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São Paulo def elide se!
Não duvidamos de que o governo consiga arrançar 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 innumeros attentados que a recheiam contra a decencia do nosso progresso cultural e as mais nobres
conquistas da nossa democracia.
No próprio seio da maioria da Camara é evidente a reacção contra a calamidade. Figuras de realce 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 Estado, 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
Bayma, em declarações
constitucionalista Henrique
"reconhecer
necessário defendei
disse
á imprensa,
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 comprehendendo o jogo tenebroso e pérfido do sr. Getulio Vargas que, valendo-se da leviandade serviçal do homem que tel-o-ia eliminado, se pudesse, em 1932,
quer atirar para as costas de São Paulo a responsabiiidade da maior torpeza que jamais um governo
engendrou neste paiz contra direitos tradicionalmenle sagrados de sens concidadãos.
"EsTambem muito expressiva é a attitude do
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, desçoberta 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
aos caprichos e conveniências pesque lhe satisfaz
soaes — a "macabra" poderá vencer, repetimos,
mas sem a hedionda indumentária com que se trajou nos conciliabulos reaccionarios do palácio Guanabara.
Ha, aliás, um argumento irresistível em favor
dos que desejam prestar ao paiz o serviço de libertal-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 GetulioRáo? O apparelhamento do governo para combater
os extremismos. Ora, conforme acaba de affirrnar
o ministro da Marinha, falando a um jornal, os extremistas, "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 politica extremista, não offerece ameaças ponderáveis
ao regimen"; que "a maioria dos brasileiros, mas
uma maioria esmagadora, não admitte a possibilidade de modificação ou ameaça do regimen, parta
de onde partir"; que, finíflmenle, "na capital da Republica e em todas as cidades onde haja possibilidade 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. Especialmente no Rio, dispomos de uma organização bem efficiente, tanto preventiva, como repressiva", etc.
Deante desses depoimentos de figuras do proprio governo, que necessidade immediata existe para um código de torturas a pretexto de combate aos
extremismos? Esse argumento insuspeitavel demonstra qjujj a lei "macabra" não passa de luxo de
prepotência de um poder em delirio!
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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
Foi assignado hontem o tratado commercial entre o Brasil e os E. £. Unidos nossa divida externa
_—___-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_____-.—_—. • * •

f

Um accôrdo internacioO accôrdo concluído obedece a base do trata'
nal visando o controle
favorecida
mento de nação mais
da producção de algodão
t. Como ficou resolvida a importante questão do
„_-..—,-

"controle"

cambial

®

A ceremonia da assignatura teve logar no próprio gablnete de trabalho do presidente Roosevelt
ASSIGNADO O ACCÔRDO
«e
WASHINGTON, 2 (U. P.) — Foi assignado o tratado
reciprocidade commercial entre os Estados Unidos e o Brasil.
~"
POSTA DB LADO A RIGIDEZ DO®
produetos procedentes daquelle
PROTOCOLLO
ImporWASTONOTON, 2 (TJ. P.) — pala sul americano, nocujasftnno de
montaram,
tações
Estado,
<-e
Emquanto o secretario
ex. Cordell Hull, o o embaixador 1933, a 78 milhões.
O aocordo supplementar estabeque o Banco do Brasil desSr. Cordell Hull, secreta- lece
envolverá todoa os esforços para
rio de Estado dos Esta- adquirir sufflcientes cambiaes destlnadas ao pagamento das suas
dos Unidos
futuras Importações procedentes
dos Estados Unidos, determinando
ainda que, com o saldo dessas
cambiaes, o referido estabelecimento bancário brasileiro irà 11quldando gradualmente as actuaes
dividas commerciaes.
O Brasil, por sua voa, concorda em reduzir os direitos que pe*
tam sobre numerosos producU?
norte americanos, Inclusive automoveis, pneumaticos, rádios, tin
tas, vernizes, sabões, frutas cm
conserva concordando ainda em
nfto augmentar a taxa de Importa-jão que Incide sobre as frutas
iiescas, machlnarla agrícola, refrigeradores, motocycletas, mach;nas de escrever e f lVms cinematographicos, emquanto estiver em
vigor os termos do referido feratado.
. .**ralarido ft •*crnl*te«;iPr-*»r*:d sr.".
Summer Wells, sub-secretario de
Estado, declarou que o pacto nfio
estabelece a ooncessfio de novos
Oswaldo Aranha asslgnavam o créditos ou empréstimos para o
tratado de reciprocidade commer- Brasil. Entretanto, é sabido que
ciai entre o Brasil e os Estados
Unidos, o ministro Souza Costa e
Sr. Oswaldo Aranha,
o presidente, sentados á mesma
embaixador do Brasil
mesa, palestravam cordialmente,
em Washington
constituindo mesmo uma das uotas mals características do acto it
maneira simples e affectuosa cotn
que o chefe do executivo se Sirigiu aos membros da missão braBllelra, 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 commerciai 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 taxa de Importação, Xazendo ainda
conoessõe» tarifaria» a sete produetos brasileiros, cujas importações annuaes montam, a dois ml- a mlssílo financeira brasileira, uma
lhõcs do dollares.
Plcar&o Igualmente Isentos da vez regressando a Nova York, inltaxa de Importação doze outroa ciará lmmedlatamente negociações

