempre sabem zelar porcüas com o cru-lnim necessaa-lo ea attenção precisa para esses ca-cos especiaes. haverá prévia com-
b Inação.

KUA BÀftAO DE MESQUITA 131TELEPHONE: 28-.42:j

COLLEGIO RENASCENÇA
R. Bispo, 1Í7 - Tel. 28-3266

Reabertura das aulas, d'a 4cie fevereiro. Curso de admis-

de 3 a 10 annos de idade

CASA LIBERAL
LIBERAL BERLINER A C.

Kmpre.fa dinheiro «„bre lol.!machina* de «¦ ..t,,-,. movei. p^.nos. pniM . qntlqner 
p"

mercartorla
"UA LUIZ OE CVMOES, 6(

Telephone: Zi-szu
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SEGUNDA SECÇÃO ~ PAGINA TREZE

James CAGNEY-Joan BLONDELL
Vencendo num grande drama, como já venceram, juntos, na comedia (Quem esque-

ceu FOOTLIGHT PARADE ?

Amanhã, no IMPÉRIO
EM

O homem queeu perdi
(üe Was Hcr Man) — Um film da WARNER BROS FIRST NATIONAf.

"Maltratou, humilhou... até ver a mulher que amava afastar-se dos seus braços!
Porque elle próprio estava marcado pela lei..'. E só assim podia livrar-se da morte!" ^^^^^^^^^^^^^^K^^^^^^^^l

Muitas se

mento
se le

do que'
sabem.

MU I XjEL
A cidade de Viçosa scenario de uma
grande demonstração de inteíligencia

e de progresso %
- ¦ " ¦" • • • ™mm^m^aam

Um orpheão em quatro dias — A verdadeira
democracia musicai

D'OR
Conformo noticiamos, Ceis&o

Barros Barreto partia para Viço-
sia, a prospera cidade mineira a
•convite do Ministério da Educação
c da Associação Brasileira de Edu-
•cação.

A. sua viagem lig*ava-se ãs
(graiiües demonstrações quo se Ic-
•variam a effeito naquella cidade.
em commemoração ao "Mea Femi-
Hino", instituído com o fim de
cooperação e noção de responsabi-
üidado a bem da conectividade.
disciplina e ordem social.

O programma vastíssimo a ser
tiesenrolado visava os múltiplos
ifactorea que comprehendem em
lieu conjuneto as leia regentes
do progresso e da prosperidade
do povo ideiiti£icamlo-o com os
principaes elementos para a sua
•formação es,. irUual e civica,
cuiiio intercâmbio intellectual. va-
Ior agrícola, eugenia da rácà o
equilibrio do seu desenvolvimen-
io pelos desportos. etc.

a Ceiflào de 'tíárroa Barreto
havia sido entregue a parte sen-
eivei do congresso, <* estreitamen-
to da collectividade sem differen-
ciumento de categorias sociaes,
¦pelo mais potente vehiculo de uni.
ficação da humanidade — a mu-
Bica.

Ceição de Barros Bar-
reto

PIANOS
STEINWAY

ESSENFELDER
Os melhores
dos bons —

VENDAS A* LONGO PRAZO

Casa
Carlos Wehrs

Bua Carioca, 47 — Rio

umjujl. «,oiju_jml«í.\ar..jL*.»s*-it*-»*"*-
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Sciontes du seu regresso pro-
curamos ouvir a sua palavra acer,
ca da grandiosa iniciativa da A.
33 u, a illust.ro educadora
,-utemlemlo-nos gentilmente, intor
mou:

 po| de facto um gramle c
bello movimento do cultura e pro-
gresso o que vem de se realizar
em Viçosa; Nada faltou. Deva-
tnos Aquelle recanto do Minas a
L'i*?ão do conforto, das vantagens
trazidas ao mundo pelo engenho
hiiXii.no. I*; integramos ainda sua
p-ento na responsabilidade e deve-
res que temos na nossa vlda pes-
*oal a na obrigação qua no3 as-
sisto do doai-a o íundll-a com o
Keniimento geral, no i-deal com-
j-ruim da formação do caracter na-
cional,

A freqüência foi enorme. Do to-
ia a parte chegaram interessados
em ouvir e assistir os cursos pra-
tico.*-. O norte e » sul do Brasil
«esfecharam ali, u.m contingente
do auditores, mulheres e homens,
tle toãas as categorias, de todas as
ín-ofissões. que seguiram atten toa
as explicações e as sugge-stTSeB dos
cielesados o congressistas.

<Juaes os trabalhos mas interes- I
»antcs? •

— Devo salientar o curso de olt*
fcrmagem. dietetica o puericultu*
ra a cargo das sras. Maria Pam
phil o o .Uargarida Rosa, da Esco-
la D. Anna. Nery. Sociologia ru-
ral pelo dr, Bello Lisboa; director
da Escola Superior de Agriouliu-
ra o Veterinária Uo Virosa, en-
tabelecimento modelar e a quem
so devo l°aa a iniciativa do con-
gresso, d. Maria G u a h y t> a
Tez demonstrações com os fogões
e refrigeradores especialmente eu.
viaclos pela General Electric,
cursos quo despertaram grande
curiosidade.

A' sia. Germana Uouvêa, esteve
entregue a Parte do arte culinária
na sua feição moderna, Miss Dem-
pson o lliís Marta fizeram Ue-
mònsbrasões desportistas, taes
eomo natação, remo. volleyball.
etc.

Assistimos íis seguintes ccmfe-
rencias: do dr. Melio Leitão, so-
bro Educação Normal e Secunda-
ria. com explicativas referencias
sobre o Instituto do Educação do
O. Federal; do d. Heloisa Alberto
Torres, do Museu Nacional, sobro
sociologia rural, estudo c a°-
cumentação precioso s<3T*fe Os n°*.
sos índios, projecções. malocas,
casa do apartamento dos Índios, o
•feminismo indígena e a sua arte
característica; do dr. Waldir de

.......... rTTf1*» ? -y y*—t

Abreu, sobre educação infantil e
suggestões para organização do
Serviço de assistência á infância;
da poetisa Anna Amélia sobre in-
tereambio escolar e a Casa do Es-
tudante, primorosa conferência
intercalada com poesias da sua au-
teria inspiradas na terra mineira;
e por fim. de d. Jeronyma Me»-
luita sobre o escotismo e os ban-
díirantès, palestra improvisada,
íheia do encanto e sinceridade.

 E a sua parte que é a que
mais nos interessa?

— Tenho a presumpeão do sup.
pOr quo fiz 0 máximo. l-<aneei as
•sementes de um orphefo de 170
vozes em quatro dias a.penas.
Gente de toda a natureza. Ho-
mens, mulheres, velhos moços,
meninos, operários, professores.
com:ncrciante3, fazendeiros, filhai
de agricultores, cto,

Um verdadeiro communlsmo
musical. Communisnlo innoeente e
antes bemfazejo...

Os vários cursos quasi nilo me
deram tempo para os ensaios, fei-
tos apenas em horas furtivas.
Mas. o interesse foi enorme. Uns
assistiam-no por curiosidade, Ou-
tros por prazer la novidade, ou-
tros pelo convívio, outros pela
própria musica. E ninguém sabia
musica!

Tive do usar de processos no-
vqs, do meios convcncionacs para
lhes ensinar o rythmo. E a par
disso explicava igualmente a
emissão da voz e sua influoncia
no timbre,

Além cia attitude dr respiração
e sua distribuição de accôrdo cum
a phase musical afinação, classi-
ficação diapas.o, voicalizaç .0, ex-
pressão, compasso dicção, pronun-
cia do consoantes, ataque do som.
A apreciação da idfca musical e
literária tevo igualmente de ser
abordada. E tudo isso correndo,
sem tempo para detalhes.

***K_r«Wii»IT» ¦ irrtrnfvvii milllK

PRIMEIRAS
"FOI ELLA", REVISTA CARNA-

VALESCA, l'ELA CIA. AUACY
CORTES, NO RECREIO

A nova revista do Freire Junior
e Luiz Iglezias é vulgar, despida
de novidade, pobre dc montagem,
mal defendida por uni elenco fra-
co, constituindo, entretanto, pela
alegria das suas musicas popula-
res, aproveitadas com as próprias
letras' dos autores, um espectaculo
que distrae c agrada.

Não ha um quadro a destacar
pela sua originalidade, pela sua
graça ou pelo seu encanto scenico.

Entretanto, as passagens politi-
cas, como a referente ao deputado
a quem rasparam a cabeça, no nor-
te, e o quadro intitulado Catte-
te", despertaram hilarldade.

No desempenho cite-se Aracy
Cortes, ítala Ferreira, Eva Todor
e Olga Louro pelo lado feminino
e mais os cômicos Prata. João
Martins e Pedro Dias quo dansou
um interessante numero typico
com Aracy, o qual foi justamente
bisndo.

As marcações, além de executa-
das com indecisão, são corriquei-
ras e pouco differentes umas das
outras,

Mas, como já dissemos acima,
"Foi Ella", apezar desess senões,
em conjuneto, não deixa de di-
vertir.

A.B.
"Foi Ella". a nova revista de

Freire'Junior e Luiz Iglezias, peça
carnavalesca, com todos os clubs
eni scena repetc-sc hoje no Re-
creio, á tardo e á noite.

- m m_am._a^..m.*.mm.-, m . m. *. m. _*. .a. +. _*.. -*¦*.
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A FESTA UK BARBOZA JUNIOR
E LAMARTINE BABO NO CAR-

LOS GOMES COM "GRÃO 10"
Não se trata de uma revista

cemo foi anminclado. "Gráo 10"
é um arranjo de quadros cômicos
Interessantes, aliás, para dar mo.
tivo a apresentação dos nossos ar-
tista 3 dos nossos "broadeas-

tlngs".
Nesso espectaculo, que f**l com-

pleto e teve Inicio ás 20.45 horas,
tomaram parte:

Lamartine Babo -- Barboza Ju-
nlor — Ary Barroso — Sylvio Oa)-
dils _ patrício Teixeira —- Lu.í
Barboza — Chlqwlnha Jacob In a. —.
Lcurdinha Bittencourt — Ismeni»
dos Santo, — Aninha Goulart -

Jorge Murat -- Arnaldo Pescuna
o Os Quatro Diabos — Edgard
V„ .¦ -o — Muraro — Conjuneto
Typino Benedicto Lacerda — Jay
mo Brito — Irmãos Tapajós e uma
"syncopi.i.etl Jaza", sob a dtrecçítc
de Ary Barroso.

Entre os ntimerOs de successo
dessa revista podemos citar: —
"Um pianista maluco", *crt*açào dt
Murarn; "Uma luta de box" entra
Lamartlnc Babo e Bn.tJ.aa Junior:
aneedotas turcas, por Jorge Mu*
rat; engraçadlssimas 

"bola?" dft
uamartino, Barboza, Ary e Murai.

A concorrência foi colossal. O
Carlos Gomes c.gotoii a sua luta-
ção e o publico que enchia a vas'
la sala do elegante tlieatro da cm-
presa Paschoal Segrct-o applaudiu
com enthus.Vi-smo cs "asss" que
viveram eni scena a pseudo revis-
ta "Gráo 10".

jFay WráyJEM !*V» ¦•¦¦*¦ *,
'*^<w-M.%

iRalph Be!lamy]^A% \>

:: Theatro Recreio ::
HOJE — A'S 15 HORAS — HOJE

1» MATINÉE CIIIC dedicada ás senhoras
A» NOITE — 2 SESSOES — A'S 30 e 23
HORAS — A Revista carnavalesca quo

cstii empolgando o publico carioca

^yBÊÊÊKfm
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FOI ELLA

Entretanto, como frutificar um
trabalho feito tfto aereamenteV
Como ê musical a nosaa gente!
No fim de quatro dias. perante
um auditório numeroso com re-
presentantes dos governo federal
o estadual, o "Orpheão I3e*U0 Lis-
boa" deu a sua prime:ra audição,
cantando com segurança, musicas
em "canon" o duas vozes taes
como: "Anoitecer" de J. Octaviano,
"O sino da igrcJinha" de Barroso
Netto. "Cantar para viver", dc
Villa-Lobos o "Hymno ao sol", de
Guimarães — Villa Lobos.

Tenho o orgulho de dizer que
deixei em Viçosa a semente da
musica, plantada feiizmento em
terra prodiga e em almas que ali
vivem como o diamante á espera

"W*-»^t- t- *9-*"*f y «r vv **¦•*'* ¦> t yy-r w T

somente de quem os lapide o lhes
resplandeça o brilho próprio.

Vou assim seguindo a minha
missão do paz, tendo pOr escopo
revigorar as energias nivicas da
nossa nacionalidade ainda na ai-
vorada. levantando as suas forças
Intellectuaes o moraes em estado
quasi latente e despertando-as pa-
ra a solidariedade humana o fra-
ternidade universal.

Concurso de Musicas
Carnavalescas

Rcallíiou-ae, hontem, no Pala-
cio cias Festas, na Feira de Amos-
trás, a primeira prova do concurso
Ue marchas e sambas para o car-
naval, instituído pela Municlpa-
lidade.

Essa prova íol, como determina
edital, para a escolha dos me-

lhores sambas e numero igual de
marchas, em numero de 10 para
cada grupo.

Concorreram 6. prova 171 musl-
cas, que foram executadas pelo or-
chestra Slmou Bountman.

Fizeram parte da commlssào
Julgadora sob a presidência do sr.
Alfredo Pessoa, eub-dlrector de
propaganda da Directoria de Tu-
rismo; as srs. Herbert Moses, da
A. B. I.i Murtinho Nobre, do
Touring Club: Bantos Sobrinho,
da Federação dos Grandes Clubs;
José da Rocha Sotello, da Fede-
ração das Pequenas Sociedades; e
Rubem Doberty, das Escolas de
Samba.

A primeira producçao acceita, foi
o samba "Vocô quer me diml-
nulr", e a primeira repelllda foi.

tambem, o samba "Maria acorda
Ique é d:a".

Xis.

No Rival-Theatro
A VI.*.«I'1.*UAI. F, SBãSOlBS IIR
HO.ri; COM A LINIJÀ C0.1IGD1A

«O ASIOa E.WF.LMIiCKU
O homogêneo o brilhante con-

junto quo est;'i realizando n tom-
porada dc verão do Itivai-Theatro,
sob a orientação do festejado es-
criptor Abbaâio Faria Rosa, da-
rá hoJe, ás 10 boras mals uma
representação dessa espirituosa
tiatyra do -ãuarez Dosa "O amor
envelheceu...", em brilhante tra-
ducção do Eurico Silva o Djalma
Bittencourt.

A' noite, ás 20 o 22 horas, sc-
rão realizadas mais duas -essões
com essa comedia que innegavel-
mente, constituo o melhor trium-
plio da presente temporada, quer
pelo valor do original, quer pela
rjnsoenação ou interpretação, am-
bas verdadeiramente brilhantes.

«tessPff •ai&i!,is>'tkssM>'a »'OrtCE TO EVEÍ3V W0MM1)
E mais um lilm inte-
ressantissimo com r-,

cavallo sábio

m

Escola Superior de Com-
mercio

¦ ¦ ¦

dTc^^í dupla IGLESIAS-FREIRE JUNIOR
GRANDET SUCCESSO DE ARACV CORTES - BBIUIANXE DES-

EMPENHO DE TODA A COMPANHIA!!!
UM AUTHENTICO CARNAVAL NA SCENA DO THEATRO RECRLIO

 A'S 20 E 22 HORAS "FOI ELLA.
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A Guitarra de Prata
INSTRUMENTOS DE MUSICA

Methodos, Musicas e Estudos
PARA TODOS OS INSTRUMENTOS

^PORFIRIO MARTINS & CIA.
RUA DA CARIOCA, 37
A PEDIDO, ENVIAMOS CATALOGO

listão abertas as matrículas
nos differentes cursos desta
escola, devendo os alumnos
antigos requerel-a até o dia
15, e os novos até o dia 20 do
corrente mez, pagando a res-
pectiva taxa no acto da en-
trega do requerimento.
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á O N WESTERN E L E C T It I C ,

TELEPHONES: 27-5(11)8 e 27-5G99 — PltÀçA GENERAL OSÓRIO

HOJE — A CINE ALUANÇA apresenta
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JAN KIEPURA
JIJNNY JUGO — l'AUL KEMP cnl

Uma canção para você
1'ONTRAPEZIO — Dcseniio do MARINHEIRO

Pnramnunt Sonnrt News
SO* NA MATINftE As 2 HORAS com KEN MAYNARD no fllm da
RADIAL — EMBOSCADA FATAL — e a comedia DOIS DUPLOS

AMANHÃ — Joan Blondcll p.m VIUVAS DE HAVANA e Adolpho
Menjou cm FÁCIL DE AMAR; da WARNER DROS

SMJff"

0 PODER LEGISLATIVO EM
FUNOÇKQ ¦:

Conclusão da ¦4" pagina
sorva, 10 % ao funclo clc depre-
ciação das propriedades o do saldo
distribuirá dividendo aos seus ac-
cionistas, não superior á taxa ds
13 % ao 

'anno, sobre o capital rea-
lizado e, se houver saldo, será le-
vado novamente ao fundo de rc-
serva.

yyrt. 5o  No çontracto a ser
assignado entre o Banco e o Po-
der Executivo, cm virtude dessa
lei, será concedido ao Banco o
direito de emittir letras hypothe-
carlas até dez vezes o valor de
seu capital realizado, e de Juros de
6 % e 7 % ao anno, por series
c pelos pra-zos de 5, 10, 15, 20, 23
e 30 annos, cujos Juras até 5 %.
e o valor dessas letras, até qui-
nhentos mil contos, são garantido*
pelo Estacio, até o prazo máximo
de 30 annos, gozando os Juros
dessas letras de isenções de quaes-
quer Impostos actuaes ou futuro».
Nesse çontracto serão consignados
mals os detalhes technlcos relatl-
voa aos bancos dessa classe.

Art. e° — A directoria poderá
collocar tambem as letras hypo*.
t.hecarias nas praças de Buenos
Aires, Londres, Nova YorK, Lis.
boa, Amsterdam, Zurich n nesse
caso, os empréstimos correspon-
dentes ás series assim emlttlda.*»
serfio feitos nas mesmas moedas
daquelles paizes ondo as cédulas
Corem absorvldas.

Art. 7o — O Banco operará cm
credito hypotliecarlo, penhor mer-
cantil, warrants, tudo dentro do&
termos do seu çontracto, com a
lavoura, a pecuária, Industrias ex.
tractivas e Industrias manuíactu-
rel."ts a prazos tle seis mezes a 30
annos. ao critério dc sua directo-
ria e a Juros variáveis de 7 a 10 %
ao anno, conforme condições do
negocio e do mercado do dinheiro.

Art. 8o — Para as operações
de que trata o artigo precedente,
ficará administrativamente dlvld)-
do em tres carteiras, cada uma a
cargo de um director :

Carteira de credito hypothecario.
agrícola o industrial, sobre garan-
tia mobiliária : terras, moveis
machinas presas ao solo, etc.

Carteira de financiamento in-
dustrial e warrantagem de mate-
rias primas e mercadorias manufa-
cturadas.

Carteira de penhor agrícola,
warrantagem de produetos e eus-
teio rural.

Paragrapho unlco — O penhor
agrícola só póde ser convenciona-
do pelo prazo Ue um anno, ulte-
riormente prorogavcl por seis me-
zes,

Arfc. 9o  Nos negócios a roa-
lizar, o Baneo, além de todas as
exigências correntes, para segu-
rança da applicação do capital a
longo prazo, dará preferencia
aquelles negócios quo pelas suas
garantias reaes e lmmobillarias so
destinarem ao a .gmento e melho-
ria da producçao pecuária, agri-
cola e Industrial.

Art. 10 — O Poder Executivo
expedirá o decreto de regulamen-
taçSo da presente lei e o estatuto

/IS ALTERAÇÕES DO OR-
CAMENTO DO MINISTÉRIO

M MARINHA ?hU 1936
Designada uma commis-

são para effectual-as
De ordem do ministro da,

Guerra o chefe do Estado
Maior do Exercito designou o
tenente-coronel Adhemar Ali.
ves de Brito e capitão Oscar
Ribeiro Saldanha, para, em
commissão. estudarem as ai-
terações que devem sor feitas
no orçamento do Ministério
da Guerra para o exercício
de 193G.

i
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tia sua segunda semana de exhibição continua triumpiialmente o novo super-film da Cine-flliianz

ãMeu Coração Te Cham
tom a "trinca" famosa: JAN KIEPURA -- MARTHA EGGERTH ¦• PAUL KEMP

... HOJE v ci imo mA no %> A £ A C I O -;-

0 Brasil comprQiíietteu-se
a participar das Olympiadas

NOVA YORK, 3.1 (U. P.) -

O Departamento de Turismo do
¦Reich 

annunciou que o Brasil,
Honduras, Portugal « o Egypto
neceitaram o convite para par-
ticiparem das Olympiadas de
1930, devendo portanto _ delia
participar quarenta c seis na-

ções.

do Banco, como base de discussão
e -ipprovação na Assembléa clc Ac-
cionistas incorporadorc*. d-*ntro do
prazo df> 30 dias da sua proroul-
gacão.

Àrt. 11 — RevoE.im-sc as dis-
posições cm contrario.

Sala da Commissão, 2 dc feve-
reiro de 1935. — (A.) Mario de
Andrade Ramos."
NOVA REFORMA DO REGIMENTO

INTERNO
SubEcripto por vários deputados,

da maioria. íol enviada á Mesa,
na sessão de hontem, da Câmara.
o seguinte projectò do resolução :

"A Câmara doa Deputados re-
solve :

Art. unico — Serão incluídas,
no regimento Interno da Cornara
dos Deputados, onde convier, os
seguintes paragraphos :

1) As votações das matérias en-
cerradas e das qu© se acharem,
sobre a Mesa serão realizadas áa
segundas, quartas e sextas-feiras;
2) A juízo do presidente da Ca-
mara ou por determinação deste,
poderão ser realizadas votações
fora dos dias designados. Nesta
hypothoEO, e no dar a ordem do
dia, o presidente avisará aos depu-
tados presentes de que íoram ln-
clulclas votações para a sessão se-
guinte; 3) Não havendo assum-
pto urgente e não havendo pre-
)ulzo para os trabalhos parlamen-
tares, a Juizo do presidente, po-
dará'este deixar do dar ordem do
dia, para os sabbados; 4) Não ha-
vendo numero legal para a aber-
tura, em qualquer dia designado
para os sessões, serão descontadas
as diárias dos deputados que n&o
comparecerem, e no dia de vota-
ções, daquelles que não compare-
ceram ou que não se conservaram
no recinto."

JCINE RIALTOI
A partir de amanhã:' I
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film histórico e documentário do movi-
mento Integralista

Desfiles de "camisas-verdes" em varias ci-

dades — O 1.° Congresso de Victoria — De-
monstrações de massas populares.

Brasileirns! Vinde ver o despertar de uma
Pátria !

I
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OiEVÇÂO
DA EUROPA PARA A AMERICA DO SUL

romoa

1'ICOCED EXCIA

KIO l>l, JANKIHO

NAVIOS

DliSXlMO

PORTOS

ag

I Hamburgo , Campana . . .
I Gênova ... Geórgia . . . ,

Londres. ... High Princess .
Hamburgo . Gen. Osório . .
Hamburgo , Cap. Aroona . .

i Helslnki ... .Sfto Francisco . .Antuérpia. . Persier . . . .
Gênova ... Formose - . . .
Soulhampfc.. ll Arlanza . . . ,
Hamburgo . 15 Gen. Artigas. .
Hamburgo . 16 Holiensteln . . ,
Londres ... 18 H. Brigade . . .
Helslnki ... 20 Valparaiso . . .
Bordéos ... 21 Massilia . . , .
Antuérpia. . 22 Macedonler. . .
Hamburgo . 23 La Coruna. . . .
Havre .... 23 Jamalque . . .
Londres .... 25 Andalucia Star .
Gênova ... 14 Neptunia ....

4
4
4
6
7
8
8
e

ii
15
18

18
20
21
22
23
23
25
11

B. Aires
B. Aires
B. Aires
B.' Aires
B. Aires
B. Aires
B. Aires
B, Aires
B. Aires
B. Aires
B. Aires
B. Aires ,
B. Aires
B. Aires .
B. Aires
B. Aires
B. Aires
B. Aires
B. Aires .

. 23-5947
, 23-2930
, 23-2161
, 23-5947
, 23-5947
. 23-2806

23-4827
, 23-1965
, 23-2161
, 23-5947
. 23-5947
23-2161
23-2896
23-2000
23-4827
23-5947
23-1965
23-5988
23-5840

DA AMERICA DO SUL PARA A EUROPA
Santos. ... Bagé . , . .
B. Aires ... Sabor. . , .
B. Alies ... M. Olivia . .
B. Aires ... Bore, VHI . .
B. Aires ... 11 Augustus . .
B. Aires ... 10 Eubée . . . .
B. Aires ... 11 Alchlba . . .
B. Aires ... 12 H. Chieftain „
B. Aires ... 13 A. Delfino . ,
B. Aires ... 16 Cap Arcona .
B. Aires ... 12 Salland. . ,
B. Aires ... 20 Campana. . .
B. Aires'. . 20 Anatolia , . ,
Santos .... 20 S. Campos . .
B. Aires ... 21 P. Mm-ia . .
B. Aires ... 12 Pacific , . .
B. Aires ... 23 Santos . . .
B. Aires ... 23 Oriente . . ,
B. Aires ... 24 Arlanza . . .
B. Aires . . 25 Olymper . ,
B. Aires ... 26 Gen. Osório .
Bi Aires ... 26 High. Princess
il. Aires ... 27 Neptunia . . .
B. Alies . . 2? Eemland . .
B, Aires ... 28 Formoso . . .

3
9
7
9

11
10
11
12
13
16
12
20
20
22
21
12
23
23
24
26
26
26
27
27
20

Hamburgo
Hamburgo
Hamburgo
Finlândia .
Gênova .
Havre , ,
Rotterdam
Londres .
Hamburgo
Hamburgo
Amsterdam
Gênova .
Durban. .
Hamburgo
Gênova. .
Helslnki ,
Helslnki .
Finlândia,
Southamp.
Antuérpia
Hamburgo
Londres .
Gênova .
Amsterdam .
Gênova . .

23-3756
23-2161
23-5917
23-1532
23-5840
23-1965
23-4637
23-2161
23-5947
23-5947
22-9900
23-2930
23-3337
23-3750
23-5840
23-3756
23-3756
23-1532
23-2161
23-4827
23-5947
23-2161
23-5840
22-9900
23-1965

DA A. DO SUL PARA OS E. UNIDOS E JAPÃO
B, Aires
B. Aires
B. Aires
B. Aires
B. Aires
B. Aires
B. Aires
Santos ,

7
n

10
14
19
28
21

1

Northern Prlnce.
Delsud ....
Shuko Marú . .
Wcstcm World ,
M. Marú . . ,
Southern Cross .
Southern Prince
Parnahyba, . .

N. Sork. . 23-0754
N. Orlcuis . 23-1455
Japão . . 23-1532
N. Yorl: . 23-2000
Japão . . 23-5988
N. York, , 23-2000
N. York . . 23-0754
N. York , 23-3756

DOS E. UNIDOS E JAPÃO PARA A A. DO SUL

N. York .
Baltimore,
N, York .
N. Orleans
N, York .
Lon Angele,1
Cap Town

8
10
15
20
22
10
28

Southern Princo
Paraguayo . . .
Southern Cross .
Del norte. . , ,
Eisthern Prlnce.
W. Notus . . .
La Pinta Marú .

B.
B.
B.
B.
B.
B.

Aires
Aires
Aires
Aires
Aires
Aires

B. Alrca

. 23-0754
22-3232
23-2000
23-1455
23-0754
23-2000
23-1532

UNHAS COSTEIRAS
SAHMS PAKA O NOUTE SAWA& ,,ARA 0 SÜL

NAVIOS DESTINO NAVIOS DESTINO d

10 Piratlny _ Recife.. 23-4340
23 jHèrval - Parnahyba 23-1340

(Campinas - Macáo . 23-5650
jS, Grande - Aracaju 23-3268

ii [Itapuhy - Oãbèdei. 23-3433
5 Pirangy - Macau .. 22-7030

iTlbagy - Belém .... 22-7630
12 lltoguassú-Cabedel, . 23-3268

jOVlnda - Parnahyba 23-4020
19 |Cubatao - Maceió ., 23-3756

|Tt2SSUc6 - Belém .. , 23-3433
8 Itánagé - Belém  23-3433

10 [Taquary - A, Branca 22-7P30

I CIA. 
¦~~~-M—"-*¦

iTutoyn- S. Francisco 23-3756
|Bocalna - P. Alegre. 23-3756

16 [Anna - Laguna .... 23-3443
4 |Itah!té - P. Alegre. 23-3433
4 |Laguna - S. Franc." 23-3443

|C. Ripper - P. Alegre 23-3756
|ltnpuca - P. Alegre. 23-5656

6 lltatinga, - P. Alegre 23-3433
6 |Veiius - Antonina . 24-4748
6 jP. Alegre - P. Alegre 23-4320

15 |A. Jaceguay-B. Aires 23-3756
4 [Mcrity - Santos . . 22-7630

lõ |Victoria _ Antonina 23-3268
4 |Itapoau - P. Alegre. 23-3268

|Allce - Caravellas.. 23-3268
'Portugal - Antonina 23-3268

9 |C, Hoepecke-Laguna 23-3443
10 |PIrahy - Iguape . . 22-7630
13 Celeste- S. Matheus 23-32 .8
15 |A. Naset". ~ Laguna 23-3756
13 |Butiá - P. Alegre.. 23-4320

! 20 |TamlMhú-P. Alegre. 23-4320
27 JTaquy - P. Alegre.. 23-4320

CARBONIFERA
RIO GRANDENSE

sas
NORTL:

Olinda . . ll
Fevereiro

1'lratlny 11

SUL:
Fevereiro

I*. Alegre . fi
Bll tiú . . 13

AV. RIO BRANCO 108-2
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CÃES DO PORTO
11 VAPORES 

ESPERADOS'• 
SANTARÉM — De Belém e ca-

calas hoje, 3 do corrente.
CAMPANA — De Marselha e ea-

calas amanhã, 4 do corrento.
GEÓRGIA — De Hamburgo e es-

calas amanhã, 4 do corrente.
HIG. PRINCESS — De Londres e

escalas amanhã, 4 do correnteCARL HOEPCKE — De Floria-
tiopolis, a 5 do fevereiro.

GEN. OSÓRIO — De Hamburgo
c escolas, a 6 do fevereiro,

CURITYBA — De Santa Fé, a 0
ido corrente,

COM. ALCIDIO Do Porto Alegre
c esc-M»s. a 7 (io corrente.

POfl.ER — De Antuérpia o esca-
ln=, a 7 do corrente,

MONTE OUVIA — Do B. Aires
e esc«'*«. a 7 do corrento.

CAP APC NA — Dc Hamburgo
c e«c ilns, a 7 flo corrente,

NORI'. PHINCE _ nc B. Aires
c rpcn.is, n 7 do corrente

SOUT. rRlNCE — Do N. i'o.-k
t escalas, a i do corrente.

FORMOSE — üo Havre e esca-
las, a !) do corrente.

BORÉ VIII — Do Buenos Aires
e escalas, a 9 do corrente.

EUBÉE — De Buenos Aires e cs-
calas, a 10 «lo corrente.

AUGUSTUS — De Buenos Aires
e escalas, a 11 do corrente.

ARLANZA — De Southampton n
escalas, a 11 do corrente.

VAPORES A SAIR
ITAHITÉ _. para Porto Alegre e

escalas hoje, 3 do corrente.
COM, RIPPER _ Para P Ale-

gro e escalas hoje, 3 do corrente.
ITASSUCÊ _ Para Penedo e es-calas hoje, 3 do corrente.
BAGÉ — Para Hamburgo e es-calas hoje, 3 do corrente.
CAMPANA — Para Buenos Al-res o escalas amanhã, 4 do cor-

rente.
ITATINGA _ Para Porto Alegre

e escalas amanha, 4 do corrente.
SANTARÉM - Para Santos ama-nha, 4 do corrente.
MERITY — Para Santos ama-nhã. 4 do corrento
HIG. PRINCESS"- Para BuenosAires e escalas amanhã, 4 do cor-rente.

MALA REAL INGLEZA
PARA A EUROPA

H. Chieftain . 12 Fevereiro
Arlanza ... 24 Fevereiro

PARA O RIO DA PRATA
H. Princess. . 4 Fevereiro

• 11 Fevereiro
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MERCADO CAMBIAL
LIBRA, 90 d., 4 11/64, 57$528; á v„ 4 37/256, 57$907

DOLLAR, 115885 — ESCUDO. $525
Hontem, abriu >e funecionou o mercado de cambio

officinl em estado calmo e o Banco do Brasil decla-
rou vender a 67$528 e comprar a 56$700 sobre Lon-
dres. O dollar regulou a 11$885 e o escudo a $525, á
vista, condições cm quo deixámos o mercado ás 10 e
meia horas,

A's ll horas o Banco do Brasil affixou a seguinte
tabeliã:
Libra, 90 d.. . 57$528 Bélgica, ouro . 2$760
Libra, á vista . . 575907 Escudo $525
Libra cabo, . . . 58$526 Lira i$010
Doll*li- 115885 Peseta i$616
Franco .• $780 Peso arg., papel. 85380
Marco. ...... 4$750 Montevidéo . . 55350
Suissa 3Ç810

Pars. ns suas coberturas o Banco do Brasil com-
prava;

A 90 DIAS , Dollar. ..... 115053
Libra 5G$700 Franco $760
Dollar 115555 Lira $960
Franco. ..... $745 Marco 4Ç1S0
Lir!* $930 CABOGRAMMA
Marc°  45420 Libra 575300

A* VISTA | Dollar 11*705
Libra 57$ 100 '

3/10 %
21.02
N/cotado
35.86
N/cotado
99.00
98.75

Ao meio dia o mercado fechou, estável e inalterado,
OURO FINO — O Banco do Brasil affixou 16$950

para a gramma de ouro íino.

Camara Syndical dos Corretores
CURSO OFFICIAL DE CAMBIO

OFFICIAL (A* VISTA) .
Londres 575622
Nova York . . . H$S65
Allemanha. . . . 4$740

LIVRE (A* VISTA)
Londres
Paris . . . .
Registermark
Bélgica, ouro
Idem, papel .
Japão . . . .
Montevidéo .

745242
15008
35939
3Ç502
$714

4$.r>00
6$Z20

CAMBIO

B. Aires, papel .
Portugal . . . .
Nova York . . o
Allemanha. . . ,
Hespanha....
Suissa
Slovaquia ....
Italia 
Áustria . . , . 0
Polônia .....
Noruega. ....
Chile ...,.*

LIVRE

35909

15*220
45766
2$085
45910
$637

15298
25950
8$050
8?793
$700

Em Nova York, 8 noozo**, t/c.
Londres, s/Bruxellas, á v., £ .
Gênova, s/Londres, á v., S . .
Mndrid, s/Londres, á-v., S . .
Gênova, s/Paris, á v., 100 frs..
Lisbon, s/Londres, por S, t/v..
Lisboa, s/Londres, por & t/c.

EM NOVA YORK
NOVA YORK 1 

';¦¦'

FECHAMENTO (15.05 horas)
Taxa telegraphica: Hoje

S/Londres, por libra. 4.87.00
S/Puris, por franco G.50.25
S/Genova, Por lira 8.48.75
S/Madrid, por peseta 13.61S/Amsterdam, por florim.. .. 67.32
S/Berne. por franco. .. .. .. 32.21
S/Bruxellas, por franco 23.21
S/Berlim, por marco 3U.9S

NOVA YORK. 2.

8/16 %
20.98
56.70
35.90
77.30
09.00
98.75

Anterior
4.87.12
6.56.00
8.49.50

13.60
67.30
32.20
23.21
39.96

ABERTURA (D.29 horas)
Taxa telegraphica.

S/Londres, por libra. ..
S/Paris, por franco.. ..
S/Genova, por lira .. ..
S/Madrid, por peseta .",
S/Amsterdam, por florim
S/Berne. por franco. ..
S/Bruxellas, por franco.
S/Berlim, por marco. ..

EM BUENOS AIRES
BUENOS AIRES, 2.

FECHAMENTO
Taxa telegraphica: Hoje

S/Londrcs, por £ p., t/venda 16.95
S/Londres, por £ p„ t/comp. 15.00

E M

Jloje
4.S7.25
fi.55.50
8.47.00

13.58
67.22
32.16
23.18
39.90

Anterior
4.87.00
6.56.25
8.48.75

13.01
67.32
32.21
23.21
39.98

"Jornal do Brasil" .,
Industrinl Campista.
Companhia Brahma..
Progresso Industrial
Federal Fundição. ,.
Tecidos Mageense ,.

203Ç000 2005000
.. 162$0U0 1511*00(1

1:0405000
. .. 180$000 1755000
. .. 1805000
. .. 100$000

OS NEGÓCIOS DA BOLSA
Durante o mez de janeiro ultimo, verificaram-se os

seguintes negócios na Bolsa do Titulos:
RESUMO GERAL

20.814 Apólices da União 17.9U:3R25500
10.697 Ap. Mun. do Districto Federal 1.882:3775000

•12 Ap. Mun. dos Estados 29:8355000
7.546 Apólices dos Estados 3.095:3925500

647 Acções de Bancos 132:0405000
78 Idem de Comp. de Seguros .. 18:8005000

360 Idem de Comp. do Tecidos.. 57:1455000
5.583 Idem de Cias. Diversas .. .. 1.233:2545500

577 Idem dG Cias. de Transportes 65:432$Ô'0Ô
418 Deb. de Cias. de Tecidos. .. 82:8085500

1.029 Deb. de Cias. Diversas .. .. 213:7685000
18 Letras Hypothecarias 6.3005000

3.478 Tit. vend. por alv. de juizes. 391:3945500
1.200 Tit. vendidos a prazo 1.124:100$000

Alpiste nacional, kilo ?9B<> a n„lf000
Bacalháo csP. do Porto, 58 ks.. . 2205000 . 280|O0O
Bacalháo superior, 58 ks  1?ííí„„„ Í-Í*5H„°

50;487 Total 2G.Si 1:0895500

O mercado cambial livre, hontem, regulava em es-
tado fraco e os bancos forneciam letras a 745600 por
libra, a lã?320 por dollar e a 1$005 por franco e
adquiriam coberturas a 73Ç600, a 155020 o a 1$, res-
pectivamente. Os negócios feitos em remessas eram
moderados, fechando o mercado ao meio dia inalte-
rado.

VIGORARAM AS SEGUINTES TAXAS NA ABER-
TURA

A 90 D/V.
Londres. .... 71?500
Nova York , . . 155280
Paris  15003

A' VISTA
Londres 715600
Allemanha,
Paris
Italia 
Portugal . . .
Portugal, prov.
Suécia
Slovaquia . , ,
Hespanha . . .
Hespanha, prov.

65120
15005
15300
$680
56S5

35890
5640

25080
25090

Nova York . .¦ 155320
Hollanda .... 105320
Bclgica. ouro . 35555
Idem, papel . . $711
Suissa. ...... 45920
Rumanin .... 5155
Áustria 25850
Registermark . 35900
B, Aires, papel 85910
Montevidéo . . 6Í250
Dinamarca . . 35370

CABOGRAMMA
Londres. .... 745800

MONTEVIDÉO, 2

Anterior
16.05
15.00

MONTEVIDE'0
FECHAMENTO

Taxa telegraphica;
S/Londres, por £ ouro, t/v..
S/Londres, por £ ouro, t/c.

Hojo
3!»
^9 %

Anterior
39
39 ?i

BOLSA DE TÍTULOS

Nova York
Paris

355370
15010

MERCADO DE MOEDAS
Libra, papel. . . 735588 Idem, prata. ;- •« 25000
Dollar, papel . . 155220 Lira, papel . . 1$299
Idem, prata . . . 155300 Idem, prata . . 1$300
Peso arg., pnpel . 35854 Peso uruguayo. 65200
Escudo, papel . , 5077 Yen . . . . t . :« 4$400
Idem, prata. . . $090 Idem, prata. .. .„¦ 4$400
Franco, papel . . $997 Marco ...... 55400
Idem. prata . . . $962 Idem, prata . ., 55400
Zloty  25850 Peso chileno .' S669
Peseta, papel . . 1$933 Franco suisso . 4$844

MOEDAS EM ESPÉCIE
Os preços verificados hontem, nas casas de cam-

blo, para moedas em espécie (papel), foram os se-
guintes, segundo a tabeliã fenecida pela casa de
cambio Adrião F. Porto:

MOVIMENTO |DE HONTEM
APÓLICES GERAES

30 Uniformisadas .. •
88 Div. emissões, nominaes

2 Div. emissões, nominaes, de 200?..
53 Div. emissões, portador
66 Idem, idom, idem  .. ..

6 Obrig, do Thesouro, 1921
40 Obrig. do Thesouro, 1932

ESTADUAES
34 Obrig. de Minas, 9 %, de 1:000$ ..

115 Minas, decreto 10.246, port., 7 % ,.
18 Minas, 5 %, nominaes  ..

MUNICIPAES
10 Emprest. de 3904, portador .. „ „
27 Emprest. de 1006, portador -

100 Idem. idem, idem  .. ..
100 Emprest. de 1917, portador

2 Emprest. de 1931, portador .. .. .,
5 Idei», idem, idem ., ..
8 Decreto 1.535, portador, 1 % .. ..

12-0 Decreto 1.550. portador, 7 % .. ..
:18 Decreto 1.933. portador, 8 % .. .•

COMPANHIAS
1 Docas de Santos, nominaes ......
DEBENTURES

20 Tecidos Alliança, 1.» sÉrie. ... ...»
POP. ALVARÁ'

56 Obrigações de Minas ,, .„

ÚLTIMOS PREGÕES

Vend.