&fir-- JR

Sr. Arthur de Souza Costa, ministro da Fazenda
e chefe da missão brasileira aos Estados Unidos
e á Europa

Rocha
Geraldo
DE
NOTICIAS)
DIÁRIO
(Especial para o

"LTnformation
Financiére", dois, que o sr. Oswaldo Aranha
"Diade Paris, de 10 de janeiro de concluiu, e que constam do
da'
março
de
7
de
1935, á pag. tres, estampa a se- rio Official",
de 1934, —
fevereiro
ex1932
e
7
de
divida
sobre
a
nota
guinte
prefiro uma situação clara, leal
terna do México:
"Um telegramma da United e honesta, que, desafogando a.
Press declara que o Departa- neva producção, nos permitia',
WASHINGTON, 2 (U. P.)
os
pudo
Estado
Departamento
O
das Finanças Federaes do cm dias próximos, honrar
mento
j
bHcon a carta qne o sr. Cor- J México não
compromissos com que nos soesse
a
paiz
permitte
deli Hull escreveu ao scnndoi
effectuar, neste anno de 1935, breearregaram a imprèyidéricia
Eyrncs, revelando quc o secre
i 'as gerações
nenhum
Agricultura
pagamento a titulo de e a incapacidade
da
tarlo assistente
ia<
nos
Departaestá
O
precederam
externa.
que
divida
sua
Tugwcl
G.
sr. Rcxford
zendo um estudo sobre a possimento das Finanças reconhece,
biiidade de nm accôrdo interem principio, a sua divida exnacional, controlando a produterna, mas pensa que o pagaDevemos, por todos os meios,
cção de algodão.
mento das dividas internas deve resolver, de vez, a situação do
solicitacarta
á
Kcícre-se a
preterir quaesquer compromis- nossn divida externa, encaranquc c
ção do sr. Byrnes, para cônsulsos do exterior. No momento do, de face, os verdadeiros integoverno brasileiro fosse
«
actuai, o governo mexicano es- resses do paiz, e libertando-nos
tado sobre a eventualidade
ai
diminuir a sua producção de
tuda a solução do problema dc dos
intermediários
parasitas,
godão, em troca dc determina*
sua divida externa e próxima- que sugam todas as energias vinatureza
dc
das concessões
niente determinará o seu pro- taes de nossa terra.
o
commercial, c friza quc
gramma de acção. — Apesar
objectivo dos accordos commer.
Quem se interessa pelo estudo
da balança commercial mexieaciaes é crear expansão nos merdas
r
a
questões financeiras, fica
Embo
na ser superior á de 19*'!0, penestrangeiros.
cados
não enconde
acredite na impossibilidade
sam as autoridades mexicanas sárprehendido por
brasileiras, merbolsas
trar,
nas
compéllir, materialmente, un.
não
do
México
que o orçamento
cm
7*1
os titulos da divida
paiz estrangeiro a entrar
.rã
comporta, para 1935, a designa- cado para
«
Estados,
accôrdo sobre controle formai
União.
da
externa
ção de qualquer somma para pa- Municipalidades do Brasil.
da producção. acho «nie. poi
gamento da divida externa pormeio dc entendimento interna
Por que razão taes titulos nã»
cional. um ou outro methodo
que a solução dos compromistodas ns são cotados no Rio de Janeiro,
internos
absorve
soa
de controle da prcducçâo, pndt
"OÉ
ser apresentado ao exame
possibilidades orçamentarias do em S. Paulo e nas outras bolsas
—• Pe.v
o
governos estrangeiros.
paiz. — 0 México suspendeu c> de nosso paiz ? Será porque
so _ conclue o sr. Cordell Hull
futuro
no
exterconfie
divida
não
brasileiro
pagamento de sua
— que accôrdo dessa naturezi
na em 1914. Fez um accôrdo em de sua terra ? Não, porque ha
está sendo encarado no estucli
«»
1922. Fez um novo accôrdo cm um grande sherçádo para os ticm elaboração no gabinete
1925. Suspendeu em 1928 e re- tulos da divida interna.
sr. Tugwc.ll".
tomou o pagamento em 1930.
i
Por que motivo o Banco do
arranjo,
não faz o serviço de jucommercial yankee". Dr.hi o seu Em 1931 fez um novo
Brasil
da
tosuspendendo a execução de
desejo de assistir A ceremonia
ros de amortizações dos titulos
dos os accordos anteriores. — da divida externa que lhe forem
Bóblgnatura.
A 28 de dezembro ultimo, o jjoyo apresentados, desde que as enAS DISPOSIÇÕES QUE REGEM
ministro da Fazenda telegra-, tidades dèyedoras estejam «m
O IMPORTANTE ACCÔRDO-fWASHJNGTON, 8 CT. *..) de A phou aó Comitê Britannjco du condições de solver os compro»
rsparíê preliminar do- tratadoílrmad« Portadores de titulos mexicanos, missos ? Será para não desfal- ,
clprooldadô commercial,
o dizendo que a questão da divida car a; commissões dos banqueihoje entre os Estados Unidos e de externa constituía
objecto da ros intermediários
total
- f.
um
comprehende
Brasil
Ü thrjf
o attenção particular do novo goem
que
1.200
palavras,
cerca'de
emos
actuai,
No
momento
de
lhe
brevemente
relações
\-erno,
e
das
que
feito o histórico
mencionados na 7*^ «
commercio entre os dois palze-*. o daria detalhes dos seus proje- prestinttps
do "schema" Niecategorias
8"
coisas,
qu0
Diz, entre outraB
"de- ctos a respeito".
Unidos
meyer,
perfilhado pelo sr. OsBrasil e os Ebtado3
waldo Aranha, não têm camram um sent:do pratico aos prin\
mai
clplos enuncUüos na Conferencia
biaes para serem pagos,
Pan-Americana de Montevidéo ,
Assim, pois, estamos em boa alguns Estados e Municípios,
trttaonde foi reconhecido que o
cmcompanhia. O México, como to- responsáveis por aquelles
mento Incondicional do nação dos os
fundo*
os
depositam
latino-americanos,
paizes
prestimos,
mals favorecida, nao s6mente provive
a Argentina,
movo o desenvolvimento dos Inte- inclusive
do todas a» na- constantemente no regimen dc
Coiiclu-: na 6." pagina
resses econômicos
"evita as deslntelllgcn- accordos inexequiveis. Em todos
ções mas
*•*'
clas'de caracter Internacional, a elles, lucra o judeu intermediaqu0 da logir Inevitavelmente a P°" rio, e são victimas os portadolitica de parcialidade". "delineado res de titulos, e os pobres paiBio, 2 de Fevereiro de 1935
O tratado de hoje,
e explora74S600
Londres, vista
com o propósito de facilitar o ln- zes desorganizados
Nova York, vista,, 15Ç320
cremento do commercio Interna- dos.
clona', nfio visando, em absoluto.
1S005
Paris, vista
E' contra esse regimen que
vista..
6Ç120
prejudlcar o commercio das outr&a
os
Allemanha,
E'
que
revolto.
me
preciso
nações, pôde ser considerado como
vista
1S300
Itália,
dedipúblicos
amostra do typo d6 acordes de nossos homens
Bélgica, vista..... 3S555
natureza commercial que os Esta- quem um pouco mais do seu
Hespanha, vista... 2$080
doa Unidos esperam negotlar com tempo ao estudo dessas ques4$920"
Suissa, vista
os outro3 paizes".
toes, que commandam um órgão
Hollanda, vista.... 10S320
Observa que o Brasil, logo apô* indispensável na espécie humaa Argentina, recebo a maioria da na, — o estômago.
Argentina, rn. $ pap. 3$910
producçílo norte-americana. r>;anUruguay, $ ouro.. 6$250
rumorosos,
accordos
esses
A
continua,
te da criso financeira
Portugal, vista .... $600
fazemos
quotidianamente,
que
, aem poder cumpril-os, como os
Conclue na 6.* pagina