Moedas:

Uruguayos (Pesos).. ,„ „„
Pesetas (Hespanha)
Liras (Italia)..
Francos (França)
Francos (Suissa)
Francos (Bélgica) .. .. ._
Gudens (Hollanda).. ... ..
Kronnrs (Suécia). .. ... ..
Kroner (Noruegn). .. „ „
Kroner (Dinamarca). ... .,
Dollar (Nova York). ., .,
Dollar (Canadá) „.
Reichsmárk Allemanha)..
Schilling (Áustria)
Coroas (Tcheco Slovaquia).
Dinares (Servia)
Leis (Rumania) .....
Marcos (Finlândia)..
Zlotep (Polônia).. ..
Chilenos (Pesos).. .,
Escudos (Portugal),,
Paraguayos (Pesos) ,
Argentinos (Pesos)..
Libras (Peru)..
Libras (Inglaterra)
Holivianos (Pesos) .. ... .,
Yens (Japão)

Mil réis —Estável
ÁGIO DA PRATA

Prata da Republica.. .'.
Trata do Império  125 %

EM SANTOS
RESUMO DO MERCADO DE CAMBIO

SANTOS. 2. — Durante o dia o Banco do Brasil
comprava libras a 57$000 e dollares a 11$550.

EM PARIS
PARIS, 2.

FECHAMENTO

m.o <•*-*• tv« "o

* ¦ «• en «f«

• o •'» <r» ir* **•

UR «I» *ni .«D». «6

« 'ara an »-» 
'• •?

•;i va ;*t» •» «•'

• •> »:• «i% M «n ct»

Comp.

65900
15980
15270
$998

45700
$070
95800
35400
35100
35100
15$000
155000
55200
2$700
$600
$300
$120
$280

25700
$600
$680

Vend.

8$800
315000
735000

5580
35900

75 %

6$200
2$070
15295
5995

45850
$600

105200
35600
35300
35300
355300
155300
55500
25900
5030
$320
$150
$300

25900
$660
$675

3$900
Ü45000
735600

$650
45200

90 %
145 %

S/Nova York. á vista, por dollar .
S/Londres, á vista, por librn . . ,
S/Italia, á vista, por 100 liras. . .

Hoje
35.26
74.31

129.25

Ant-
15.23
74.22

129.25

E M
LONDRES, 2.

LONDRES

A' vista, p/|ibru:
S/Nova York .. ..S/Genova .. ..
S/Madrid ..
S/Paris.. ..
S'Lisboa .. ,
S/Berlim .. ,
S/Amsterdam
S/Berne.. ..
S/Bruxellas .

ABERTURA (11.06 horas)

«:¦ •:* «r.a at» •>-•

Arlanza
Pnrn mals Informucoe, nobre

PASSAGENS E FRETES
TIIK ROYAL MAIL STliAM

PAOKET CO
01 _ AV KIO IIKANCO _ B3

Telephone: 4-8000

A vista, p/libra
S/Nova York .. ..
S/Genova .. ..
S/Madrid .. .. ;;
S/Paris
. "'Lisboa
S/Berlim
S/Amsterdam.. ,,
S/Berne
S/Bruxellas .. ..

Hoje
4.87.12

57.37
35.87
74.25

110 12
12.19
7.23

15.19
20.98

FECHAMENTO (13.35 horas)-"•'¦--¦ Hoje

4.87.12
57.50
35.87
74.25

110 12
12.21
7.24

15.14
21.02

Fech ant.
4.87.12

57.37
35.87
74.12

110 12
12.19
7.23

15.19
20.98

Feeh. ant.
4.87.12

57.37
85.87
74.12

110 12
12.19
7.23
35.19
20.98

APÓLICES GERAES
Empréstimo de 1903, portador
Uniformisadas, 5 %.. ., .. ..
Div. emissões, nom., ex/juros.
Diversas emissões, portador..
Obrigações do Thesouro, 1921.
Obrigações do Thesouro, 1930.
Obrigações do Thesouro, 1932.
Obrigações Ferroviárias. ...

ESTADUAES
Rio, de 1005000, 4 %.
Rio, de 5005000, 0 
Rio, 8 
Minas, de 1:000$, 5 %, nom...
Idem, idem, portador
Idem, iilem, (decreto 9.082) ..
Idem, idem, 7 %, portador. ..
Rio Grande 1:000$, 8 %¦ .. ..
Obrig. de Minas, 1:000$, port..
Idem, idem, de 2005. dec. 1.934
Idem, idem. de 500$000
Idem. idem. de 200$000

MUNICIPAES
Libras, ouro, 1904, portador..
Idem, idom, nominaes
Empréstimo de 1906, portador
Empréstimo de 1914, portador
Empréstimo de 1917, portador
Empréstimo de 1920, portador
Empréstimo de 1931, portador
Decreto 1.933, port., 8 % .. .,
Decreto 1.535, port., 7 % .. .„
Decreto 1.550, port. 7 % ., :«
Decreto 1.948, port, 7 % .. •„»;
Decreto 1.999, port., 7 % .. .»
Decreto 2.093. port., 8 % .. —>
Deereto 2.097, port., 7 % ., «.
Decreto 2.339, port.. 7 % .-. «.
Decreto 3.264, port., 7 % .. ..
Pref. de P. Alegre, pt., D. 246
Bello Horizonte, 1:000$, 7 %.Bagé, 1:000$, 8 
Pelotas, 8 %...... .. ...

ACÇORS
Banco do Brasil „.
Banco do Commercio, c/d.. .„
Banco Portuguez, portador. ,:,
Banco Portuguez, nominaes .„
Banco Regional
Banco dos Funecionarios .. ..
ílanco Riiavista
Banco Mercantil
Credito Real do Minas

FERRO CARRIL
Victoria e Minas  .,
Minas de S. Jeronymo .„ .„ „

COMPANHIAS
Brasil Industrial. ..„.,.„
Manufactora
America Fabril .. .. I, /...
Progresso Industrial
Tecidos Corcovado
Taubaté
Cometa ..
Confiança .. .
Nova America.
Tecidos Petropoíitana
Tecidos Alliança. .. ,
Industrial Campista..

SEGUROS

• •• ti *« ia• •••• •• *•
* •• *• •• • a

8105000¦ 8125000
8175000

1:0285000
9925000

1:015$000

1045000

6S05000
6805000
8365000

:0005000
1865500
4955000

4605000

1555000

1535000
151$000
1915000
1955000

1945000

1665000
1705000
4455000
8355000

S60$000

3855000
1905000
1455000

485000

115Ç000

4705000

2125000
1805000
855000

270$000
1405000

8105000
8125000
8005000
8155000
8105000

1:0225000
1:0245000

9975000
8305000
6S05000

4505000
1545000
1555000
1515000
1905000
191S000
1095500
1715000
1975000

2285000

US$000

9975000

Comp

8085000
8085000
8165000

1:022500o
9905000

l:020500n

1035000
3IO$(iliil
4GO500O
6985000
6785000

8355000
soosooo
0975000
1803000
4925000
1965000

4505000
480$0Ú0

1545000
15035000
1505000
1895000
1945"00
1095500
109500*1
1655000
1695000
1925000
165$000

1685000

MERCADO DE CEREAES
Regularam as cotações abaixo para os diversos ge-ncros no mercado atacadista.

Arroz agulha nmarellão, 60 ks. .
Arroz especial, brilhado, 60 ks. .
Arroz agulha de 1.", bril.. 60 ks..
Arroz agulha especial. 00 ks.
Arroz agulha do 1.», 60 ks. . . .
Arroz agulha de 2."», 60 ks. . . .Arroz agulha do 3.*, 60 ka. . . .Arroz japonez especial, 60 ks. , .Arroz japonez de l.«, 60 ks. . . .Arroz japonez de 2.*, 60 ks. . . .Arroz japonez de 3.", 60 ks. . . .Anga, 00 kilos
Alfaia nacional ou estrong.; kiío.Amendoim cm casca, 26 ks. . . .Alhos nacionaes, cento * ; ,Alhos estrangeiros, cento '. .

ALGODÃO
O mercado de algodão hontem,

abriu e regulava em estado dn fir-
meza, porém, as cotações não nc-
cusaram alterações de interesso.
As operações fechadas sobre o gc-nero em rama foram reduzidas,
apresentando-se o stoek cm alta.
O mercado fechou firme e sem
maior actividade.

COTAÇÕES

(Por 10 kilos, Rio "tcrnis")

Preços para entregas futuras:
Seridó . . T. 8 525000 T. 4 60$500
Sertões. . T 3 505500 T. 5 48$000
Coará. . . T. 3 Nom. T. 5 48$000
Mattas . . T. 3 Nom. T. 5 455000

Posto cm S Paulo, por 10 kilos,
para entregas futuras:
Paulista . T. 3 Nom. T. 5 Nom.

COTAÇÕES DA JUNTA DOS
CORRETORES

(Entregas Immediatas'!
Seridó . T. 3 51$000 T 5 495500'
Sertões. . T. 3 495500 T. 5 475500
Ceará. . T. 3 Nom. T. 5 47$500
Paulista . T. 3 Nom. T. 5 Nom.
Mattas . T. 3 Nom, T. 5 44$000

MOVIMENTO DO DIA 1
Fardos

Minimo
705000 a
705000 a
635000 a
GGSO00 a
625000 a
52$000 a
425000 a
51$000 a
48$000 a
455000 a
385000 a

— Nominal —
$380 a $400

18$00Ü a 2O5UO0
45000 a 65000
85000 a 9ÍÜ00

Máximo
725000
725000
66.Í0O0
685000
645000
665000
48$000
525000
495000
4Ü$Ü00
405000

Bacalháo oscamado, 58 ks.
Banha de Porto Alegre, caixa.

140$000 a 145$000
172$000 a 175$000

Outras marcas, 20 kilos 1005000 a 162$000
Idem, ídcíi, de 1 a 2 kilos.
Banha de Laguna, caixa
Banha de Itajahy, caixa
Idem, de 20 kilos
Batatas do interior, kilo
Batatas do sul, kilo
Cebolas nacionaes kilo
Cebolas do sul, kilo
Cebolas do sul, caixa
Ervilha, kilo •
Farinha de mandioca, esp., P. Al.
Farinrha de mandioca, fina, P. Al.
Farinha de mandioca, entre.. 50 k.
Farinha de mandioca, gr„ 50 ks-.
Feijão preto espec, novo, 60 ks..
Feijão preto min-, nom., (iü ks. .
Feijão branco. 60 ks. ..... .
Fnijão enxofro, 60 ks  •
Feijão manteiga, novo, 60 ks. . .
Feijão mulntinho, 60 ks. , . , •
Feijão fradinho nacional, 60 ks..

1055000 a 1685009
1G1SOO0 a 162$0()O
1725000 a 175500O
1635000 a 1645000

$500 a
$460 a
$600 a
$500 a

805000 a
25300 a

185500 a
165500 a
145500 a
135500 a
295000 a
185000 a
285000 a

$680
$600
$700
$550

885001)
85000
195000
175000
15$0U()
14500(1
305000
215000
375000

Nominal —
.185000 a
225000 a
S4$000 a

Fubá mimoso, 20 kilos 125000 a
Fubá extra, 20 kilos 2-15000 a
Grão de bico, kilo 2?600 a
Lentilhas, 60 kilos , 385000 a
Lingua defumada, uma 25200 a
Lombo de porco salg., miri., kilo. 2S200 a
Lombo do ,iorco, salg., do sul, kilo 1?500 a
Herva matte kilo 5600 a
Manteiga do interior, kilo. ... 4S600 a
Manteiga do sul, kilo 45200 a
Milho Cattete vermelho, 00 ks. 165500 a
Milho Cattete, amarello. 00 ks. 155500 a
Milho Cattete, mesclado, 00 ks. 14Ç00Q a
Polvilho do norte, kilo $500 a
Polvilho do sul, kiin $350 a
Tapioca. kilo $450 a
Toucinho mineiro, kilo 3Ç800 a
Toucinho paulista, kilo 2*300 a
Toucinho dc fümeiro, kilo . . 2SOno a
Xarque, mantas p. nacional, kilo. 25000 a
Xarque. patos e mantas, min., kl. 15800 a
Xarque, pntos e mantas do sul, k. 15800 a

405000
275000
3651100
125500
23500O

2$700
40500O
3?500
2$400
15800
$700

•15800
45500
175000
165000
145500
$G0O
?4U0
?600
15900
2540O
2?2(I0
252OO
159(10
1591)0

Operações a termo
Durante o mez de janeiro do

corrento unno, -foram registra-
das r.u Junta dos Corretores,
118.000 saccas de café 
2.226.769 kilos de algodão em
rama. Estes registros produzi-
ram a renda de 18:4505700, so-
bre operações a termo dos mes-
mos produetos. sendo essa quan-
tia recolhida aos cofres publi-
cos.

1.98
2.03

1.35
2.00

1.88
1.94
1.98
2,03

F.ant.
1. $H
1.81
1.98
2.03

Crystai

COTAÇÕES
(Por 60 kilos)

novo do
Campos . . ,

Branco crystaL
Demerara ...
Mascavo, , . .
i-- jacto ...
Kascavinho . .

Nominal —
505500 a 615000
475500 a 485500
425000 a 445000

Nominal —

Stoek em 31. „«.... 4.854
Entradas:

Do Maranhão. , y 680
De Natal. .... 603
Da Parahyba. .. . 278 1.563

Total..  45.417
Saidas. ...,.,.,„„ 143

850$000

3805000
1805000

338$000
1355000

47$000
5'influiu
4705000
2505000

105000
113$000

4505000
3605000
20350CO

755000
4005000
905000
10500c

Stoek cm 1.. .. .. „ „,

EM S. PAULO
S. PAULO, 2

UNICA CHAMADA

Comp.
Kntrcga om fev. . n/c." em março n/c.* em abril. n/c-** em maio. 595000" em junho 56$000' em julho. 59$000

N5o houve vendas.
Mercado calmo.

EM PERNAMBUCO
RECIFE, 2.

6.274

Vend
n/c-
n/c,
n/c
n/c
n/e
n/c.

MOVIMENTO DO DIA 1
Saccas

Stoek cm 31 ., ., .. 77.847
Saidas. ... ... ... M „ 2.184

Stoek em 1.. ^ „ .„ 75.663

o fechamento

Mercado ....
1.1 sorte, comp.. ,.Entradas:

Desde hontem . ,.
De 1.° de set. p. .

Exportação:

De Santos ....
Existência em sac'-

cas de 80 ks. . .

Preço por ISks
Hoja Ant.

Estav Estav
57$000 57$000

Saccns de 80 ks
700 1,000

148.500 147.800

Fardos do 180 ks
100 

24.200

Não houve entradas.

EM S. PAULO
S. PAULO. 2. — Não houve co-

tações neste mercado.

PREÇO DO DISPONÍVEL
Branco crystai . —Nominal —
Somenos 495500 a 505000
Mascavo 42Ç500 a 43$000

EM PERNAMBUCO
RECIFE, 2.

Por 15 kilos
Hojo Ant

, . Firme FirmeMercado . . . .
Entradas:

Desde hontem .
Do l.o de set. p.

Exportação:
Rio do Janeiro.

Saccas do 60 ks
. 13.700 24.200
3.234.600 3.220-900

3.700 —

" em julho." ein set. .
Mercado firme.
Alta de 3 pontos, desde o fecha

mento anterior
NOVA YORK, 2.

ABERTURA
Hoje

Entrega em março
" em maio.
" em julho." em set. .

Mercado estável.
Inalterado desde

anterior.~~~ 
TRIGO"""

PREÇO DO FARELLO DE TRIGO
Por 36 kilos

Moinho InglcEi
Farello . . .
Farellinho. .
Remoido . ,
Triguilho . .
Aveia, 40 ks.

Moinho Fluminense:
Farello . . . 7$500 a
Farellinho. ..
Remoido. . .
Triguilho . .

Moinho da Luz
Farello . . .
Farellinho. .
Remoido . .
Tritruilho .

7$500 a 85000
75500 a 85000
95500 a 105000

12$500 a 135500
a 13$000

8$00&
75500 a 8$00O
9$500 a 105000

12?500 a 13550O

7$000 a 7$500
7$000 a 7$50O
05500 a 10$00O

125000 a 125500
MERCADO DE FARINHA DE

TRIGO DA CAPITAL FEDERAL
,, . , , Por sncc*
Mainho Inglez;

•Semolina. .. ... ...
Buda
Soberana." .. .". 

"

Nacional
Moinho Fluminense;

Semolina. ..

33$500
315500
S0550O
295500

TELEGRAMMA F|I N A N CI A LTaxa de desconto;
Banco da Inglaterra
Hunco da Krcnça. ..' .. 

*" '.]

linnco ila Italia ,... .. 
**

Hnnro dn Heipanha, .. ,.* 
'.'.

Banco dn Allemanha .." .".* 
'.'.

Eni Londres. 3 mezes, . .
Em Nova VÚrk, 3 metei, 

't/v..

Fech.
2
2 %
4
0
4
6/16

Ant.
2
2 Vi
4
6
4
5/ Ifi

tt

Argos
ul America

Previdente.. ....**
Sagres .. .. 

'.'. " '' 
V " '.'.

Guanabara
Garantia _
Diamantifera.

COMPANHÍÀs'raVERSÀs
Docas de Santos, portador. ..Docas de Santos, nominaes ..
Sul Mineira de Electricidade..
Radio Tel. Brasileira  15O.?00OHollerith ....
Terras o Colôiiizaçfiô

2:6305000
6005000

4005000

4$000

23350OO
2295000

Usinas Nacionaes
Docas da Bahia .' 

".'

B. I. dc Construcção
DEBENTURES

Mercado
Manufactora .. .[
Tecidos Alliança!.'
Docas dc Santos.. 

'.'.

Antarctica Paulista..
Novn América
Sa.r; i:í!c.-:a 

'.'. '.'. '-'

Dellai Arte» .

115000

170$000

210íf000
155$000

955000
70$OOo

2:600$000
490$000

2:(i0U5O.ü«
8025000
905000
905000

2315000

1905000

l.*270$000
105000

24.500

Foram abatidas do consumo dedois dias, 600 saccas de 80 kilos.
EM LIVERPOOL

LIVERPOOL, 2,
FECHAMENTO

Mercado Cal
Pernambuco Fair."
Macelõ Fair . . .
São Paulo Fair*
Am. Fuiiy Middl.i

Am. Futures:
Entrega em março" , em maio." «m julho." em out.

1 ?ònPtonÍVel 
brasileiro - Bai*a de

1 ?o'ntonÍVel 
amer5cano " Baixa de

Termo americano
pontos.

Hoje F. ant,
;almo Estav
6.76 6.77
C.76 G.77
6.91 6.92
7.06 7.07

6.78 6.83
6.72 6.77
6.68 6.73
6.58 6.63

Baixa de 5

EM NOVA YORK
NOVA YORK, 2

ABERTURA

Hoje F. ant

Santos  8.500 200
Sul do Brasil. . . 39.000 600
Existência L*m sae-

cas do 60 ks.. 2.003.600 2.040.600
EM LONDRES

LONDRES, 2.
FECHAMENTO

_ Hoje F.ant
i/ntrega cm março 4/2 Ys 4/2" em maio. 4/4 

" 
4/3 %cm agosto 4/6 4/G"• em set. . 4/6 4/6

EM NOVA YORK
NOVA YORK. 1.

FECHAMENTO

,1 H°iflümtregn em março 1.88" em maio. I.94

Especial.
Bõa Sorte .,
Diamantina..
S. Leopoldo.,

Moinho da Luz
Semolina. ..
£"*•Tres Coroas.Bi,i!1Ia"te  ^.„ou«EM BUENOS AIRES
BUENOS AIRES, 1.

FECHAMENTO
Hoje F. anc

33$50(!
315500
305500
29$500
295500

335500
315500
305500
295500

Por 100 kilos:
Entrega em fev. .

em março
em maio.

Mercado
Disponível,' t'ypò

Barlettn para o
Brasil . . . . . «.40

EM CHICAGO
CHICAGO, 1.

6.09
6.17
6.32

A. est.

6.09
6.18
6.3a

Estar.

'9-A9

F- ant.
1.85
1.91

Preço por bushel;
ümtrega em mnio." em julho.

Hojo F.ant,

96.12
83.50

36.37,
88.6JÍ

Exportação de Café

Amer. Futures:
Entrega em março 12.27

em maio. 12^34
l em julho. Vi.35

o mout. . 12.26
Commercio de caracter normhavendo vendas na Wall Streetdo estrangeiro.
Baixa de 4 a 5 pontos, desdefechamento anterior.

12.31
12.38
12.39
12.31

normal,
e

SOOSOOO|
25090

2075000
2085000
1455000
180ÍOOO
39-J5000

1 MMlIíllllU
105$oon
2105000

ASSUCAR
Abriu • funecionou liontem omercado de assucar cin condiçõus

firmes c os negócios quu sc fUe-ram apresentaram vulto modera-
do. Nfio dpnportaram maior inte-
rosso as cotações, quo Ke cotavam
sustentadas, apenaa o Mascavoa
aceusou alta do 2f, fechando inal-
terado o mnicndo

• * *
• ¦ •

to ÍÍSg Jane^ri-SX ITã^TTr^ T'necida pelo Centro do Caf6, quTso'vTil[ seTuir:63^13110* 
f°T~

Exportadores:
Hard Rnnd & Cia
Ornstein & cia ..
Sinner & Cia .' . 

" 

A. Jabour & Cia.
Theodor Wille & Cia'ud". 

" " " "" " 
Vivacqua Irmãos S A. *
Mc Kinlay S. A. .'. . 

'.". * "
Marcellino Martins'Fiihò*&"cià 

"* " " r
Leon Israel Company S ** 

*" 
E. G. Fontes & Cia. ..'..'." 

" "

Rebello Alves & Cin. 
" "* "* *"

Souza Pimentel & Cia*. '
American Coffee Corporation
Companhia Nacional de Comm'e'rc'iõ dè Café*José Guarino
Pinto Lopes & Cia. Ltd.'.' 
Pinheiro Ladeira & (Jia.
Sociedade Exportadora de CilfdV Arbuckle &. Cia. 
Castro Silva & Ci'á. 
S. Pereira & Cia. 
Companhia Cafeeira de'Minas'Geraes
Norton Megaw & Co. Ltd
Serafim Fernandes
Paiva Nunes & Ciu ."
Fábio Netto
Hadjes & Cla, Ltd.
Luigi Bozzo (TErminiò
Mario Telles,.
Ernesto Rignenbnck
Fraga, trmão &. Cia. Ltd.
Coelho Duarte & Ciu... 
Departamontó Nacional dô Cnfó 

" "
Kutundu & Cla.,. '' "

• • • • « ¦

Saccas
22.922
20.456
17.984
17.380
17.344
14.011
9.684
9.221
9.051
8.683
7.050
5.939
5.500
4.211
4.058
3.664
3.603
2.625
2.575
1.576
1.160
1.368
1.200
1.035

703
700
600
600
•100
125
100
40
20

•COTAI,

106.580
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\ LEILÃO JUDICIAL - MASSA FALLIDA DE CANELLAS & COMPANHIA
DROGARIA

A'-

ÍOO — Rua General Camara ÍOO
Variado e grande sortimento

de drogas diversas, nacionaes
e estrangeiras. Especialidades
pharm aceuticas. Grande quanti-
dade de essencia3. Grande sorti-
mento de tinturas diversas. Vi-
nhos reconstituintes. Produetos

Devidamente autorizado

chimicos. Variado sortimento de
injecções nacionaes e estrangei-
ras. Essências diversas. Gazes,
Algodão hydrophilo. Fundas.
Cintas. Saccos de borracha. Se-
ringas. Agulhas para seringas.
Xaropes diversos. Depurativos.

pelo Exmo. Sr. Dr. Liquidatario, cuja

CIDADE Esponjas. Chupetas. Irrigadores.
Desinfectantes. Purgativos, etc

MOVEIS E ARMAÇÕES
(amaro Cavalcante cidade) Cofre de ferro "Milners".

Eua da Quitanda, 30 — Tel. 23-4*)8o Archivos de aço. Machina de
Proposto horacio bahia calcular "Danton". Cofre de fer-

fallencia se processa pelo Juizo da 6a Vara Civel e com a assistência do

ro nacional. Secretarias ameri»
canas. Barcaux ministre. Arma-
ções de imbuya envidraçadas
com portas de correr. Balcões vi-
trine. Escrivaninha. Cadeiras pa-
ra secretária. Armações de pra-
teleiras, etc, etc.

Exmo. Sr. Dr. Curador

Vendera em Leilão, Segunda-feira, 18 de Fevereiro de 1935, ãs 2 horas da tarde
A'

100-RUA GENERAL CAMARA-IOO
SIGNAE DE 20%.

ECON --!um IRIA
DIARIO DE NOTICIAS — Rio, 2 de Fevereiro de 1!>35

O mercado tle café disponivel
Tião funecionou ainda hontem, man-
tendo-se era condições de greve pa-
cifica, até a resolução do D. N. C.

O mercado a termo funecionou.
¦n&o cotado e paralysado, tendo si-
do negociadas fora da Bolsa 3.500
saccas do produeto.

COTAÇÕES POR 10 KILOS
! Typo  S/cotaçio

Typo 4 ...... •• S/cotaçao
Typo 5 .. .. .. •• S/cotação
Typo 6 ..  S/cotaçao
Typo 7 ..  S/cotaçao
Typo  S/eotação

O typo 7 o anno passado foi co-
tado a 13Ç600.

MOVIMENTO DO DIA 1Saccas

gtock em 31. ... ..
Entradas:

Pela Leopoldina. ,
Pela Central. . .
Regnls. mineiros .
Reg. Est. do Rio .
Regul. Esp. Santo.

4.678
1.950

130
600
587

Total.. ..
Saidas:

Cabotagem

463.767

7.845

471.612

NO HAVRE
HAVRE. 2.

ÚNICA CHAMADA
Hoje P. ani

Entrega em março 141 Vi 140 %
" em maio. 140 Vs. 139 %
" em julho. 140 Vs. 139
" em set. . 140 Vi 140

Vendas do dia . . 2.000 5.000
Mercado Estav. A. est

Alta de % a % frs., desde o íe-
chamento anterior.

LEILÕES DE

PENHORES

975

Total.. .. .. .-. «-• .»-•:
Consumo local . 600
Café retirado pelo

; D. N. C. . . . Z'511

470.637

.011

AMANHÃ AMANHÃ
Segunda-feira, 4 de Fe-

vereiro de 1935
AO MEIO DIA

LEILÃO
DE

467.626
622.764

7.845
Stock em 1.. ., ,. ..
Idem, anno passado .
'.Entradas geraes «ml.
De í." de julho  7.84o
Idem, anno passado . . . 1-662.287
Saidas geraes em 1 „ .. »™
Bel.» de julho ... .:«gM
Idem, anno passado . . . M"»-***
Rev. ao stock em julho. 30.6/u
Ret. do mercado desde 1.*

de fevereiro  2.511

MERCADO A TERMO
(Por 10 kilos)

1." cot.
n/c.
n/c,

2." cotMezes:
fevereiro. , .
Slurço ....
Abril
Msiü
Junho ....
Julho, ....
.Vendas do dia .

Mercado paralysado.
EM S. PAULO

S. PAULO, 2. — Entradas de ca-
fé; áté ás 12 horas

n/c.
n/c.
n/c
n/c.

3.500

Em Jundiahy, pela
Estrada Faulista

Em S Paulo, pela
Sorocabnna. . .

Hoje

15.000

Ant

16.000

14.000 7.000

29.000 23.000Total. ....
EM SANTOS

SANTOS, 2.
ÚNICA CHAMADA

Contracu "A", typo 4 mole:
Hoje

18$200
18Ç225
18Ç250
17-975
17?!)7õ
17Ç075
17S97&
17Ç975
17Ç975

DE

LEVY GOMES & COMP,
MATRIZ

Travessa do Rosário, 13
Importante leilão

DE
RICAS E VALIOSAS

JÓIAS
com brilhantes e outras pedras
preolosas, anneis, broches, pulsei-
ras, pares de bichas, barretes, cor-

does, relógios, correntes, etc.

F.SfiLGRDfl

F.ant
18J200
28?225
18$250
17$975
17?975
17$975
17$D75
17$975
17Ç97B

Calmo Paral

Entrega cm fev. .
" em março
" ein abril.
* em maio.
" cm junho." em julho." em agosto
¦ cm set. .
" cm out. .

Vendas cunhecidas
Mercado

¦L FECHAMENTO DO CAFE
Mercado — Hoje, calmo; ante.

rior, calmo; anno passado, firme.
Typo 4. disponivel, por 10 ks. -

Hoje, 17fl00; anterior. 17&100; an^
no passado, 145900.

Embarques — Hoje, 15.131 sac-
cas; anterior, 49.892; anno passa-
<Jo, 14.894.

Entra.las até ás 14 horas — Ho-
je, 19.332 saccas; anterior, 26.G71;
mino passado, 32.512.

Existência de hontem por embar-
car, 1.459.725; anterior, 1.455-524;
urino passado, 1.805.934 saccas.

Saidas — Para os Estados Uni-
dos, 20.231 saccas.

EM VICTORIA
VICTORIA, 2. — Não hr.uve co-

tnijòes nesta praça, ficando o dis-
pnnlvel %, por 10 kiloa, a ÜSS00.

ESTATÍSTICA DO CAFÉ EM 2
Sacca »

Em «ttick  139.293

BEHNAEDINO REBELLO

(Proposto)
Escriptorio & rua Republica do
Peru n. 10, sobrado (antiga da
AssemabVéa). Telephone: 23-5277.

AUTORIZADO
Venderá em leilão

AMANHÃ
Segunda-feira, 4 de Fe-

vereiro de 1935
Ao meio dia

Travessa do Rosário, 13
todas as Jolas acima menciona-
das, pertencentes ás cautelas Já
vencidas e nao resgatadas, po-
dendo os senhores mutuários res-
gatal-as ou reformaV-as até a hora
do leilão.

NOTA — Os srs. compradores
examinem bem antes de comprar
para nâo haver duvidas. As re-
clamações só «rão attendidas no
acto da arrematação.

Nfio houve entradm n»m ••idaa.l

CATALOGO
1—145468—1 anel de ouro bran-

co, com 1 pedra, pesando 9
uraramas.

2—H6721—1 anel de ouro com
monogramma, pesando nove
grammas.

3—150461— 1 berloque de ouro,
com diamantes, faltando dl-
tos, pesando 12 grammas.

4—150499—1 alllança de ouro.
pesando 7 grammas.

8—160566—1 corrente de ouro.
peinndo 21 gram mns.

0—152449—1 corrente de ouro.
drfe'tuosa. pesando 21 gram-
mas.

7—152754—1 collar com medalha
de ouro, pesando 0 grammas.

8—153322—1 alfinete de ouro e
platina «om pedras, 1 bri-

lhante e diamantes e 1 dito
de ouro com 1 pérola e um
brilhante.

9—153382—1 medalha de ouro,
premio, pesando 12 grammas.

10—1õ3394t—2 allianças e 3 me-
dalhas tudo de ouro, pesan-
do 12 grammas.

11—153763—1 anel e 1 colhu', tu-
do de ouro, pesando 17 gram-
mas.

13—156209—1 corrente e 1 botáo
com 1 diamante, tudo de ou-
ro, pesando 11 grammas; um
botão e 1 anel com 1 pedra,
tudo de ouro baixo, pesando

grammas.
14—156160—1 relógio de ouro

baixo, Omega, n. 6.433.990,
com mostrador defeituoso e 1
corrento de ouro ,e platina,
pesando 6 grammas.

17—151887—1 reiogio de ouro,
Omega, n. 3.852.819, cora
monogramma, e 1 corrente de
ouro, pesando 14 grammas.

18—157510—1 corrento de ouro,
pesando 8 grammas, e 1 re-
logio de metal, Omega, nu-
mero 2.841.520, deíeituoso.

10—187530—1 relógio do metal,
Omega, n. 8.685.609.

20—157535—1 par de botões de
ouro com 2 pedras, pesando

grammas.
22—107567—1 alfinete de ouro,

com 2 brilhantes, diamantes
e pedras.

24—187608—1 relógio de ouro, La
Malsonnette, n. 135.398.

25—157625—1 relógio de metei,
Waltham, n. 5.686.140.

20—157643—1 anel de ouro com
diamantes e 1 pérola falsa, e
l dito de dito e prata com
8 brilhantes o 1 pedra azul.

28—13*7662—1 relógio de metal,
Cyma, n. 153.590.

20—lb7680—1 alliança de ouro,
pesando 3 grammas.

80—157683—1 relógio de nickel,
Omega, n. 7.314.820, coro
mostrador defeituoso, e um
collar com medalha de ouro,
pesando 2 grammas.

31—157692—1 relógio de metal,
Vulcain, n. 277.195.

33—157700—1 relógio de ouro,
Diva, n. 163.140, defeituoso,
com fita e vidro partido.

33 157703—1 anel de ouro com
1 brilhante e 2 pedras.

34—157745—1 pulseira defeituosa.
1 collar, 1 mosquetao e um
par de bichas com pedrtis.
tudo de ouro, pesando sete
grammas.

36—157771—1 relógio de metal.
Elgln, n. 7.899.027.

37—157806—1 corrente de ouro,
com argola de metal, pesan-
do 6 grammas.

38—157812—1 rologio de metal,
Omega, n. 7.368.124, defel-
tuoso.

39—157817—1 anel de ouro baixo
com 1 brilhante.

40—157850—1 relógio de prata,
Omega, n. 4.534.327. defel-
tuoso.

41—157859—1 collar de ouro, po-
sando 2 grammas.

42—157879—1 reiogio de metal.
Cyma, n. 6.314.250, e 1 botão
de ouro, e platina com 1 br*-
lhante.

43—157883—1 relógio de metal.
Alvo, defeituoso, n. 467.081,
com pulseira de couro.

44—157904—1 anel de platina
com 1 brilhante.

*b—157906—1 broche de ouro com
1 pedra.

40—157917—1 relógio de prata.
Longines, n. 4.197.192.

47—157919—1 relógio de metal,
n. 379.937.

43—157921—1 relógio de metal.
Corgemont, n. 193, e 1 collar
de ouro baixo, com moaasque-
tio de metal, pesando tres
grammas.

4D—157928—1 cigarreira de prata,
com monogramma.

61—157964—1 relógio de metal,
Levis, n. 923.401.

52—157945—1 re!o»glo de nlckc'..
Alslnnl, sem numero.

52—157945—1 relcgio de ouro.
Astro, n. 50.490, com pul-
seira de fita.

65—158030—1 relógio de prata.
Cyma, n. 0125.941, com pul-
6elra dc metal.

56—158037—1 relógio de nickel.
Election. n. 190.2*3.

57—150054 -1 relógio de meta],
Agemo, com pulseira do
couro.

60—158084—1 collar defeituoso, r
1 anel com 1 pedra, tudo do
ouro. pesando 4 (çramnias.

69—158095—1 relógio de metal
Invicta, n. '78, com pulsclrn
«•e couro.

60—158126—1 relógio de prata
Omega, n. 5.712.661, com
vidro partido.

61—158128—1 relógio de metal,
Levla, deíeituoso, n. 669.141
para pulso, faltando 1 pon-
teiro.

62—158157—1 alllança de ouro,
posando 2 grammas.

04—161617—2 relógios de metal,
Corgemont Watch, numeras
828.200 e 828.889.

65—158202—1 monogramma de
ouro baixo, com brilhantes,
pesando 4 grammas. *

66—158236—1 relógio de prata,
Corgemont, n. 828.864.

67—138102—1 par de bichas de
ouro e platina com 3 bri-
lhantes, diamantes e pedras
encarnadas.

68—158266—1 relógio de metal,
Agemo, oom pulseira de
couro.

69—158279—1 anel e 1 alfinete de
ouro e ouro baixo com um
brilhante em cada.

70—158309—1 anel de ouro com
1 brilhante.

71—158310—1 alllança de ouro,
pesando 3 grartntnas.

72—158314—1 par de bichas de
ouro, com pedras, pesando 2
grammas.

73—158343—1 reolglo de ouro,
n. 18.291, deíeituoso, com
pulseira de fita.

74—160801—1 anel de ouxo com
3 brilhantes.

75—158353—1 relógio de nickel,
Omega, n. 8.019.310.

70—158364—1 pulseira de ouro
com medalha do metal, pe»
sando tudo 13 grammas.

77—158305—1 alfinete de ouro,
com 1 pérola.

78—158386—1 anel de ouro com
monogramma, pesando clnco
graimmas.

70 158440—1 relógio de metal,
Levis, n. 541.638, com pul-
seira de couro, defeituoso.

80—158448—1 relógio de meÇal,
Vulcain, n. 600.621, com
pulseira de fita.

Oi—145228—1 relógio de ouro bai-
xo, Waltiham, n. 122.624, de-
feltuoso, sem vidro, e 1 dito
de ouro, Tavannes Watch.
n. 1.108.445, defeituoso, com
pulseira ae couro.

82—158406—10 agulhas para m-
Jecçíio.

83—158473—1 relógio de metal.
Agemo, n. 3.

04—158500—1 relógio de ouro,
n. 5.415, defeituoso, e um
alfinete de dito com brllhan-

83—149325—1 anel de ouro bran-
co, com 1 brilhante, e duas
pedra3.

86—158516—1 relógio de metal,
Levis, n. 827.774, defeituoso

87—158519—1 relógio pulseira de
ouro e fita, Pery, numero
12.400, defe.tuoso.

88—158501—1 relógio de prata.
Election, n. 1.457.

00—169419—1 alfinete de ouro
com 1 pedra circulada de bri-
lhantes. e 1 anel de dito.
com 5 brilhantes.

01—158532—1 collar de ouro
branco com pequenas pérola*
e medalha de ouro e madre-
pérola cova ditas.

02—158583—1 relógio de ouro
branco, n. 6.460. com, dia-
mantes, faltando ditos e pul-
eelra de fita.

03—158599—1 alllança e 1 pulse!-
ra nom Inscripçâo, tudo de
ouro baixo, pesando 5 gram-
ruas.

84,—-158606—1 corrente de j>latl-
na, pesando 7 grannnas, um
collar com medalha de ouro,
com pérolas e 1 pedra, pesan-
do 20 grammas,

95—138608—1 alllança e 1 anel
com monogramma, tudo de
ouro, pesando 9 grammas.

96—158615—1 reiogio de metal.
Omega, n. 7.076.814, com
monogramma, defeituoso.

93—153652—1 relógio de ouro,
Pateck, n. 812.784.

09—158658—5 brilhantes aflitos,
pesando 33 pontos

100—158572—1 anel do plitina
com 1 brilhante.

101—158677—1 relógio de ouro,
n. 36.767, defeituoso, para
pulto.

102—158087—1 anel de ouro t>M-
xo coni brilhantes e 1 pedra.

103 -158389—1 saJva com mono-
gramma e 1 colher parn pnl
xe, tudo de prata, pesando
GOO Rrammas.

104-158704—1 barrete de ouro e
platina com diamantes e 1 pe-
dra verde, pesando 6 gram-
mas.

122-

123-

105—158744—1 alllança de ouro
baixo, pesando 4 grammas.

108—158750—1 medalha de ouro,
premio, oom fita, pesando 10
grammas.

107—166873—1 cofre de ferro para
Jolas, com segredo, com 1 pe-
queno defeito.

108—155521—1 turibulo e diversas
lâmpadas de prata, metal n
ferro, pesando tudo 8.600
grammas.

110—158755—1 vaso de chrlstofle.
usado.

111—158779—1 anel de ouro com
1 brilhante.

112—158781—1 reiogio pulseira de
ouro, Movado, n. 9.754, com
Inacrlpçfiaõ.

113—158788—1 anel de ouro bran-
co, com 1 brilhante.

11-4—158792—1 relógio de ouro bai-
xo, Zenltti, n. 246.027, amas-
sado.

115—158799—1 pulseira de ouro
baixo, com brilhantes e 1 po
dra, pesando 9 gramma*.

116—158806—1 anel de ouro com
1 brilhante.

117—158809—1 relógio de metaí,
Cyma, n. 153.378, com pul-
seira de couro, defeituoso.

118 158818—1 relógio de ouro.
Diva, n. 109.417, defeituoso,
com pulseira de fita.

119—158825—2 alfinetes de ouro,
com 1 brilhante e diamante».

120—158830—1 collar de ouro bai-
xo, pesando 3 grammas.

121—158835—1 anel de ouro com
1 pedra, pesando 10 gram-
mas.
158845—1 pulseira e 1 anel
com monoaagramma, tudo de
ouro, pesando 35 grammas. e
1 anel de platina com um
brilhante.
-158854—3 alfinetes e 4 bo-
toes, tudo de ouro, pesando
15 grammas.

124—158881—1 anol de ouro com
1 brilhante e diamantes.

125—168371—1 par de bichas e 1
pendente do prata, feltlo an-
tigo, com r.edras verdes e dl-
tas brancas.

126—158904—1 par de bichas de
ouro e platina com diamantes
e pedras.

127—160884—1 anel de platina com
brilhante e ditos menores,

e 1 dito de piata com 1 dito.
129—158938—1 cruz de ouro e pia-

tina com brilhantes, e collar
de metei.

131—188949—1 caneta tinteiro de
ouro e metal, 1 anel de dito
com 1 brilhante e 2 diaman-
tes. 1 dito de prata com 3
brilhantes, e 1 relógio de nl-
ckel, Omega, n. 6.902.148,
defeituoso.

132—158956—1 anel de ouro com
brilhantes e 1 pedra verde.

133—158986—1 relógio de metal.
n. 8.915, com pulseira de
fita.

134—158990—1 relógio de platina.
Vulcain, com brilhantes, para
pulso.

135—158999—1 par de botões de
ouro o platina com 2 brll-
lhantes e diamantes.

136—159039—1 anel de outo com
1 brilhante e 2 pedras.

137—159055—1 reiogio de ouro,
Metoda, n. 422.465.

138—159076—1 anel de ouro e pia-
tina com 1 brilhante.

139—150093—1 relógio de metal,
Vulcain, n. 2.208.333, ieíel-
tuoso. «

140—159098—1 caneta tlntslvo de
ouro e metal, defeituosa, 1
corrente de ouro, pesando 6
grammas, e 1 alfineta de
ouro e platina com 2 bri-
lhantes e diamantes.

141—159126—1 p4 de prata para
peixe, pesando 166 grammaf.

143—159131—1 relógio de metal,
Brasil, n. 7.633.207, com pul-
seira de couro.

144—159153—1 relógio de metal,
branco, n. 79 621.

145—169154—1 anel de ouro e pia-
tina com 1 brilhante e dia-
mantes

146—159156—1 anel do ouro com
1 brilhante e pwlv.is, faltan-
do 1 dita.

147—159161—1 brocho de ouro com
pedras e diamantes, faltando
pedras, e 1 relógio pulseira
de ouro e fita. n. 66.232. com
brilhantes e inacrlpçlo.

148—169184—1 reiogio de motal.
Levis, n. 539.913.

119—159186—1 corrente com me-
dalhft dc ouro e platina com
diamantes e madreperola, com
argola e mosquetílo do metal,
pesando 10 grammas.

150—100003—1 ani-1 dc platina com
1 brilhante » 1 dito de miro
cum 1 dito.

151—159187—2 castlçaes de prata,
pesando 1.050 grammas.

152—159103—1 medalha de ouro
com Inscripçâo, pesando 21|2
grammas.

153—159216—1 relógio de ouro.
Slam, n. 274.284, amassado.
e 1 chatelaine de ouro baixo,
pesando 9 grammas, e uma
medalha de metal,

15-1—159221—1 atflnete de ouro
e platina com brilhante.

156—159227—1 reiogio de ouro,
Omega, n. 6.453.823, delei-
tuoso, com pulseira de couro,
com charneira partida.

158—164578—1 vaso e 1 prato para
parede, tudo de bronze, de-
feltuoso.

159—159296—1 por de bichas de
ouro com 2 brilhantes e 2
coraes.

160—159308—1 reiogio de nickel,
Mldo, n. 308.340, parado.

161—159335—1 relógio de metal.
Invicta, deíeituoso, com pul-
seira de couro.

162—159292—1 pendentlí de ouro
branco com brilhantes e col-
lar de prata.

163—159340—l TClogio do metal,
Cyma, n. 153.594.

164r—159346—1 anel de ouro com
brilhantes e 1 pedra.

165—159350—1 relógio de ouro,
n. 4.758, defeituoso, e 1 cor-
rente de ouro, pesando sete
grammas.

1S6—159356—1 alfinete de ouro e
prata com brilhantes e dia-
mantes.

167—159359—1 pulseira com es-
mal te e 1 anel com 1 pedra,
tudo de ouro, pesando &els
grammas.

168—159360—1 alfinete de ouro
com 1 pedra, pesando oito
grammas.

109—159376—3 brilhantes soltos,
pesando 2 1|2 quilates.

170—159376—1 relógio de ouro,
Diva, n. 105.045, amassado,
com pulseira de fita.

171—159403—1 relógio de ouro,
n. 85, com corda por chave,
sem vidro.

172—159421—1 collar, 2 medalhas,
tudo de ouro, s 1 dita de
ouro e esmalte, pesando tudo
6 grammas.

173—159428—1 brooho de ouro
com pedras e diamantes, pe-
sando 6 grammas.

174—159429—1 alllança de ouro,
pesando 4 grammas.

175—159433—1 alfinete de ouro
baixo com diamantes e uma
pérola falsa.

170—159444—1 relógio de metal
Cyma, n. 0164.946, com pul-
seira do couro.

177—159455—1 corrente do ouro e
platina, pesando 8 grammas.

178—161003—1 broche de platina
com brilhantes.

179—159485—1 par de botões de
ouro, pesando 5 grammas, u
1 relógio de ouro. Lou^ines
n. 2.593.081, paia senhora.

180—159492—1 reiogio de 
' 

nickel,
Levis, aem numero.

181—140502—1 relógio de ouro,
Prmius, n. 807.662, defe-
tuoso, com pulseira do fita.

184—159547—1 relógio de ouro,
n. 4.165, amassado, com pul-
seira de fita.

186—159572—1 alllança de ouro,
pesando 2 grammas.

187—159579—1 medalha de ouro
com 2 brilhantes e 1 pedra
encarnada, solta, 1 anel de
ouro e platina com brllhan-
tes, e 1 pedra, 1 dito com 4
brilhantes e pedras azues, e
1 alfinete de ouro e platina
com 1 brilhante, pesando tu-
do 20 grammas.

188—159582—1 relógio de ouro,
Cora, n. 44.293, defeituoso,
com pulseira de fita.

189—159626—1 anel de ouro, pe.
sando 13 grammas.

190—189641—1 alfinete de ouro e
platina com 1 brilhante dia-
mantos e pedras encarnadas.

191—159645—1 alfinete de ouro
com 1 brilhante e 1 pérola
furada.

192—159653—9 guarnições e 1 cin-
zelro, tudo de prata, pesando
990 grammas.

194—159658—1 relógio de ouro,
n. 3.848, com pulseira dc
fita e 1 dito de dito n. 7.843.
com pulseira de fita, defel-
tuoeos.

195—159060—1 relógio de metal,
Levis, n. 998.C05.

108—189603—1 collar de ouro, pe-
sando 1 1|2 grammas.

107 — 150655-1 aliança de ouro,
pesando 5 grammas.

198—139671—1 pulsclia de ouro
e platina com pedras cucar
nadae e brilhantes, íaitendo

1 dito, pesando 23 grammas.
199—159674—1 pulseira de ouro e

platina com brilhantes e dia-
mantes.

200—159680—1 anel de ouro baixo
com brilhantes e 1 pedra.

201—159685—1 guarda chuva com
castao de ouro, amassado.

202—159696—1 alllança de ouro,
pesando 3 grammas.

2,03—159701—6 colheres de mesa.
6 d-tas de sobremesa, 6 gar-
íos de mesa, 6 ditos de so-
bremesa, 1 colher para arroz,
1 garfo, tudo de prata, pesan
do 1.8S0 grammaa, 6 facas
para mesa e 6 ditas de sobre-
mesa, com cabos de prata.

204—159707—1 corrente com mo-
dalha de ouro, faltando a ar-
gola. pesando 15 grammaa.

205—159719—1 anel do ouro com
brilhantes, diamantes e uma
pedra.

206—161041—1 par de bichas de
platina com brilhantes e dia-
mantes, sendo 2 pedras ma'o-
res e 1 placa de ouro branco,

a argola de metal, pesando S
agTammas.

239—160093—1 anel de ouro baixo
com 1 pedra, pesando qua»
tro grammas.

240—160116—1 relógio de prata,.
Omega, n. 3.875.163.

Visto — O fiscal, Roberto Gut-
murães. Em '.', de fevereiro de 1933.

CASA SILVA
M, L. DA SILVA OLIVEIRA

LEILÃO DE PENHORES
EM 13 DE FEVEREIRO DE 1935

A'a 12 HORAS
Travessa do Kosurlo sa

Catalogo neste Jornal no dia do
leilão.

W. MOTTA & CIA.
LARGO JOSE* CLEMENTE 38

Leüiio em 11 de Fevereiro
de 1935

e platina com brilhantes e
diamantes.

207—159732—l anel de ouro baixo
com 1 brilhante.

H08—159733—1 reiogio de metal,
Lclnad, n. 63.795. defeituo-
so, oom pulseira de fita, e l
anel de ouro e platina com
1 brilhante, diamantes e pe-
dras.

209—159740—1 relógio de metal,
Omega, n. 7.977.599.

210—159749—1 anel de ouro baixo
com lnlciaes, pesando tiove
grammas.

211—18976B—1 corrente de ouro.
defeituosa, pesando 7 gram
mas.

212—158777—1 relógio de pro.ta,
Omega, n. 6.372.111.

213—159781—2 berloques de ouro
oom 1 brilhante e podras, 1
brocho do ouro com pedrüa,
1 berloque dc ouro e piatlun
com 1 brilhante, dlnmantes e
pedras, 1 alfinete com um
brilhante, e 1 broche sem o
pó, com 1 peclra, tudo oe
ouro, pesando 26 grammas;

214—159791—1 relógio de metal,
Omega, n. 6.591.872, com
mostrador defeituoso.

216—159828—1 anel de ouro com
1 pedra, pesando 14 gram-
mas.

217—159847—l relógio de ouro,
Serdix, n. 60.286, defeituoso,
para pulso.

218—163091—1 anel de platina
com 1 brilhante.

219—160184—1 caneta-tinteiro.
220—160158—1 barrete de ouro e

prata com brilhantes, dia-
mantes e 1 pedra azul.

221—159864—1 relógio de nickel,
Agemo, com pulseira de couro

222—159892—1 reiogio de nw.tte.,
Omega, n. 6.285.387, paraclo.

223—159904—1 monogramma de
ouro, pesando 1 1]2 gram.
mas.

224—159919—1 par de bichas de
ouro e platina, defeituoso,
com diamantes e pérola:,, '. J-
tando 1 tranqueta, 1 felche
de dito para collar, com 1
brilhante e diamantes, 1 anel
de ouro com 1 brilhante.

223—159939—1 relógio dc prata.
Aramls, n. 595.552, defel-
tuoso.

226—259940—1 anel de ouro baixo
com 1 pedra, pesando quatro
grammas.

227—159949—1 reiogio de metal,
Levis, n. 609.649, defeituoso,
com pulseira de couro.

228—159958—1 anel de ouro com
monogramma, pesando nove
grammas, deíeituoso.

229—159966—1 alllança de ouro
baixo, pesando 4 grammas.

230—160125—1 relógio de ouro, de-
feltuoso, n. 12.629, com pul-
seira de ílta.

231—160211—1 anel de ouro com
1 pedra e 2 brilhantes.

232—160D21—1 pulseira de ouro c
platina, defeituosa, com bri-
lhantes.

233—100025—1 par de bichas de
ouro baixo com 2 diamantes.

234—160056—1 alfinete de ouro
e platina com 1 brilhante e
diamantes.

235—160067—1 relógio de metal,
Aureole, n. 645.690, dofel.
tuoso.

285—160220—1 relógio de ouro bai
xo, n. 2.012.981, defeituoso.
com pulseira de couro.

237—160076—1 cruz rie ouro e pia-
tina com brilhantes, dia-
mante» o 1 porola.

230—160091 — 1 corrente de platina

O leilão annunciado paia 2 de
fevereiro de 1935, fica transferi-
do pani o dia 6 do mesmo mer."A SALVADORA LTDJL"

KUA PEDKO I N. 31

EM 6 DE FEVEREIRO DE 1935

VIANNA, IRMÃO & CIA.
KUA PEDRO I, ns. 23 « 30

(.íiitlRi» Espirito Santo)

Casa Campello
ERNESTO CAMPELLO

35 — Avenida Passos — 33
LEILÃO EM ~ DE FEVEREIRO

DE 1935
Catalogo neste Jornal no dia do

leilão.

EM 13 DE FEVEREIRO DE 1933
C. B. Áurea Brasileira

FILIAI,
187 — Una Sete de Setembro — 187

O catalogo será publicado no"Jornal do Commercio", no dia do
lellfio.

CASA LIBERAL
LIBERAL BERLINER & CIA.

58 — Run Luiz de Camões — 66
Leilão de mercadorias em 12 de

fevereiro de 1935.
Catalogo neste Jornal no dia do

leilão.

GASA JQSÉ CAHEN
"FILIAL"

2-1 — RU A D. MANOEL — 24
Lellfio cm 8 de Fevereiro dc 193Í,

EM 6 DE FEVEREIRO DE 3935
A'S 13 HORAS

CASA GONTHIER
IIENRV FILHO & CU.

195 — Rua 7 de Setembro — 195
(FILIAL)

Fazem leilão de penhores venci-
dos e avisam aos srs. mutuário»
que podem reformar ou resgatar
as suas cautelas até a vesapera do
leiieo.

Saldos de leilões
LIBERAL BERLINER & G.
Rua Luiz de Camões, 58 c »0

Convidamos o sr. mutuário,
possuidor da cautela abaixo, &
vir receber o saldo do lellào
de 30 de Janeiro de 1935 :

388.405
A GERENCIA

CAUTELAS PERDIDAS

"VJ

Perdeu-ae a cautela n. 400.185.
da Cnsa de Penhores de LIBERAI.
BERLINER Ss CIA. Rua Luiz de
Camões, 60.

Perdou-se a c.iuteln n. 223 837
da Ca«i dc Penhores de 11. MO-
REIRA * CIA. Rua Luiz dc Ca-
¦I.I.!., I.'Z .

Perdcus-e a cautela n. 223 B37.
da Casa de Penhores d« B. MO-
REIRA * CU. — Ru» Lul* dt

c<?m pequenas pcrolan, «endo Camôefl, 42,
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DOMINGO, 3 DE FEVEREIRO DE 1935

A NOVA
NAMORADA!
Â menina
de olhos
de leão,
da Meiro,
em seu

*

mAMANHA ¦

Carmen Miranda
Francisco Alves -
Cessar Ladeira .
Mesquitinha
8a_fbo.-5.-1 Jüníor
Macio Reis
Anxoxa Mkaxxda
AbnSbcante
IBan-do da I_nta
Cvtstoáio WLesg^ria__.
An» Barroso

ALHAMBRA

^orge Murad
Elisa Coelho
Simão Orchestra
Cqrdelia Ferreira
Stuart
Manoel Monteiro
Dircinha Baptista
é Diabos - -
Arnaldo Pescim»'
Muraxo
Manoelino Teixeira

m
lOSfEPH M. SCHENCKffpr««.nfo

CoriSüiHce,
cthJZdhXQ

% OARR^l F 2ANUC«.
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WcttftHomltfBjyn-Aí«>•«• «To Bra&a

I ^asg-Eutmnsa*^^"CIHTE"
O numero de "Cincarlo", Ot.*oacaba do ser publicado; conlí'iu'a

» publicar as photoeraphiaj do
artistas de cinema eom os quáéáo.s leitores dessa revista oncor-rerão ao sensacional certamen qu»dia acaba de instituir _ o "Ci-
nearte Álbum Concurso",

Está esplendido esse' numoro
trazendo reportagens interessan-
tissi.mas o farto noticiário roTe -
rente â actividade dos estúdio» <J6
todo o mundo c á vida d .3 gran-des astros da t-Sia.

O material photogràphí.-ó quoserve de ilIustràçKò a í?.<a optl-
nm édicfiò da melhor r_'v;sta cl-
neinatographiea brasileira é oniáia bem escolhido e » mais sue-
ges.tivo cuie so p°de desejar.

Nenhum '•fan- deve po-der essehjagpjriço numero de "Cinearto"

Theatro-Escola HOJE fis 15 c iís 21 lioras —• Vitimas representações da
peça (|iie revolucionou a cldado" s m x o "

Ti;i!(,:.\-1*E!RA — 5 de Fevereiro, fi? 21 hpras — Grande espectaculoem homenagem a Hcnrhjue Poiígettl, Gilberto Trompowskv" Fer-namld taloutlm com a ultima representação de "HISTOim 1)13CARLITOÍ.", a sensacional e victoriosa comedia dc Henrique Pon-gettl, "mlsr-en-s-eõnc" admirável de Gilberto c ValentimActo variado eom Elisa Coelho de Andrade, Nalr Duarte NunesMasclm Voliiycff, Eros Volusla, Marina rte Padua, Maria Paula Ada-ml, Alice Itlbelro (alumna do prof. Murilo Carvalho). Mario Aze-vedo e Mario Cabral. Destile dc torta companhia f

Éfífí^^^^^^^^^^xi

FAY WRAY • ERANK MORGAN

AMANHA
no

yf S(/MpHomA
$INGULÂP CülORtOA
01WÂLT D/SN£Y'\i

||N''f] TÊBjft

^PARKER [ JF

primeiro
papel de"estrella"
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' UNAMERKEL

'Have a Hear'"

AMANHA ODEON

"VIDA DOMESTICA"
O numero deste me:', de "Vida

Domestica", como o_ anteriores, aunia obra prima de boa leitura eart.o graphica. cheio de noticia-
rio» e reportagens sobro a vidados Estados e do Exterior, so-br eleva 11 d o notar h (iuo so refe-t*e A belleza do estylo ãrchlte-
c-,o*.iico manoelino. ,-ujo te>:r<; e
jilüstrado coni photographias ver-d^ndelramente maravilhosas do
Convento dos Jeronymo.., Paiaci-)
da Villa. et'*, Para o carnaval nuoee approxlma "Vida Dom.j.tica"
infere na sua maravilhosa Beiçao
Ü-Muitb cm .Moda", sempre grata•no bello sexo. uma sfrie de fanta-
sir.s originalíssimas, alem do ves-tidos de baile e passeio, ©liapêos
« um sem numero de sügg^atOes
uteis a <*iticm, como a mulher bra-
«ileira, dedica á elegância e a. bei-
leK.i um culto especial.

; Kmbellezando-lhe o texto, ha,
«este numero de "Vida Domeiti-
ca", diversas paginas num t)lal•de vinte e quatro poiychromias¦Oue. por si sõ. bastariam parnfiue o recommendassemos a tolos¦03 nossos leitores.

"REVISTA Dí FLORA

Jóias de Ouro
Platina. Brilhantes. Prata-

ria e objectos antigos,
quem paga melhor c a

CASA ROBERTO
AV. UIO BRANCO 127

(Em frente ao "Jornal do
Brasil")

' 
* - 
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CASA DO CABOCLO
HOJE — O grande suecesso do
momento, a grande revista car.

navalcsca

CARNAVAL TÁ-HI
5 SESSÕES

MATINÉES — A's 3 horas e ds
4.15, com farta distribuição de
Caramclos Busl — Soirée ás

7 3]4, ás 9 1(4 e ás XO %

HOJE — BrÂXINÉÉ ás 15 lioras — SOHIÉE ás
20 e ás 23 horas  Em todas as sessOes a

comedia .jue o publico não perm|t.
ie que seja retirada do cartaz:'

0 amor envelheceu
<iue conta já com cerca de CINCOENTA REPRESENTAÇÕES

CONSECUTIVAS! - Suecesso sem precedentes na aetual tempo- SEXTA-FEIRA: «LONGE DOS OLHOS, a obra
prima dc ABADIE FAMA ROSA d

rada dc vcrfio

d* -.%**>-X-V'.' *->••. ~J- r~,,4.m : .-.yr.^r-yry.t.:-.-^...
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MEDICINAL »

ÍHE/iTRO JOÃO CAETANO
HOIE _ MATINÉE E A' NOITE
HOJE _- Continuação do sue-

cesso da opera cômica"Os Sinos de Corneville"
Exlto absoluto de toda a com-
panliln — AMANHA — ultima
representação dos "OS SINOS

DE CORNEVILLE?
Terça-feira, primeira da ope-

rela cômica de Scluilicrt — "A
Casa das tres Meninas*' ou "A
symphonia inacabada",

^m fkv
¦iLv-i-

N a ¦¦'. b^.tii^u,m 'tn£tr'"*s o^rpMig^!j0ék- Wf ôx

líe«et)«na. o numero 4 desta
preciosa publicação. A "Revista
da Flora Medicinal" ê o trabalho
mals completo que temos tido na
especialidade. A' elevada missão
de propagar, deslnteressadamente,
rs riqueza.? naturaes do BrasU,
reúne ella um serviço de lnestl-
mavel valia, qual seja o de :ncen-
tlvar os estudos de botânica e
mineralogia, no seu duplo aspecto
Industriai e sclentlflco.

Temos varias autoridades na
especialidade. O que faltava era

anlmal-as, incent'val-as, assegui
rando-lhes uma divulgação syste-
matizada, feita com capricho, bem
Impressa e, sobretudo, prestigiada
por um grande nome.

Essa a missão da "Revista da
Flora Medicinal". O seu redactor-
chefe é o dr. José Ribeiro Mon-
teiro da Silva, o dlstlncto medico
que tem consagrado toda a siia
existência ao estudo das plantasbrasileiras.

O presente numero 'traz um tra-
balho seu. sobre "Flbricultura" e
um "Estudo Pharmacognostlco do
Abacatelro", pelas pharmaceut'.co3
Oswaldo' Cosia e O. Peckolt. Ena.1-
tece as homenagens prestados aos
naturalistas Martins, Eichler e
Orban. Recorda a grande perda
que foi para a sciencia b:asl!clrft
o passamento do saudoso phar-
maceutlco Orlando Rangel, bem
como o do Inesquecível e caridoso
medico dr. Joaqu m Henrique
Fonseca Portella.

A parto material continua cul-
dada. apresentando-so a "Revista
da Flora Medicinal" nitidamente
Impressa e multo bem «onfo-cCo-
UMU.
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RIO DE JANEIRO, DQMNGOj 3 DE FEVEREIRO DE 1935

BrasiI=ArgentinajO Jogral do Diabo A Lição do Deserto
" '' 

AGQ/PÍNÕ GMCO^A missão intellectual que, a convite de "Cri-
tica", embarca amanhã para Buenos Aires

—¦—^——mi—w—m^mm^^^J. mi M™ ¦¦¦———¦¦¦iii

Vista panorâmica de Buenos Aires, tomada da Torre dos Inglezes até Oeste
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G BOROE Bernard Shaw,
esteve doente e o mundo•
se consternou á idéa de

perder esse pilheriador de ««nio.
Premio Nobel de literatura

cm I92(i, o autor de "Santa

de "massa incompetente", ac-
oentuando ser a turba um bovt-
no que se dá muito bem corn j

íçanga e tem saudade delia quan-
do dell,a se alliviar.

• Um 'conoliisâu: é elle a um

Ronald tiho
Q'

loanna" dispõe de muitas masca- 
'.' tempo anardusta e demophobo.

ras e muitas fantasias, e nin--.£>.-: Um singular contraste ness-i
guem sabe direito quando elle^attitude do creador de Landi-
está travestido ou realmente pt". Contraste para nos que,
vestido á moderna, como au- tendo a alma banalmente feita

ft

CONVITE de "Critica", de Bue-| materiaes estão sujeitos ás contingências
nos Aires, embarca amanhã, a

„ M bordo do "Campana", uma mis-
são intellectual composta pelo nosso com-
panheiro Renato Almeida, director deste
SUPPLEMÈNTO, presidente da "Funda-

cão Graça Aranha" e chefe do Serviço de
imprensa do gabinete do ministro das

dos antagonismos, que provocam attntos.
Para que, nessas circumstancias, elles se
limitem aos seus âmbitos e encontrem as
soluções indicadas pela technica, é neces-
sario uni ambiente de confiança, que só
a intelligencia permitte. Por isso, a união
das familias inlellectuaes é hoje a garan-

' Mucio I-cão | Agrlppino 
Gricco j Renato 

Almeida |
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Guilherme Hohagen, repre
sentante dc "Critica"

Relações Exteriores; Agrippino Grieco, o
brilhante escriptor e critico literário, nos-
so collaborador; Mucio Leão, romancista
e ensaista do melhor mérito; e Anlonio
<le Alcântara Machado, jornalista c escri-

ptor de nomeada.
O gesto dos nossos collegas porte-

nhos tem o mais alto si-
gnificado, pois importa nu-
ma politica de approxima-
ção intellectual, de fonte
privada, o que mostra que
o empenho pela fraterni-
dade entre os dois povos se
orienta no sentido nacio-
nal, nos dois paizes. E a
prova é que esse alto teste-
munho acaba de ser dado
por um dos órgãos mais
brilhantes da imprensa
buenosairense, uma das ex-
pressões legitimas da opi-
aião publica argentina. A
vinculação sempre e cada
vez maior entre as duas
nações não é mero esforço
official, corresponde a uma necessidade
mutua e a um imperativo americanista,
pois o Brasil e a Argentina, por todas
as razões, constituem os elementos basi-
lares da construcção latinamericana.

tia suprema da formação, de uma con-
sciencia pacifista, que seja elemento de
cooperação e de defesa commum.

Os lntellectuaes brasileiros que vao
a Buenos Aires, attendendo tão generoso
convite, serão sempre interpretes fieis do

pensamente brasileiro, quando expressa-
rem aos seus companhei-
ros argentinos os senti-
mentos de af feição c de en-
thusiasmo que nos desper-
ta a sua obra. Mas, por
igual devem procurar, em
conjuneto, estudar os meios
de effectivar o conheci-
mento cm fôrma mutua
mais larga, porque ainda
muito ha a fazer no ter-
reno da cooperação intei-
lectual afim de que nos
possamos conhecer melhor
e dar a esse commercio
uma intensidade maior,
para o beneficio commum

Nesse esforço admirável
de "Critica", cabe uma re-

ferencia á actuacão intelligente e brilhan-
te que tem tido, entre nós, como repre-
sentante do prestigioso diário portenho o

seu correspondente nesta capital, sr. b.
Hohagen, figura completa e dynamica do

VomDrehendeubem "Critica» que jornalista moderno e que, nesse parti

dar ur^TeXiri d essa obra P«J^lS^0 "^ "5'
garantir-lhe a durabilidade. Os interesses | pcrüno de Buenos Aires. ^

bA ENTRADA da U. E.

>. S., na Liga das Na-

ções. multou a ncn-icaçílo,
n datar dc 1 tío corrente, do actual

encarregado de Ncgccioss dos So-

vlets', em Paris, sr. Marcello Ro-

ícmbers, para sub-secrelario geral

üa SOClcdSde das Naçòcs.
A carreira do sr. Rosenbcrg * <la»

mais rápidas c brllbaritoí»

Nasceu cm 1300 o, em 1913, cn-

trava para a diplomacia sovletics

com 22 annov mandado pr.ra Bor-

Um, oomo ndldo dc imprensa. Bm

1820 esteve em miüílo no Aígania-

0 NOVO SUB-SECRETARIO GE-
RAL DA LIGA DAS NAÇÕES

thentico Bernard Shaw, subdilo
de S. AV üeorge V, na prosaica
Inglaterra deste prosaico peda-
ço de século. Ha quem alluda
com desdém á A1usa charlata-
nesca desse eomediographo
hustificado pelo estatuario Ro-
din, vendo nelle um grotesco,
um mystificador, rumoroso co-
mo um dentista de feira e, no
fundo, perigoso como ns feili-
ceiras italianas que se davam
ao fabrico e a venda de agua-
tofana.

Swift de bom humor, Shaw
outra coisa não tem feito, a
existência inteira, senão garga-
lhar na caraça dos seus nutri-
cros austeros que lêem a Bíblia,
cantam o "KiHe Britannia" e
concertam os intestinos todas as
manhãs com sal dn frutas.

E' irlandez, mas, no seu gos-
to de divertir-se desmesurada-
niente. satirizando vivos e mor-
tos, nenhum pendor revela para
o grupo dos celtas nostálgicos,
melancholicos, tão bem repren-
sentados pela maneira entre
mystica e mythica de Yeats. Es-
tá antes com os sarcastas da
raça, Sheridan para cã, os taes
que são os parisienses da ln-
giaterra.

Em pequeno não freqüentou
collegios importantes, e esteve
longe de chegar aos banco*,
acadêmicos de Oxford ou Cani-
bridge. Autodidata, desbastous-
se elle próprio, freqüentando dtgj
e noite as bibliothecas e as sala3
de conferências.

E mal desbastado, mesmo
vendo um volume seu reíugado
por umi editor de Londres, de'4
vido á opinião desfavorável da
Meredith, que era o leitor e oa™
critico da casa editora, entrouJ$
a criticar * os 'demais, 1az«itfò'.*'i
se' lõgó' jtíiz literário, esvurtnan-
do os romances moraes das.
"mistress" escrevwihadoras, pre-
gadoras de salas, muito pudi-
cas sempre e incapazes dc em-
pregar em suas ficções os voca-
bulos "ceroula" e "camisa de
dormir".

Critico musical, aturdiu com
as tempestades wagnenanas a
escola de canários e tenorinos
de concertos elegantes. Critico
de artes plásticas, embrenhou-se
pela technica dos impressioms-
tas, pedindo a remoção do en-
tulho de pedra e panno dos mu-
seus. Critico dramático, oppoz o
bacalhau norueguez de Ibsen
aos con feitos gaulezes de Dumas
Filho e Sardou.

Shaw não nasceu para viajar
Incógnito pela terra. Não nasceu
para ser o segundo de nenhum
primeiro e tambem não quer
discípulos, zeros á esquerda.
Convertendo, dese onverte-se,
muda logo de idéa.

Vegetariano, andarilho e cy-
dista, ataca o alcoolismo e o
tabagismo, não bebendo vinho,
nem chá. nem café, chamando
dr necrophagos aos comedores
Av carne- Metteu-se em socieda-
des de temperança e, verboso e
gesticulante como é, attrahente
no discurso ou na conversa, não
faria ruim figura batalhando,
em plena rua, entre o soldado?
incruentos do Exercito da Sal-
vação.

Exactamente como as graves
matronas que tanto ridiculari-
za. soffre do fraquinho da ca-
techese, do proselytismo, mos-
ttando detestar, como homem e
como theatrologo, os typos de
excepção, nos casos de psychia-
tria e de pathòlògià.

Mas. em funeção de vegetana-
no, não sei se alguma vez fo-
ram encontral-o debaixo da es-
cada roendo ás occultas uma
costelètâ de porco, como dizem
haver acontecido ao sobriissi-
mo Tolstoi.

E e"' *l|do affirma-se elle um
individualista furioso. Que nin-
guem tenha o atrevimento de
invadir-lhe o "eu"!

Nietzscheano á altura de en-
sitiar a Nietzsche como se c nle-

.cie um único tecido, tomamos
;tudo ao pé da letra e llL'iu sem-
.pre sabemos examinar os fios
de espessura differente, de cur
differente, de que ó feita a alma

ide um Voltaire, de um Renan,
¦ de um Shaw.

Este, o nosso Shaw, quer
apressar a hora da Plebe, mas
exige a democracia toda intei-
riniia de super-homens. Não
admitte que um pobre allemão
se limite a comer salsicha e a
beber cerveja oem pensar eüi
ser üoethe ou Beethoven. Tal
qual Renan, que pretendia [osso
o mundo gove.na !o por unu
commissao de sábios do Colle-
gio de França, a.provisionada de
uma quantidade de explosivos

Concluo na 20" pagin*

L7:.'/1I penara o 'cnlur o
iiiea i' :• -o nela fr.ònigifú
io Pio 'írcinde', nicabe o

choque dc um contraste julmi-
tínnté. Pnrn traz. tipain os vales
estralados de papoulas silves- |
Ires, os campou (ie cultura, os |
cannes de irrigação, os "cotia-

/;e.s-", os "biingalows" c as aldçi-
as norte-americanas cortadas
como tabuleiros de xadrez, onde
os cow-boys passeiam a sua ar*
iogancia dc peões elegantes. Pa-
ra traz, as doçuras de uma vida
fácil c nmiivl, ri*ris de "bahies"

"louros, 
de olhos ingênuos, rumo-

j ies dc granjas nle mies, fitas rc-
I ctas dc estradas macias. Inr-
i res de armazéns de petróleo,
! cásarões coloniaès, de gosto
| hespanhol, cm cujas muralhas I

cresce a hera dos castcllos ht- (
glezes. Pnrn traz, a fartura, o
economia, bom senso mediocr:
das contos cm ordem, a philo
sophia iranquilla dos livros dc
razão.

Em frente, dcsdobrando-sc
numa tapeçaria de mica, num
mar dc scintillações seccas, pon-
tcádas dc brilhos duros e im-
moveis, cslende-se, por iodos os

qitadrantes, o deserto primitivo.
i\'cm um relevo liülhaiw mancha
n pagina virgem da creação. So-
bre n ondulação dos còmoros
dcstndos, onde as palmeiras na-
nicos equilibram perfis de per-
naltiis cm repouso, despeja-se
o azul cárráticudo do eco. O
vento morno, que percorre ps
areacs movediços, não traz às
pupilas ávidas uma golla se-
quer de humidade. Nem um fite-
te de ngua poude resistir ú sue-
ção da terra, onde as graminc-
as sc retorcem ú feição de cor-
das finas esturricadas. Sc qui-
zerdes escavar um poço aitczin-
no. cnconlrareis com mais ta-
cilidnde nma bolsa de petróleo.

A essa trágica solidão /«a;'-
rnrn os pássaros dc vôo curto.
Por vezes, entretanto, paira uma
sombra no ar- Tão alto a divi-
saes, nue a jidgàrieis nuvem de
pequena borrasca. Observarei»,
todavia, certa rcgiitaridnctc iu>

seu movimento. A sombra que,
assim, vae riscando um demo-
tndo circulo no espaço, não <.'
a de um chro, mas a de umn
águia. E' a du águia azteca, do-
minando o deserto.

í- -l' -níF> \ 
"\V"?~ '' ? <
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II DADOS BIOGRAEIUCOS
i> DO SR. MARCELLO UO-

SENBERG

tao. Em 1022. íol chefe Ho Sci-vl-

ço de imprensa da Delegação So-

vletica A Conferência de Gcnovs.

No anno seguinte, fo! chefe do Do-

partamento Occidental do Com-

mlssarlado do Povo para o5 Nego-

cios BUrangelroa, c passou a prt-

U. It. S. S. cm AnUara,

em 1025. Em 1923, íol lei-

to conselheiro adjunto do

•:'p ] B.-.nco do Estado da U. n. S. S.

Ejti 1030, promovido a conselhei-

ro de embaixada, servindo nas

mles63S de Remi e, depois, na de

Paris, endo ee encontra como cn-

carregr.do de Negocies.
O scu posto em Genebra 6 dc

grande relevo, pois o Secretariado

da 3. d. N. t, per a<,.slm dlzer. o

crt&o cXecuMvo das dcllbcriiç&es

do Conselho e da As*embl6a. C

mf.,ro secretario da Embaixada da prestigio da, Soviet, vae crescendo

a propriedade resulta sempre
de patifarias, de uma posse illi-
cita, que os tabellionatos mal
podem esclarecer. O dinheiro afi-
«urn-se-lhe a causa de todas a*
vülezas e sonha um novo Sie-
gtredo para libertar os homens
do metal maldito, do ouro cor-
ruptor e escravizador.

Partidário do materialismu
histórico, marxista a seu modo,
deseja um collectivismo oppor-
tuno, sem sangueira, e sem dy-
namite. Aliás, dando-se a pre-
dicas igualitárias, Bernard
Shaw, que escreveu o manual
do perfeito revolucionário, nâo
perde o er^eio de tachar o povo

S MORROS pousaram sobre a ei-
dade e naquelles que eram mais

„^ baixos a genti- se encarapilou.
Fizeram casas de latas, armaram barra-

ções e lá passaram a viver vida de mise-
ria, vida de crime, vida de malandro. A
brisa arrepia as arvores lá de cima e, por

smar a iwtzscne Cu.m» ^ - ""- entre as ruelas sórdidas, faz correr a at-
tzscheano, acha, entretanto, que m0sphera luminosa da cidade.
- ••" -<-<» r,..K„H.i «Mimre q malandro do morro, mulato pa-

chóla, cabra escovado, negro forcudo, to-
ca viola, risca navalha, mexe no samba,
apaixona mulher, c escoria, patulea, va-

gabundo, criminoso. Lá ha macumba,
negras possessas, soturnos paes de santo,
despachos, mandingas, feitiçaria. Ogum,
Orixá, Eixú! Gente damnada, das brigas
e conflictos c a policia uão sobe, c a po-
licia não pôde, e os soldados tambem sao
do morro e o morro é um feitiche.

Literatura dos morros, que fascinou
tanta gente e levou estrangeiros para ver
a Favella. Exploração sentimental c pc-

dante, que se transpõe arLihcialmpnte
para o theatro e o salão. Degradação do
morro. O morro é melancolia, cxallsiçao,
frenesi. O morro é musical e ardente, cir-

cüito de miséria e desolação recalques e

delrictos, vinganças e despejos. Mas os

aue representam tudo isso nao sabem de
nada disso- E guardam a poesia virginal
da inconsciencia.

No terreiro ferve o samba. As ne-

gras roliças gingam e requebram nos bra-
cos possantes de cabras de carapinha i

pretos retintos. O rythmo conduz os pa-
res frenéticos e sensuaes, sob o olhar pe-
sado dos portuguezes, que espiam em
derredpr. O cheiro violenta desejos e a
magia atordoa. A volúpia não raro lem
vontade de sangue e as facadas e tiros sa-
crificam victimas ao ciúme, á audácia, à
traição.

E o morro vive, indífferente á cida-
dc, cujas luzes lhe parecem tão distantes
quanto as próprias estrellas do céo.

A' medida que o vosso olhar
jor devassando essas planícies,
vercis que o deserto vive, que
ioda aquella apparencia de sa-
Mude è uma illusão. Transpôs*
lo o cabeça dc uma duna mais
elevada, súbito surgirá, ante n
vosso espanto, um rude pastor,
de largo chapéo descuido sobre
n fronte, com um "sarupe" ver-
melho, verde c azul, pendente
do hombro. E onde as arvores
vão brotam, não correm acuas,
nem se emplumam qves, esta cr
mexicano, com a sua ci" «íi*?."?'
a sua resignação c o seu hero-
isnio espontâneo.

pilho do deserto, cm que as
suas trlbus erraram séculos, n
mexicano aprendeu, desde cedo,
a estratégia da posse pela vio*
icucia. Cabcr-llie-ia, sem lavor,
o titulo de romano da America.
A grande ia do Mcxico assenta
nn conquista e numa compre-
hensão de urbanismo tão alli
como nunca a tiveram cs- »u-
tios povos do nosso continente.
O império azteca é um modelo
de sabedoria politica. O "slalits

do cidadão mexicano, os segre-
dos da sua organização uil';iiiis-
trativa, a riqueza da •ma ."'.'"•
ctura intellectülal fascinaram o
invasor hispânico ,,„„„.,„,..

Nas "Cartas de Ketanon ,

firmadas por Corte,, a vaidade
ihgehita do europeu mal escon-
de o deslumbramento do con-

auistâdor que. nom evabf!» er

d traça de parallelos condignos,
vae buscar sempre, no ;>«<-: 'i>}~

lai os mais honrosos pontos ae

referencia. Aqui, uiite a ppsio-
nomia crave de uma cidade no-
meu, Sevilha ou Cordoba, att,

en, face dc um monumento se.\'Cr
ro, lembra o atilamento dos cn-

genlieiros de Cesar.
o 'i.-.vo írôxwí.iic '"' ;.';"r'

cario'nobMn;eiits pclo destuw
Deu-lhe a natarevi um ":>u

áspero de gramto, nm sono i.

berço de pedras nm ,<'?«%?£
deante de ni.miaM.n;, pitos e

grimpas, onde só poderia |í££
Tj, uma espécie enerficatciuiz
cí voluntariosa. Ao longo ja-
saus praias, rcjeryem -as- mati-

clones periódicos; a sombm das
suas florestas, no claro espelho
dos seus planaltos rola. de n-
„,,„,,. a cachoeira das lavas
umegante; nas entranhas Io

seu sub-solo ardem as pedrarias
c os minérios raros.

A raça, uo madrugar, rec^-a
„ mais bella das 'icçôes: a¦ bc-

ção de que a vida è uma <ltS'Jr

Plina ,'erigosa. E o ozlecaue.
honlem, a exemp o d;¦£**'"£
no de agora, sao.p^dexehden
tes rudes dessa duaplma. W*
aprenderam, destemero-amen-
oue a existência mm con,nota

^estol inúteis- No 'naco l.nne,
„„e se levanta, elles vem Jipe,
Tomo antes, uma lorçn calcula-
da, necessária, que »'!\"c'

pèrder-sc, na mão. me brandi
a espada ou empunha o •
lo. um harmonioso esch.m
energia universal. ,,,,,„,,,.,.;»

Mexicano exprime, sobrtçaaac,
resistência de. animo, aiw» oe

ra\z ú liberdade, imaginaçuo^
nl Cruzando-se com o <fs,r

nano voluptuoso, não perderam
os povos autóctones as qual ar

de-, intrínsecas. Sob as multiM*
ífliiencias do -colonizador so-

lerte debaixo dos punhaes e dos
mosijuetés da soldadesca ibe-

nea palmtava a mesmo ciW
aos antepassados austeros qne
animara os guerreiros fcWj»
ieztimn e os artofè.dr c. .
leotiliuacan e let.coio. /.<-»

lamente, porém, as duas im<H?
cães sc fundiram, a que "«'..?
Tom os liespanhôcs resoanie
de vozes latin.t'' n. ¦"<>'"'•• ... a

que'nascera no golfo luminoso
das Ánlilhas e "s maorf.s •••;*

lagunas de ^"rlumicoi-roij-
zindo uma somma de jactarem
poderosos.

Mere*- desse ca!.lca,:icr.!.i. <<-
'ffnoa 

o indio puro as q*?"®
tles nativas dc cergvi. Ao P -

metro relance, contudo, /'"':«'-
o-eis incapaz do menor aHen-
mento. Enxuto de carnes, tfj$j

proporcionado de membro*, me-

ão de altura, a cabeça arhiladd
Z desmedida brdqtücepUalia,

rosto de ÜROmàs salientes.

iiftel-
da

illuminado por um olhar que -si

retrahe sob as palpebras aspes*
sas. de pestanas breves, nada
revela, no mexicano, o Jorçn
recalcada e silenciosa dnjua
alma profunda. E' um bronze
rígido, cuja apparencia (na i.
impenetrável desconcerta.

O sangue impetuoso do anda-
luz eloqüente foi absorvido pe*
lo metal patinado da estatua. O

gesto esquivo, a palavra ram-
da, o riso sem alegria, quebram
ás vezes, em repentinas dcsiar-

gos, as linhas serenas, wjjg
go se harmonizam nos rW'*
da mascam. r.

Ucfrontal-o. nos atalhos su

Conclue na 20' POS1»»
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o
G AMOR NA LINGUAGEM SERTANEJA

RENATO MENDONÇA

O
N IlO-reglonalIsmo continua
a révcJar-nos o sertão. A
massa vastíssima do terri-
torio começa a ter sua in-

• tcrprctuçílo humana, Aos poucos.
a "deserto clc homens c Idéas" vae

,.adquirindo população c mrntall-
dade, c as coisas brnsllelrlhhns da

¦.silva dão para Irritar o ehissicls-
uio roufenho...

Então sentimos o encanto dn
, 

-nossa, gente. E apparéce-nos um
patriotismo differente do Hymno
Nacional. Patriotismo olfrado cm
uma curiosidade louca pelos uso»,
costumes, cântaros, phraseados
caipiras.. .

Vcmo..;. aastm, uma differença
vertical entre us modus cnyemiza-
»'o.s do litoral o o modo chão da
"•oça". Typos Inotrcssantés, ty-
pos complicados. Na sua fala mol-
le o no relaxado du physico, dis-
íarçam uma personalidade.

Personalidade esta. diversa, ori-
glnal, mais rica quc os persori a-
itens dc alguus romances psycüo-
lógicos. Porque a psychologia de
muitos das taes romances, é con-
venclonal.

Psychologia de salão, com ra-
pa2.es cstaiulartl. ados, "tarzans"
de alfaiate a reproduzirem scenas
de films com mocinhas nervosas,
cheias de "tlcs" elegantes.

O homem da "iroçaV na .sua
-¦ Inculturá monstruosa, conserva

1ocla a candura da alma humana.
Nascente, agua viva, a stucertda-
de da vida rústica Imprime-lhe
um cunho dc simplicidade ã cxl.s-
tenola.