í

para obter um empréstimo entr*
os banquelr os '* da quell a cl dade.
O presidente Franklin Roosevelt
iMistlu A ceremonia da assignatura 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 Eitado, sr. Cordèív Hull, firmou o
rtforido documento em nome do->
Estados Unidos, cabendo ao embaixador Oswaldo Aranha appòr a
sua afslgnatura como representante do governo brasileiro.
O novo tratado entrará em "rt*
gor dentro de trinta dias, depol3
da troca das necessárias ratificay">es. O seu prazo de duração é
rie dois annos, podendo, entretanto, perder a vlgsncia com o aviso
p;évio de trinta dias.
A ceremonia observada foi muito simples. O presidente Roosevelt demonstrou grande Interesse
em torno desse tratado porquo é
o primeiro negociado de accôrdo
com os termos do "programma

«600$000 por dia, p'ra Você!»
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"DIÁRIO
CONCURSO PERMANENTE DO
DE NOTICIAS" —¦ Ver o resultado do sorteio de
hontem na 3a pagina
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Estado de Sá, Jardim Botânico, Engenho de Dentro e Cascadura
Mais 7 prêmios foram pagos honlem - Em Villa Isabel, S. Frandsco Xavier, Tijuca,
ú
M
i :

I

L

a-M

0 destino da projectada
«lei de Segurança»
II!

Âffim.a-se que a maioria dos membros da Commissão de Justiça é favorável a um substitutivo do projecto governamental

á rua Maxwell, 325,
Não fora o movimento grevista dos graphicos em dos: Sr. Mario Freire, residente
"lei de segurança nacional", cm Villa Isabel; sr. David João Domelt, rua João dos
Está marcada para amanhã a reunião em que a protesto contra a chamada
Pereira de MeCommissão de Constituição e Justiça da Camara dos o qual impediu a circulação de nove matutinos na sex- Reis, 99, Engenho de Dentro; D. Sophia
Deputados deverá examinar o famoso projecto que se ta-feira, inclusive o DIÁRIO DR NOTICIAS, e a sema- deiros, rua. Coronel Rangel, 213, Cascadura; sr. Doconvencionou chamar de "Se-1!)—
rua Anna Nery, 201, S. Fransumpto. afim de que o relator na teria corrido magnificamenle. Mesmo assim, paga- mingos Alves da Silva,
jurança nacional"
D. Eulnlja Guimarães, rua Souza Neves,
Dc accôrdo com o quc ficou possa elaborar o parecer da mos IW
premios, sendo 7 nn segunda-feira, 4 na terça, cisco Xavier;
UsentadO na reunião cm que Commi.ssão.
Maria Helena, rua ProA tendência predominante 8 na ((Mario, 7 nn quinta e 7 hontem, elevando a ^-U o 23, Estacio dc Sá; a menina
to' escolhido o .sr. Henrique
mesma
da
membros
entre
os
layma, para relatar a matetotal dos premios pagos.
fessor Gabizo, 104, Tijuca, c Adolf >Veisifík, rua Frei
*la os membros desse órgão segundo conseguimos apurar,
í#chnlco deverão se pronunFornm os seguintes os leitores hontem nipiinhoa- Velloso, 119, Jardim Botânico,
ciar