Não é de outra fôrma que Sou-
_a Carneiro concebe o morador
<!o campo. "Puründungo" 6 o
quadro literário, que elle achou
pava retratar a .selva abiniUante
<le um preto sertanejo.

Hoje, nós faezmos justiça au
negro em nossa formação ótlvnlcá
í histórica.

O preto n vivo e alegre, papa-
paio verdadeiro misturado ã nos-
Ulgla silenciosa do portuguez.
elle foi a nota cantante de nossa
historia. E essa tristeza tão de-
cantada do brasileiro, em nada 6
devida ao africano. Não fez outra
<:oisa o trabalho formidável ae
Gilberto Freyre. senão acabar com
c;t.i supcrítiçf.o histórica.

E'.colham outra vlotima, nilo
lho ponham na conta uma coisa
qus não gastou, a lal tristeza.

E esta alegria tropical, selva-
gem quasi, do africano, ainda vive
a animar a.s populações bolorentas
de alguns longes do interior.

O romance rie Souza Carneiro
ú, neste ponto, uma victoria, uma
reivindicação.

Puründungo n uai preto, desses
activos que sabiam ganhar a vida

.: até com coisa nenhuma. E' o
."furão" em edição revista e au-
gmentada. . .

Ao lado cio personagem centrai,
desfilam outros secundários.

"Mosquttinho", urn homem cur-
t.o demais, e tambem preguiçoso

. " tlemals; Cyrláco, homem mal ca-
-sacio, com uma. mulher, que o

, abandona (elle' tambem 
' 
hão faz

ceremonia, pega outra): Xnndl-
nho, velho prudente, cuidadoso
om a sua plantação e com as
filhas virgens, Pulo e Manola qu-3
punham fogo nas rapazes da re-
dorjdezn...

Outros vultos apparecem si*>
para atrapalhar : por exemplo, a
policia. A polícia, na roça, quasi
:i "io tem outra feição senão a dc-
a:rapalhar os trabalhadores.

O.s cabos das policias estaduaes
chegam a ser pequenos l"mpeôes.

. lamparinas que queimam a vir-
glndade de multa moça e a vicia

da multo homem.
No livro, este papel 2Stá nas

mãos do cabo Venancio, que en-
tre outras imaginações, projectou
nr.elhorar de vida roubindo as
•duas irmãs. para prostltuti-as.
("Puründungo", pag. 151).

*.,,Não O calumna. E' coisa com-' 
i'mfi.!Vv.hp sertão da Bahia, e de
outro.».',. Estados, oncic o romance
se passa.

O cjue, porém, em "Purundun-
, 2.0", attrac, são as mulheres, de

baixa clas.se, a desfiarem seu
òa;xo calão pelo livro todo.

Attrae para quem deseja saber' is expressões do amor na lingua-
j.m sertaneja. Attracção tanto
»a!õí', quanto acorrelação entre

» linguagem e a psychologia é
giipsi perfeita.

E ahi vemos o encanto da lln-
gv.agsm local a colorir com en-
fcvml. .nos dignos de registro os
.c:r.eclos da natureza...

Sobretudo no nosso século, o
mvsterlo das coisas sexuaes vae
'desapparecendo. Aquelles myste-
rijs cios "gansos", cios "anjinhos".

• '.dos "bebês mandados por papae
;lo céo", perderam a vlda.

O menino adivinha no cinema
j « que depois estuda fastidiosa-

inshte nes livros cie historia na-'ti)-ai.
\ llnguagéjn infantil deixa de

cc orlr as expressões do amor,
Mas, no campo, ainda se acham

br .ancas grandes, quc pousam um
tom tíe fantasia nos mysterios do
amor...

E o vocabulário é abundante.
'''Puründungo!' forma uma bella
,£< -umentnçilo.

Os nomes pittorescos vão de.scle
os órgãos genltaes, até os vários
nsyiec^os soe acs cias relações amo-
ro-is.

Quando n donzella está na flor
<3a ickicle, dizem que é "Ie!to'nha",
ou "canta", ou "garraítnha". que
conserva Intacta a "flor de mara-
cu á", loto é, a virgindade...

A idéa de so chamnr "santa" á
rn -lher virgem, faz com que' "lvrcja" seja residência de don-
pr 'as. e assim não será lmpossl-
ve! uma "Igreja" virar "rèndoz-
¦vc:s"...

Tambem sc chama "preceito" á
..-Tl- "lindado, e dahi "quebrar o

pi"ee!to", significa perda de vir-
g',uda. é, Assim pensa Furúhdun-
go rieants de um conquistador •

"Se Pulo e Mnnola quebrassem
o preceito..." ípag. 222).

ídentlc.-mente, para o homem
.flr? ornou pela primeira vez, dl-

7.em pitorescamente : "Aquelle
"q.rbrou o Jejum"...

A Idéa de actividade sexual se
«"soela á de varonllldacle e dizem
cie um valentão que é "homem

'íBje.fco". O hernom trm que se;

forçosamente um macho, atras do"romeiro". Precisa ser "estopen-
to", secco-por;mulher. Senão não
é homem

E' preciso sempre "roer o ca-
plm".

E lã vem o desfile concorrido
d».s que "quebram o preceito"...

Para "quebrar o preceito", hr.
varias expressões e maneiras. <-uu,
gelto e será "abaixar, o corpo" o»i"amoitar". ou á força, "mo
quear"...

E tanto é mais á forçi o mato
do "beber o mel", que "agarrar"
significa cicflonir.

Com o defloramento, cm geral,vem uma quebra social, por Isso
se diz que deu "gó.-^ullio co ml-
lho"...

E "nivelar", .signltica cle.shon-
rar.

Dahi a peregrinação da mulher
corrupta, a principio, tncxpcrlen-
te. é "borboleta", depois dc pro-
flèslonal, "alugada", e se velha no
officio, constltue a "ancoret.a".

Algumas procuram fugir k esta
Vlda, e tentam apparecer ca so-
ciedade, mas são logo apontadas;

— "Lá vae uma "mariposa".
Outras eo salvam com o casa-

mento. quando acham alguém pa-
ra "amparar", casar no padre.

A maioria, porém, desgarra. Ris.
banho sem pastor, ovelhas entre-
gues ao lobo, desappárescem ser-
vidas pelas moléstias do mundo.

A maioria "senta praça", Isto é,
prostltuc-se. .'¦'. Entram dlrcitinho
para o "quartel"...

E no "quartel", passam a for-
mar o batalhão cias "solteiras"...

"Papáco !" — foi-se um dia a
virgindade. Chegou a vez dc so
pagar o tributo a Venu.s. . .

No começo, são os "alfinetes";
pontas do syphilis, a.s "flores",
primeiros s'gnaes de syphilis.

D»;pois vem a syphilis vrd.dei.
ra, da "bra.ua' a "flor cie it-ale
ria", as "miudezas", nome er.fe-
mista das moléstias ven-ceas

Dessas "miudezas", que o.s tur-
cos não vendem...

Então, nada se salva; é o "man-
gue". a poclrld. o

E começou a ter grandes "cho-
radeiras", Isto é. vastíssimas he-
morriiagias...

Uma ou outra leva "a dentada
da cobra", quer dizer se engravi-
cia, mas logo usa um abortlvo, o"páo de lagarto", para evitar o
parto, o "pipoco da cuia"...

E' que homem nenhum se
deixa prender por' "taramella na
porteira", mulher que se pôdemandar embora.

E depois, tocio mundo "monta
no porco", nega"obra".

«D
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E MEDICO c louco cada»
<[ual tem um pouco". . jÜ brocardo popular deve-!
ria necroscentar: K ilu ar-!

chitecto tambem. Pelo menos é a'
nossa experiência de todos os j 

" »-————————
dias. Se não, vejamos. Vae um c a intromissão
cidadão, depois de habilitado no ; mos diariamente
curso secundário, procurar a esco-
la superior para estudar nrchilo-
ctura; moureja meia dúzia (le an- leigos da esposa ilo

LEOPOLDO SONDY
(Engenheiro architecto)

indébita quo vo-
onde o proprie-tano — puxado como poIichirièííS

paia cá e paru Ia pelos conselhos
parentes e
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tro da cidade, estreitíssimo o nlgo
tortuoso, onde deveria ser con-
ktrul.do uni prédio de appnrtamen-
tos de unia dezena de pavimentos
e com todos o.s PF e KR do con-
furto moderno. Estudado o "ca-
so", rliegámos á conclusão — nós
o mais alguns profissionaes do
nosso èscriptorio quo acorreri/n
cm soecorro da colleguinlia — do
í|ue seria possivel installar em ea-
da pavimento do arrnnlia-cóo oito
appartamontos, no máximo.

No dia nprazado para a entrega
do "croquis" apresentou-se pon-
tua], o proprietário: "Oito só?'?
Não é possivel" Ponderámos tuni-
damente quc, "drlbblando" om
peito as postuars municipaes, tal»
vez fosse possivel ainda conseguir
espaço parn uma nona moradu."Poi- olhe". ertíUcou o clien'e,"outro dia cu risquei unia plnntn
eom onzo apportamentos por ani-

nos, aprendendo doscriptiya, cal-
eulo^ diffcrencial o integral, rèsis-»
tencia de materiaes, composição de
architectura, calculo do concreto
armado c mais o diabo a quatro;
pratica em èscriptorio e obras —
depois dc tudo isso sempro appa-
recerão cavalheiros (cuja experi-
encia advôm do facto de terem um
primo que pretendo mandar con-
struir uma casa. quando tirar a
sorte grande); cavalheiros esses
que lhe ensinarão.., como fazer
um projecto.

dar! Quer ver?" E, célere', rabis-
cou ante nossos olhos attonitos
um croquis onde, sem duvida ne-
nhunia, estavam onze uppartamen-
tos, uma vez qu».» o "desenhista"
não se preoecupára com limites,
medidas ou escala...

Deixamo.l-o entregue á novel ar-
chitecta. que nns havia trazido es-
ta prenda. Pois liem, no clia se-
guinte voltou 0 mesmo senhor
com outro esboço, fabricado pelomesmo processo, ostentando qua-torze appítrtamentos! E perguntou,satisfeito: "Não é verdade
sou um architecto nato?"

í Desnecessário dizei- qeu o edifi-
cio não foi construído até hoje e
nem o será. A estas horns o pro-
prietario estará, com toda a certe-
za, procurando idealizar um pro-jecto com vinte appartamentos porandíir... Cora isso a gentil enge-
nlieira perdeu os honorários do
projecto c da fiscalização (á vista
do insuecesso resolveu rasgar odiploma, vender o annel de gráo

U R ÂA Arvore
do Bemarredondada quc se nota do lado

da entrada principal do prédio,
elemento este que, na Bua opinião,
viria dar um bello aspecto á fa-
chada.

Não nos parece muito feliz a
lembrança. Um dos postulados da
lirchitèctüra moderna consiste jus

u MA D:;ST8AS noites eu me
detive a examinar, com at-
tenção Incommum, velho
texto btbllco do Gênesis,

tamente em só subordinar o ar-lcuinndo me nppnreccu, dc inoplno,
rnnjo da planta ás necessidades o 0 tllleto amigo Davis.

dos moradores — cm I Sentou-se, sem cerimoniann conforto  dei-uma palavra ao bom senso — aci- m<,u lado, no melhor mnpie do
xando cm segundo plano quaes- qUarto d.« estudo. Tossiu secco,
quer outras consideraçõ.is. Ora. o ^^ç, um asmatIco, tirou da cl-
que o architecto neste caso se viu gnrrejril um "luc. y-striitè" c. de-
forçado a realizar, á requisição( polg ÜQ profun:la t,-agada, cerne-
do proprietnrio, foi a subordina- çíu
ção da planta á fachada.. Quando ¦ "__; 

^ Jllstor]a da arvoro' que
a fachada é que deveria ser * vocè tenta decifrar não é nutberi-
conseqüência lógica da planta... tlca_ F:!U..Ihe „ •.quici». essendal

Poderiames citar vários Ineon- fl c uak)ucr v(,r[lad2 rudimentar,
ven.entes da orientação ¦•«»««> E' convencional,llm deles resalta_ logo ápnmei.a| retruquei. In-vista: A porta principal de e. tra-( cortantlo 0 £0U exordloi é
da fatalmente "b"»»»" ««>'»", „ hlstorUl de todas as Bíblias exis-.lanollns envidraçndns que, de Pnr|tent^s

! — Com effeito. ., Ir-so, com-
¦ tudo, não lhe confore o cunho de
I anthentieldade. O homem é o
I unico ànim-.i que nfto raciocina.

que

em par, a flanqueiam. todas as
vozes que se quizer ter abortas
uma e outras.

Não nos detenhamos porém, nos
erros; antes consideremos as van-
tagens do projocto. Este foi bem, Tema a Idéa pela rama. accelta-n
estudado e consulta perfeitamente °« rechassa-a; mas nunca s
as necessidades dos proprietários,, QO trnb.iVho dc dlssecal-a.
mesmo as futuras. As duas am-, Digo-lho Isso com a experien

dá

pias salas, em ligação entre si e j cl». própria, pois aprendi o s.»r.
'hall' por meio de largos «u mesmo, o campo experimental

dos meus semelhantes. Descobri
com o
arcos, formam um unico conjun-
cto de bello effeito e grande con-
forto. Sem embargo, poderão os
moradores ainda conseguir maior
intimidade, em uma ou outra pe-
ça, á vontade, separalido-a por
meio de cortinas. A parte de servi-
ço está bem definida, pela reu-
nião em um só bloco de copa, co-
sinha, quarto para a empregada e
demais dependências.

No andar superior temos, além
do3 sanitários, os dormitórios.

um systema Ihfalllyel de auto-
critica applicovel no resto da cs-
pecie humana — quc sou eu. sob
outros aspectos c variadas psycho-
leglas apparentcs.

Nfto que et) pretenda contestar
a Bíblia, nem metter-me no com-
pllcado clpoal de lncommodns dl-
gressões sobre ns origens das ori-
gens... Analyso só os fnetos, sem
preocctipaçfto clc credos ou de phl-
losophlns.

A arvore da sciencia do Bem e

dos amigos — passa a exigir cioarchitecto suecessivas transforma-

a autoria

Pergunta-se :
criança ?

— "O porco"

Está claro quo nem de longe é
I nosso intuito combater a collabo-
I ração entre proprietário e archite-" I cto. A casa será a moradia do pro-

I prietario; logo o architecto deverá
quem é o pae da estar bem ao par de gosto, habi-

tos, preferencias desse mesmo pro-
prietario (e tambem de sua exma.
consorte!), afim de poder exe-
cütar uni projecto quc corresponda
ás necessidades, sob todos os pris-1mas, da familia a que se destina
a residência. E o proprietário temo direito — e o devei- — de apon-'
tar ao architecto, no decorrer do |ante-projecto, as divergências dolopinião porventura existentes o1
pedir as precisas modificações. I

Todos "montam no porco".E quantos, nesta esplendida ci-
dade de São Sebastião, não já"montaram no porco" 1?

E nâo pensem que é atraiso.
Uma das grandes novidades do

communismo, é esta : "montar no
porco".

Questão apenas df cerne.
O "pnreo" 

passou v ser o Es-
tado". Um porco "estadual", em
vez de um porco "municipal"...

Rio, janeiro de 1935.

Esta cooperação intelligente é ab-1solutanientò necessária. Mas me-deia distancia enorme entre ella:

Morte, onde a tua victoria ?
O ROMANCE que Daniel

Rops acaba de publi-car, com o qual con-
correu ao prêmio Fé mina: ob-
tendo numerosos votos e ò se-
gundo logar, vem ao encontro
da moda vulgarizada ultima-
mente, com Voyage au oout
âe la nuit, de Céline, la Con-
ãition Humaine, de Malraux,
os de Robert Francis e diver-
sos outros, de romances de
quinhentas paginas compa-
cta.s. Como diz 0 proprio au-
tor. no emtanto, o excessivo
comprimento desse livro nãoobedece de nenhuma maneira
aquella moda, pois ella aindanã0 existia ha cinco annos
quando foi começado, massujeita-se a uma necessidade
de ordem orgânica, interior.

Mort, oú est ta victoire é,antes de mais, um retrato demulher, e, como tal de umexito completo. Em 
'orno 

aoretrato, esse romance desen-volve uma longa meditação
metaphysica, um inquérito so-bre o destino humano.

Laura Malausséne é maisuma figura que passa a viverao lado das outras innumeras
que formam a galeria con-temporanea de heroinas. E'uma personagem extrema-
mente vivida, nítida, que en-che dc ponta a ponta o ro-mance com a sua sim.plicida-ae e a sua angustia, dando-nos uma impressão immorre-doura.

Orphã de pae. que sc suicl-dou após a fuga da mulher,cila foi recolhida por uma fa-nvia amiga, pae. filho e fi-lha, em um casteMo de suapropriedade. Temperamento
apaixonado, ligou-se ahi á fl-lha do seu protector Pia, porunia amizade exaltada logoexplorada pel0 irmão 'desta
rinerry. que, como o pae co-bicava Laura, em uma perfl-dia que resultou na sua fugaindignada, á noite, por terrasdesconhecidas.

Depois de muilo tempo pro.fessora om um collegio ondea revemos, ligada desta vez aIrene, numa amizade condi-montada d0 leituras mysticasella encontrou casualmente ohomem com o qua) se junta-rá pnra sempre, a principiocomo amante. c depois damorto da c;po'.n, doente e in.

tFRAfíIO COUTINHO
supportavel, envenenada porelle, como mulher.

O eixo de&sa vida encontrou
o seu ponto de apoio naquella
noite em que teve conheci-
mento do bem e do mal, "ml-
seria suprema", através daviolência dos dois homens.

Procurando abordar o dra-ma d0 sêr, Daniel-Ro.ps não
podia ser mais feliz. E' queelle não se conformou só-mente com as superfícies desua personagem, mas invadiuao âmago da consciência on-de se realizam os conflictosverdadeiros, e onde se appre-hende o sentido da tragédia
vital.

Marcada para sempre pelomal. que lhe foi revelado na-
quella noite terrivel, Laur .viveu sempre, acostumou-se,
por assim dizer, á sua pre-sençu, por via desse senti-mento de / justiça que a ato--men tou a vida toda. Pour quoimoi?

Sobremodo arguta éUa ti-nha perfeita consciência dobem e do mal. e, no emtanto
por um imperativo a que nãò
podia fugir, procura o mal,com avidez em certos momen-
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constantes da dupla quarto do
dormir-quatro de vestir e mais ou-, ,.. , .
i*r. ;„,i„,,„„ i„„T i j Ti j do Mal, segundo Deus, é a arvoretro ínclcpendcntc, todos elles de , ., . - .- ' „ ,„ , . da Morte. Comer os scus frutosproporções avantaiadas. , ,, _, .„tpU„Í.«_ l t. 6 anniqu lar a vida. Dsse-o, assim,Estamos na parte montanhosa! _ ....... _,,„,„„„ .-^ _l._,nir„da Tljuca. As grandes esquadria» €™ 

Z „ r_.1T' Penvidraçadas nos fazem apreciar homcm' ° Creador*
n todo instante o panorama mara- Por Isso criou aquelle symbolo
vultoso que so descortina a nossos vegetal, promettendo Instituir a
pis. Poderemos tambem admi- Ignorância como padrflo da foliei-
rnl-o da varanda ou de algum dos ! d.ide universal, por piedade do
terraços. Do terraço de cobertu- j homem. Advertiu-o da perigosarn. por exemplo, que é ajardinado, : ssducç&o da .sabedoria.

As «.'crlptures, sem Idéas pre-
concebidas — acredito — 6 que
falsearam o sentido exacto, da
primeira advertência de Deus ao
homem. Confundem-na iamenta-
velmente com a ldia do peccado
original, com a sublntenoSo do

Km artigo anterior tivemos ocea.
sifio de explicar como a terra
grammada offerece cfficaj; prote-cção contra os raios solares á la-
ge do concreto armado que. em
taes casos, substitue com evidente
vantagem o telhado.

A construcção ficou em quaren- j peccado carnal... E, comtudo, não
• tantos contos, incluídas no temo affirmal-o. ao Creador não

oceorreu tal pens mento, mesmo
porque Já elle delineara os .seus
planos relativamente á multipll-
caçSo da espécie humana. Apenas
não declarou sl pretendia crear ho.
meus por atacado, estabelecendo
um fabrico standard em cerâmica
ou terracota nos jardins paradl-
zlaccs, ou faüel-os brotar quaes
cogumelos das dejccçõos do pro-

la e
nreço n garage fnão fii-urada nos"croquis") c a muralha que sus-
tenta o tr-rreno na testada da rua.

ARÇHITECTTTRA terá muito
nrazer em auxiliar os nossos leito-
ves a resolver os multblos pro-blemas nuo uossam snrerir. re'atl-
vos á construcção tlr, çen ]nr -Rn*.
inrA. nnra isso, p»idere»*ar tit suas«er-ninf.n.s p: T.on^i^o Sondv.Cnixa Tostai 1.203. Rio. acomnpl

caQko
accôrdo com a techni
bom senso.

O mais curioso especimeri"architecto espontâneo" com quetopámos até hoje foi um senhor
de certa posição

a arte e o Pãülo) e nós deixámos
mais unia construcção.

do
ter

Estas divagações acüdirám
nossa monte a propostio de um,

edificação existente na Tijucosocial e que, do cujos "croquis" «lustram estas

 .prio Adfto e da lnsldlosa Eva."hnrlas (?n „ni onvelonne -siTli^cri- O Primeiro Livro de Moysé.s não
ptado e sellado para a resposta. explica, por certo, com abundan-

A historia de madame du Barry
MADEMOISELLE Lançou, que

mais tarde viria a ser a ce-
lebre Madame du Barry, sc-
nhora do coração dc Luiz

.VV e dos destinos da França, co-
ineçou a sua vida em Paris coino
moditsa das mais modestas num"atelier" da rua de Saint-Ho-
no ré.

Teve varias paixões na sua mo-
cidade: um eaixeiro, um sargento,
um criado da çórte e, por fim, o-onde João du Barry homem sem

cansado e doente, passou a fre-
quentar a igrejn, a ouvir os con-
solhos de sua filha Luiza. religio-
ua num convento, e pediu a du
Harry que abandonasse a corte n
fosse viver para o scu castello da
Rueil.

Acabara o reinado da antiga
modista.

Até 1789, du Barry continuou a
ser a mulher mais falada e dis.

WV1 \-f\n
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escrúpulos e sem moral, jogador o cutida da França. Morto Luiz XV
espadachim. Poucos dias após o ' ""
nascimento daquelle amor, o con-
dc disso a mademoisello Lançou
que, nessa altura, já mudara o no-
mo para mademoisello L'Ange:

— De hoje e mdeanto deixo de
ter ciúmes ...

E todos os amigos o desconho-
cidos passaram a freqüentar o ve-
lho palácio do conde João du Bar-
ry. onde quasi todas as noites so
davam festas magníficas.

rosto, dispunha de bastante cultu-
* ge, .,. Contornos o episódio. ^Ulij^^Zj^^

tOS, noutros dei .a-se levaVa soJeítá«\tJ. S 
°tWd' "os estabelecendo, porém, cÜüm'0

De degráo em degráo, de J"1,1 «-'Ijoiite _ seu primeiro clien- ! nrredondada quo se nota do Indoamante a amante (qúahd cn !te!, ,Tratava-se, de facto, de um " - — ¦»»¦
a allSSé â'appartenir á fc,,|.proílom^-^-f£ic'l: terreno no cen-Isem, n'importe le nombre 

'' "

&-JÍÁ desce"do aos"peor. s | a força dás scenas. a sua *deboches.
No emtanto, sente-se desõeo principio do livro, qus. Lau"ra estava destinada differer.-temente. A conversão que lhe

rosimilhanna absoluta, o pa-te Usmo de algumas, à a'mo.
aphera de angustia, sustenta-da ao longo do romance, lem.
brando-nos Mauriac ou JuMen

mT,,., i PSlas PaIavras ad-' Green, o cuidado de archite.
Síot 

mesmo Thierfy' cta^°* a delimitação do í#-
S^í-nrí. T,^ e qu,e ,exercâ dro geral, a segurança psy-dest ai te um papel funda- chologica a ânllyse de cer-
Suün bom 

SUa VÍ.,a' ProVa-° ,as raIn« cio espiritomuito bem, que ella poderia1 der no. tudo se reúne nuniter reagido as forças qu. a' harmoniaW<ã&£^0l*m?
I'. que o or.uiho. | a demonstrar por parte d?

perderam.

Síí;a fiíPf6 dc encon:í a,lt0»- llltci,,« dominio do of
K5l'!Í2? camul1ío.. impe-liu-a! ficio e da obra.

O livro de Daniel.Ttcp.s nostraz uma philosonhia n sua
philosophia da \1da. Sem serum romance dc these. diz Ja-lou.x. nos offerece um' ensina-mento, simples ná essênciamas um facto cte experiência:'
Os homens tôm um d-vsti-io
que é em aiçuma sorio pro-eilabc.cciclo

PRÊMIO ücux-Magots, con-' ferido por um grupo dc cs-cj i pior es independentes daI-rança, e que procuram laurearobras de cvidntc originalidade,
foi concedido este anno ao livroMonsieur Jean", ou "Uamour
Absolu", dc G. Ribehwnt-Dês-saignes. Nesse romance, pro-curou o autor, consoante a opi-um D. Juan moderno, consagra-nião de Edmatíd faloux, creardo náo á libertinagem, maj uoerotismo.

João du Barry ora amigo intimo
de Lebel. homem da corte que ti-nha-a singular funeção de propor-cionar prazeres ao rei. Uma tar-
de, encontrando-o no Bosque doBolonha, disse-lhe com o nr maisnatural deste mundo:

— Vá logo & minha casa. Verá
um verdadeiro aeepipe de rei

subiu ao throno o pobre Luiz XVI
e. duranto a revolução, na casa da
antiga favorita real reuniam-se o.i
amigos do rei e da rainha. Oa
guardas do corpo, escapados ao
massacre dc (i de outubro, fugi.
nun de Versuilles e foram aco-
Iher-se a Süciennes, em easa dodu Barry, que os tratou curinhosa-
mente.

Vcpois, fugiu para Inglaterra.
Voltou á França, convencida do
one a sun eãbeçn escapara á gui-
Ihotlna. O seu amante, o duniio
do Brissac, foi assassinado. E ella
foi presa om 22 de setembro dn
179't, cm plena revolução franceza
e apresentada ao tribunal, ondo o
acusador popular gritou;

— Esta novn Messalina, nascida
do povo, conspirou contra a liber-

Lebel foi c ficou deslumbrado ' (,!U,e denois dc ter nludado a cn3com a rara belleza da seduetorn
mademoiselle L'Ange _ que nodia seguinte foi apresentada aorei.

Luiz XV teve por ella uma ver.dadeira paixão, nada comparável
nos fugidios e criminosos amoresdo conde du Barry. Qui2 que ma-(lemoisclle L'Ange passasse a fre-
quentar Versailles assiduamente,
para a ter sempre a seu lado Mnauma mulher solteira e de duvido-
so porte eomo ella não podia serrecebida na corte/

— Pois que a casem, e depres-
sa, disso Luiz XV.

Mademoiselle L'Ange casou en-tao com um irmão de du Barry,
que recebeu pelo "sacrificio" osl'r;k'iente para pagar as dividas.

Madame du Barry, que ae tor-nana celebre na Historia de Fran-
ça c acabaria na guilhotina

tar os dinheiros dn nação.
Foi condemnadn á morte.
Não soube morrer nobremente.

Para gnnhar tempo, quando a ln-mina estava iá a cair sobre o seu
pescoço, fe?; revelações. Penunciou
quarenta pessoas. Depois a sua
cnheça ainda lourn e linda caiu
pesndnmentc no cesto, talvez o
mesmo que recehnra n cabeça ln-
nocente da rainha Maria Anto-
nietta.

óõ Sciencia
€ do Mal

ItAGINE GUIMARÃES
cia cio detalhas, cs pròjèòtcs Dl-
vlnõS, Limlta-se a relatar, suciii-
tõmcntc, os episódica cm typn
miúdo e estylo c.:poc'Xicr.:lamcntc
cc Ilfl 1^0.

Deus não seria Diu-s sl empres-
tns.se um sèrit'do sexual A sua
prolilbição ao homem cie comer
ns frutas <Ia arvore cia sciencia.
porque a viria no Paraíso e.xclu.a
a necessidade da psrpétuáçflo ;>'»r
esforço Indivíduo* cu Instineto
natural, Tudo estava rigorosa-
rasnte previsto pria omr.lcicncia
do Senhor;

Eile aqui, n.o tenha, duvida,
lembrar no homem n incorivê-
niehcla de viver e. o que é mais
louvável -¦•¦ viver de olhos nberton.
fascinado pela luz da sabedor:*
quc è nos . essos dias e o foi em
tocln.s a.s ôpoens. o tardo m. .1
pesado dc quantos o homem car-
regi na existência.

Adão, cem n «un c!csobfd!eiT'i'i
foi. pois, o primeiro martyr da
sabedoria, cotr.qu.into a humani-
dade n»1o rrieiioi >nc is*o na sun
longa e Imaginosa historia, nem
lhe tenha ercgldo estatuas eiT»
praças publicas como o fez a Oa-
lllcu, Sávánarola, Jesus, e outros
msrtjTes.

Km toda a oireaçãOi 9 unico fêr
ciue soflrç c o hraicm, porqtia
Vive. Pensa, e sabe qve existe...
Emquanto que os outros animaes
nfto pensam e. n3o pensando, na-
da sa.bem da cxtstencln.

. Kssas idéas teria oceorrido no
príncipe Lusbel si nn sua movi-
mentada existência do carbonario
mystlco houvesse pretendido man-
ter polemica theologica com os
seus Inclementes adversários.

O rival do Creador, porém, não
a.ppllcou sua actividade ás ques-
lões de doutrina religiosa, exrc-
pto de pissngem peVa alma do dr.
Fausto, d. Juan e outras satyros
mais ou menos romantizados peia
Imaginação humana.

O saber é desagradável e lncon-
veniento no equilíbrio animal.
Cria responsabilidades e gera ln-
quieta ções. O conhecimento diu
causn.s. mesmo no quotidiano Ji
existência, é qunsi sempre doio-
roso. Soffre o homem com corte-
za íwil.s om sabor que tam um
câncer no estômago do que sen-
tir cs symptomas desse mal de.v-
necessário ,lçnorando-lhe a causa.

Calcule agora o Inferno de uma
vlda solapada pelos g?rméns vlru-
lentos da sabedoria! Nunca hou-
ve sábios felizes. 15 qunsi r.oJos
acabam tragicamente. Christo é
um exemplo.

Deus sendo super-bom e super-
perfeito, creando o homem p»ira
viver num paraíso, certo preten-
deu prcserval-o do" mnl da sabe-
dorla.

A arvore da sciencia do bem e
do mal era uma advertência d i
perigo do conhecimento da.s col-
sas. Nunca um subentendido pe-
rigo de attracção sexual — cujos
Inconvenientes não preoecuparam
o Creador como em nossos dla.«
a Mal th lis e outros economistas
atrevidas.

A Biblla emprestou um senti-
do confuso no texto do Primeiro
Livro de Moysés. baralhando hv-
potheses .Da.hi na.scsu o eüíemls-
mo do Peccado Original.

O peor é que a arvore tem dado
ao mundo milhões dc sementes
malafis. E o homem tanto se ali-
men tou da.s vitaminas dos frutos
que terminou por negar o Crea-
dor.

A sabsdoria envenenou a huma-
»ik»ade. Aclão tornou-se fatua .or-
guihoco, mão. A sabedoria exclue
a bonda .e. E ella põe a perder i
especie humana O conhecimento
das co;s?.s revf»í. os panoramas
[sicsis tive If» ria Tireduilclnde e em-
bola a faculdade or querer a vldi.

A verdadeira Bíblia os íiii »s
jumanos náo viram ainda .'"ás:*"<»mente não n voiâo. Deus Sa
íàla mais ao homem do alto ia;-
montanhas de fego.

E Adão, disperso pos sous se-
n.eihantes, ngora, JA não p>d<

mais fechar as olhes A Vuz qae o
r.eslumbrou.

A arvore da scleiicl. do Pern *
t»c- M.il continua a cra-..fi;ar E
i.oritinuarA. por tedo o tempre,
para noas. desdita.

Assim falou o fleugmatlc.-) Davi»
— Jchn Davis Esq. — o profun-
do pnns:'dor da "Esthetica do Sul-
cldio".

DOIS LIVROS CHILENOS
DE IMAGINAÇÃO

pas-

de acteitar o soffrimènto que•"e era imposto com0 cairi-nho de remissão.
O facto é que, como obracie arte, 0 romance cio Daniel-R«i>.. é uma realização tlc ln-fllscutivel mérito revelandomin maestria, qno confirmao succeiKo co primeiro -i-Aw-e Obsourc, ,\ ürmeza e

PRÊMIO da Sociedade Pr-
lipe d'Olivcira" continua .ser muilo commcnlado cm todosos meios intellectuaes do pai-manifestando-se nelles, como nò

próprio seio dáquella aggremia-
çao duas eorrentea\ uma favn-ravel an livro laureado — "Ca-
sn Grande & Senzala", de Gil-bcrln Freyre — oulra. quc, re-conhecendo embora o mcmtodessa obra, julga quc teria sidn

: mais acertado premiar um Uv;a1 de lit ci atura.

0 AUL BOPP e Quedou LI.
f\ ma, num artigo 'sobre "O-i

5 grandes arupos üe inte-ress.es econômicos â) mundo,assim os classificam: Gruponorte-americano, ctia 1 rea
dominante é a União ÀiverU

¦ »¦-• , c«na; Grupo Inglez. constitui-
Luiz xvr 

^olatrada de ão pelo Império britannico;. I Grupo francez. com poder
Alguns mezes depois, a nobreza' 

c'.°,n>nante na França, areia-
de França adulava n antiga mo- I' U° SeU imVerio colonial C
dista da rua de Suint-Honoró que 

' '"
após muitas instâncias feitas aorei foi apresentada na corte, comtodo o cerimonial. A madrinha. I llante é O Império N,unoniHun a condessa arruinada, recebeu GfÚVo dn U fí V ¦ l \pelo serviço 200,000 libras e o! Vi ¦.? ~? ' " '* CJ'?Í-
commando dum regimento parn ol 

r!'uld° de sete Republi-a, Fe-filho. pa,n 
j deraáas a áistríeto^ aulonci.

Du Bnrry mnndnvn rm i?r«  ! '""
,C2

|| NOVAS EXPRESSÕES D.* |'|
íl LITERATURA NO CHILE

•>.ú Polônia, Rumania Tche-o.slovaquia e Yuaoslavia- Grn-
PC Oriental, cujo podei domi.

Du Bnrry mnndnvn em França I mas< dentre os auaes a princi.sr Jogo demittir ,»s ministro» Vai C a R. S. F. S R (Re-¦ boiseui e Praslino, seus inimi. blica Soviética Federai],; Sngos, c conseguiu que o rei nome- '"'  emaeraua So
asse novo ministério
P

o marquez (|0 BoUne» n oabade Terray.
Durante dncti annõ« Mndnm-,flu nurry rt-lnou ninis ,J„ qUp 0rroprio ri»i. m„, em fill|l d(,.le . Nfino mino, Lulr. r,V, fciul.iuu-i*

----.- —".«mu icu.eruu.fi SO.
publica Soviética Fcd p r a ti n— c ..ovo nun.íterin constituído Socialista Rim». _ "or nobres seus amigos» o duouc oó 1 

HÜSSftY, que o:cupa
fAiguillon o marquez it Monlov nV' <?" 

a.C<7 tot(" *« fiWln.Por fim, ha ainda o Qrupoitaliano. quc. se. seoue aoi 5primeiros em ordem de imwtancia, que, comprehende a'fatia c suas rohnlns. c>minfluencia na Albânia

FEIINANDO 
Santivãn e Jacob

Danke, são os autores de dois
livros, quo acabam dc apparecer,
com grande exito. O primeiro,
r.otual presidente da "Soclednrio
de Escritores Chilenos", teve sue-
cesso reconte eom o romance "An-
Dia" e com "La Hech zada", e aca-
ba dc publicar "Charèa cn là Sei-
va", sobre o qual Santos Chocano.
dias ante. da tragédia, escreveu
um vehemente elogio.

O segundo, J. Danke, Joven poe-ta laureado, publicou um livro e
pòsmas, "Las B.rcarólás de Uly».
ces". dedicado á memória do deli-
cado poeta Rojas Glmenez. morto
cm plena Juventude, ha poucotempo.

P, Snltivãn confirma no novo
»lvro seu merecido prestg o deescriptor, e Danke mantém sua
Coi-ça lyrica consagrada. A tanta-
sla no Chile, readquire seua foros.
O rccilHYio ohilp.no tem uma nov»
dimensão c innumcrnveis posslbi-lidades. Saltlv.n se mostra, comoBeniprç, um enamorado do campodo seu paiz, emquanto ns predlle-cçCes de Danke vão paru o marA literatura chilena, com novasfiguras, demonstra uma floraçãoexcepcional.

s'luanáo entre interesses tran-cezes c Indlezes no Meálicrrá.nen nao //¦„ permitle mair.su* posmiidadcs Ac QxpgmãQ

« A
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Sociedade Felippe d'Oliveira
Os seus trabalhos em 1934

Na 

„ltima sessão dc "Socieda-I „0ão Daudt d*ÒHvelra, Álvaro Mo

de• VeHppt d'OMveira", íoi üèyra e Augusto Frederico Sckmidt,
i - „eininto «sonhn dos que foram cercados das homena-
eus trabalhos em 190*1. que Len, carinhosas do govorno o do,

be,n Scem o nobre c ^^l^Tl^T.JZ^
tSroT,noe^ 

mfnmvcou um pe- fera íoi offerecida pela So-

riodo de intensa^^íáá^oStó-.. um plano de publU
ll-OWei 

S 
Os r««lffi obtidos bação da obra de ífPP«^J,1 Ulivoira U5 satisfa- começo * sua execução, a Socieda-

devem ene%m"*fc$fe «ue Le editou "Terra Cheia de Gra-
°X' 

HPe?doPcou!"a?oaos altos ob- L,;, Cm magnífico trabalho gra-

r^i,nÍo^améÍ,^ Wfeí editada,* «plaquette; a
Sfâu-rldo e 2audo.b patrono. | linda conferência que sobre Felip

¦iednde iniciou sua ac  . ,... ,, ¦¦ ¦
,..-.„ de 1031 a S <'<* Íanei,'°' tlaUX iAssodaçSo dos Artistas RruMKU-
em c,ue pela primeira ve^n^íros.^ 

^ ^.^ ^ ^^ m.
nifestado pela União Brasileira de

%

deu o Prêmio Felippe d'01ivcira.
ao melhor livro de 1933. Foi esco-
lhido os "Os CòrümbasV, de Aman-
do Fontes. Do acetro dessa esco-
lha, melhor falam a extraordina-

repe-rcussão do prêmio na mi-
c nos meios literários, e

edições esgotadas
foi

ria
prensa
as suecessivas

UM LIVRO
NO 

PRINCIPIO o
lismo era uma pai
....... t.-4 17' iiACinir» V

INTEGRALISTA
Esgrima, da qual o nosso patrono
foi vice-presidente, a Sociedade
instituiu o trophéo "Felippe d'01i-
veira". para ser disputado annual
e perpetuamente sob o patrocínio
daquelal entidade. Esse trophéo

.In obra premiada. A entrega foi _ "O Esgrimista", bronze pollido
feita em sès ão publica a 1" de de V. Brochéwt -foi vencido em
leUtt - 

(]e Carvalho | 1934 pela Federação Paulista do
Esgrima.arco, falando Honal

e Amando Fontes.
O primeiro numero de "I.anter- Tendo os intellectuaes de Santa

terra natal de Felippe. iio

O PRINCIPIO o integra-
avra so-

mente. E mesmo aos mais
avisados esta palavra não sug-
geria nada de muito importan-
te, nem era siquer a forma gra-
phica de alguma coisa que pu-
desse continuar no tempo e no ^
espaço. Eneontrando-me certa'
vez com o sr. Plinio Salgado no •

ciando a literatura do movimen-
to. E entre elles ultimamente:
"A quarta humanidade", do sr.
Plinio Salgado.

Za„QUARTA HUMANl-
CBADB —- Plinio Salgado
— Livraria José Olympio
193*1.

nu Verde" — o boletim da Socie- Maria,
!u,l mibíicado em abril, obte- Rio Grande do Sul, lançado a idéa

.^cesso integral, e oristi- da erecção de «ma herma ao seu
ISia" „ô con»e«í unanime dos maior poeta, a Sociedade delibe-

5ut o leram, das melhores publi- rou offerecer o monumento a ci-

A quarta humanidade" é um
Rio, disse-me. elle que estava j. ^ dc coust.-. ucção fragmen-
procurando congregar alguns tavia_ Q £0U autov, nas rápidas
homens de bôa vontade em tor- j ]inhas que ^creveu 

como pre- j ^Vr lamente deltudida
destacada.

7
t,*e o individuo e o superTho.me«.
nictzcheano.

O integralismo é opportun»
no mundo porque aceita todos
o* debates e todas as torças Vi-
vas que se chocam na faee ua

terra procurando-as utilizar
uos aspectos positivos que apre-
sentam. B para realizar o stu

stadointento precisa de um e«
forte e natural, em que a figui*
do homem seja o principal mo-

centro da vida rociai, «
tivo e

no de idéas que elle reputava as I ja"oio áíiss& obro> nos indica os |

ações no gênero até hoje feita no
Brasil. .

Executando as disposições dos
Estatutos sobre "o amparo e a
protecção á vocação literária, me-
diante o estabelecimento de pre-
mios, subsidio e viagens de apor-
feiçoamento artistico c cultura} ,
a Sociedade manteve seu pensio-
nario em Munich o esculptor pa-
trieio Antônio Caringi que ali ter-
mina os seus estudos; realizou a

de esiulptura

dnde, incumbindo da sua execução
Victor Brecheret. O trabalho ja
está prompto e marcada _ a sua
inauguração para fins de janeiro.
A Sociedade enviará uma mensar
gem. que seri lida na oceasião.

Foram convidados e acceitaram
os cargos de nossos socios-correa-
pendentes: Gilberto Freyre. em
Recife; Afranio Coutinho. Bania;
José Lins do Rer-o. Alagoas; Bra-
sil Pinheiro Machado. Gonta Gros-
sa; João Jo?é Cabral, Florianopo-

üriicàs salvadoras da naciona- [n.t,ju;zos, que a necessidade d
lidade. Isto ha menos de qua-1 

* ¦ -•- '-•¦-

tro annos. Claro que me pareceu
um puro absurdo, pois o Brasil
entrara numa phase de morte e
silencio no sentido politico.

SÍ^SSíSSffi* :.-S m 
"Salfodos 

nomes de relevo, e
mento máximo da estação artística muito pode a Sociedade esperar d.
no Rio - e subvencionou a expo- s"a v-*ibosa col aboraçao
sicão de pintura de Noemia Mou- Clovi. Pinheiro Daudt. espMita
rão

TINHA 

passado o verão e o inverno vol-
tara de novo. Lula jà não tinha auxi-
liares que zelassem a casa. O inverno
não encontrava mais Anna. Um ca-
pinzinho de moco invadiu o 7-Kteo em

frente ú casa e rapontou entre os tijolos üo
alpendre. O corrivião dc madeira em Que
lula se encostava para ver o mundo, apo-
ârecera. Bem em riba da cumieira. surgindo
fôra das telhas, um cupim colosso demon-
strava que Santa Luiza estava desabando.
Não havia mais estabulos para os poucos car-
veiros que restavam. As pobres bestas ma-
Oras com a lá embolada de carrapicho e lama
dormiam debaixo dos pés de páo. A casa
ia virar tapera. O homem, esse jã era uma
tapera mesmo. As escoras humanas que o
amparavam estavam arrianão: Joaquina.
mergulhando no marasmo da opilação. Pioca
preoecupado com a guerra, Anna apodrecera
ha muito minada pelos vicios da terra.

Noite alta Lula uma vez accendeu a lan-
terna para ver quem batia na porta: não era
ninguém. Era o vento que batia; vinha com
o bafo momo da lagoa, embaciou como um
hálito de gente os vidros da lanterna. Que
lago triste meu Deus! Nenhum facheador para
remédio pescando os peixes tontos. Só as ba-
nahciràs e as palmas dos coqueiros balan-
toando aguadas pela velha ventania. A ven-
tania era o laüevwtivo da ilha. As primeiras
chuvas tinham feito poças em redor da casa,
tinham enchido os barreiros onde sapos-curu-
rus badernavam. Lula sahiu com a lâmpada
para ver os sapos cantar. Os seus passos pos-
suiam essa orientação meio tropega mas cer-

dia Dahi a pouco dentro da bruta escuridão
surgiram dois olhos luminosos, plwsphnres-
dentes como dois vagalumes. Um sapo cururu
grelou.os e ficeu deslumbrado, os seus olhos
esbugalhados, presos naquella ooniteza lumi-
nosa Os dois olhos phosphorescentes se aí>-
proximaram mais c mais guiando a cabeça
triangular ãa serpente. O sapo não se movia
fascinado. Sem duvida queria fugir, previa o
perigo porque cmmudecera, mas já não podia
andar, immobilisado, ns olhos feissiinos, agar.
rados 

'aos 
olhos luminosos c bonitos como üm

peccado. Num bote. a cabeça triangular abo-
canhou a boca immunãa do batrachio. Elle
não podia fugir aquelle beijo. A boca fina do
réptil arregânhou-se âesmesuradamente en.
volveu o sapo até os olhos. Elle se baixava
dócil entregando-se á mortc tentadora, ape-
nas agitando docemente as patas sem provo,
car nenhuma reacção ao sacrifício. A barriga
disforme e neqra desappareceu na guela dl-
latada da cobra. E num minuto as perninhas
do cururú lá se foram ainda vivas para as
entranhas famintas. O coro immenso conti-
nuaiva sem dar fé do que acontecia a um dc
seus cantores. Surgiu uma outra cobra c «<*.
çiurou outro compadre sario. deilutia-o porem
com protestos suaves ão bicho que gemia uma
coisa differente de seu bmn-bum habitual,
agora mais canto, com uns tons de resigna-
çào, deante da força do mais poderoso.

Lula quiz erguer-se mas a noite parecia
pesar em cima delle como um grande man>.o
de chumbo pf.egarido-o á terra. Um frio ra-
pião picou-lhe a espinha e a maleita ali mei-
mo veiu depois com um calor amigo que ja-
zia o doente achar gostoso o leito âe lama,

A série de conferências clc ln-
verno, que organizámos, teve &
collaboração de Mario de Andrade,
que falou sobre os "Congos"; de
Gilberto Freyre. sobre "O Escravo
nos Annuncios de Jornal do Tempo
do Império"; de Luc Durtain so
bre "Maitres-Gostes
Claudul, Gide. Vll.drac, Duhânfel e | ctoi-n

nea e generosamente fez á Socie-
dade o donativo dc 3:0005000 He-
Sovamos aqui o agradecimento
cordeal, que já tivemos oceasião
de apresentar pessoalmente aquel-
le presado amigo.

Fez a Sociedade celebrar missa
em suffragio de d. Olivia Guedes

Valcrv.l Penteado, grande amiga e prote-
lo« lutelleãuaes t* artista»

nomains». Todas cilas, pela con-I brasileiros. „,„„.„*,-
cofrencia numerosa e pelo exito Por tre. vezes foramj* mem
conseguido, foram grandemente bros incorporad os ao c:emi e o e

expressivas do prestigio de que já! São João Baptista. em rom.uia
desfrueta a Sociedade na elite in-
lellectual do Rio de Janeiro.

A 18 de maio a Sociedade se fez
representar na inauguração ¦ la
rua Felippe d'01iveira cm São
1'rulo. por uma delegação compôs-

saudade ao querido Felippe. A
primeira, cm 17 de fevereiro, data
do desapparecimento do nosso pa-
trono. Depois, em 21 dn junho,
quando foi inaugurado o seu mo-
numento. a obra notável dc «üTiar
na Janacopulos. Finalmente, a --

la dos companheiros Octavio Tar-¦ ..«*. "*¦'¦*•"•-;•,.* ... . 0i*p,-,e.
quinio de Souza, Freitas Valle,Ue agosto, o natalicio de rell.pe.

0 ultimo trovador provençal

A revolução de 1030 sacudira
o paiz completamente, aeordan-
do as esperanças adormecidas
ha longos annos, crispando, ir-
ritaridò, creando uma vida no-
va para a nacionalidade. Vem-
iiçada a victoria da revolução
de tantos e tão ardentes sonhos,
o paiz começou a se penetrar
da tristeza do que o exaltara
pouco antes. Revolução pura-
mente politica, resultante da
identificação dc diversos inte-
resses contrariados e da pouca
subtíleza do homem que orien-
tava a facção então detentora
do poder, revolução sem, pelo
menos conscientemente, nenhu-
ma vazão profunda, sem nenhu-
ma ideologia, filha aturai de
uma pregação meramente op-

pbsicionista, as repercussões
que provocou no paiz foram
muito acima do que esse nio-
vimento realmente merecia.
Dentro de pouco tempo o paiz ^
verificou, cansado do esforço de
acreditar, que nada se transfor-
mura. A. clientella dos políticos
era a mesma de sempre. E se
um ou outro dos "revoluciona-

rios" bem intencionados procu-
rava reagir, contra o clima de

bilidade

acção tem trazido á sua obra.
Homem que transforma o seu
pensamento em acção constam
temente, "homem que vive o
seu pensamento", o drama do 
sr. Plinio Salgado segundo elle. plinio Salgado. Nesse optiW

•oprio nos confessa, está nai m0 eitá fatalmente o ^S16"

O OPTIMISMO 1)0 SU. P-M-i
NIO SALGADO '

Na "Quarta humanidade'; tc-í

mos um flagrante do optimismo!
do ueiisamento político do sr.-

propr

Sr. Plinio Salgado |
da sua força agíegadora^nj
acção pratica. Para os critico»,
exactos, c que Se restringem cm

conseqüência dessa exactidao, o

optimismo do sr. PUmo Salga-
do, não deve apparecer con»

muita harmoniosa estrueturaçai»
intellectual. B' cpiWia, sem du-

vida, na personalidade do sr.

Plinio Salgado, compondo-a »

enriquecendo-a, não apenas u*

pensador, mas um propheta, um

romancista, um "conduetor .

Para o senhor Plínio Salga*»
vamos formar a raça cósmica J,"Quarta humanidade . Umo»
conte mporaneamente o com mo

da civilização mecânica na sua

plenitude e a infância alerta dos

primitivos. Em nosso pau o m-

li0 e o aéré(>'ano tü:f. c "

no tempo. Dessa diversidade^
«eras» virá a harmonia. Istft

na mesma razão, na mesma >

„ha de optimismo que Uíw *na

annos atrás, o sr. PUmo bal-

gado ene ontrar a maior base d•

J. CÂMARA

-«DBUOO Mistral 
^ j-- «^^' ^^ ^

L considerado um dos ^orfl.ainda époetas da sua época,
tido entre nós como um sim-

pie, cantor de idylHos, quando,
Ua realidade, elle o 6 de epopéas
Em regra geral, só conhecemos
tio grande trovador da Proyença,
o seu poema 

"Mlréio" e 
^g-f^-^fèãna Academia France™

outras composições lyrlcas, afóia jque a. PWl..a,^,. ,„™to». e de
zia de anccdctis, do vul

Í5. gos 
"seculo3 de contacto com

a cultura e a ctvülzaçâo Irancç-
.as To-Ja a obra do cantor de
••Mlrélo", foi inspirada nesses pro-
pordtos. A pletade de escriptores
e poetas que o secundou nesseioi, aliás, brilhante

A'cm dc Joüssemin,movimento.

íd dos passos dos sonambulcs. Os insectos quc nem Q sap0 Luia não podia reagir, era
despertados pela luz vieram rodar em tomo nm calunga de barro mollie immobüizado. tra-
da lâmpada. Vieram borboletas escuras, be- gaâo pej0 visgo dominador, a ilha devorava-o
zouros baratas cVagua, mosquitos. O homem a0j poucos sem elle reagir. De manhãzinha o
estranho com sua lâmpada parecia ter um encantamenlo da noite e da maleita desap-
mundo luminoso na mão em. redor do qual pareceu os sapos sumiram, as cobras se fo-
uma população alada formigava. Parou a bel. | rfl??I p sá restava ão espectaculo nocturno, ãt

me'a dnzia de naecanm, un m- I S^^narVimíb que foi cios mais ad-
•jarlraçfto literária. ,.,.„. tirados oelo mesmo Mistral, tlzo-

Mas a obra de Mistral trans Wg^^81^ phalange: Fabrr,
oe.ide largamente do po^ma cU )™*£«*. £^ Martin, verse
tado e vale, até certo pon

inteira. Efl
se o meio dia da França^ itSta» taWta/.Bff^l^ jg"; ^S:°e alista:

Sn lendon, poeta épico ern

provençal antigo; Azals autor de

ra de um barreiro. A saparia espantada mer-
giilhou na agua suja. O coro exquisito ficou
mudo de repente. O homem ãe alma mu-
dada pela doença parou, esperando sentado
no chão frio. Estava immovel como a super-
ficie do barreiro. A lâmpada embaciada pelo
Mlilo âa noite entrelinha agora uns poucos
insectos fanáticos âa luz. Tudo quieto, o pri

vertido como um circo, a lâmpada de Lula
desmaiada pelo sol e o espectro do homem
desmaiado no mundo real em que devia vi-
ver Caminhou na manhã humula. Peneirou
devagarinho em casa. de ponta ãe pé enver-
ganhado com medo que o vissem. Penou a
chave do armário, abriu.o e sorveu a aguar-
dente amiga para esquecer a vida que ayma

poiue, 
"íioje, 

uma literatura re-
irional essa é a que o creador do
•¦Pelibrisraò" realizou.

A 1'n-nia como a literatura
prov&noal. 

'catavam virtualmente
mortas, quando Mistral. com ai- ,
guns escriptores e poetas reglo-
naes, iniciou o movimento reno-
Vádor de qufl resultariam mals
tarde as obrai, primas que fizeram
convergir sobre o grupo a curió-
sidade. primeiro, e depois a ad-
mlração da Europa ntsltectu^
Entretanto, o que. cntftç, Pj^u
n muitos uma 

^^l^^^ ,.úe versos no
Uva. nao passou, na veiciaue, uc |

Moquin Tendon, poeta épico em
"go; Azals

ensaios lingüísticos"iano i
Imitou

pntwns e dc -
Aubancs, traduetor do Itall». O o
do ereeo; Foucaüd, que
l,a Fontaine, c muitos outros que
séria fastidioso enumerar.

Em 1822, o movimento cm

prol da Ungua e da Hteratum
Em 1822, o movimento em pro.

da língua e cia literata»
provençaes Já attinglra notável
importância. Um grupo do escri-
oto-es do meio dia, dando, en-
ulo'. á publicidade, um volume

i. lolarava-se herdeiro dos

commodismo e msensi
moral que já descera de novo
sobre o paiz, um instante uber-
to, tudo impedia c expulsava o
intrüso e original reformador.
O paiz principiou a viver os
annos desalentados que vimos
assistindo. Um humern publico,
e ex-ministro de Estado, me
descreveu, certa oceasião cm

que constituíam as reuniões
ministeriais do governo discre-
cionario do sr. Getulio Vargas.
No contro dirigente acontecia

o mesmo que na massa dirigida.
Decretos sobre decretos, lavra-

Augusto | dos na certeza de ficarem no

papel, leis que não afinavam
com os costumes. Tédio sobre
a nacionalidade, numa palavra,
um tédio de chumbo, um tédio
dcsaleri tador... Aproveitando-
s<; esse clima propicio â _ sua
acção fecunda o communismo,
forto pelas verdades que defen-
dia —- no sentido de critica a
burguezia — principiou a crês-
cer. Realmente era a solução
apparcnte para alguns homens
ardentes e sedentos de affirma-
ção, e tambem para alguns jn-
teliectuacs curvados ante a ui-
differença com que oe. olhavam,

Impossibilidade de construir na |
tranquillidade uma grande obra

que traduza methodicamente
"todo o seu pensamento". Mas,
mesmo se equilibrando entre aj
necessidade da producçao intel- | ^csistenèTa da unidade brasilei-
lectual e a da edificação prati-;., diversidade dos estados
ca-politica do seu pensamento, & .^ naciouall.
seus livros se, na reahdade sao 1 <j»^

fragmentários, todos elles tem* .... t

rithmo unico, que lhe dá uma [
solida unidade. E' o que acon
tece com a "Quarta hunianula- Q optimismo constructor no

de". Nesse volume de menos de ^.; plinio Salgado nos attuuue
Plinio

antigos
E a si

:US. 
U0 I 

^,*L Svmí Vou! e impoUlitad» inteiramenl.

cüdinho mergulhou de novo e bum-bum soou
uma nota soturna do concerto interrompido.
Em poucos instantes o barreiro ficou sonoro

uma servente, os seus olhos viam o sol phos
phorescènte, os objectos tinham contados
visguentos as arvores eram como feúas at

7omn uni"convento de frades. Vozes roucas, carne, moviam.se voluntariamente carnívoras

foTnão-oi tantans bum-buns, choros, \ palpitando conjuntamente com todo, a ilha
l°.l:ll™rhi^ 

"Ln. 
rir, rã, ar.omianhamcn-1 viva. trahidora como um ser que sa7iis.se dai

to epliemera.. .,
Se a evolução da arte mst.a-

„a„a nfto tivesse tido, depois da
morte do poeta uma 

fW*°.gcontinuidade, a Ungua e a Ut«a
him francezas. a estas hoia.s, soi
rwlam um terrível cortejo ao 

^^ 
-.-^^ um Wyll0 ln-

lado de sua.s irmãs proven^es.^A J^ ^ & ^ d. um_abas-
verdade, po

mesmos se chamavam
badeurs revinadas", isto c, os
trovadores resuscltados. O apogeu
do movimento, íol, porem, deter-
nvnado pelo aparecimento de
"Miaelo". O poema e, como sb

^Qm™m% SU,=or \ um camponio

einnelainentos finos de rãs, acompanhamen- , _ll/u., .,«—..« -- -
tos vrofunãos de sapos respondiam.se. Os águas para amparar um naufrago e *PosJe*
lÃtpíí aZareciam mergulhavam arrasta.] apparecer com elle. Lula palpava os mem

SS ^Sgks^mnrgr^ cir-\bros para ver se exisüa^ leimva^s mãos »
ritintr vn Vor â'aaua Lula estava realmente] pescoço, a0 rosto, sentia-se houivei. rocanao mad01*cs dc ecnio* M°ri

Tu°m :ill°muÜo7ue era o mundo nocturno a sua V^lfald^:^var^^ entregues * ™%«$£JS?«

üe sua ilha, confinado, sonoro, povoado âe\ igual ao senhor áe Canvndê, o bigode aoun 
^e 

6 >Mi vao deciir 
vozes e de sêrcs que não se viam durante o I dante cahido sobre a boca.  em 

3 
tellta"tlvas secundarias,

maravilhoso n..vln«nto ce^ou
logo ao emudecer a voz podeiosa i .. 

^^
iiW0 0brilCTo ..Fellbrlsmo" íol.
aa°m? um brilho de meteoro^
Aliás, sempre íol esse o desUn.
dasíteraturas e das artes regio-

EUas vivem com seus ani-
Mortos estes

de agir. Era este, em linhas
simples e apressadas, o quadro
do Brasil... A revolução de 32.
deflagrada em São Paulo deu
novas tonalidades de drama no
Brasil. O enthusiasmo paulista
foi, porém, a ultima chamma e

recepção do duque dc Bro-
ülic. 6 grande physico fran-

cez, prêmio Nobel e autor dn
mecânica ondulaioria, na Aca-
demia Franceza foi a 31 de ja-
neiro ¦ O discurso de rece-
pino. qw deveria ser prolprhlp
por. liarthou, que o escreveu,
foi pelo sr. Halâologiie, que
leu a oração feila por aquclfe
mallogrado estadista. A cândida-
tura Claiidcl conliúa ganhando
terreno, mas anula ha dppüs<-
çt,o... l-i' incrível, essa historia
tl. Academia i sempre assim.- ¦
viria porção dc cavalheiros des
tnnliecidas cnl nun ali qne à uma
bflluza, mas quantia se traiu
tir maior poeta do pai:, ha dif-
jicutila.lc-'..- lille é condida-
ln á vaga dc Bartlwti, c <'• capaz
dc entrar... como cinbaixu-
dori ..

"E, AGORA, 0 QUE?"
* —*

A
I O IMPRESSIONANTE RO- 1;
!| MANCE Í'/.Í' HANS FAL- |
ji LADA I!Ij * —*|

STAMOS deante dum ro-
mance desconcertante, de
Hans Paliada. O cinema

levou á tela, lia pouco, o roman-
ee agora npparecido em hespa-
nhol. A' medida que se for co-
nhecendi. ganhará o interéss«
qu-e sc forma cm torno de — E
agora, o que? — As figuras de
Pinricberg o Corderila passarão a
ser tão attrnhentcs esignificati-
vas quanto as do protagonista
cio Inferno de Bnrbusse. o loao
Chrislóplíe, tíe Ròmaín Roltondi
ou esse; amargos personagens
de Fink, em Tenho fome, dc
Uplon Sinclatr, Brciser, Mann

DOI.FO de Snndoval, cujo
primeiro romance "Anjos

caídos", publicado aos /<? anua
de edade, fez grande sticceso.
acaba de escrever "A Grande
Fascinadora", que se passa no
ambiente monacal de Ávila, na
velha Castello. A prosa è facli
e vigorosa c o thema è a no-
tirezà herdade do sangue hes-
panliot e a nobreza adquirida
pelos actos individitaes.

nancio,
até

arrcerctn de"todo, absorvidadesappa

cfònaes; Vque""por \un momentopela arte ou pela 1'teratura^na-

escorreito, mas sem bon., realmente, correspoma ao Iam* 
pejo retardado do mesmo movi-
mento que percorrera o Brasil
em 1930 sem attingir S. Paulo
nessa época. Pois foi nesse mo-
monto que um homem de letras,
desamparado, e pobre, iniciou a
campanha integralista. Poi nes-
le momento que o sr. Plinio
Salgado principiou as suas via-

gens lyricas, percorrendo o pa -

Em torno a esse epi
todlo, Mistral reviveu, no em*
tanto, toda a vlda agrícola e tia*
dlclonal da Provença.

Construindo num metro typica-
mente regional, o poema e a exa -
tação lyrica dos typos. dos ca a-
oteres e dos costumes da antiga
pátria dos trovadores. Os traba-
fhos dos campos e dos bosques,
a faina dos labregos e dos ma-

fts dansas, os

duzentas paginas o sr
Salgado nos dá os rumos mais
nítidos do seu pensamento.

Paru o sr. Plinio Salgado. Ile-
-rei, (flor do secuio XIX) íoi o

ponto tle partida, ou, para usar
da sua própria expressão, a en-
cru/.ilhada de que partiram os
dois adversários irreconçilia-
veis*. os materialistas e os idea-
listas.

A revolução do pensamento
politico de Hegel resultou na di-
visão desses dois nítidos con-
trarios. São duas linhas que
correm paralelamente. Cada
uma dellas se entroncou nas
suas expressões corresponden-
tes; transitando a primeira, a

que affirma o primado da ma-
teria, pelo dynamismo de Feuer-
bach, que está preso por sua vez
ao materilismo dc Buchncr. A
segunda linha, a idealista, se in-
cima para o espiritualismo, e
tem banhado as suas origens o

pensamento de Platão, livre e
alto.

A ultima dessas linhas, acla-
rada pelo espirito do secuio XX,
espirito possuído dc unia capa-
cidade maior, na opinião do sr.
Plinio Salgado, de comprehender
"conjunetos de movimentos
collocou ao pensamento de He-

gol no seu logar próprio, isto e
como um trecho apenas das ex-

pressões totalitárias do mun-

um papei primordud ne,.
"Quarta humanidade" que e-o

preconisa para depois da mo te

[la terceira humanidade, li» a

da machina e deformada pelo
materialis.no. Mesmo no aspu-

do econômico, affirma o sr.

Plinio Salgado, e isto dentro

Sos princípios da Economia
Clássica, teremos unia tmpoi-
tancia decisiva no mumo. U
•„ue somos, um paiz de latilun

dioá e, por uma fatalidade que
virá do progresso technico, a

economia retornará a suprema-.
E ahi seremos a

material-

iTesV^ ptov^tudõ üo desconforto de pequenos na

nerpassa, exuberante de vlda e üe
r « ,„„ «et.rnn.llOR lTiara-

J UiSt.' UliYMI'10, editor, or-

ganiza as bases de. nm cnn-
curso ue contos, annual, para

ser conferido o "Prêmio WiH«-

be.rln dc Compôs".

se afastavam.
A Provença era uma antiga na-

çao, com uma historia proprfe.
uma Ungua bem diversa da íran-
eeza. Suas tradições e seus cos-
tumes divergiam bastante dos da
França. Pátria nâo conquistada.
mas 

Ç 
espontaneamente annexada

fo paiz gaulez. nella se conser-
,aram sempre vivos, o culto fl
oassádo e o amor pelas coisas
próprias sobretudo no que concer-
le l vlda rural, e os hábitos ia-
'" 

Nas granjas e quintas Prov^"- ^Viu-T o"" antigo ardor patriótico
caee. a Ungua iranceza sempre i-

estrangeira, em muitos

sentimento pelas estrophes mara-
vimosas. O successo de 'Merelo

rol tamanho, que, na Europa em
geral mas sobretudo na Franca.
Icreciitou-se, por um momento,
nn possibilidade da resurrelçao
de uma Ungua e de urna Utera-
tura tidas, nté então, como extin-
ctas ou agonizantes. Depois de
"Mlreio", vieram outras obras-,
algumas dellas de subido valor
literário. O poema nacional da
provença. ficou esse. porem.

Com "Mlreio", Mistral julgou
ter despertado na alma da sua

vios costeiros e cm trens pen ,
gosos e indecisos. E em pouco
tempo pela palavra e pelo livro
surge-nos este movimento inte-
gralista, heróico nas suas on-

gens e permittindo emfim que
possamos esperar alguma coisa
.o Brasil. Os que não acredi-
tavam estão vendo a marcha

do. E em quanto a primeira des-
sas linhas (q,#eorrontcs) se li-

gou ao epicurismo e ao pantlteis-
mo dos gregos, a segunda se
encaminhou para o prestigio
restaurador da concepção aris-
totelica, concepção renovada
pelos conhecimentos fornecidos
pelas experiências do século XX.

Não creio que tenha dado o

pensamento do sr. Plinio Sal-
gado, mas apenas um trecho da
sua visão sobre as linhas de
actuação do pensamento mo-
ilerno, fonte de toda a acção

'i

cia agraria.
(.•riuule nação poderosa
mente, mas conservando as ai-

tas qualidades humanas que en-

nobrecem a nossa índole. Resol-
veremos a questão social com

justiça e senso christão, annul-
laudo a luta de classes porque
o homem será um e integral.

Para realização dc um clima

propicio á vinda dessa era ler

liz desse esplendor de nova cl-

vilizaçâo o Integralismo precisa,
executar a sua ascenção ao VP-,
der O integralismo esta para
além do fascismo de cujos ensi-
namentos se aproveitou, porem,
é, como doutrina política, algu-
„ía coisa de differente ou d?

muito nv!s adeantado.
Ahi está creio o immenso op-

timismo do sr. Plinio Salgado*
Para um paiz como o nosso,
desconfiado de si mesmo, com
um longo complexo de in ferio-
ridade, sempre & beira do aby?-

sem esperanças, dcsilludi-
do de qualquer estabilidade, so
mesmo as linhas prodigiosas «

largas dessa doutrina de feliei-
dade. Para essa terra realmcn-
te virginál em diversos senti-
dos em que ha,mattas mysto-
riosas c fechadas e intellectuaes
entediados nos cafés, só mesmo
um pensamento amazônico ':i.%

generoso assim.

Na tradlçfto
c da.s
trans-

(azendo-a espiritualmente remon-
ta- á òpoca do esplendor proy.cn.
cal, quando Haymundo VI, o U -

... , . . ., de Maseagm, dc. Romnnce_ da época, cont.:
A "Nerone", foi irradiada, no dictorio, apaixonantí

angustia.dia da "nrimlère". em f""'"s' "'r ,
ta.-, directamente do beata, tle protestola. ta miséria ao alcance da mao,

cheio de
•roduz caMrios de

p usponto, vendo-íM

tol uma
casos, uma Intrusa . 
oral do povo dos cnmpos c das vUnlf)' 

cuncie de Tou!ou-e. depoü
cldadei, viveram sempre, trans- ,g ^ i.ecòtiqul8t,ado os seus Es-
mlttldttó de geraçlo a BeraçSo. as | ftbdiCou da soberania dei-
antigas canções trovadorescas. on- {m n2d espontaneamente
dc o sol e o amor reinam sobera- favor dc Lulz 1Xi rci dc Fran-

-ente. As festas populares da i A ^ de gBlvanilsaçftO dr

desse acontecimento
exteriormente numa technica
política conhecida e de resulta-
dos positivos, entre diversos

povos cultos do accidente, o in-
tegralismo é um movimento
brasileiero na sua essência. .0»

dã victoria que estão
i surgir, demon;*-

Moldado j politica do mundo.

signaes
principiando

ça,tão vivida, tão humana. Hans
1'alladn é um nome que ingressa ^"..1^7. nunca tiveram nada *¦*• ! jU'ma"pi"ü'vènçai, nio podia, com
na literatura contemporânea cu- oommum emn ns do resto da dò U:yUlI íMê f, Mistral pro

c-oruIu em sua marcha lumlnow».
A' "Mlreio", scíuc-sc, assim

(Concluo na ™' P««»«'

nin um dos escriptores mais rc-
presentativos dum estado de js
pirito, da humanidade goffredo.
ra da hora inquictante que vi-
vcino-i,

França. ,,
A ld<M básica de M'striil, nn fi-

¦lalldade social da sua obra, con-
.tsttu, pois, em dc*peitar n* nlmi.
Uos bcus cunpatru/.a* O «mt.-

sa realidade.
Já tendi, fixado o.s pontos es-

Bonciacs da reforma que pre-
tende imprimir.o que o integra-
lismo será cm definitivo só a
experiência du acção ditara fl-
nalmente.

Não é possivel nos limites Tô«j
duzidos desse registro fixar to-j
das as faces da "Quarta huma.,
nidade" do sr. Plinio Salgado,

Escolhendo o veio, que na sua < T<;mos ncsse livro tão variado!
descida termina por se recolher j a ppecU)S) tão diversas faces, tatv
a uma concepção espiritualista do 

j 
¦.- 'g 

thçraas, alguns luminosa»
| mundo o sr. Plinio Salgado pia- n)Crite tratados que é melhoí
I nejòu o integralisnío. O inté- deixar ao leitor o cuidado d«
1 

gralismo é platônico como pen- jjesçpbvi.l-os. Em todos os pro-
I samento, porque é uma C0I,U''" | biemas tocados pelo sr. Plinio

iação harmoiV'a dos contrários, S!1|Kafi0 nessa obra nascida ar-
bitrariamente em cm épocas di-
versas, ha porém uma luz única,
luz que vem de um homem qu«
conseguiu abrir caminho entro
a confusão c está procurando
dar a expressão do sou poma-
mento, pensamento que /He p|"-
-rio está applicando "a vida

tram á evidencia de que e um ^ chr;sta |H.lo sentimento que o
movimento reclamado pela nos- 

j ]jgi. ^..m& Q porcovrCi
0 integralismo é um sentido

do universo, baseado numa ae
ecitnção natural de tudo que é
legitimo. Exclue apenas o que
c artificial, negativo e falso.
Procura restaurar o "homem''

»i«.!«V livros 'im «urgido ini-' o homem que ficou esquecido en I t ndecUa c pnholica do seu paií.



¦v-TO,, jssfj)', .
~c*?

","»¦'>*»¦ >!.—'"-"¦ ¦"—•;' tt.fffV-
.^.>-v~..^í.,.,v-,v.r,Êto^

,»¦«-. ~--r=3it';ÍKy«™~
WBHWíW

PAGINA VINTE - TERCEIRA SECÇÃO
**¦"""""' — "" "' "TT" '"", 

i".'''" ' ¦—¦¦! *»~ DIARIO DE NOTICIAS DOMINGO, 3 DÉ FEVEREIRO DE 1933
N

Renovação do cinema americano
OISALÁRIO do operado

americano, nos bons
tempos da abunclan-

cia, constava de um numero
tão grande de dollares, quc
elle podia adquirir um ford,
um radio e um bangalô á
prestação.

Como a vida era boa, elle
vivia de bom humor e eva de
um optimismo Inquebrantavel,
quer fosse judeu, irlandez ou
negro (a massa americana é
formada na sua maioria des-
ses tre.s typos) exigindo sem-
pre espectaculos rísonhos pa-
ra as suas boras de descanso,

£ o cinema mudo fornecia
aquellas toneladas de films
medíocres, que acabavam em
beijos kilometricos, casamen-
tos e luas de mel junto ao
Niagara.

O cinema falado ainda apa-
nhou um pedaço desse perio-
do das vaccas gordas e pas-
sou a fornecer beijos synchro-
nizados para os seus finaes,
com casamento e optimismo,
tambem.

Depois, houve o drama de
outubro dc 1029 na Bolsa de
Titulos de Nova York. dando
por terra com a valorização
de café do senhor Washington
Luis, com a candidatura pre-
sidencial do senhor Julio Pres-
tes e com as apólices dos ma-
gnatas do cinema, atirados &
voragem da especulação pe-
los "gaviões" de Wall Street

Da noite para o dia, as cot-
sas ficaram más com a des-
c'da vertiginosa de titulos, ui-
crivelmentc desvalorizados, re.
sultandò na entrega do con-
trôle das grandes fabricas ao*
mesmos banqueiros que fles-
graçaram os industriaes.

Era natural que uma nova
Influencia se fizesse sentir na
orientação da produecão ann-
ricaná. com a intervenção d'.1
Wall Street.

Veiu a moda dou grandes
films luxuosos, das operetas
fabulosas da Bròclway com as
loiras-pensionistas de Floren-
ce ZiégfMiJ e o? cantores de
radio, que y.0 a coqúeiucliê
das "girls" americanas.

Isso tambem passou, porque-
o publico americano soffreu
tremenda modificação na sua
mentalidade com a entrada
da época das vaccas magras

Os republicanos perderam o
poder e os democráticos ins-
tallaram o sorridente Roose-
velt-primo na Casa Branca,
transferindo bruscamente a
Influencia do poderoso "trust"
bancário Morgan para o g."u-
Po industrial Rockfcller.

Vieram os experiências 50-
çlaüstas do general .lohnson,
as greves, as lutas e as dif ti-
culdades, desapparccendo da
circulação cs f oreis de presta-
Çâo, os apparelhos da radio e
os bangalôs baratos.

Dabt. o publico americano
pa.ssar a exigir do cinema ou-
tra coisa, quc aquellas his*-o-
rias sentimen!aes idiotas, que
acatam sempre bem.

A vida está ensinando o'.;<-
sempre as coisas aca ov rii
bem. ..

RISNE' DE CASTRO
de peor, sob o pretexto de que
dava dinheiro.

£ deram cm confiar nos en-
scenadores, únicos capazes de
pôr outra vez o cinema no
caminho interessante que
sempre delle se esperou, em
pura perda.

Ultimamente, tivemos a
apresentação desse grande
fresco que ê "Viva ViMa", uma
das mais perfeitas enscena-
ções de quc Hollywood já foi
capaz até hoje.

Vimos um fllm americano
de um realismo surprehen-
ciente, com crianças tornadas
assassinas aos olhos do publl-
co desconcertado, com ima-
gens de indigenas claramente
furtadas do grande Eneins-
ten, no seu trabalho feito no
Mcxlco.

Só não vimos, ct pour cause
foi a luta feroz do capl talis-
mo americano contra Pancho
Villa, caudilho que impedia as
expansões imperialistas da-
quelle periodo.

King Vidor, o notável rea-
üzador do "HaUeluiah" e au"Street Scene", é outro ensce-
nador, que se libertou tam-
bem da Influencia nefasta dos"managers" retrógrados.

Seu ultimo film, "Nosso 
pão

quotidiano", marca fortemen-
te a influencia da cinemaio-
graphia russa, encarando a
realidade de frente, promo-vendo uma visível renovac&o
dos processos americanos atôentão trilhados.

"Nosso 
pão quotidiano" í a

historia da crise, é a reunião
dos desempregados que vOo
cultivar terras abandonadas
que se coüectivizam, que fnr-
mam "kolkoses" como a União
Soviética, para uma perf-ait?.distribuição de trabalho euma equitativa divisão de Iu-eros; é um ensinamento iparao capitalismo agonizante.

Mas, como apesar de tadoo.s magnatas americanos ain-da teimam em não acrarif-ar
no fim do seu prestigio, King
Vidor tevo de realizar o fümós suas expehsas, gastando jaté ao ultimo vinlem ganiuem longos annos. porquo a au-dacia do seu arg-umeiíto es-candalizou os "gaviões'1 da c^-nsmatographia.

Ma.s, mesmo assim, a reali-zaçao de f|Jm.s coma "Nosso
pao quotidiano" já c um con-sqlo para quem não pódc sclibertar d0 vício de ser "fan"

Assim, intelligentemente á
prosperidade retornará — pa-ra a cinematographia americana, pelo menos.

0 JOGRAL DO DIABO
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sufficientc para fazer saltar o
tflobo quando os administrado-
rea nao se conduzissem direi-
to...

Como dramaturgo, é autor d.-;
peçns que el!c próprio classifica
alternativamente dc agradáveis
c desagradáveis (sen oVqiiécéí
hs tres peças para puritanos).Varias dúzias. Fertilidade de
boa terra.

_ Psychologo, sociólogo, liisto-
nador de scena? Uns presumem
quc sjm, tal Hamon, um dos seus
fanáticos, que o põe acima de
lbsen c Bèaítmarchais, e vê nel-
le, não sem alguma pressa, o
Moliere do século XX, exaltan-

Bernard Shaw

wmKÇÊÊBaBSBMmmmmmBmuamBbk,
FICOU RADICALMENTE CURADO

O sr Ai-istides Teixeira Pinto, residente em Porto Ale-
gre, enviou o seguinte attestado como acto de reconheci-mento ao PEITORAL DE ANGICO PELOTENSE por tcl-ocurado de uma velha bronchite:

Illmo. Sr. Domingos da Silva Pinto — Pelotas.
Amigo e Sr.
Attesto quc ha longos annos soíírla de uma forte

bronchite e que usei diversos preparados para combatel-asem quo nunca conseguisse melhoras em meu estado desaude. Ja cansado de soffrer, resolvi tomar vosso prepa-

PEITORAL DE ANGICO PELOTENSE
e apenas com alguns vidros desse peitoral consegui ficarradicalmente curado.
T.^^udnçíío d0 voss° °br. — ARISTIDES TEIXEIRAPINTO. Porto Alegre.

Confirmo esto attestado. — Dr. E. L. Ferreira dcAraujo.

DEPOSITO GEKAL :

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

do-llie a Ideologia de ftieorista
da Vontade e achando-o, no me-
Nior sentido, didactico e niorali-zanle. Já outros (convém con-
sulíar Bario Borsa e Maurice
Muiret) só o acecitam como um
chrdnista, um épigranimista, um
noticiarista da scena, um autor
de farçás de duração precáriano pau que deu Shakcspcare c
Ben Johnson,

lí as suas attitudes cabotines-
cas, dc quem seria capaz dc in-
ventar Bariuim, irritam os pa-catos ouvintes de Barrie e Pi-
nero- E' Bernard Shaw a toda
hora, cm todas as posições, portodos s cantos. Elle mesmo já sc
comparou ao fabricante de sa-bonetes Pears, que, nem por t«r
a casa em condições prosperas,deixa dc cobrir as paredes de
annuncios.

lísse literato nasceu cartaz co-
loridó, cartaz luminoso. E' cn-
tievista sobre entrevista, são
aneedotas e paradoxos a granel,em esguicho continuo. Não con-
sente que os basbaques se np-
proximem de outra barraca de
feira que não a sua. Se São
Francisco cra o Jogral de Deus,
este é o Jogral do Diabo...
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Problema n.° 27
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Brancas
T3R, T7C, 06R, B3TD,
C5BD, 5R, P2T — 9

l>eças.

Pretas: R2R, D2B, TRU,
B1BD, BID, C1TD, P2D,

P2TR — 8 peças.

As brancas jogam c dão
mate cm 2 lances

As soluções exactas sc-
rão publicadas.

PARTIDA N.° 27 (defesa indiana) partjfla jogada no
Campeonato de Londres, entre Brancas: Senhorita MENTS-
CHIK c Pretas: THOMAS.

1. — P4D, C3BR; 2. — P4BD. P3CR; 3. — C3BD, B2CR;4. — P4R, P3D; 5. — P3BR, O-O; 6. — B3R P4R; 7 --
CR2R, P3CD; 8. _ D2D, C3BD; 9. — P5D, C2R;'lO. — P4CR,
C2R; 11. — T1CR, P4TD; 12. — 0-0-0, C4BD: 13. — C3CRB2D; 14. _ 1MTR, P5TD; 15. — P5TR, D1CD; 1G. — BGTR
?,rlL 17„ - BxB' llxB= 18- - C5BR xc«-. CxC; 19. - PxC,PGTD; 20. - PGB xe<j., RIT; 21. _ DGT, PTxP xeq.; 22 —
R1C, T1CR; 23. _ PTP, PBxP; 24. — DxP xe<i.. (as pretasamandonam, mate cm 2 lances).

SOLUÇÃO DA PROBLEMA N.o 2G D.4R
Enviaram solução exacta do Problema n.° 26: ManoelCampos. Joaquim Bezerra. Sylvio de Clercq, Samuel Danem-lierg;. Francisco de Carvalho, Fonseca Telles. Severino de Mo-raes. Augusto Beck. Rodolpho dc Miranda. Marciano Lázaro.Gabriel Niklaus. Osório de Miranda. Francisco Capistrano.Guilherme dos Santos. Rosa e Silva. Gomes de Abreu

A
Conclusão do 17" napina

ranos, cariados de agitam^ pc-dras, bambolcando o corpo ágil
na garupa de 'pimentos 

polindo»,á testa dc longos rebanhos de
bnáes c cabras, montàzcs, i um
puro prazer. Tudo è decorativo,
nesses espectaculos, cm que ossentidos sc amalgamam num
diapasão de coloridos prima-rins. Chapelrões conicos de ahasencarvadas, botões polidos, fa-cas mergulhadas em bainhas
compridas, bolas altas, esporos
dc rodízios luzcntes, toda a sua
indumentária t um brilho de
clarões vivos ou furtivos dc cou-
ros bmnidos c cobres límpidos.,Chocalham ct.mpanas no pes- \coco dos animaes, que saltam í
c cabriolam em pulos céleres, je o ar todo se arrepia ao con- |lado do fogo amarello c rubro,'
que irradia dos ponchos fran-
fados.

O mexicano sc desforra da
mctàncholia, vestindo-sc dc luz,
Seu mysticismo, como o dos ve-
lhos povos orientaes, ó solar.
Sente-se, nesse pcnaor cto tn-
âio, como elle estã perto dos
elementos cósmicos, das "popo-
teras" inflnmmaveis, da mono-
tonia dos planaltos. Sua melan-cliolía provem do irrefreável
sentimento da liberdade que não
pode attingir-sé, daquelle sen-
limcnlo dc liberdade c que o
homem cheira somente pelomais alto mysttcismo e.mettco
ou religioso, ou pela maior am-
ptitudé dc acção. Eis porque o
mexicano possue o instineto do
guerreiro, do santo c âo artista.
E' Ciiatihlêmoc, Inôz dc la Cruz
ou Dicgo dc Rivera- Sua alma
c uma perene fuga pnra essa rc-
alidaclc transcendente, em quc
o sèr se confunde com o Uni-
verso.

(Do livro inédito "ITINIüRA-
RIO", no prelo.

Symbofo
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Com a ultima .distribuição dc Janeiro, o montante das
repartições dc fundo elevou-se a

KS. 3.395:600$000
Pcça-nos a relação discriminada dos contemplados

PREOiiL SUL IMEMU S|l
RUA BUENOS AIRES, 17 — LOJA

Fones : 23-3G98 e 23-5391

No mundo dos insecíos
o

CRISE DO COMMU-
NÍSMO ?

* -:]:

[CONSIDERAÇÕES EM TOR-||
I NO DOS ÚLTIMOS ACON- ||TECIMENTOS ||
¦i; * __*

AO SE pódc nccíitttr, sc.ui rc-

U tim da Lei Secca tirou oí
romanescos "Bangslsrs" do
cartaz, o assasslniò do CUtui
de Lintiebergh apagou as qua-
lifiatíos cinema .ogrupliicaá cios"kidnappers" e Bing Crosby e
Kuddy Vaüée pagaram a fl-

, car "páos" com a mania de
cantar, na hora cm que so se
pensa em chorar.

As receitas das grandes em-
presas começaram a diminuir
faoulosamente c nem o re-
curso das grandes revistas,
proclamando que o "New
Déal" trazia outra vez a prós-
perjdádè, foram ca.paze.s de
melhorar a situação, porque
o publico via que a dita prós-
peridade cada vez se afastava
mais.

Por sua vez. aquelle purlta-
nismo que Bos'.on e outras cl-
dades cultivam com tanto ca-
rlnho. passou a reclamar con-
tra tanta exhibição de corpo
nú e contra a giria cafageste
de Mae West.

fira preciso descobrir outra
ooí,sa para encher as arcas
OuF. maçriatas da industria.

Foi ahi c;je Hollywood des-
cobriu o talento de alguns dos
fcu"i enscenadores, até então
subordinados ao senso com-
mernlal dda "managers". exl-
Findo esses, tudo o que havia

INC
Recente* ,v„ n„tiRas. cm f„,nl.nuet Kimie - c.im radlrüi -eih'">r e com nnésthesla tuem -l>lt .I0.4QIMM MATTOS -Propçf?o próprio - l^otlca de¦¦- nnnos _ i!lla rta Q„i(;ln(,n
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VjMA NOVA estação Ue /Uli-
tdltowait bróãácaster MTCYn mnls poderosa do Oriente fn'!inaugurada cm Kuangcnengizii,

um subúrbio dc Hsinkihg, noMqndchukuo. A onda i dc 535mclras. Os programmas são tr-radiados em chinez e japonez.

O ULTIMO TROVÂDOR
FROVENÇÁL

Conclusão da TJ." pagina
"La Ooutessa", poema symbollcõ,
em que a Píòvènça 6 repvèsèiífcá-
da por uma fidalga opulenta e
poderosa, que, graças As Intrigas
tlc uma Irraft tle outro leito, e
mantida prisioneira e, inala tar-
de, feita pasmai por morta.

Depois de uma sevle de episódios
romaiiescoa e brilhantes, os ca.
valheiros que se lhe haviam con-
cervado fieis, conseguem llbertal-a,
reconduzindo-,-) ao antigo esplen-
dor. Na "Condessa", Miatral sym-
bolizou a Provença annexada, c
na terrível irmã, a França.

Vem, a seguir, em 1886, um no-
«o poema, Intitulado "Calendau",
que quor dizer NataJ, Igualmente
symbollcõ e de finalidade pátrio-
tica ovldentc. "Calendau" 

que,íob muitos aípoctos, é supeilor
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JANTARES DANSANTES
NO GRILL ROOM 

"Matinécs" aos domingos
— ás 3 horas rta tarde —
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| REGINA HOTEL I
Flamengo, próximo aos banhos de mar, rua Ferreira -
Vianna ^.1, telephone e agua corrente em tortos os apo- I
sentes apartamento com banho próprio, orchestra S(ü.iria. Preços módicos. Endereço telegraphico: Regina =

Telephone:
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uo próprio "Mlrcio", representa,
c-em duvida, o máximo esforço de
r/lisu-al na epopóa. Kcu rythmo
heróico e ardente; n eomplexlda-
de dos episódios, numerosos c
empolgante; mas, sobretudo, o
esforço intenso do poeta na idea-
llzação e construcção da allego-
fin, collocaram-no logo num pia-uo superior, ao lado, da Ingênua
historia dc amor campezlr.o. Se"Mirelo", é o limpldo regato, cor-
rendo por entre campos de trigo
e de vinha, "Calendau". é a tor-
rente selvagem, bramlndo entre
gargantas roohosas e arrastando
em sua íurla tudo que lhe càe
nas águas... como quer que seja
o exlto do poema, fora da3 ter-
tas provençaes, nem de longe
podo sar comparado ao de "Ml-
reio".

A intençfio que elle trazia no
bojo, prejudicou-o bastante. Com
elle e por elle, MLstral emprestava
dellberadamente um objectivo po-litlco & sua arte. O sou roglona-
lismo transcendia da finalidade
esthetica e entrava violentamente

I o campo das agitações separatis-
tas. Não se tratava mais de dar,apenas, A língua e A literatura
provençaes o perdido brilho.
Procurava.se Infundir m\ nhna
daa populações merldlonaes daFrança, a Idéa de uma separaçilo
ou de uma autonomia administra-
tiva que a realidade histórica de-
monstrava até certo ponto, ab-
surda. E "Calendau" marcou, as-
sim, o termo da marcha asecn-
cional do grando poeta.

Hoje, corridos alguns annos so-
bre a morte do ultimo trovador
provença!, de genlo, qual 6 a si-
tuaçAo do movimento a que elle
emprestou tanto brilho e tanta

¦ gloria? Indubitavelmente. uma
isltuaçílo secundaria. Como dls&e-
mos, ê esse, alias, o destino detodas as artes regionaes. Limita-
das e restrictas, ellas vivem avida dos moteóros. Um homemde gênio póde eleva]-as A alturada p.-oprla genialidade. Mas. des-upparecldo o sou arauto. eIUs
de novo no marasmo c na c-c-;;uí(!ade rie onde eüc itó tirou poruni momento, gn.cn* n0tler creaior.

Frederico Ml.strii]

NEGRO FOREVER...
I! E O DOGMA DAS RAÇAS
!! PURAS

OS GRANDES AMERICA-
NOS VINDOS DE FORA

*_
conclusão a que se está
ohegando, em ethuographin, é

que a unica raça pura ó a negra
As pretensões aryarm;;, íundamen-
to cio nazismo — èstAo dessaóvedl-
tad;is através das recentes de«:o-
berfcaa. Os aryanos puros, ó boato
Por conseguinte, só na Ethlopla

dentro do seu conteúdo aiitliro-
pologico da antigüidade clássica

poderia Implantar-se o nazis-
mo, com seu preconceito racial.
Isso deve contrariar profundamen-
te o Fuehrer, mas elle não se con-
vence...

Quem ae está vingando c Mam-
dlnga c o "Imperador Jones",
Paulo Robeson, o genial actor ne-
gro, poderia ser então um possi-
vel Fuehrer e fundar o unlco na-
zh-mo possivel. o unico racismo
lógico : o dos negros. A academia
nazista estaria presidida por Clau.
dio Macltay, o formidável autor
do "Cocktail negro", e Larry
Johnson seria o Turgueneíf do
novo credo. Os anthropologos são
uma gente terrível. Não ha nada
peor para atrapalhar os políticos
do que fundarem doutrinas em
conclusões scientificas. Vá lá um
mortal fiar-se nellas... Mudam a
toda hora...

UM ESTUDO INTERES-
SANTE DE EDNA

G. CLEVE
Ü-'-

de ouro usa-
dns e cantei-
Ias, praia
j o l a f coro

brilhantes,
nâo venda sem ver a offerta daJoalheria «iiielinz, a rua Vis-conde do Rio Uranco 23. — b
filiem p.-iga melhor.

seu po-

c sua obra

prlmaj "Mirelo", ficam. Mas. nem
por Isso pódc-ao affirmar que áliteratura e a língua provençaesvlvtim, hoje, do esplendor que Játiveram. IS para muitos milhõesde leitores, ou de onwntes daliteratura, Mlttral é. apenas, um
grando poeta francez, que," porum» bizarria do seu temporamen-
to, em ve?. de escrever na harmo.Plena lingua dc Anatole.
num rude dialcclo dc
de enxada.

versejqu
cavndore»

ECORDANDO a phrase do
presidente Wilson, que dis-
te, certa vez, que "alguns
dos melhores elementos da

America vieram de terras estran-
gelras, e alguns dos melhores ele-
mentos da America estão cm cl-
dadãos naturalizados nos Estados
Unidos", Edna O. Clevc confessa
assim o que o paiz dove, para o
desenvolvimento, não só da sua
civilização, como do progresso hu-
mano.' a contribuições vindas de
Cora e quo encontraram a mala
perfeita acolhida nas suas terras.
Muitos, de progenle modesta, che-
garam a culmlnanclas na sciencia,
na arte e na política.

E, pnra provar, nos cita uma lia.
ta enorme, da qual extrahlremos
alguns exemplos mais caracteris-
ticos:

Atexandcr Aayassiz, morphologls-
ta, geólogo, zoologista e mlneralo-
glsta, nascido na Sulssa.

Alexander Graham Bell, o lnven-
tor do telephone, escossez.

W. Emile Berliner, lmmlgranto
allemão, cuja vida está ligada A
historia do telephone, do micro-
phono e do gramophone.

Andreia Carncgie, o grande phi-lantiirapo, nasoldo na Escossia.
Walter J. Damrosch, musico e

regente, que so chamou a sl pro-
prio de "musico americano", nas-
cido em Breslau, na Silesía.

James J. llill, "o ultimo dns ge-raçôos dos conquistadores da ve-
locidade", grande constructor fer-
roviarlo, nascido no Canadá, de
descendência escosseza e irlandeza.

Hanry Morgcnth.au, político e dl-
plomata, embaixador dos EE DD.
na Turquia, durante a guerra, al-
lemão de nascimento.

Allan Pinkcrton. o primeiro darlynastla dos Plnkerton, funda-
dor da Agencia de DKeictlvci desse
nome. nascido na Escossia.

Joseph Pulttxcr, mililonario e
phllaiithropo, director do "World",
do Nova York, nascido em Mnito.
Hungria.

liliohael Pupin, grnnde professor
aclpntsta Iilustre, icnrio folto

deicobeitaH notsvei.i, no* estudo*
sobre o radio. Húngaro.

Jauob Mis, real bemfiltor dn hu-

a Russia, o telegrapho nos envia
constantemente. Náo podemosconsldcral-as tão pouco numa
simples nota, Já que os aconteci-
mentos russos têm, para oa paizes
da America o aspecto de um espe-
ctaculo theatral, a que assistimos
ha platéa. Ha admiradores Inte-
graes, as os quo vaiam systcmaü-
(-.-.mento. Nós queremos ser obje-
ctivos, com a mais sincera inten-
çáo de censeguil-o, desde quo o
possamos.

O assasslniò de Kirof, attrlbuldo
a principio a uma divergência
pessoal, tornou-se dopols o fn.,tr»
do üm completo terrorista fracas-
sado, que tinha sido planejado
pelo vitupérádo Léon Bronsteln,
ou seja Trotsky, com a. participa-
ção do Zlnovlev e Kramenev, dois
do3 mais notáveis "leaders" domovimento communista.

O procedimento, em taes casos,
é conhecido. Apenas se produzalguma coisa, o,j governos de ía-cto aocusam os seua adversários
do conspirações terroristas, pren-dem-nos, Instauram processos uni-lateraos, lançam communícados asubmissas agencias officiaes e,
por ultimo, lançam o nnnthema atodo prurido de reforma da ordemdaa coisas existentes, cuja apoio-
gia é feita pólos louvamlnhciros
esttpendiados.

Staline appllcoit a meama tactl-ca burgueza, aocusando de fascis-tas os seus adversários, para o queserviu de pretexto o assassinato'do
Kirof. Já contra Zinoviev se lan-
Çára certa vez a Ira offlcin.l e Ka-menev tem o terrível crime' de sercunhado de trotsky ! Mas . e aunidade, a Justiça o a "frente doaço ? E olmo que a burocraciastaitoesca pesa excessivamente so-bro o pobre russo, e eo sente ln-segura. A Terceira Internacional,
tão orfchodoxa, tão absolutlsta, tfioInflexível se enfraquece. Hãocomporta uma crise do commu-n smo senão do seu Instrumentooff.clal. Aca.so, essa crise espera-da e até necessária redundará emprove.to da Idéa communista?
Mas, afinal, quaes 8fto os verda-deiros communistas, os de hon-tem, ou os de hoje ? Talvez oa dofuturo..,

ACADEMIA DE CÓR-
TE E COSTURA

de Malvlna Kahane _ Svstcma
Iteetangular — Largo da Carioca
n. 5, snla 418. Filiaes: rua Parn-
guay 47 (Meyer) e rua Conde deRnmrim n. 127. Cursos comple-

235S000, Inclusivetos o livro "O
Systema fiectaiigulnr". Concede
diplomas. Está á vencia nesta Aca-ilemla o methodo para auto-ensl-
no: -a Arte de Corte", pelo Sys-tema Kcctangular".

manidade e um dos pioneiros daiobras sociaes, merecendo o se-
guinte tributo de Th. Roosevelt-"the most usoful American of his
dny". Dinamarquez, de Klbe.

Augustus Saint-Gaudens, escul,
ptor. nascido em França, de ascen'
dencia irlandeza e franceza.

Dr. Charles Proteus Stcimiietz,
scientista, nascido em Breslau.

FJixabcth Stcrn, notável escri-
ptora, polonoza,

Oscar Slraui>, estadista c diplo-mata. membro do gabinete do pre-sidente Roosevelt, nascido em Ot.terberg, Alicrnanha.
B. Suttcr, o grande conquistador

da Oailíornla, primeiro multl-mil.iionario nmerteano, cuja historia
ímocionanto Ceiidrn» no, conta
sm "i.'Or". Kra «ultóo.

Th-oitiir,- riioma», grande mimi.-. nascido em Ewscn, Allemanha.

HOMEM que se arvora
em Deus e so Julga A sua
imagipi e scmclhançu,
quando olha os sores in-

fcrlores, observa a sua vlAa> vô
ag suas' grandezas o aa &uas apU-
does o ingcnlosidnde-i, e medita
n0 silencio da natureza, lem ^m
desejo, o maior do todos: "ser

humano",
Abandonemos por alguns mo-

mentes o homem o a sua vida
selvagem 0 bruta, e passeiem»»
pelo mundo dos Insoctos, cholo
de maravilhas, <lc grandeza» .o
de bellezas sem par.

Caminhemos, por alguns Ins-
tantes. atrivég dessas maravilhas
tem fim, por esso Jardim cheio
dc surpresas agradáveis.

Entremos no paiü doa gigantes,
dos Justos, dós perfeitos, dos tra-
balhadores, dos engenheiros, pas-
tores, agricultores e criadores.

A maravilhosa natureza está
aberta o convidn-nog a olhar e a
aprender. Entremos.

Quem cs tu, que invades nos-
sa propriedade, perguntou-nos,
logo, uma aranha que pescava.
Sim, a aranha pescava A margem
do rio. E mais maravilhoso ainda,
fazia-o eomi o auxilio do uma
id-de.

Fabrica a aranha essa rode do
um ílo quo tira do seu proprlú
corpo, das reservas do que come.
Essa substancia é secretada por
diversas glândulas que estão no
fim do abdomem. Ao sair 6 uma
substancias vifli:asn e íuo em
contacto com o «r endurece, e
da qual a aranha cem as oito pa-
tas tece a i-Gde.

Vlmos outras espécies de ara-
nhas, cada uma com o seu modo
Peculiar de fazer a rfide, mas ur-
B'a, o seguimos adeante.

CamlnHflmca e quasi calmos
num poço. Era uma armadilha.
Consiste num buraco disfarçado
por hervas. Podeis passar, disso-
nos a formiga leão. Sois capazes
de csPnntar a minha caça, Fó-
mos andando, mas muitos pensa-
mentos vteram-nos ft mente e
lembrámos qu0 os homens tam-
bem assim caçavam. Faziam um
fôsso# cobriam-no de hervas «
folhas, no fundo collocavam uma
estaca pontuda sobre a qual o
animal ficava preso ao cair, o...
mas gritos fizeram-nos voltar a
sl e olhamos para o lado. A' nos.
Sa frente desenrolava-se um com
bate slngular com todos os ape-
trechos e, ó Ironia, usavam gazes
asptiyxlantes e substanclao ur-
tlcautes.

D0 accôrdo com o tamanho do
sêr e em relação ás armas qxio
possue, podemos ver o combato
cm campo aberto, ataques fulml-
nantes e levantamentos em mas-
sa; guerra do ciladas, do surpre-
sa ou de' Infiltração; assaltos e
retiradas.

Mesmo as espécies pacificas,
quando atacadas, reagem com
uma coragem tal que as tropas
de Nnpolcão se envergonhariam

Ouvimos ainda o eco de um
canto do victoria e as lamenta-
çõe.s dos vencidos, quando alcan-
çámos um logar ondo ae fundava
uma cidade. Havia a rainha os
machos B as obreiras.

O tempo, porém, urgiu o come-
çámos a caminhar mais depressa

Rnpido como um film cinema-
lograr h leo, passavam A nossa
frente, organizações -perfeitas,
sfires apressados, ouvíamos Juras
de nmor, soenag de ciúmes, paz,
alegria o Justiça.

Vimos Insectos nquatlcos o VI-
mos o bicho páo. Lembrátuo-no.i
então do que aprendemos entre
os homens. O nome dos grandeshomens náo se esquece. Darwln.
o divino sonhador da natureza o
o cantor da harmonia da natura.
veiu-nos A lembrança. E com ello
a theoria da selecção natural e
sobrevivência do mais forte, ba-
so sobre qu0 repousa igualmente
o mimetlsmo.

Chama-so mimetlsmo A pro-
prledade qu6 certos animaes
apresentam de poder tom.ar a cô'
do meio em que vivem. E' a «o.
brevlvencla do mais adaptado,
daquelle quB mal3 So assemelhaao melo. Olha um camaleão, dls?c
o meu guia. Que sorte, o exem-
pio clássico... mas vamos ade-ante.

Oh! maravilha daB maravilhas.Lembra-nos o paraleo chinez on.d0 so ouve musica divina e cho-vc flores dun8 Veze3 ao dia. Qucvemos? Que ouvimos? Vimos lu-zes andando. SSo vagalumes oupyrilampos, que alumlavnm o

MOYSÉS GIKOVATE
nos&o caminho, emqüanto cigar.
raa canta gam.

Ess-i luz é produzida pelo l»d«
Inferior ou ventral dos últimos
annels do abdômen. Sua intensi-
dado varia. Parece ser um melo
de defesa, P°'s quando i.pcrtndo,
torna-se mais intensa. A luz O
devida a uma substancia que, ein
contacto com o ar, se oxida, dc1--
prendendo luz.

Quem não ouviu, nas nott. .
calmas e poéticas o canto da ci-
garra ou do grillo? Outros taso-»
ctos tambem produzem som qu»
Interrompem o silencio da natu-
reza e atemcrlzam o viajante cii_-
traído.

O canto ou o sonido varia dn
um a outro insecto. Entretanto
é fácil distinguir o som de nl-
guns. Facilmente se differcncla
o chll... do grillo real, quo é um
dos primeiros a annunciar a p::-
mavern. do canto grl-grl-gri da
grilo propriamente dito, agradn-
vel e alegre para muitas pCsssou>
quo conservam grilos em jauli-
nhas para dclcltar-.se, ouvlndo-o-,
cantar.

°3 gregos apreciavam o canti
das cigarras. Conheciam os seu i
costumes te sabiam que apenas oi
machos cantavam.

As cigarras, os "docoa prophe-
tas cio verão", de Anacreonte são
os Insectos de canto mais aguda
e de apparelho fonadór mais
complicado.

EstA collocado no Indo lri/erlor
do anlmnl, p>i-to no tórax e par-
to no abdomem. O ruído é pro-duzido em virtude de uma mem-
brana quo vibra com. grnnde rapi-
dez.

Hn um Insecto quo respondo
Pelo nome "Phyllomoupha lael-
niita", que. oarregá no dorso c?
cvos nte qua saem o5 glrlnos o
que tem um modo particular d,)fazer ruldo, descoberto por Igna-cio Bolívar. O Bom é produzido
Pelo movimento muitíssimo mpi-do das antenaa.

Cansados dos ruídos 0 dns lu-zes dirlglmo-uos aos campos decultura o do pastagem ou cria-
çao dns formigas. Estas são na-tivas da America.

A fábula é o Inverso da hlsto.na, tanto entrç 0s animaes coni',entro os homens.
Triste sorte da clgarnalgumas

de sol mas está triste, em brevamorrerá. O sol secca-lAe o cada"ver, os homens o pizara e a for-miga como pirata que espreita,arrasta osse cndaver.
Esta 6 a historia da formiga e

lambem a historiada, gente

Can l-i
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! Edifício do üíoríoJ«Hotícb t

WA "tíKUMMEK 
UALIMRY-,J tnaugurouse uma grandeexposição retrospectiva do pin-tor francez Dunoyer de Segon-*aç, que tem motivado nume-rosos artigos e estudos sobre oPnnl°Ur/nCiZ c sua influêncianas tendências modernas.
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ALMOCE
NO BESTAUBAKV

CAMPESTRE
e ter* sempre orna sadia

alimentação
PETISQUEIRAS

PORTUGUEZAS
37 OURIVES 37

fEntre b. Aires o Airnndeç*)

Mas que cheiro delicioso
deveras appetitoso,
que anda pelo ar sem fim!~ Não sabes que cheiro é?
E o aroma do café,
Rupcr-café AMORIM.
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em pontos de fantasia

M O
Fantasias

O 
chapéo quc volta a moda
é pequeno chato, cm vel-
ludo quc sc colloca tle la-

cio para sombreãr o olho direi-
to. Poucos enfeites: um nó cha-
to vlnto até os cabellos ou uma
pequena fantasia cm pluma ou
algum broche. O gorro está cm
moda. E' o que todas as mii-*
lheres usam com prazer. Seu
Aspecto nos parece mais novo e
mais joven. Não é mais o pe-
queno gorro éncarapitado sobre
a cabeça, mas um grande- gorro,
chato modelado, accentuanJo |
bem a physionomia. Ii.' feito cm
velludo trabalhado e com pie-
gas. Em gera! c preto, niás Ée
vê tambem confeccionados em
cores alegres, verde, encarna-
do, violeta, cinzento, pinhãoi
Alguns têm enfeites simples
outros têm bellas fantasiais)
grampos mais ou meno» enfei-
tados ou trunfa lançando o gor-
ro sobre a fronte, trunfa que sc
enfeita com nós ou de flores
chatas.

Ao lado dos pequenos toques
cm velludo ou feltro, vê-se bel-
los bretons em velludo com a
fronte descoberta guarneeidos
pelas fitas amarradas atrás.

Certos costureiros crearam
vestidos que passam pela cabe-

iversas
MCliELINE

¦soltos, na frente o atrás, com
abertura em baixo para dar lar-
Sura ao andar. Para cs mode-
los sports usa-se cm baixo des-
i*2s saias indiscretas úm short
que desce abaixo dos joelhos;
liara à tarde usa-se uma com-
binação de setim não muito cs-
treita e aberta do la.io opposto
ao da saia.

As fazèíidas empregadas para
os vestidos sports temos as ser-
peníeadas, em curvas cm bolas,
Para a larde, os velludos e as
hls lisiui c!o tons vcrde-onyx,
verde amêndoa, verde tilta, ha-
vana violeta, etc. O.; diagonaea
e o;; ottomanos *cin lã c seda.
Emíim, velludo liso e estampa-
do, •

A.s jaquetas são longas, al-
gumas até os joelhos. Algumas
direitas, outras ligeiramente
ajustadas na cintura podem ser
fechadas como russo o enfeita-
das de astrakan. As guarni-
ções dc pelles soltas sobre' os
costumes têm grande acceita-
ção porque são praticas,

As blusas que acompanham
esses costumes são em setim,

/?&> 
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Í3>, MADAME
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OS ovos
TENDO-SE 

oves tem-se sempre
recursos para fazer uma reíel-

ção ligeira quando se quer comer
rapidamente.*.'.". Uma omelette e

i dois oves estrellr.dcs, se preparam
I om cinco minutos, dessa maneira
| sae-£c de um aperto. Tambem os
] eves são um alimento substancial
| e qus servem pnra todos, excepto
i ao3 que soffrem do fígado. Em-

fim sem multo abusar.,.
Como para as batatas, ha mui-

tr. i maneiras de preparar os ovos.
Eiles sfio aliás bem conclllantes.
bom amáveis, que so encaixam
em tudo; no.s molhos, nas sopas,
nas pastelarias, nas massas etc...
Estão sempre promptos a prestar
auxilio aos que fa-sem appello a
elles para melhorar suas relações
cem a humanidade gulosa. Elles
se tornam Indispensáveis: Qual ê
o sêr  mesmo não civilizado —
que nunca comeu um ovo?

Ovos quentes na casca

NAO 
ê tão simples cozinhar con-

vcnlentemente ovos oom cas-
ca. Uns querem escaldados e ou-
tros quasi duros. E" precisa sa-

0
a__t—iéíémYmmm*ymm.\

DESENHO desta toalha al- ©
liado :t uma esplêndida cein-
binação dc côresi i-csulta. no
original, um effeito sui-prc-

he.-identc.
A toa!ha ó de Unho atnarcllado,

bordada com algodão "perlc" n. 8.
da mnrea "Ancora" P "Pancy Twl-
nu", da marca "Corrente", nas co-
ras vermelha, azul claro, azul es-
curo, verde secco, amarello, casta-
nho preto e côr de lárfljn.

Emprct*"m-ae no I" rd&de o<
pontos lançados os ponto?, de nó.
os pontos baixos e o ponto de ali-
nha vos. Este ultimo n apenas ap-
plleado como fundo d.is flores que
guarnecêm a parte central da toa-
ihp „ executa-se na cõr verde sec*
ca,

Todas us flo;cs são avivadas por
vm traço preto, qun ns contorna
em absoluto, dando grande realce
a„ restante colorido.

Á toalha incluindo a bainha,
cm tamanho natural, mede lm,15
po,* lm.15 e os guardanapos me-
aem 0m,25 por 0rn,25.

(V.*; flores d„ lon lin medem, ap-
p-oxlmadamonte, 10 cm. o as dos
-guardanapos medem 5 cm.

E' est-, v bordado dc llndlssl-
mo effeito c-~que se executa com
multa facilidade.

Escusado é dleei' áP noss.as leito-
ras qun o desenho desta toalha po-
-'- multo bem servi,- pnvn urn bo-
nlto panno de mesa. E" bastante-
decorativo, duma harmonia agra-
davel sob 

'iodos os pontos de vista
<• delineado segundo o bom «esto
moderno.

O
N

m m u o
AO é um defeito especifi-
camente feminino, Muitos
homens ficam amuados fa-

zendo assim o ridiciulo, o gro-
tosco e se revelam detestáveis
em uma attitude malvada. O
amüo pôde ser encantador quan-
do é feito de uma maneira fa-
ceira c passageira, üma crian-
ça a quem se recusou uma coi-
sa fica amuada, depois secca
fiuas lagrimas e dá os braços: é
interessante. Do mesmo modo a
mulher que vê quc um desejo seu
nâo agrada a seu marido ou
quc fica triste por elle ter che-
gado tarde se furta um instan-
te ao beijo que elle lhe quer dar
e depois o abraça: ó delicioso
A vida conjugai a mais harmo-
niosa seria monótona sem essas
zangas passageiras e gentis: a
uniformidade de um céo azul
cansa; gosta-se que uma nuvem
ligeira passeio e que desappare-
ça alegremente por um raio de
sol. Autuar, o que se chama
amuar; é outra coisa.

0 anuio verdadeiro consiste
em se fechar, horas, dias e se-

Casamento e sinceridade

UM 
JORNAL publicou este

annuncio: "Senhorlta,
25 annos, boa família,

alegre, agradável, musicista,
deseja' ter relações com um
senhor que tenha um auto-
movei do qual possa dispor
para fazei* passear sua mãe".

Entre os solteirões que pos-
suam um automóvel, náo
existem naturalmente muitos,
que se deixarão enternecei
pela affeição exemplar dessa
senhorita por sua mamãe. As
pessoas de bom senso se per-
«tintam, lendo o annuncio se
"isso é sério", mas tudo é pos.
sivel.
f
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Cutis Impecável
O Creme Rugol,
cuja formula de-
ve-se A Dra. Dort
teguy, é insub-
stltulvel para em-
bellezar a cutis.
Com o seu uso,
notam-se os se-
gum tes resulta*-
dos:

' — Elimina as rugas e prote-
gu a pelle contra os ea-
trago6 do tempo.

— Desb-óe e limpa as lmpu-
rezas o a excessiva oleo-
sidade da cutis.

— Corrige os poros dilatados
e supprime os cravos e
pontos negros.

— Extingue as sardas, man-
chac « pannos. deixando
a pelle limpa e com nova
louçanla,

.- Refresca, tonifica e sua-
visa a outlí.

A Dra. Lftguy offer«co m'.I doi-
lares a quem provar quc ella
nao po#*uo oito medalhas de
ouro ganhas era diversas ex*po-
8i.;òce poi sou maravilhofco pre-
parado at> belleza. A Dra. bc-

guy pagiwa tumbem mil do.la-
rce A peí-son quc provar quc
MUS certificados dc cura nfto ¦

*.\n Btoontanèoi e authentlcca.

TOMY
Por que esta senhorita de

25 annos não falaria sério?
Nota-se que para o futuro, os
cavalheiros que não possuem
automóvel serão os infeliisea
que uma joven de boa família
não poderá esposar. O a/uto,
movei será em breve um ob-
jecto de primeira necessida-
de.

Mas insiste-se em outra
coisa. A senhorita de quem se
fala dá a seus semelhantes,
um exemplo que deveria fa-
zel-os refleçtir (exemplo a
imitar ou não). Ella é since-
ra. Diz de antemão para
aquelle que possivelmente será
seu marido: "Você terá uma
sogra embaraçosa". Apesar
disso essa lealdade haverá,
existirá, de mals a mais, naa
agencias matrimoniaes?*

Desde que os que se casam
ficam "associados", deveriam
impedir tudo que pareça um
abuso de confiança. Pelos

JANE VALOGNES
manas, num silencio hostil. Não
é a zanga, a cólera, é alguma
coisa de irritante. Nunca se
amua por motivos graves, por-
que nesse caso ficar-se-ia zan-
liado ou irritado; amua-se por
bagatellas. 0 amuado procura
ferir a pessoa amada. Um me-
nino amua-se mais com sua mãe
do quc com o pae. Por que?
Porque sente que a mãe, mais
sensivel, soffre mais com isso.
E' preciso reagir energicamen-
te contra esse habito na crian-
ça; será uni máo caracter se
não se tomar cuidado. Na m:i-
lher ou no homem é a expansão
monstruosa desse vicio. A crian-
ça pratica por um estado meio-
consciente; é c-nleulado no adulto.

Nota-se que o amuado ou
amuada soffre, mais acceita o
soffrimento com a certeza ou a
esperança que tem que a pes-
soa attingida soffre ainda mais.
E' exactamente a maneira de
agir do selvagem que, tendo pc-
dido a seu deus para fazer mal
ao seu inimigo o ouvindo como
resposta que seria feito a este
o dobro do soffrimento suppór-
tadopelo supplicante, pede que
lhe fure um olho para que o
tado pelo supplicante, pede que
go. Assim o amuo é essencial-
mente máo. Especula sobre o
sentimento mais nobre que exis-
to, o «mor, para obter que quan-
to mais um ser é amado por ou-
tro mais elle o pode fazer sof-
frer.

Nada disso é novo. Desejar-
se-ia conhecer o remedio, Creio
que a prophylaxia é mais fácil
que a cura. Os verdadeiros do-
entes, com excepções as pessoas
inclinadas a amuar, resistirão a
essa tendência detestável se sou-
berem con.W.ir seu próprio im-
peto á sna maneira, isto é, ser
bom sem fraqueza, ser justo sem
severidade. Não tendo um co-
ração máo, fica-se sensivel sen-
tindo-se amado razoavelmente,
quer dizer por um ser que é ca*,
paz dos sentimentos os mais ter.
nos mas que, tambem, pensa o I
age de tal sorte que se vê nelle
uma vontade firme de salvar a
felicidade conjugai. E' preciso
saborear a felicidade, colher,
como diz o poeta, "as rosas da
vida", mas é preciso tambem

w çosi-umes sao em f», contentw M gulosos. Em prinlame, velludo ou em fina ia an-1 cj|plo; devc.fie confcaJ. de tres a
Volta-se áo Grepe da | clnoo m!nuto3 para ter um ovo

molle e mais si se o quer duro.
Eis um excellente methodo para
obter um resultado satisfatório;
D3lxar ferver água numa cassa-
rola deipols quando estiver ferveu-
do tirar a cassarola e botar den-
bro da água cs ovos, cobrir Imme-
dlatamcnte e hermetjlcamente a
cassarola. Cantar uma cançfto em
moda com o estrlbilho e no quar-
to verso, lnterroper a canção e ti-
rur os ovos. Isso para uma pri-
meira experiência. Para a vez se-
guinte ]A se satoe si ee pôde levai
mals tempo a cantai-.

gora.
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Ovos poché»

ça e se fecham nas costas: são
lisos na frente e amplos atrás;
para certos modelos é somente
as costas que são enfeitadas de

brilhantes que nos dá effeitos
encantadores de contraste com
as mangas e golas.

A túnica reapparece lambem

dUUOU vic «Luuiittuyo. j. vivi »iua , tuua c j;-.*s.*v'i*)v «*•»

jornaes, Julio mostra-se co- não se deixar levar como um
nhecido de uma centena de prazer natural, a alegria que dá
almas irmãs que estão no um bello dia de verão, por exem.
mundo, sabe-se que (• um ho- (pio. Defende-se sua felicidade
mem distineto, com uma pe. COm attenção. E os dois gran*
quena fortuna e com outraa"esperanças" Easas esperan-
ças lhe apparecem sob a f°r-
ma de uma velha ¦"•ia que lhe
deixará suas economias. Mas
os dados de Julio seriam mais
completos se, falasse de seu
tío que está na prisão porque
falsificou uma letra. E seria,
leal dizer que, sua irmã não
é bem comportada. Deve con.
tar seus receios e esperanças.

Vae chegar uma época que
a lei protegerá as pessoas con-
flantes que querem fazer uma
união durável com outra de
outro sexo. Cada um dos not-
vos tem que encher um ques.
llonarlo que terá por effeito
reduzir ao mínimo as surpre-
sa,** do casamento. Entre ou,
iras coisas terá;

— "Tem dividas? — Ai P"-
hoa.s de «Ua família são re,*.
yeitavelsv — Ha alguma man-

OTAR tres quartas partes de
ngua cm uma cassarola, oom

snl e uma colher de vinagre.
Quando estiver fervendo tirar a
cassarola e quebrar na água os
ovos, um de ctula vez tendo o cul-
dado de n&o quebrar as gemmas
e co'«locar de novo a cassarola no
fco para ferver. Estando oosldos
ocnXcrm-s o gesto: molle, cozido ou
duro retirar oa ovos da água por
n.eio de uma escumadeira e botai-
rs em água fria. Prepara-se assim
o numero de oves que se queira.
Preparar então um moUio, seja
molho branco ou outro qualquer.

,.,. Hcfclram-sc cs ovos da ngua fria e

|fl se os collooa sobre um panno para
íf'!' «Ucs seccarem. Depois de eeccos
WÈl\ vão pnra o molho escolhido e de-
III pois ao fogo para uma pequena

1 fervura afim de esquental-os e to-
È mar o gosto do molho.

Ovos mexidos
|| /*\UBREN?DO fazel-os ao natural,

' 1 botar simplesmente os ovos
i>iná cassarola com um pouco de
manteiga e temperos. Cozinhar
cm fogo brando mexentlo-se sem
,,re com uma colher de pão. Quan-
do estiver prompto, servir imme-
dia tamente.

Si se deseja preparal-os com al-
guns legumes: alpo, alface, chico-
rea, aspai*gos, trutas, é preciso que
os legumes estejam preparados co.
mo para serem servidos, cortados
multo miúdos e misturados com
ce ovos e depois vão ao fogo. Em-
pregando-se queijo; gruyérc, par-
aneson, etc, o que deve ser ralado
multo íino...
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CHORAS/

des meios empregados são: a
bondade e a justiça. Ser bora e
ser justo, não dar motivos nem
pretextos ao amuo, eis a pro-
phylaxia.

Não saberia ir mais longe na
minha dissertação.
-k.,^.^*. *.«^AAA1.*A;**.A,AXAA^, À-é*m-, A j
cha em seu nome"? — Quáe.i pciics, mas preferimos os mu-| em todas as eo!.. ¦¦*¦¦¦'

suas manias? — Supporta a| delos mais simples e clássicos, curtas e lon
comida com alho? etc.
etc..."

TRABALHAR 
com me: bodo è o

segredo do suocssso, Mas ha
momentos em cjue, apesar da boa
vontade, se fica embaraçado. A'.-
guma coisa acontece qtle não sí
pôde prever cm tempo, uma c!r-
cumstancia imprevista quebra
nosso desejo e que fazer, sinão
procurar passar o obstáculo sem
que nos custe muito? Náo 6 sem-
pre racil, e então 6 preciso recor-
rer, nfto somente ao sangue frio,
maí no bom senso.

Nada adeanta enlouquecer, ngaí-
rar a cabeça com as duas mãos
exclamando: "Não resolverei i.s*-.o
nunca"! e de se lamentai*: Só a
morte é definitiva. Todas ns ou-
trns clrcumstánclns têm uma saida
que é preciso achar.

K é precisamente isso quc dã
gosto A vida e no trabalho. Deve*
ser bem monótono fazer sem dif-
riculdade o mesmo trabalho e dl-
B=r quc o dia de amanhã serã
Igual no de hoje oomo hoje foi
Igual a hontem...

UTAR é viver e lastimo os quo
tôm medo do trabalho. Dizem

das mulheres qxie a natureza não
as dotou de força physica, que so
deixam abater pela menor diffi-
culdade. E' verdnde algumas ve-
zes e sobretudo para aquellas quo
foram criadas com delicadeza o
quo tiveram, somente o trabalho
de ae deixar viver.

Sua reação deante da felicidade,
algumas vezes mesmo deante do
uma pequena difflcukludc, h dit-
ferente conforme cada tempera-
mento. As sensíveis ohorarmingam,
na outras, que ficaram criança!!
amlmndas. grltnm e se enfurecem.
Os dois methodos não dão resul-
tado.

Seria melhor, reunir toda a
energia, dirigir n vontade para um
"querer" irresistível, olhar de fren-
te a dlfflculdnde com a idéa do
vencer, custe o que custar. Pn-
rece que alguma coisa surge para
noa ajudar e o esforço torna-se
cida vez menos penoso á medida
que se chega no fim.

METHODO tem, sem duvida,
sua razão de ser. Elle impedi

sermos apanhados de-aprevenldOT
e, em muitos casas, nos ajuda a
fazer multo com pouca coisa.
Mas a vontade 6 a arma dos for
tes. Nada lhe resiste. Pode-se tu-
do quanto se quer, dizia Napoleão.
que ae conhecia e que só conheceu
a derrota no dia que começou n
duvidnr e não soube mals querer,

E' evidente que entre a vontade,
firme, direita, bem esclarecida,
prudente e razoável e a pueril tel-
ma, ha. umn grande differença.
Um' telmof-o é n caricatura de um
indivíduo de vontade. O primeiro,
óbstlna-ee tolamente pm- peque-
nns coisas e dá innumeras cutlla-
das na água, no passo quc o se-
gundo, se vê algumas vezes gran-
de, vê direito bamlUem e acerta.

ffSíSií 
/:yLi7yim
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tt uns davam a bclleaa, a outros
a graça, a riqueza, o quc mals?
Ma3 o mals favorecido c aquelle
(homem ou mulher) que recebeu
na partilha uma. vontade e uma
prudência quo sahem applicar em
favor do bem.

0

CABELLOS
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para Suspensão ou falta «
MENSTRUAÇÃO. Dist. Allemã.
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A' devem ser bem pouco Interes-
S PEQUENAS vidas côr de rosa,

teres-
sautes. Sem duvida vivem numa
suave tranquillidade mas permit-
tem o tédio lnstnllar-se perto deV-
las e esse monstro é desconhecido
daquelles que manejam a arma dos
fortes.

As fadas, em outros tempos, fa-
zinun presentes a seus afilhados...__

Observações de uma Eva indignada

Mas tudo isso não vale ao
amor. O legisador que quizer
fazer a lealdade obrlgatorn.
serã um Imbecil. A lei nada
pode contra os hypocrltas D
para casar nao é preciso sa.
ber o que *>< faz; nào 6 pre-
ciso ver a realidade tal qual
cila é. Observa-se sem amur
(rura. porque nada vale a iliu.
süo de dois Jovens que *,«
amam c quo estio scfe-uros dc
ser felizes Juntoa a.vt o íim..-

A saias sc cortam com jçcito,
com nesgas abrindo em baixo,
na frente , atrás ou dos lados.
Em gera! us saias têm pannos

Túnicas
quer sejamc longas, ,

unidas as saias ou separadas, o
que é preferível porque permit-
to variar o effeito de nosso en-
xòva1.

INTERESSANTÍSSIMA é a opi-
nião do romancista inglez A. J.
Cronlli sobre a mulher na ac-
tualldade, em relação A lnspl-

ração necpsaarla A crenção da obr«
de arte literária. Segundo elle, o
rçmanco não tornará a florescer
emquanto as Evas modernas con-
tlnuarem a desprestigiar os re-
qulntes scntimentnes, que se ntro-
phiaram com o abuso do íllrt o
"i-endez-vcu?" elegantes dos tem-
pes que correm.

Escnndnllzado, observa que mme.
X. se deleitn na companhia de dl-
versos cidadãos, considerando a
fidelidade oohjugal um passndls-
mo. Affirma que mulheres desta
espécie são Incapazes de Inspirai
verdadeira «mor, porque o homem
deseja encontrar rm mulher pu-
reza espiritualidade, finura, belle-
r.a physica e moral.

Tormlna aconselhando que as
l mulheres modernas peçam conse-

lhos As sua» avó*) sobre a arte dn
prender um marido. Chega mesmo

a considerar esporádica n época
prCíCnte, declarando que a mulher
voltará aos neun Idrnc--*. antigos.

Eu eó queria ter umn conversa
com o illustre escrlptor. Pd lell
Iiim wtint-N «Imi...

N&o scl porquci o> homens «Ao
multo dlfflrcl» de contentar.
Ouando ns mulheres «rum tmnca.
fiadas em casa, • só petuuva-n no

EIJSABETH BASTOS

que ha de mals prosaico, que ae
denomina arte culinária, etc. etc,
ficavam desesperados deante do
ventre bojudo das matronas, e iam
precurar fora do lnr divertimento
pnra n mísera existência. Agora,
como as mulheres (á Imitação dei-
les) dão as mesmas passadas ar-
ris:a*.Ias, declaram-se nntl-modcr-
nlítas, ohépándo ao cumulo de no»
mandar pedir lições a antepassn-
da'.

Isto de achar multo bom o qua
passou ê um velho habito (.ni*ni-
zado no sub-consclente. A Infan-
cln tem Para todos um cunho do
felicidade inegunlavel, esquecem-us
per completo ns chinclladas, castl-
ges, e prisões no quarto escuro.

As mulheres do pas ado estão
sendo lançadas romo exemplos
pudlcos, olvidando seus historia,
deres, quc multa coi'-a sp escondia
nns ampla.") snl,*i« de balão. O nmor

UMA
MARAVILHA P°r

"TABLETAS DE SANTO'1
¦— Anal. I». N, S. I". —•

Essa maravilhoso comprimido,
fabricado na Argentina, de vol'o
inotantnneair.ente aos cabellos
brancos e grisalhos a primitiva
côr naturnl tornntido-os sedosos
e brilhantes.

A' venda cm todas as Drogarias,
PKarmacles e PerfumáxlnS do paiz,
nos tons: NEORO NATURAI*.
CASTANHO ESCURO, CASTANHO,
CASTANHO CLARO f RTJIVO. d9
effeitos surprèhenclentes.

Querendo, pode V, Ex. telepho-
nar-nos que lhe será indicado o
fornecedor mais próximo á sua re-
.sidencia.

PEDIDOS DO íNjERIOH: Sc o
' seu fornecedor não tiver á venda
| a nessa "TABI.UTA", envie 4S200

cvn valo-postal, e V. Ex. será a*-
tendida pelo correio registrado.

! Rep. ARTHUR PATI
I IU A CIHNKIlAt, CAMAIlA, Í22, !.•

I cnlxn i-osial '*'í:íõ — Tol.: 2;i-0137
RIO DE JANEIRCi

l'clo correio — 71001)
I, V. FRANCO. C. 1'OSTAI., 2112

- Klq.

livre. c|iit. fabúlam ser modernissi-
mo, é velho como anel te nas ven.
das, mals ainda, tão antigo quan-
to Adão e Eva, que foram se^is pri-
melros ndeptes.

, O que Croniu diz ser ideal an-
l tigo nn mulher, e quc elle teme vá,

desappnrecendo aos poucos, arras,
tado pela dcvassidno do momento
sempre existiu, e nunca será absor->
vido pelas actividades da mulher
moderno. Ello próprio confessa
que multas, apesar do suecesso da
£uns Intelligenclns, morrem de *e-
dio nos apartamentos, porque nnd*
preencho o Instineto materno.

Por mals quo seja Illustrada, a
mulher permanecerá mulher. Pof
ter mals capacidade, por ter Von»
cido a Indolência de nessas avós,
por íc Interessar pelos movimen-
tos da humanidade, ds qunl se
Bçnto uma Parcella, por Isso não i
menos mulher- Ao contrario, to-
das cssns faculdade? aperfeiçoam
a i«ub personnlldnde, tornando-lhn
n vida inaíí produetivn o nial* W»
ln

Ua „lgo •' plliorcsco nn< i*f-
clnmaçôss cont!nuns a rcspi-ito oi
mulher modemn. Bfidc no t-»m<ir

(jinclue aa 2.*$.* ]*a|*in--,
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DOMINGO, 3 DE FEVEREIRO DE 1935

PIASSAVEIRA
ATTALEA FUNIFERA

Dr. GREGORIO BONDAR
O SOLO

X Piassaveira encontra-se nati-
Va nos terrenos do litoral da Ba-
Wa, do orisem geológica sedi-
•nentarla, « d» constituição phy-
«lea arenosa ou silico-argjlosa. As
•rolas seccas ou embrejodas, coni

o cOeo de piassava é raro, prln-ciipalmente nos logares onde a
Piassava, faz tempo, foi destruída
com a extracção da fibra, os
«Ocos -existentes na superfície do
sOlo, tocando o fogo nos roçados,

_„K ,„,,. .. eeriam queimados, portanto a
!'^'-SOÍC:-lJ?_5ron,to. ««Pef-meavel. \ piassaveira nos terrenos

NO MUNDO DAS MARAVILHAS
Mo tem «t«1.

«orno acontece nos' taboleiros dos"cumpos", nito lhe convém. Por-
tonto, o terreno de piassava na
«ona percorrida c 0 terreno das
mattas scecns, encontrando-se ft
Plassaveira desde o baixo litoral
atô chegar perto da Serra da On-

queima-
dos n5o deve apparecer; entretan-
to, ella vem em grande numero.
Tudo isto tem corta lotrica, porém,•falta a observação mais precisa,
Que muitos piassavistas, qu& pas-saram a vida inteira nos piassa-
vàes, nflo viram o cOeo germinar,

todMM «nçie*., ttoíj^•J^O" • sua. «VutqummL*

»_. nm** *. ., — ""r,""»i •""¦» "rum « i-ucu germinar,
Síiü\St 11 £ x0 
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O medicamento por exoailtn-cia para o tratamento rápido
f seKuro da grlppe lníluaneatosse resinado. .nílammaçSo
da garganta. Quebro o ítmoo
para evitar íalslflcaçõe*. pa-brlcantea: Jarbas Ramos __

Cia. Rua SSo Chrlstov&o, 607-A Tel • 28-450A
pharmacias e drogarias

$5tó&
A' venda «m todas

çiio-sMicoso lhe barra a passagem.
Preferindo o bom terreno pernie-
«.vel, arenoso o fresco, a piassavei-
aa, mais do que a mattu adapta-se
taiabom aos terrenos reseccados,

* «ncontra-se por conseguinte
niargjnando oa "camipos", onde

a niatta lhe deixa espaço» livres.
tnlxt nao quer dlzer quo este solo
é prefe-rivel pela piassavoira. Ella¦o acceita por falta de .outro. BUa
hflo pode lutar com a matta, quelhe estreita 0s horizontes. Os pésnascidos nn matta serrada levam
wiuito tempo para. o crescimento•e rornecem pouca piassava. Bas-ia, porõm, derrubar a matta, que•a Pinssaveira no bom terreno to-oia um desenvolvimento muito ra-
Pido e dá a fibra em quantidademuno 'maior. Ha uma preíeren-cia «.vidente para os terrenos bons
arenosos e frescos, <j0s quaes,entretanto, c.na é eliminada pelavegecaqào florestal. Isto deve sor«ido em vista pelos lavradores
nuo Querem tratar da plantaçãoracional da piassaveira.

A HANTA
.$, A piassaveira é uma Palmacea,'-'om o cstiPe nullo na zona see-cá, como acontece no litoral donorte da Bahia, cu ereeto, attin-
gindo uma dezena de metros, co-¦mo se encontra na matta, na zo.nu chuvosa do sul da Bahia. Oslavradores do sul da Bahia dis-
tinguom -na piassaveira tres Pe-riodos; o ue "patioba", quando apa.meirinha está pequena, apenas¦nascendo, tamanho de palmeira•Jiutioba, o de "bananeira", 

quandoas palmas já sáo grandes, porémo palmito ainda so acha na ter-rra; e o de "coqueiro", quando a
Piassaveira formou extirpo ou
Piassaveira formou cxtirpe outronco, mais ou menos elevadoacima do s61o. As palunas de Pias-Baveíra são cremas, 0 comipridna
principalmente as d© bananeira,
attingmdo na multa 10 e 12 me-
tros de comprimento. Os íoliolo..
são d6 dois lados distribuídos emgrupos de 2 a 4, ligados na ba-se. As fibras que se despren-dem dos lados do talo da folha eas que co-natituem a bracte&^nabase da folha e envolvem o tr0n-co. constituem a fibra *3íi pias-sava. a fibra da "bananeira",
Portanto, 6 mais comprida devidolis folhas niais aJoiigaüas.

A floração começa com a jdarl*dc cerca de dez annos quando aPiassaveira está em coqueiro, ou
tem o tronco. X0 norte da Bahia,
Porém; onde as chuvas são maiseau-a4i.sas, a piassaveira florahananeira, nunca formando olupe.

A ihflorescòncia trafêmeas na base

servatjáo e. em parte, por outros
motivos, que são os seguintes:

1) O cOeo maduro de piassava,
caindo no chão, ê sujeito ao "bi-
cho de cOeo" — "Bruchus núcleo-
rum", — que se desenvolve nas
amêndoas, O cOeo, externamente
Perfeito, nunca germinará por
falta do Principal, o germen e o
alhumen,

2) Os cOeos de piassava trecem- i

lL==^^
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Revestiu-se de grande imponência a
Frente Única — As batalh

DEMOCRÁTICOS

festa anni versaria do Centro Gallego — As festas da
as no Tijuca T. C. e no C. R. Flamengo — Outras notas

quena profundidade, emitte Pri-
melramente uma longa raiz verti-
cal. Desta raiz, na profundidade
de 20 a 40 cms., surge um bul-
bo, que emitte «s folhas na super-
ficie da terra. Conservando ainda
alguns annos a raiz primaria o
liulbo emitte suas próprias raízes.
O crescimento do bulbo subterra-

A palmeira piassava ou piaçaba, "Attalea funifera" Mart.
Exemplar do Jardim Botânico

__¦ Bw^-t '__P^fc_' jf **> 'tf', 
^iMB^t»^^^^E^-^s:-aEE^*'__ft_______l **________________!

3B |Kjí¥Sii^^Blff-'_jfc*^pÇHil Bf 3BSCL^>í:'* ^-
I Bfmid "i^l!_______1 '¦' '^^a^Êku^ "Hplf ^mjF^^" Twuu^

,s6 a colheita de dois em doig an.nos, a producção da fibra dimi-nue um tanto devido á ralta detrato e &. matta, que se desen-volve em rcdor, pois as limpas dosPiassavaes se íaz somente na oc-easia0 da colheita.
Distingue-se plassaveiras aomatto, que dao a fibra mais fra-ea e em quantidade menor, devidoao crescimento abafado pela mar-ta, e as Piassaveiras cultivadas.

Na relidde, nao ha cultura dB pias.sava. Ninguém planta um únicoPá. Aproveitam-se exclusivamen-
te as piassaveiras nativas e oaproveitamento da fibra e umaindustria extraotiva. o simplesfacto de roçar fts capoeiras nomeio dos bosques plttorCEc0s d-apiassaveira constitue a "cultura"

Colhendo a fibra, comtam-se nãbase as folhas já desenvolvida» «
j-naduras « Cira-Se «, fibra das tu-laa (base e rachis das folhas) eas qu6 envolvem o tronco Dei-xam-se apenas as folhas novas -in
centro. Um homem pratico roplassaval cul.tlvad0> extrae po.dia, em média, tres arrobas «9Piassava brota; a limpa leva umdia; nesta Operação sa% um ter.
co eomo bagaço. Portanto umPiassaveiro extrae por dia, e:nmédia, uma arr0ba de piassavalimpa, a piassaveira cultivada «sendo no estado de "bananeira",

dé em média de 8 a 10 ltilos dapiassava por pé. o coqueiro pro-duz menos e, eom a idade, vaeminguando, dando fibras malaturtag,
O preço actual da piassava e n«41500 réis nos campos, o pia».'saveiro, tirando a fibra por su*conta nos terrenos que nflo

pretendentes— recebe esta
tem
im-

A formidável arrancada da "Única
Frente Carnavalesca"

A grande sympathia dos cariocas
pelo valoroso alvi-negro do Cama-

; vai é bem justificada e merecida• Aurcolado de glorias, o legenda-
rio club não dorme sobre os Jou-
ros colhidos. A sua actividade éconstante e das mais profícuas OsI seus cohesos Grupos, numa admi-ravel harmonia de vistas, offere-cem seguidamente aos seus innu-

. meros admiradoers as mais encan-* tadoras reuniões.
Entre as festas annuiiciadas pa-ra fevereiro, está a "Formidável,1

decisiva e fulminante arrancada" Ida "Única Frente Carnavalesca" IBen-Turpin e Pópó, os festejados "Nai^inl-.^
carnavalescos cujos renomes con- 

Aanzlnho
qulstaram para a prestigiosa orga-

| nlzaçáo a maior admiração nãoI poupam esforços para que o exito
dessa festa seja o mnis completo.

Gigante, Tatu', índio, Neophito,
.Seu Bola, Linguado, Divina Dama

e outros irriquietos frentista_ s£.cundam os maiornes da "Frente"
com toda a dedicação.

O apotheotico baile ú fantasia
de U e a pantagruélica feijoada de10 de fevereiro próximo, constitui-
rão muis duas bellas festas do
programma organizado por CartaBranca, a figura máxima do Ctcllo.

CENTKO GALLEGO
Brilhantíssima, a festa de

anniversario
Como havíamos previsto, reper-cutiu com extraordinário brilhan-tismo, a grandiosa festa de sabba-do ultimo no Centro Gallego, emcommemoração á passagem d. yã«anniversario de fundação destabenemérita agremiação da colôniahespanhola.

A grande festa, foi dividida cmquatro magníficas partes A 1»constou de sessão solemne," sob apresidência de s. cx. o sr. Vicen-te Sales y Musoles. embaixador doHespanha. Foram trocados váriosdecursos, falando os srs. DiegoPaz Aires, pelo Centro Gn.lego osr. embaixador Vicente
Musoles e o
Daniel

AVISO
váiJa n ,1ao" cI"bsJe socicd^es recreativas e carna-

JT ra» .?a^ u Va"ldefta sec«5° os chronistas "Plus-a Agapito Durão», «Marco Antônio" e "Enfiado".ioda a correspondência deverá ser dirigida ao chronis-

Ultra
. T

ta "Plus Ultra
se fará renre^nf' 0utlos,im' ° DIARIO DE NOTÍCIAS só>ara representar nos clubs quando convidado.

LOS BATUTAS DEL DIARIO
(TURMA DA CASA)Os novos adherentes são:Lord "Nega Sabiá", Lord

Enganador"; Lord"Neurasthenia", 
Lord «Guarda

Nocturno», Lord "Cara Ampla"

T?Í«í.n VLOrd 
"Mosquito",

Lord «Gargalhada», 
Lord "Gon-

Çalves das Cveoulas", Lord "Se-
Inrf VL°rd 

"Thesoiíeiro"
«tÍÂa Tlppopotamo"' LordDandy do Cattete», Lord "Pão
u , Lord "Vant.io.__w,» 

LQJ.JLord "Vantagem

PUM

"Flagellado"- Lord "Vigia".
Lord "Juquinha", Lord "Feijão
Miúdo", Lord "Mme. Orien-tal , Lord Varapáo", Lord "So-
«alista", Lord "Dá a Coisa aleile", Lord "Bahiano Sedu-
çtor", Lord "Judeu", LordPrimo Carnera", Lord "Pre-
s«nça" e, só dá "lords"...

A conunissão directora é com-posta por Lord "Papac", LordCacareco" c Lord "Ma
Sophia".

ÚNICA FRENTE CARNAVA**
L1SSCA

As pro::imas festas
Já estão annunciadas para o*

próximos dia 9 e 10 de fevereiro-
as duas grandiosas festas inaugu*
raes da Única Frente Carnavales»
:a, o admirável e disciplinado
agrupamento que roune Ben Tnr-
pin. Popó, Professor, Padua Vas-
concellos, Garfo Engole, Carvali-
nho, Loyola c outros prestigiosos
carnavalescos.

Sem duvida, as festas do valo»
roso grupo "carapicú" constitui-
rão motivo de sensacionaes attrac-
ções. Duas conceituadas orchís-
trás cadenciarão os bailados.

DEMOCRÁTICOS
Pede-nos a direetoria JO CTu°>

do» Democráticos publicar' o st»-
guinte:

acaca

j&!Í« í (Coro)
P^ÚÜÍ (Marcha)

(Parou! Parou.'...Bis (Não sei por que B;t(A minha machina
(Enguiçou.

(C-Jue tanta genteBis (Ali se esta juntando, Bis
(Que o DIARIO está dando,

II

(E' bom de lè
(Um jornal de coronéis.
(Que a todo o leitor
(Paga G00Ç0O0 !

III

(Com o dinheiro
(Do milhar do medidor,
(Vou-me vestir de palhaço(vou p'ra turma do amor!

Sales ynosso companheiro
Fontoura, "Plus-Ultra".

em nome dos chronistas recreati-
portancia .ntesra.me„te\: ¦**£ 

táf,^ c^ aKuÍT' 
* PC'0 Ama"

renos apossados, a piassaveira pa ' "
ea um mil réis por arroba a0 ü¦selro.

y nn mujer". magistralmente

Pa- Na segunda parte, foi leVado á'«-'scena, o joguete cômico "Mil du-

eni
ex-

caídos,

e as
as flores

machos naextremidade, de modo que a PoHLniirafiâo é feita d0 baixo para ci-ma, e se e£fé*ctu'á priiieipáj.méntoPolo3 insectos. o coco, desenvol-vendo-se, forrná. um cacho de ta-mniiho muito varia\-ei. de poucoscocos, até os cachos. de *joü omais cocos, com unn Pes0 de ein.coonta kilos e mais. O tamanhodo coco varia do r,o ffi*ammas a..no erammas, chegando raram0n,le a uOO grammna,
A RErnODTJCÇAo n^ pIAS.

SAVEIRA-bobre a reproducção da piassa-^en*a, na mentalidade dos piassa-¦¦Vistas, reina a maior confusão.Mesmo as pessoas de certa cultu-ra intelloctua-1 affirmam que otoco da piassava nilo germina, qu6B piassaveira nasc0 da terra Co-mo prova, citam diversos caso»oe lavradores adeantados
plantado dezenas dec3eo para formar piassavaesPlantaQfto racional, o insuccess0íoi completo, pois as sementes nttonascerem. Gomo prova da gcrac:l0espontânea contam o caso S?Cido, que na zona d0 piassavanas mattas, onde a piassava não¦o encontra, ou é rara, derruba-«e a matta, toca-se o rOKo e 0<iue nasce em grande abundância

-~êa Piassaveira. O raciocínio do3lavradores é o seguinte: na matta

in tempo-
deixando o

amêndoa intacto*..

conservando ainda a pol-Pa, tCm seus consumidores prom-Ptos. A paci faz delles provisõesna» tocas subterrâneas, onde, pou-co a pouco, nos dias dc
''ies, róe o pericarpo,
inesocarpo e a
A cotia, por sua vez, enterra oscOcos e róe o pericarpo e, ás vo-»es. as amêndoas. Porém, ha som-
pre amêndoas quo escapam.

3) Os cOcos d0 Piassava, caídosno chão, podem rolar nos terre-mos inclinados na matta que estiimais baixa, podem ser levados pe-las enxurradas, enterrados nns ea-vidades naturaes do terreno; to-eus do tatu', formigueiros, éte4) O cOço da piassava, n'a som-lira da mf,tta, se*m receber o ea-lor solar, sendo perfeito, podoconservar-so muito tempo
germinar,

5) As piassaveiras nascidas namatta passam diversos annos comVegetacR.o acanhada e podem nâu«er Percebidas na oceasião daderrubada da matta.

¦¦¦¦rmmmMmümtmi
neo 6 unilateral, cmittind0 cadafolha nova, esta sae da parte maisbaixa do bulbo c o cresoimento
do bulbo é, por assim dizer docima para baixo, de modo que nos
primeiros annos o palmito daciPio, é fraca e nüo se explora. Asafra começa eom idade de 8 a 10annos, quando a piassava se achucm estado dB "bananeira" adean-tada. A melhor pratica éuma colheita, por anno

NOTA ¦— A este interessante
estudo tomamos a liberdade de ad-duzir as seguintes cifras re-fen-n-
te» á exportação brasileira dasfibras de 1919 a 1933, ultimas ea-latwticns que temos i. mfto:

CONCURSO DE F.NT\SIA<!
PARA O CARNAVAL

A collaboração da A. B. f.
-siW,.lSS0CÍaíil0 ,dos Alistas Bra-sjlelros acaba de organizar, com« cooperação da Direetoria Geraldc Turismo, o Concurso de "Crn

tendo convidado para membro dojury o presidente da AssociaçãoBrasileira de Imprensa que àeeei
•^uniaa„l^Umbencia- A Primeira• cumao do comitê tev6

fantasiado avulso mais engraçado.Alem destes outros prêmios scMo distribuidos. a 
"lm'°" hu

eomniissao.
OS

criterio da

na si-
Artistas

Kilo»

191» 4.095.538
1920 4.771.227
1321 . . 2.393.1.15
1922 3.393.2S6
1933 3.71S.3S6

* De janeiro a Jun

Valor

2-994:277*}
1.808:424»
3.509:700»
2.154:730»
2.587:998»

de 3929 aexportaofto de c0(|uilhos de piai-sava foi de 230.059 kilos, no va-lor solar, send0 perfeito. podeF-m agosto de 1925 n Bahia, o»»« a maior productora d6 plasw-• a, regulou a explorçtto dastt
Puendo- doT'^ 

*xt™v"°' eStat.eleeên-Fazendo- do penas para os infractores.

interpretado por Julíãlptô^áTlS*' &! " 9 ^ialio^" 
"°

Segreiros e José R. Solido i A batalha
Logo após, foi apresentada

«r„ pi" 
a 

Bcomedin. denominadal>a Pitanza", com ~"

NA PBAIA DO
Pt-AMEJÍGO 3VO DIA 19

Cresce o enthusiasmo

De lio
vao

foi

T .  Elisa Carrión ' _ re-'--- y eumusiasmo doToo

le * di,dcfin!eia^ ° Pomposo bai,'m""f" 
- 

le, a direetoria do Centro üalle-go, fez servir aos presentes, lau-
|a, 

me2a l'e finos doces, vinhos eChampagne.
Deve ter registro especial, a for,

oue ;*tle,nai»e«te delicada, com
na f?l TCnnndR a lmP™*™na festa do Centro Gallego, napessoa do seu prestigiosa i?&£"o "" José Vazquez Nóvoa, queuma fila guarnecida
rio sr.
fez reservar
ÍL°iZTent1S' ¦ n° s«>fiõ~de''e"s7e-
ÍÍfi:,,M'MlB desti^a

Gratos.

som

"'eng0 o nas rodaa rubroPela grande batalha de confettiQue a direetoria do Club de Recatas uo mimifo Ur& reli™;no Próximo dia 16 de feveròí™na praia do Flamengo nTtreTo
2 a?»* 

rUKS Silv<>ira Mar nfe•í do Dezembro.
Serio armados 3retos, havendo luz

trthrifiíi 
°/ercu,-so- além da dis.tribuiçao dos

a) Taça —
animado;

t>) Taça _
ginal;

c) PalhaQo — ao

artisticos co-
em profusão

seguintes premlosT
ao automóvel mais

ao bloco mais ori-

mascarado Ou

BAILES 1)0 HOTEL BI3LLO
HORIZONTE

Promettem revestir-se de Ri-in-de brilhantismo os bailes a fam,".ia que «erão rèaljzatfbs e-^-. ãnno no Hotel Bello Horizonte, í."a 
S*-»*n'e'0i m- O grande sa"'ao térreo desse conhecido esta-belecimento esti sendo artística-mente deeorad0 p„|0, pirUol.eae Octavio GoOlait q*&eapresentar um trabalho di-no do ambiente. A illumlnaffo

Andrade que fará, instáTlãçOè» pa.ra poder fazer eamblaiUes de luzsobre as dansas, müflando as co-res conforme flB mUsicfts e-?-eCula.das pelas Bandas de Musica daP01ic> Militar, m vflo ,br,mj^*tar estos bailes, o primeiro baile«era realizado j& no pr0XIni0 ^nnd0 e está despertando TÍTo «íteresse. Tudo indica que os Sai-
ÍSrf ?0t,c*rn»v»> deste ,,nno no
|oter 

Bello Horizonte vão mar.
TS' V* * su" oris-inalidade de de-«ração 0 (Ib illuminação coi0. '

A propósito de vários cOmeVr-
tarios que têm sido feitos sobre
a actuaçilo do Club dos Demo-
erticos no carnaval que s»
approximn, a direetoria torna pu-blico o seguinte:

De forma, alguma o Club dos
Democráticos se OppOe a qualquerfiscalização sela de quem Tor.
-Muito menos se opporia ás deter-
minadas pe|a Municipalidade.

No emtanto, como o Club do«
Democráticos sempre agiu coir
absoluta correcção, ápplicando
em seus cortejos, trez vezes maisdas impõtrànçiã quo tem recebi-do oomo subvenção, ficou cons-.trangido ao verificar quo a fisca-li.zaçao se effèotivaria ameaçando
ató o sigillo dos trabalhos do s&übarracão. Era um ponto de vis-ta de ordem moral que ao Clubcabia defender.

Hontem, porém, foram ao ga-binete do. sr. dr. Alfredo Pes-
soa, os nossos directores, srs. Al.fredo Silva, presidente, e Kome»
Ar&de. secretario gerai. qu&lealmente expuseram aquelle n0s-ho illustre consocio honorário asituação cm que juigavàm col-locado o Club dos Democráticos

O sr. dl. Alfredo Pessoa, coma franquesa que lhe -í Peculiar,explicou os motivos Carminan-tes da mencionada fiscalizarão
e de ta! forma, com abundânciade argumentações. que seria in-ooiierènòia de nossa parte insis^r.mormente quando „ director,a.tem convicção de que a medidanao foi tomada visando o Club dosDemocráticos.

Deante do exposto o club dosDemocráticos so sente tambem
de applaudlr. como

a attitude da Munici-Palidade. toda ella beneficiaria
Para o credito e o bom nome dasinstituições carnavalescas qu8.eom sacrifícios, cooperam para agrandeza do carnaval da cidadereferencia ao sigillo doses. o Club dos Democra-ticos considera inttangivel. aquel-'- nossos illustres directores

ouviram do illUstr0 Suo-

no deiyer
applnude.

Com

lrlt_.AlKOS i pathb' PAT.Ai.ir_ t,H    ^^ *•**•*

terem
milhares ae

om

Tomando
Últimos

Bom Jesus de Itabapoana
ESTADO DO BIO

Aristóteles Almeida
Convidamos este senhe. atu prestar contas do seu de-Dtto para com esta empresa.

MAIS 0Y0S
BOA CARNE
Obtem-se alimen-
tando as suas aves

com

TORTA COMPLETA
Fabrico do

MOINHO DA LUZ
Bua do Kosarlo, leo

Rio de Janeiro
Telephone: 24-5340

em consideração os *1
casos, « derrubada damuita e a queima d0 roçado f0r.neeem ans eõeos enterrados du-rs. te annos o calor addicionaldt- togo B o calnr do sol. Aa agu:lsfla chuva, por sua v0z, tem a pe-netraçjlo no sol,, mais racil Nes-tas condições, os gerinens dormi-dos acordam e a piassaveira vomem quantidade. As pias-savein-nhas «penas «Üsçidas ou com pou.cos annos de idade (no estado dePatioba- e de "bananeira") riofogo nfio prejudicam, queimamapenas as folhas na superfície,

porém, o bulbo ou 0 palmito, den-to da torra, fica indemno e lo-eo brotam folhas novas, dando a
|i*Husflo de piassaveiras nascidasrn terra A«sim se explica porqu8«os queimados, onde «mio havjap.awava-, vêm as piassaveira.em quantidade. QU(! o cOeo dopiassava germina, qualquer pes-soa poder,',, convencer-se, expondono sol, na arcia. certa quantia.d3 de coco, dando-lh0 bast,ntoagua. Como ha sempre ptíssib*.].-dade do bicho de coco estragaras amêndoas, e preciso qua aQuantidade de .,Ccos seja B,uaio!.

I ei.to para evitar o insuecesso
Plassavaveíra enterra-se progrea-e vãmente no sol0. A raiz Pr7ma-
„n-^COnSerVa-Se viva' "busta

ld^ 
ran,iricad<*' fina na Sí®mídade, grossa do lado inferior

3"í.sí,,"ClH enxertado por cima,do bulbo. Assim se explica a ma-neira por que o extirpe de piassa.\cir<i se acha cnterr„do n0 '««"
ror0 AS vezes mais d0 umtro.

THEATROS
22J..Í*° oabtawo -Phonei

, _^ ~ Companhia Nacionalde Operetas Vlennenses iiii Hoí.*> 20.45 horas ~ "Os sinos deCornevillo" _ P0ltro„as
Vesperal as 15 horas

U13CRBIO -_
— Companhia

Hojo, ás 20 e 22 horas ¦— "Foi
ella...» _ Poltronas
Populares. Vesperal
i'as.

n?ooo.
Phone: 22-8164

do Revistas —

a preços
As 15 ho-

ItlVAL — Phone: 22-2721 __i_
companhia de 1 entrO-Fjim _Hoje, íis 20 e 22 horns _ "O
imor cnvch.ccu" _ Poltrona8.

yJO.OO. Vesperal ás 16 hora*
\ir^S"r„r Uasa rte Caboclo- Phone: 22.U592 _ Companhdo musicas regionaes e cançdessertanejas ~ SeaS5e-. <_s'" ' e ás 10 horas

vai Tà-Hi».

U™lX**UO RSCOLA - (An-tiso Cosmo) _ Phone: ..2-0006Ho e, áR 21 horas __ ..Sex0„.Poltronas a 65000as 15 horas. »

Z2^HB' t^ACio - Phone.za-1153 __ sMsões àa J _ j 10~ fi?0» "7, 7 8-<0 • "•» ^as— 
Si^P11-" (1Ue desapparece" eíseridõ ,

REX _» Phonet 23-S5U0 — Ses-
ff 

ás 2 ~ « - 6 - g e 10horas __. «o capitão dos cossa-cos com José Mojica « Ro8lt«Moreno,

4.15,
"Carna-

Vesperal

solo
mo-

CINEMAS
NA CINELANDIA

ALHAMBRA - Phone 84-8087-Sessões âs 200 _ 3,40 _ 6 ,0- 7 00 _ 8.40 e ,0.20 hor^/l"

NO CENTRO
»">ORADO - Phone: 24-2082— tieiJoa e segredos" ô "ô *bOm

caminho". ° m

a IDEAI, __ Phone: 24-6244 —.A mâo invisível» e "Quer ca,sar commigo?"^
1U1S — Phône: 24-6247 —Acorrentada» « «Fatalidade».
IAPA ~ Phone: 22-2648 —Casa d6 Pothschjld» « -Nevoa

do mysterio". «evoa
MEM DB ka' _ t> 1, «_

íher* 
•Pri810nfiiro Ue ««a mu-

moderno - üm film aonorodesenho « jornal. «oooro

AVENIDA — Phone: 28-0319
S^rauts0».80"1 

d* Uma Valsa dfl
BATUTA — Phone: 24-6164 —A grande estréa"

dalos romanos"

M-xm — «Aconteceu
noite".

BEBÍTO RIBEIRO —
Phonla inacabada" «triumphal".

e "Escan-

naquella

"Srm-
"Pareo

': Bras», — Phone: 28-2012 —Acorrentada» © "Rodas dodestino".
CATUMBY — Phone: 22-3681—• Symphonia inacabada" •>"Quadrilha 

da morte".

,JC,!i"TE,,AR10 -• Phono:24-3426 _ -jo.t, homem « meu»e Alvorada sangrenU".
EDISON - Phone: 20-4449 __J-,ada em penhor"

Pezio do amor".

MODERNO (Bangu») _ -j-j.
" W*m__am"' 6- "Ca'^6".

NACIONAl. ~ Phone: 26-0072— begue o espectaculo" e "AIp
»ria de viver".

ORIENTE — Phone:~— O gato preto"fysteriosa"
29-6010"Soanbra

STt.!-0". Saw.J0,Mr" * "Vteao
-toiratoíia d6 mulher» « -So.

mos de circo".

rida.
OS «BAILES CptÒRIDOS» NOPALÁCIO DAS FESTAS

¦*¦ nota máxima da elegância
cttrnnvaleMcu

ca'?na^tIa.maXÍma da «ÍOMnòiacarnavalesca esto anno, vaeaad„ pelos "bailes coloridos'Palácio das Festas.
Os foliões ficarão surpresosPela belle»a e Organüãcaò dessfestividades.
Os "bali

lubbrar

•seja

Sur

IS

ies coloridos» Vâo de«.
n,n-n a-Huoinante ülumi-»acao de cores variadas, produz,,das com effeitos --- -

os surpreben-

POLYTHEAM. __ PhÍ6-1143 __ Acorrentada"
o ir e:

« "No tra-

"O Tzarevitch"
gerth. com Martha Eg-

»»o.U)WAv_ Pho„e: «í-678*— SessOes &.. 2,00 _ :
5.20 i_ 7_oo _boras.  -jj

8.40 —
s-*0 e 10.2U

com f0f „ C0; LnnoCv,e°ven %lbin e Kdward 
^veret aorton.GLORU — Phone: 24.0097 _3 ás 2.5"

— 8.55 o 10.55
•drogas

DA
A EXTnACÇAo DA Pinil 1PIASSAVA

'a produz a flbr„, K„ta 
"ô 

pr*'-"A OBIOIINAÇAO „A Mft0j
SAVIMiA

.."t0,,"" .P'««»ftvn. germinandona «upe.f.cio do so,o ou na p8.

--...v» — i-«one: 24-00*Sessões ás 2.65 - 4.B5 1 ,.Sb
horas.

Clia,.l„_ 1-^"" , lnrernaes» comCharles Farrell c Betty Davies

K-s<> e 10.30— "Primavera 
doliicharj Tauber

-\v,,,.0\-8-<^>>.*
C-'laua0 itains one.

horas 
amor" com

..fARis — Phone: 22-0131 -.Madame du Barry» « "No t^.po do onça". ^
PARISIENSE __ Phonof

22-0123 _ "Viuvinha» 
a» Ha.van.» . «Agora # gem^pr," 

*

Desafiando o perigo*
POPULAR - Phone: 24-18*4- «De-gle Eva», «Maldade» "e

A celebre miss Lang"
PRIMOS — Phone: 24-5934 -_."Princeza da» Czardas» « -0aühi da meia noite".

.RIO BRA «CO — fl,»..24-1039 - «Ahi vem a J^Ojg

ENGENHO DB DENTROPhone: 29-4136 -$%$$&.
o Amores de um dia".

B3,CEIjS,oa - ^one 26-0018— Cavadores de ouro" « «Ca
Gadores de sensagões".

FLUMINENSE — Phone-28-1404 "Sacrifloro a6 m^»e a dama do cabaret"
GUANABARA — Phone:A symponia do -amor"
GUARANY - Phone:" 22-9435—¦ Symphonia inacabada" 4Seu primeiro amor".
HADDOCK

23-8670 —
da»"

uranadeiros do amor",
RAMOS — Phone: 29-8094 -A ceia dos aceusados» « »som

»ra mysteriosa, m_

h B.B3AÍ — Phone:
Boca para beijar"

sem pátria".

29-3467 —
• "Heróes

-¦ com effeitos maravilhosos,Para conseguir os surpreben-aonte. effeitos de luzes coteWwcustosas ista.lacões electricas v"óser feitas no grande saião do Falacio das Festas, tendo 8Ído en-eommendadas „os Estados ij£.aos os mais moflernoa apparelhosde Uluminaoaoj Afais ainda ^°aque oa oarairavwegofl» tennam ama,s perfeita visao do beUo 
*

5! áie> Por artísta-5 de nomea-

les
ainda

rector do PropaganriaVquõ ._fiscalizarão n;to envorrenl minu-
Cias 

e a vida interfiã <Tr.s insti-luicOes. considerando tambemnecessária a PermaneTicía áafunooionario dèsign-ádò paraexereel-a, evitando dessa forma
^»e o sigilo carnavalesco
desvendado por terceiros.
«rAü 

r'?>?M aPresçntaff:i5 p0l0sr. dr. Alfredo Pessoa foram for.tis-simas. 6 a dir0ctoria COm a
Jjwjna 

lealdade que lhe impo.um constrangimento moral ciueagora desappareec. atfirma ^Uoestá disposta a cooperar com a¦lume palidade para qt.o o 
"v

cia cidade tenha em Marco u^,"Os. seus maiores carnflvacs n
âpreUX 1UXU°S° C°^ *'^
tícoíí0rtP-Me °,Club dos De«nooí«-
dr Ai?r0,rtarDde apreS9«tar ao sr.
rl'n * Jr rt0 

PeS8°a °S S0U'3 «aio-res agradecimentos Dela f0-.1Leavalhoiresca com que riobeu^S
M«t» dCt°reS * t"»Cp(S
justificando a necessidade diurna
bvSoCncBa5a° ®}&3m$- SaTu!bvonções municipaes  i?«~ -
Artde. 8ocrotariÒPaSeraiT Romon

as
uma noites.

his-

"Toda tua».
NOS BAIRROS

ai.pha —•20 milhdea

«em palxflo" comwnanoy aour.
••ai.acio —

— 7 3.59 — g 3p; «r l'"0 e 103° h°«« -
Jan iffA,,ncAo t0 ¦hnma". coma" KIÍ"Ura • Marti, Uggerth

"Meu

Phone: 29-8215 —
1 „. d« namorada*» ,í-ata de vingança",
AMEBICA - Phone- 28-4575— "A «uprema conquista-,
AMERICANO — p h ,_«26.0347 — "O mv«t—1 eí..ta." . «DMd.Tva- ° *" P<*

mAA*?tho - Phone:'28-6*19 _A ultima oaftad»
do a vida". • "ürirnan.

atlântico __ Phone; 26.1144- "A mao invi.iv,!». " l*u

lobo — Phone:
Princeza da» ezer-Em má companhia".

HELIOS — Phone: 28-0767 -_Agora e sempr©",
IPANEMA — Phone: 27-5698üma caneflo para você» comJan KlepuTa.
•JOVIAL _ "Estratégia 

Sbmulher» o «Homem do dua» oa-
MADUREHl .\ _ Phone"29:3839 ~ "Vencidos 

pola lei"e "A dama do Porto".
MARACANÃ — Pbone: 28-lBioQueridinha da familia"
Mascotte — Phone: 29-Ô4U"A symphonia inacabada" «Cuidado espiOes".
MEVER __ PhOn«: 29-1322 -Dei o meu amor» o «o bambada zona".

..MODELO - Phono: otaoinnna ceiebr» miB, Lang» e "Ura-
nadolro» do amor", '

S. CHRISTOVÃO _ Phoiro. _28-4925 -_, «Nr.ll». T. „ 0! *
wav» ^7 w,0lles da Broad-way , "l_evada 

da breca»

«iSMnRT ~" Ph0I10! 28-2600 — '

dr1lha,adodlCobtoh»:SO,lr0'' « "yu- í

so^te!»" 
UI"a *SPÍâ" * "Que

VELO — Phone:
A mao invisível".

28-0874 ___*,

da Essa decoracíio feita de ac-cordo com „ illuminação combinando em todn» „„ J tomul"
oo*,»*. .!.,., os "«anões de
h?m.; ^ A uma impressão des-umbradora que lembratonas de Mil e

O espectaculo esplendido para>s olfto. será acompanhado cemo encantamento das dansas ininerruptas. animadas p0lo8 meíllST
^es 

ja2*-bands. Lux-Jorna?qu^

eom os maravilhosos
loridos".

NISTAS CARNAVALESCOS
A installação de sua sédeO Centro Carioca de Chronis-tas Carnavalescos, realizou an-c-e-nontem uma cerimonia alta-mente significativa, como seja ade inauguração de sua „ova sé-

„ o uCla,'o a ?raça OIavo Bilac"• 11» 1. andar.
A este acto, compareceu ele-

Banes cc, mÊmm^^^
soas.

completa

e outras pes-

-V"í^nbíA -Phona' 29-3704 J
^ites»! *m ParÍS" e "'Dut«

28-1ü82 _ "Mascarada".

EM NICTHEROY
CENTRAL — Phone: 1074 __Os cavoirinhas"

rn*DBW "~ Phone: 83 - Doisfilms sonor06
-,rlJ?f BR|AL '— 

Phone: 61 L .Mulher de Paris». !

-^uAh - Phono: 13*0 --Mulher em tudo".

EM PETROPOLIS
CAPITÓLIO — Phone: 2744 _— O abbade constantino» com•Joeclyne Oaele e Jean Ma.Unei|-%^T° il - Pbon8! Si6»

7 
A,*eu coraçfto te chama" co.nJan Kicpura e Martha Eggerth

Cinco minutos deom Martha Eggerth.
amor"

'* % '''1^1'* ,|"'llll*>'« * » ii ,.

DARIO DE NOTICIAS
As grandes vantagens que A ECLECTICA

VTí££^Mvmm brindes
•zou nm
> qual a
fas nova
brindes,

,. Esse planõ^l S„tfc É ?SS n,ais diversa,
uurerentes gostos e nrefeiPifn _.« * ' I ndo em Cí>nta os maia
Possa escolher o q„e me|hor lhe conVEÍ ° q"e Cada l»»1PEÇA LISTA DOS BRINDES A "a Prr r™,„W: Avenida ltio Branco. ,37. ,. aíd„r 

ECSLE^CA"

São Bento nu 
~ Sao PauJo; Hu»

seu serviço A ECLECTiUA o«anC?a e '^«'aridade dimais vantajoso, dc accordo com o ZTJT P,ano ¦**•
m asslenatnraí íi™' W SOas qi,e' P01'lÈmmmÊm

•¦ -.
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O CONTO PARA VOCÊS

Ohornem e o le
Tnr CHRISTOVÃO

(Do seu
DE CAMARGO

livro "Fabulario dc Vovó
Iiulio")

E XWÈ
Hy/ fV^ -».**-. '-•¦-'w^S^íá:?WHrí«)^

HBÉiro^^wPm iiiii «H

L-^.AiA. / imi  r  V^^^Ptidr^Wi-W-g-fr*»*.!!-*^ |

A ESCOLA DA VIDA
/)e chacareiro a Rei

dos Diamantes
Fáiiií cm Joseph RobirAcri M-

glilfiòã rcccrdnr o fundador
da cidade aúl-amcrlcana ció Kim-
berley, mals tarde rcl dc3 dia-
mántefl.

Como começou RÒblnsori a .ma
v'd:i?

Rcblnson foi um modestíssimo
chnoarèlro em JçhanèjbUrS*'. F'.-
õiTnclo orpliâo rio Pae o mãe. fc>"
r .colhido per úm -otuul que q
cnllcccu a trabalhar numa sun
chácara.

Foi nessa chácara que Tíobln-
sbn Bccentou o seu plnno tle vl-
da. Falando cem os nUlvo*-,
vel ' a saber tia cxi-sti-ncl.i dd cm
••n c rios diamantes na zona de
Klmbcrley.

Um dia ('.esappareceu da clia-
eira onde tra^all ava, levando
dqmstgo nmn nan-oça puxada a
boig c carregai' com tabaco. Nn
viagem eme f»7, &. região de Kinv
borlcy trocou o seii tabaco por pc
clrns preciosas e regressou afim d,
ir a Londres ver c-e conseguia cr.pl-
ties para a explorarão da zõria
dlamantlf°ra. Nâo obteve os capi-
taes desejados. Os barquelros lon
drlnos. Pelas Informações que tl.
nham, sabiam cjue a região Indica-
da por Roblnson. cra pobre e deso-
lada.

O futuro Rei dos Diamantes nftc
se deixou vencer por esse lnsuc-
cesso. Regressou para fundar Kun-
berley e explorar a região com o*
Seus próprios recursos. No ioojI'uide se localizou nasceu uma C
dade e olle enriqueceu, chegando
a possuir umà fortuna fabulosa ?.
o titulo de "baronete", què lho foi
concedido pelo rei da Inglaterra.

TOSSES? BRONCIIITES?

SÓ VINHO CRE0S0TAD0

DESENHO PARA COLORIR I
5 ¦

Num domingo, como este, nm que vocês nfto snhlram a pas-
íjIo c ficaram ém casa sem ter nada que fazer, podem, multo
bem, empregar u tempo afim de verificarem as suas aptidões ar-
tistlcas, AIrl têm vocês um Iludo desenho com multas flores,
Peguem dos seus lápis de cores e animem essas flores, colorindo-
as, de modo a sobrésahlrem com um brilho novo. Podem pintar
tambem o vaso. Se tiverem bom gosto está garantido um traba-
Mio perfeito.

0 Homem é Carnívoro?
Ho vocía gostam da cornor bltc>

i-ucculentos, cem batatas fritos e
com cvoí:, certamente estfto pro-
pens<;s em acreditar que o homem
c um carnívoro.

Entretanto, o grando Cuvier dts-
te: "O alimento natural do lio-
mem, n julgpr pela sua ostructur.i
consiste cm frutas, ral-cs e vege-
taes."

O prpfesOr Ráy e':cre'.'e: "Nfio
h„ duvida alguma do que o ho.
mem nâo foi formado para aer un;
iinlnial carnívoro."

Itlchard Uwen diz: "Os anthro-
pcldes o tòdog C3 qüaclrúniànos fn-"em a sua allmciitnçfto com frutos
gràos e oútraá suceulenta» sub.
stnncais vet-stacs, e a cstrlcta ana-
1j*ko qun cxlsie na estruetura des-
«es animaes c a do homem demon-
stra claramente a natureza Irtlgl-
rcra deste."

Escreveu Wllllam Ijawrcncc: "A
dpntaodura do homem em nada ?t
parece com a tios animaes carnlvo-
ros; c se examinarmos a sua den-
tadurn. ns súiis mandlbula» o °*
seus orgftos digestivos, veremoj
que a e;tructura hur nnn nsseme*
lha-se muito á dos frugivoros."

Ahi têm 'vocôj razões de peso
Para quo deixem o bife a comam
frutas....

0 MUNDO CURIOSO

¥ÊxÊ?

O lcâo não queria oret*:
aberta a parta da ca-
dela, da tremenda jau-
la, dentroo dc cujos va-

l-ões viviam encarcerados os seus
sonhos de vida trnnqullla e fo-
liz! Impossível! Aquillo devia sei
lima das tantas ciladas do tnfa-
me domador, pretexto parn lace-
rar-lhe a3 carnes com aquello
horrível chicote, que «ra o «eu
martyrio! Mas, se o quo via fossn
i-cal?

O pobre arriscou a cabeça Pela
abertura que lhe promettla Insl-
diosamentõ a liberdade c olhou
para todos os lados: ninguém!
Uma onda de alegria accelerou-
lho aa pulsações: livre? Passou-
lhe pela mente o "Suppllcio pela
esperanças", de Vllllcrs-dc-PIslo-'
Adam, o um terror paralyscu-lho
os membros.

A porta continuava aberta, nu-
ma tentação allucinante. De um
«alto, «ncontrou-so cm terra e,
•intes quo o sonho se desfizesse,
precipltou-se numa carreira lou-
ca, atravessou como um bolido arua do povoado deserto e pene-trou na matta.

Um cheiro bom, a lierva 1 ---nl-
«la, deixou-o ^ntèriiícldo. A fio-
resta amiga, dlaa passados sem
cuidado, noites cheins do sonhos!
Veio-lhe um enthusiasmo trans-
borda nte. Sentia ganas de cantar
o hymno nacional...

Um caçador, deitado de bruços,
dormia á sesta. O lcâo olhou-o
com sympathia. A felicidade quoo inundava fnzln-o esquecer os
mãos tratos do domador, áquellacreatura sem alma, que o espeta-
va com um tridente para quemostrasse ao publico um ar feroz,
tão contrario ft sua placidez d-
le&o que nascera com alma do
cordeiro!

O seu Instineto de soclabllida-
de fel-o approximar-so do homem
Era tamanha a felicidade quetransbordava do seu coração,
que sentia nscessidade de expan-
d!r-sc de dar ns suas impressões
de encontrar um confidente, um
ser cem quem pudesse repartir

um pcuco do multo que lhe ia
n'alma, onde sentia agltarcm-so
tcdas as campainhas da alegria.

Farejou o caçador) acariciou-
lhe os hombros levemente com a
pala. Elle resonava beatiflcnmun-
te. Como acordal-o? Passou-lho
a lingua pela nucn. O caçador
voltou-se com um suspiro e sor-
riu, como se sentisse, eni sonlios,
o beijo capitoso da mulher que
lhB povoava a mente cam sua vi-
são adorável...

Está fingindo que dorme,
pensou o le&o, mas Jà.( mo Pre-
Sentiu o gostou do afago,,,

Cada vez mals expansivo, mor-
dlcou-lhe a orelha, A esta carlcla
Já um pouco rude, o homem en,
treabrlu ci, olhos.

Que seria aquillo? Ah, bem,
ainda dormia... Mas, que sonho
extravagante!

Uma cigarra cantou perto. Nu-
vens desusavam pelo cóo. Pcrce.
beu que as folha? de uma arvore
próxima eram agitadas pelo ven-
to. — Mas... Estendeu a mão o
sentiu o contacto dp üm corpo
íc\vudo. Os olhes •yVram-Uie.
das orbitas o um grito ficou-lhe
preso na garganta.

O zumbido dc um moscardo
levou o lefto a desviar a cabeça
Uma borboleta, que passava no
momento, fpl-o ufnstar-se Um
pouco, enlevado

Ahi veiu so homem a coragem
de ex'.crloriznr o medo, e um ur-
ro formidável abalou as quebra-
das da serra distante.

O leão deu um salto e fitou o
caçador. Âquelles olhos esbug.i-
lhados, aquelle cabello em pé,
nquella cara torcida em esgares
de louco, fizeram-lhe correr ura
frio pela espinha.

Novo urro, em que o homem
poz pela boca o qu0 lho restava
daquella alma apavorada.

O le5o vlu-fe perdido. Não ten-
do animo nem pnra fugir, pios-
trou-se, de mãos postas, deante
do homem e lacrimejou a suppll-
ca que o terror lhe Inspirou no
momento, cemo a mais enterne-
cedora:

— Não me mate, polo amor d'
Deus que tenho mulher e filhos'

I HrWlll Ul IIIHIIIIWWI
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A DESCOBERTA DE POLICHINELLO

Romances policiaes e de mysterio» traduzidos por es-
criptores brasileiros, SOMENTE por escriptores

4$, brochura; 6$^ encadernado
Volumes publicados ;

X — Arthur Conan Uoyle
O DOUTOR NEGRO

Traducção de Monteiro Lobato
2 — Edgar Wallace

O HOMEM DO HOTEL CARLTON
Traducção de Godofredo Rangel

S. S. Van Dine
O CRIME DO ESCARAVELHO

Traducção de Adriano de Abreu
Oscar Gray
O ENIGMA DE BAGSCHOTT

Traducção de Gustavo Barroso ,
—- Edgar Wallace

O CALENDÁRIO
Traducção de Manoel Bandeira

-- Peter Oldfeld
O DIPLOMATA ASSASSINADO

Traducção de Moacyr Deabreu
— Edgar Wallace

OS HOMENS DE BORRACHA
Traducção de Agrippino Grieco

S. S. Van Dine
O CRIME DO DRAGÃO

Traducção de Adriano de Abreu

V
IMPA CÀBELL0$ BRANCOS

E QUEDA DQ5 CABELLOS

P.' habito, entre multas tri bus da África, quando morre um
chefe, erguer-lhe um monumento. Esse monumento represento,
ainda que grotescamente, devido á arte primitiva daquelles pretos,uma espécie dc efflgie do chefe morto, dc alguns metros dc nltur*.

Essa efflgie é um arremedo dc estatuo, como vocês estão veu-
rto pelo desenho que reproduzimos, e deante da qual trabalham
dois artistas que se Incumbiram do realizar 6 trabalho.

Qual a razão por que os Indígenas ria África cr-piem esse mo-
numento ao chefe morto?

Não 6, como talvez vocês acreditam, parn pcrpctuar-lhc n me-
morla como nin benemérito da tribu.

Elles, os Indígenas, na sua religião, acreditam que a alma do
chefo defunto passará n continuar a vivar uo nino corpo que a
arte dos seus subdltos construiu jw.-a que elle pousa proteger a
sua trlbu...

CARTA ENIGMÁTICA UNIFORMES
tf-

3 --

4 .v

8

Alguns romances polirip.es da COLLECÇÂO PARA TODOS
Brochura, 5$000 — Encadernada, 7$00fc

Sr*.-* Rliomer :
O MYSTERIO DO DR. FU-MANCIIÜ
A VOLTA DO DR. FU-MANCHÚ

S. S. Van Dinn :
HOMICÍDIO OU SUICÍDIO

Conan Doyle :
ACâlXA SINISTRA c

Sydncy norlcr :
O HOMEM CALVO

Jfenry Holt :
O TREM DA MEIA NOITE

AS ULTIMAS AVENTURAS DE SHERLOCK HOLMES

Últimos livros da NOVA COLLECÇÂO DAS MOÇAS
Brochura, 3§000 - Encadernado, 55000

LL

m
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No passeio que Pollclilnellò fez pelo piado teve mun surpreza
que o assustou seriamente. Descobriu o que nflo desejava cl<*sco-
brlr. Mas, afinal, o que 6 que elle viu? Essa Interrogação vocês
ciffio fazendo cm fuce ile^rc clcsrnhn com uma porção dc quàdrl-
nhos e todos elles numerados. B' facll descobrir o qm* estó no
desenho. l/jpls cie cores e paclcnrln para acompanhar ns Indico.-
çfícM que damos a seguir: encham n* ('tiros marcados com o nu-
mrro 1 rom o l.ipl* vermelho, com o Z uspm o lápis verde. o«
que r-tào marcado? r»m o '!, cm " imiirclln; as que cr*lü'i m.ir-

Jean Webster : ,
A ALEGRIA DE VFVEIl
O QUERIDO INIMIGO
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Abel Risse :
O CAMINHO DA FELICIDADE

Eiynor Giyor :
O HOMEM E O MOMENTC

Edições dá

cados com o I com '• azul <• »¦ d- numero 3. cam o lapl» marion.

Companhia Editora Nacional
Sao Paulo — Rio — Bahia — Recife — Lisboa

A' venda em todas as livrarias e nas LIVR ÁRIAS CIVILI-
ZAÇÃO, rua 7 de Setembro, 162, e no edificio do Odeon

Torneio
A decifração da carta enygma.

tica n.° 51 é a seguinte: "A des-
graça é como a morte, uivella
todos os homens".

OS VENCEDORES
Foram vencedores, através do

sorteio que fizemos, os dois se-
guintes concorrentes — Alme-
rinda D. Rocha e Raul da Cos-
ta Gomes, ambos desta capital.

OS QUE ACERTARAM NO
TORNEIO N.t 52

Foram os seguintes os nossos
pequenos leitores que acertaram
na décifração exacta da carta
enygmatica que publicamos com
o n.° 2:

Paulo Cardoso Coelho, Villa
Izabel; Elvane Jansen, Ponta
Grossa, Paraná; Maria Helena
Anesi; Rio; Haroldo Silva, Anda.
rahy; Odaíéa Dias de Moraee,
Eng. Novo; Ofélia Mello, Rio;
Ely Alves dos Santos, Del Cas-
tillo; Carlinda Martins, E. do
Rio; Laurentino Amaral, São
Paulo; Ary Bernardo dos San-

Observações de uma Eva
indignada

Conclusão da 21* pagina
doa hemens etn ver as mulheres
fazerem tudo o que elles fazem.
Ora. ha males que vem para bem
Se acham estes caminhos tortuo-
eos. devem abandonnl-os. pnra da,
o bom exemplo, deído que sfio lea-
ders da humanidade, Do contrario,
agüentem ns conseqüências...

Mas trantjulllleem-aé, Na tr?n*<-
formnçf.o a naturesi da mulher
flcnrft. a nieimn como n-i florej tra.
t-idns rom hnbllldadi: "Por multa
'•oAtinuT-rd ""OJ « ívjiTno ag «nb

um 'ardinelro perito, nfto con«e-
Rulrá tornnl-n cravo. Poderft a for.
C-i dc nuldadoj, augmentar-lhe aa
petilas, »UbtlllZnr «ua fr>rma mo-
d!f!c"*r nn varl->dadef InoíOorada»,
u*n mitíz de eftr: poroin. eVa con.
t!nui'A rovln re*"i rmbovii \\mr\
ro»n mn"niflci assombro d« fot-
mcjtiM noTa."

tos, Irajá; Itamar A. Montene-
gro, estação do Rocha; Jair
Soares Lindes, Andarahy; Da-
gmar do Almeida Soares, Rio;
Oswaldo Alves Moreira, Rio;
Manoel Bento, Rio; Waldyr Gre-
go, Rio; Zelia Campos Guima-
rães, Rio; Francisco José D.
Andrade, Andarahy; Ina Vig-
giano, Rio; Arnaldo Viggiani,

Largo (le São Francisco 38

Rio; Roberto Penello, Gávea*,
Antônio Medeiros Junior, Ga-
vea; Jurema Medeiros, Gávea;
Darcy de Mello, Rio; Manoel Luz
Coutinho, Rio; Adaléa de Oü-
veira, estação da Piedade;
C. Rezende, Porciuncula, E
Rio; Valentim Magalhães,
tação dc. Marechal Hermes;
cha Fragoso, Villa Isabel*. Na-
talia Braga Pires, Jardim Bota-
nico; Cclia Silva, São Christo-
vão: Philomena Nunes, Olaria;
Waldemar J. T., Campinho:
Manoel Pinto, Rio; Maròilic
Pinto, Rio; Celso Rabello, Rio;
Margarida E. Coutinho, Rio.

Otto
, do
es-

Ho-

VOCÊ SABE?
Para que os homens usam telescópio ?

P

O telescópio c o apparelho Inventado por Galllcu para poder
observas os espaços constcllado». Com elle o sablo Italiano chegou
á conclusão que a terra se movia sobre um eixo Imaginário.

Depois, com o progresso da sciencia c da Industria o telescópio
foi melhorado, nfto só pelo tamanho como tambem pelas lentci
nelle empregado, tornando possíveis descobertas summamcnte ln-
teressantes.

Durante o mez de março do anno passado, em Corning, Nova
Vork. Estados Unidos, foi fabricado o ctpelho para um telescópio.
Esso vidro tem 200 pollegadas e com elle espera-se ver & Incrível
distancia de 2.000.000.000.000.000.000.000 milhas!

Esse vidro levou mals de seis mores para csplrnr-se. E' » pe-
daço de vidro maior que ati agora foi fabricado pelo homem. Tem
'i! pollegadas rie gTossuro e posa 200 toneladas.

No desenho vè-se um homem de pi* sobre o enorme circulo <l*
".lilro, para qne voefs tenham umn Idea npproxlniada dn formlda-
\e| tamanho da rodela dc vidro que em breve vae scr utlllíafla
para os aMronomos, durante as noites llmpldm e conltéllodttl,
preccrutnrcm os eipaçoi luflnltoh A cat.» dc nma*- dcscJlicrtas cn-
(rc oi mundo-, bldencs.
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Jean Parker
Amanha", no Odeon, teremos"Corações DOces" (Have a lieart).

que é a primeira òpportiihidade
que conta o nosso publico para"ver Jean Parker num primeiro
papel. Jean Parker eslá no cine-
ma ha apenas anno c meio. Es-
t:'eou nun] film de Jackie Cooper
— mas demonstrou tal expressão
«• de ta] nicilo brilhou sua belleza
deliciada, que a Aictr0 a mante-
Ve sob a tua protecção, e ago-
ra eslá liourniido o môriio de sua
protegida. Jean Parker, cm "Co-
rações Doces", ;1 estréa de ama-
nhã no Odeon, vivo um syrnpathi-
«issimò papel. E' uma joven or-
phã que se sento ferida pur ter-
rivel desillusão precisamente no
diu em que se ia casar. Resulta-
do: a joven, corajosa e dócil, de-
cid0 supportar tudo eom estoicis-
Mo e dedicar seu bem a Proteger¦o próximo, para esquecer me-
lhor suas niaguas. 13 sorrindo, pa-
ra esconder a sua dor. como dus
a eançüo de Aracy Cortes, Jeiin
l'arker viyc. soffre, e sonha até
encontrar o verdadeiro amor de
• ua vida na figura de James
Dunn. Una .Merkel e Stuart lir-
Win são o segundo casai desse
Illm da -Metrc-iJoiawyii-.Mayli,.-

Amanhã, ultimo dia de"Meu coração te cha-
ma" na téla do Palácio

Somente amanha estará na tí,
l.a do Palácio a rniva super-pro-
ducção da Çino-Alliánz que. lia(luas semanas, vem encantando o
publico da cidade. Nesses quin-íe dias o conjunto harmonioso,
formado por Jan Kiepura. Martha
Eggerth o Paul Kerap, trouxe pa-ra a Alliangà, Cm ".Meu coraçiio
do chama", uma nova victoria pa-rn essa fabrica que, com o film
*m questão, obtevo o seu primei-ro grande triumpho cm 1035.
Aconselhamos aquelles que ainda

207 914,28 dollares ou
3 200 contos de réis !

O ADMIRÁVEL "RECORD"
BATIDO PELO FILM "UMA

iNOITE DE AMOR", DA CO-
LUMBIA, NO RADIO CITY

MUSIC-HALL
Duzentos e sete mil novecentos

*. quatorze dollares e vinte e o;ta
centavos. ou sejam Ü.200 contos
de rí-is, foi a cifra soben.a e ja-mais igualada que so ve.'-l co.i
com n exhibição do film -Uma
noite de amor" (One niirlit o."
love) da Columbia Piotúres', clu.
rante duas semanas, no Radio Ci-
f.y Music-riall de Nova Vork. E'
uto expressivo acontecimento e*-'e aue registra o interesse do pu-
blico «a maior cidade dos lista-
¦los Unidos, tão movimentada e re-
pieta de attracçOes e divertliun-'os, por um espectaculo cliema-
tographico realmente dís-íio de
niençílo honrosa. E isso ,)Orquc.•U-fim da sua estruetura cin emi;).
ca, "One light of lova" dispfle
ainda ao milagre de um;, figura
o do umn voz consagrada Ja pela
s'c»na lyrica dos tempos «otuaes
— i voz e a figura de (lw .Mo-
ode — ox-diva do Mjtr .poütan,
com escala has mais furiosa? pilei"as do mundo intei'0. itiolnsiva
wm Pnns, onde Os seu», "fang»
nio tom mais conta... "Uma noi--.e de amor" será um dos PrCxi-mos cartazes do "Alhamorg'.

nao viram esta linda realização
'lo arte a não perderem a oppor-
Umidade do ouvir magnifieOs nu-
meros cantados, ao som de uma
musica excellente, num enredoaltamente cômico e divertido.

MAIORES NO DRAMA QUE NA COMEDIA.
ii>aC«Lh'V"U1M V!'' ,"a V1Qa' na,<|Ue * encontrara no Iodo e a«ua sombria vida d0 flor do l0do, transportavafila tentava ser leal para um ho.mein lent. .. .Mas o Destino jnter.
poz-se. razendo-a apáixonar-so pOru.m estranho, um péssimo compa-
nheiro. quando mais próxima JAse encontrava do altar! James Ca-Kney o Joan Blondell, maiores nodrama do qile na comedia. Us in-
«squeciveis interpretes de Foe*.
light Parado", vestindo agora a«lascara do drama, numa inter-
pretáçiló niagislrai, profundamon-te comnioveiite, Joan Blondell

para o altar, dando-
Hio seu nome e o seu amparo.
nAo se podia furtar ao encanto
máo que outra lhe causava e pa-ro oa seus braços fugia, conhe-
cendo perfeitamente o seu erro,
mas sem forças para resistir..."O homem quo eu perdi" 6 uma
producção da Warner Pirst Natio-
nal, que marca o primeiro trium-
Pho dramático desse par que al-
c.iiiçou a gloria nas comédias mu-
sicadas; James Cagney e Joan
Blondell, secui/lados briVinte-

i vão brilhar e seduzir!' Annuncia-so promissora a tem-
porada de 11)35. America o Euro-
pa porfiam om mostrar o que t6m
do melhor em films para a eon-
quista do mercado mundial. A
Inglaterra ae adeanta na priimei-
ra fila, já nos tendo mostrado o
qu© os seus estúdios estão fazen-
do e continuarão a fazer. E os
grandes cinemas se porfiam tam-
bem em tomar n si a exhibição
desses colosso» que vAo surgindo,
producyues de vulto que esma-
gam — pela sua a^e, como Pela
sua grandiosidade, Os trabalhos
incolores. A Cinelaudia não podia
estar desaUenta ao quo se passa
e por i»so mesmo aa Companhia
Brasileira de Cinemas que contro-
ia as maiores casas, as pretendas,
daquelle recanto que o cinema
movimenta desde logo se apres-
tou. Para isso, entre outros con-
tractos, aoaba de firmar mais um

com o "Programma N, J. O."
representantes de uma das

maiores fabricas inglezas a Cri-
tish Gaumont, pelo qual lhe & Ca-
da exclusividade de primeira íx.-
hibiçãu do sete films, escolhidos
entre o bello e grandioso conjun-
to daquelle programma.

A estréa se ftrá com o forini-
davel trabalho da British llüu-
mont — "Chu-Chin-Chow"  ti-
cção magnífica que nos leva ao»
domínios doa contos de ".M.l o
Uma Noites" o <yn que a figun-
nha de'Anna May Wong encanta,
na obliqüidade de seus oMunhos
chinezes, ao lado de George Ho-
bey e do formidável Kntz ivort-
ner. sob a direcçilo de WaiteP
Porde. E a British Gaumonc, que
Já nos deu uma prova do seu va-
lor com "Eu fui uma espia", cla*.
sificado por toda a imprensa cR-
rioca entre os maiores e mais bei-
los films que vimos em 1934, pro-
porcionará u°s freqüentadores dos
cinemas da Companhia Brasileira
de Cinemas mais os seguintes tra-
balhos-.

Sempreviva" (Evcrgreen), o ro.
mance de uma artista que reviveu,
nas linhas harmoniosas da beüe-
za esptendente de sua filha ou-
tra ella, como que cúpia Aa um
retrato./, .'essie Matthews fa»
esse papel, ao lado de Sonie Halo
e de Betty Balfour, A direcção
desse film é do grando Victor Sa-
ville.

"EvensOng" 
(Pnmadonna) _

tambem direcção de Victor Savil-
lo, e111 que somos transportados
para um ambiente do theatro ly-
rico, pelo que "os é dado ouvir
lindas canções clássica», Xive.yn
Laye é a protagonista, que vemos
ao lado de Fritz Kortner e de Carl
Bsmond, csse bello gala que tan-
to brilhou com o seu uniforme d*
dragão em "Primavera de Amor".

George Aruss é o artista prin-
oipal de "O Duque de Perro" (Tho
Iron Duke) — em que personall-
zando o duque de WeUington, o
formidável interprete de "Disráe-
li1* e de Rothschild se revela tal-
vez um artista ainda maior o
maia impressionante. A direcção
tambem é do Victor Savillo

o apôs os festejos carnava-
lescos, a Fox Film já, preparoa
para iniciar a sua temporada do
35 um film grandioso, uma dos-
tas epopías como muito poucas
vezes têm sido levadas á téla.Trata-se de "A marcha dos so-

Denny, Siegfried Ituhmann, Dou!
bo Dresser, numu perfeita harmo-
nia interpretativa que aceresce
artisticnmorito 0.9 valores emocio-
naes deste ceüuloíde grandioso o
bello. Em março, portanto, os"fans" encontrarão em "A marcha

'¦ ^'¦'^iislH IBH^h^mc^SSh^^Hmk

Franchot Tone e Madeleine Carroll no grandioso film
da Fox "A marcha dos secuios"

culos", a producção dirigida • pe-
lo pulso firme de John Ford, com
um elenco composto das mais
reputadas celebridades dos estu-
dios californinnos. Vemos assim
reunidos num mesmo film Fran-
chot Tone Madeieínè Carroll —
a dlvinal interpreto de "Eu fui
uma espiã" —• Roulien, Reginald

titulo ainda não esta, escolhido.
Na America do Norto appareceu
corno "Power", e o certo 6 que
o trabalho de Conraa Veidt e de
Benita Hume 6 tAo sensacional,
que o film permaneceu no Tivolt,
do Londres por mezes seguidos.

Além desses seis films da Bri-
tish Gaumont, a Companhia Ura-
sileira de Cinema9 fechou contra-
cto tambem para a exhibição do
"Noites Moscovitas" (Nuits .Moa-
covites), snper-produeção da G.
G. Films. Basta enumerar os
seus artistas: Anuabella cujos
trabalhos se contam por trium-
pbos; Harry Baur, quo cm "Avo
de Rapina" nos disso o seu enor-
me valor; Germaine Dermoz, noi
mo que não precisa de recommen-
dação. bem como o do SpuneUy.
Pierre Richard WiUm. que foi
uma revelação em "A Ultima Car-
tada". O autor de romance 6 Pier-
re Benoit e a direcção do. Alexis
.-iranowsky. ' '••'-• .-•""¦;,'¦'

E ahi estão os sete films qúe
o programma Jl. J. O. cedeu â
Companhia Brasileira de Cinemas,
sete focos de luz que não brilha-
rão apenas nas telas dos cinemas",
mas ficarão como pharóes que in-

dos séculos", o esapectactilo scbei-
bo qu© relata admiravelmente
uma historia de amor quo atra-
vossou século.? com a mesma ain.
ceridade, o mesmo affecto o o
mesmo ardor do seus primeiros
dias, Franchot Tono e .Madeleine
Carroll vivem admiravelmente es-
tes instantes dentro da maldura
de um scenario gumptuoso copia-
do maravilhosamente A época fas-
cinante do seu desenrolar. Ao ci-
nema Rex caberã a primazia daB
exhibições de "A marena dOs so-
culos", um dos mais retumbantes
suecessos da movimentada tempo-
rada de 1935!

Fujam todos! Saltem, depres-j
sa, para a calçada, porque'"EUe" vem ahi, na toda! O"Bocea Larga" tirou, de novo,
licença para ser maluco á

vontade!
•Pedalando com gosto"... fu-

riosamente mesmo, o "Boca Lar-
ga" ahi . vem, montado em uma
bicycleta cujos pneus já e9t&o"carôcas". disipOsto a bater tortos
Os "reeords" dos Irjneus Corrlas
e dos V-8 quo appareçam! Desta
vez mesmo é que ninguém poJe
cem o Joe .Maluco! Não ha s,-
snaes de trafego nem guardas que
agüentem... Quem não saltar pa-ra o lado com rapidy:, será atro
pelado ou antes... será. engu.i-
do, pois o nosso conhecido Bota
Larga vem com a boca escancara-
da. enguündo kilometros, adversa-
rios e tudo mais que encontrar!
Ai des postes da Light! Nâo vae
sobrnr um só sequer! O hoinem
pretende chegar ao Palácio Thea-
tro tio próximo dia 11 de feverei-
ro, onde vae fazer uma parada
sensacional, com fortes guvicnos
dos freios o aquelles berros tèr-
riveis. os berros que. recenierr.cn-
te. em "somos de Circo", oncal-a-
laram ató mesmo ós enormes
ledes! "Pedalando com gosto"
vae mostrar o maluquismo eomi-
co da Warner First National ven-
cendo a famosa corrida do seis
dias, cm bicycleta, e os recursos
que se valeu para ganhar o por-
do premio em dinheiro e ainda *
linda Maxyne Doyle, cjue. desta
veü. substituo Patrícia Ellis e
Ginger Rogers, què. tomo ae «abe
tSm sido as victimas mais con-
stantes dos beijos assustadoíc» do
Boca Larga!

Bajsaj|8 ^^a^jll^iélsSa^i^^^aSapW a^^

Carmen Miranda numa scena de "Allô... Allô... Brasil!'

CAIXAS DE AGUA
Muros — Was — Fossas —
Tanques — Jardlnelrag — Va-
sos, etc. — Rna de SAo Pedro,
181 — Nervai de Gouveia, 157.

"DEIXEM-SE DE ILLUSÕES, PORQUE JUVENTUDE
PEDE JUVENTUDE" - DIZ "POLICHE"

E'
mo.,

THEATRO E CINEMA
UMA PEÇA DE MOLIÈRE

NA TELA
*_

H
uma attracção do organis-

. ó a voz da natureza, A
juventude sente-se attraida para
a juventude. Occasiües haverá em

quando o outro attraido por nova
beldade, esqueceu Rosine. E es-
ta, a principio, vendo tanta dedi-
cacSo, como que sentoiu que

tt fl t* ta»*>.«WW« » « w"-'— iv vi rum»" m. vocoowk; „ muamatum— ama

dicarao ao "fan" verdadeiras
Jew Susr" — 6 um film cujt, | obras do arte.

Um homem perigoso solto pelas ruas da cidade! -
Mulheres bonitas precisam ser trancadas...
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Marie Bell em uma scena de "Amor e Lagrimas" (Polichc)

Uma das conquistadas do íilm "As Aventuras de Ceuun ,
amanhã, no Palácio

So Im quatro séculos cxistissc"A cigarra o as formigas", sym-
phcnia colorida do Walt Disney,
que valo por um espectaculo, i;m-
bora de pequena metragem.

James Cagney c Joan Blondell cm uma scena de "O homemque cu perdi", amanhã, no Império
numa caracterização de mulher | mente porque ama! "O homem qué eu Per- fniven.
di" (Ho Vias Her Man) resumo
em seqüências impressionantes
todo o horror do umn frasii mu-
lher. de uma aventureira que eo-
r.hecia muito honi a si mesma o
que se sentia fraca deanto do ho.
mem péssimo, mau quo o Destino
lho rWervAra! Aluada por outro,

Victor Jory, Frank I
Sarah 1'addcn e outrosavontos... Um film que LloydBacon dirigiu e que obteve a pri-meira çlaeslflòncfl0 do mez, entroo» «landes filmi c*'reado3 ro.ccnlomènto em Nova TórS. O lini'•¦¦ 'io, a partir do amanhã, por t.%

¦*¦ rnzr.es, va9 tor a Pref«-doi "faus*, ,
dns c':
rencia

imprensa escandalosa em Floren-
ça, ella teria assumpto sensacío-
nal cada dia. E poderia usar de
títulos e subtítulos ssmaclonaes:"Um homem perigoso solto pelas
ruaaas da cidade!", " Mulheres bo-
nitas precisam ser trancadas...","Senhores maridos, cadeados na
mao!", "Elle não "respeita" as
caras!", "Louras e morenas, mo.
ças e velhas, feias e bonitas, pa-
ra elle tudo serve..."

... porque Cellini era assim
mesmo. Solteiras, casadas e neu-
trás, desde que Cellini lhes pu-
zesse os olhos e.m cima e desde

! que lhe agradassem, estavam na
lista das "probabilidades anioro-
sas", E, uma Vez na lista, nem â
mao de Deus Padre escapariam.
Era um caso liquidado, liquida
djssimo...

Depois de conhecer "As avantu-
ras de Cellini", que amanha a
United apresenta no Palácio, o
prestigio de d. Juan estará, aba-
lado em seus mais sólidos alicer-
ces. E de futuro, quando se qui-
zer fazer mcns.ío do typo exacto
de um conquistador, appella-se
para Ceüni, gráo dez no assum-
pto.

Fredrieh March, Constance Ben-
net. Erank Morgan e Fay Wray.os quatro "azos" dessa deliciosa
produceflo "2th Ce.ntury*, rivali-
zando entro si no desempenho dou
quatro principaes interpretes, vilo
fazer Ju's ao titulo de "melhor m-
terpreto", titulo que o pronr;0
publico so Incumbirá de dar-lhes.

E no moínio programma, ainda

quo o espirito scíntillante supre
a mocidade e a attracção se es-
tabelece; mas o espirito so sacia
e o corpo material pede a sua par-
te dequinháo do prazeres. Assim
suecedeu a poliche, essa persona-
gem creada pelo espirito vivo da
Henri Bataille, na sua obra que
o theatro celebrizou. Nelle era a
"verve" o principal motivo de at-
tracção. .A sua alegria espon ra-
nea, natural, que se irradiavi
delle para contagiosamente ir se
alastrando, fazia com que foli-
cho so visse cercado do pessoas
amigas o entre ellas Rosine, quo
se sentia, mais que todas, toma-
da por aquelia alacridado qu» es-
tava bem do accordo com o seu
temperamento, E 1'oliehe sentia-
se feliz.

.Mas a juventude não vive so-
mente dos prazeres do espiritai
Uni joven aviador se lhos atra-
ves^ou no caminho. Rosine so foi
para el]e. E só então Poliche cnm-
prehendeu que amava. Mas ama-
va sem effóismo. com o unlco fi-
to do ver feli zaquella a quem
dedicava o seu espirito e, por is-
so. do novo lhe abriu os braços
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amava tambem e que não fOra se-
nao um pequeno capricho pelo
aviador o que tivera em seu 00-
ragíio. Isolaram-se, mas foi mes-
mo o isolamento que a aborreceu,
o no dia em que soube que o ou-
tro a procurava.., Nao... Nao
abandonaria Poliche... Mas é es-
te nic-^mo, é elle próprio que.
co-m.prchendendo a situação, a con-
vence de que dovo ir para Os bra.
ços que a esperam. Ello quer
continuar a parecer que ê feliz, a
rir pura os outros, na certeza de
que ltosino seja realmente fe-
liz.

Constant Hcmy foi o encarrega,
do por Abel üance, o famoso di-
rector de films, a assumir o pa-
Pel de Poliche 11a pellicula que
foj adaptada da famosa peqa de
Henri Bataille, o Itemy sae-se ma-
ravühosamente do papel, emquan-
to Mario Bell se nos revela tira-
bem admirável no papel de Rou-
ne. desse film que tomou o titulo
de "Amor o Lagrimas" e qne a
Sociedade Frnnco-Erasileira vaa
mostrar-nOa amanha no cinema
Gloria.

ENRY PROUST, em "Com-
moedia", escreveu o seguinte
tópico, que vou reproduzir:"Annunciou-ae que a "Co

mCdie-Française" acaba de entro-
gar a uma firma cinem/ttographi-
ca os "Preciosos ridículos" repre-
sentada com o» artistas da Casa
do Moüére. Não se trata, desta
vez, de uma adaptação, ma3 da
reproducça\o fiel de uma obra-
Prima tal qual se representa no
theatro.

Levantaram-se protestos |ogo
que esta noticia foi cunhecida.
Para algumas pessoas, isto signi-
fica um golpe terrível vibrado
contra o prestigio da nossa gran-esse projectò é um erro comedio-
graphico . por assim dizer - e essede scena nacional; para outras,
phlco — por assim dizer — e esaefilm, que será, afinal de contas,
theatro "bobinado". terá apenasum interesse medíocre quaesquer
que sejam o valor do realizador
o talento dos interpretes. E
dos esses detractores estão decordo em que seria
1'euuiicia.

Volta-se á discussão quo temfeito correr mares de tinta: o Ci-nema ê uma arte própria com assuas regras e a Sua tbchriica; oudevo ser «Penas o reflexo da sce-na. unij espécie de theatro photo-gra,phado e mecânico? Para nósha muito quc a resposta „ão óduvjdosa: o Cinema é uma arteoriginal e nova; deve fugir a teri.taçao de imitar o theatro,"Bem — dir-nos-ao. Nesseso. v. e da nossa opimão
tentativa da Comódie-Fra
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preferi vel a

® Annuneiado insistentemente pe-
lo radio, faz muito tempo, estréa-
rá afinal no Alhambra o graiM»
film brasileiro "AUO... AMO...
Brasil!" da Waioow Film S. A-
realizado nos estúdios da Ciné-
dia, com a collaboração inteU:-
gente de Adhemar Gonzaga. Nes-
sa esplendida pellicula, toda fa-
lada e cantada em nosso idioma,
o publico carioca terá duas 110-
ras de delicioso divertimento, oi-
vindo Os melhores números d»
próximo carnaval e um enredo, al-
lamento cômico, entregue a estu,
Peiidos comediantes. Scenario*
naturaes tle grande belleza. quo
enaltecem a natureza da nossa
capital e interiores, arranJaCOM
com rino gosto artistico, emoldu-
ram a acção de "AUO... Aliõ...
Brasil" de forma absolutamente
encantadora e tornam esse cellu-
loide um cartaz muito attraentw
de toda sensação. DOs seus pri-
tagonistas já temos dito o bastar-
te de molde a nfto haver neces-
sidade de repetir-lhes os nonusí.
Lembramos, no emtanto. que ot"azes" do "broadeasting" nacio-
nai tomam parte 110 film da Wal-
dow, que jstarã, a part:- de ama-
nha. na téla do Alhambra e qu»
G distribuído pela Metro-Gold-
wyn-Mayer do Brasil. d»

ca-
e a

mçaiso
parece-lhe destinada a uma fra-'-asso . Enganam-se: pelo con-trario, essa tentativa parece-nosinteressantíssima..

Effectivamente,' não se trata dafazer um film, mas sim de "fil.
nia-r uma peça, coisaa differen.tes em absoluto.

Aquillo
e:ro n3o

gos intermináveis introduzein
algumas imagens desastradamen-
te InuteiM, Ora o cinema mio íum amálgama deste gênero.

No caso sujeito deseja-se, pei»contrario, fixar na pellicula *representação de uma obra-pri-
ma. E', em summa, um meio J»
permittir a quem não conhec»faris o v-er uma pe(;a de Moliér»Interpretada pelos nossos melho-
its artistas. E' claro que- em Pa-,ns, essa. peça filmada (e não esse.

não teria razão de ser. Mas
cm
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que julgamos ser um
„ é essa "Photographia"
d.'recta e leal duma obra! mas ,
^St' 

maiS °U »'eno8ade"
neste „;rdUm!l ^*' °s ™ caemneste erro pretendem "fazCr 

ci-ncma • P°r^e * roda de dia'o.

em províncias longínquas
paizes estrangeiros, principalmeu»
te, pode ser útil á causa da Fran-
ca... e se, como é provável. e«'atentativa f.Or coroada do exito. sde desejar que se renove, masi st"
para obras de primeira grande-za, cuja importância consiste nassuas popi-ias bollezas e nas guau*nào se deve mudar nem u«na virJ
gula... Assim, teremos duas es-Peeies de films: ,.ls producç5e»originaes, feitas segundo uma t«-chnica progressiva, e as reprodu-
cções mecânicas das peças ceie-hros, para quem &\ ntto possa verdo outro modo..."

FERIDAS!
ULCERAS?!

0 "ESPECIFICO ÜLCER"
Cura radleal mon-

to esta 011 Permitia-
do om poucos dias.
A' vencia nas Drogarias

do Rio e S. Paulo
ESPECIALMENTE NA DUO-

ORARIA PACHECO

CINDERELLA Á FORÇA
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", que o ftex

A Universal preparou
uma das mais grandio*

Uma das scenas do film "Cinderella á Força
exhibirá amanhã

Tal como diz seu titulo, esto
film quo a Fcx apresentara ama-
nhâ no Rex

to desemipenho

trata do uma. altacomedia que relembra, Pola sua
SOS temporadas .feitura elegante, um auuionticotonto de fadas. A cinderella quovive «sta pellicula

m<%mmmm®,mmr^>-:ma?m&mt'<Í!M

Rcx, o animal com alma dc gente, segunda-feira, no Broad-way, cm o "Rei dos Cavailos Selvagens"

Com motade da producc.lo do
t035, jA sento a Universal quovao intensificar «ua producçf\->.

Ao chegar o anno novo, os cs-tud-os da Universal acabaram afilmagem do "A Farra dos D0u.Jèa-, «o Mysterio do Knwm>rood", "Eu matei um homem" 0"A Boa Fada", co-ejtrellado porMargnret Sull0van • Herbort.Marahall.

- uma cinde-
ro! a do nossos dias, vestindo osme ..ores vcstido3 e calçando o.,melhores calçados. Esta cinde-rella que a Fox revela nesta ruiprodução í nada mais, nada me-nos do que Janet. Oaynor a go-nlal o auarldlsatàa "star" da cm.prcM de "Cavnlcnde". cuja do.pulandade M nnno, sô tem n„.ementado. Ncst0 5Cu mais receu-

Janet' revata-s»uma mimosa comediante, tendo acooperar o scu traba.hô a sym!Pathia irradiante dt
jovialidado do Lew Aires
BalO, em "Feira de

du mocidade, •
o Ketl

,., Arnostrae**.
?«tl!..VU,t0 /'e dest;liue marw.o pc-a Sl,a interpretado .'n^i Wal ter Connoiy. t|11(> SGr â"
"C nn 

' °„"m ",,ap'V' «"«avUhUo'
Cinderella ft Força» r.crtcnC6 4oatceoria destes films agrndav61«divertido,, destes films%uo cor:

cn , ," 
Um pr,,zcr immenso ao*

rt°» 
Uc l»"° o qua!q„er esp^!'tador, mornionto quando „',?£a de um film üo Jan t QIt bem amada, "*"?Sj
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