í

livremente

sobre o as-

Conclue nu C* pogin»

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 Installados na sua casa. Annote-os no logar para Isso reservado na capa
da Lista de Telephoncs, ou cm qualquer outra purte, e os confronte, todas as manhas, com 06 0 milhares sorteados no DIAHIO DB! NOTICIAS. Coincidindo uni dOSsêe mllhare.f com o do
objecto correspondente em poder do V. S., reclnmo o HU promio polo telephono 23-5015, entro t) o 10 horas da manha. O
leitor podorA, assim, receber, no mesmo dia, tío um a sol» promios do looçooo, om dinheiro.
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Ite» .«g^MíáâS (Genebra, 2 (United Press - Na véspera do terce.ro anniver^rir. Aü i ,
,,trabalhos
u u
ada
"¦~-^— Conferência do Desarmamento, o sr. Arthur ZLon <„,?? ° d?J.abertura„ dos
Y0C°u uma reunião da commissão Hp <^,ir-T mndGrson> que presidiu aquelle certamen, con!
CRISE DO CAFÉ possibilidade da instaUaèã™ df
pam ° proximo dia 18> afim de ser examinada a
uma
SÇ-a
t-fe*. de »* Idelegados do
Permanente do Desarmamento. Soube-se que
maio prestígio nc^ mSôSa
tik» qu . p.sl_ atravessando;

aspecto Politíco_^jggrá!L [WÊíIsSSÊS^ÁncT^'.
^

*. T™ ™ °.

PARA
TODOS
— A tentnçílo das Jolas.

-— Campanha contra a gortle dois dias a esta datar o
dura.
mercado do cate, nas suas
Uma
superstição florenduas
praças
principaes, O TRATADO DE REtina.
Momento Internacional
.vem ainda uma vez dar toCIPROCIDADE
da a razão á critica rei teNa historia nus relações pontiradamente sustentada pelo
0 Tratado de Commercio
eis e das relações ilo commercio
A nnns«o dinheiro Infltnamcnta
DIARIO DE NOTICIAS em do Brasil com ns Estudos
MARIO PINTO SEItVA
Unidos,
desvalorizado e com as trl«fr.
(Especial para o DIARIO DE NOTICIAS)
desfavor do rumo de acção voo ficar àsslgnaln (ío de modo lncom
os
Estados
Unidos
apprélicnsOcs
que Infunde em
Na aprect.-/io da questão rPUcom que pud(«, vivcr
vlv„,- por sl adoptado
c seguido pelo rfclovcl o acto da asslgnatura, hon- glosa
tnda gcnt.e a situação Inquietiinno Bra.:U dovomos collncar- aLandonadapudtssj
'que
Não conhecemos ainda os lerrepudlacla èlia
Departamento Racional do tem constimniaciii em Washington, nos em ••-. pc-'-> dc vista obje- ios.se por seuou marido
lc do paiz, os ricos tratam de
"MACABRA"
ficaria uu- mos do Tratado áe Commercio,
OS
DEFENSORES
DA
<"'afc. Não combatemos es- do novo tratado dc commercio pn- ctlvo ou sociológico, censi-' arando ma situação
Bcautclor a sua fortuna na prncie penúria, dc_gra, firmado hontem, na
etnado entre as duas grnndcs nn- o cathollcismo como um dos eleCasa BranImnioblllarla e na
çadi . ii.possibilitada quiçA de ca. e na
priedade
"macabra"
s i ou oulra instituição pelo ç8eg.
O
projecto governamental da lei
mor.to,s concretos da nossa vlaa lionestamento
presença do Presidente
está enconde ouro e pedra»»
ncqulslçfio
prover
A
_
.
...
sua
sub¦
•
Roosevelt e do ministro da Pa(rando defensores imprevistos. São plumitivos
Trata-se, por sl sô. .dc nm acon- eollectl , come um facto histoprazer de divergir mas consls.encla.
K.aa situação
quc, tendo-se
mudou zenda do Brasil,
preciosas. B ha lio.lc tanta Jóia
rico como os malg que constata c completamente
encruado na mais desbragada e systematica opposição aos
entre o nosso
vencidos de que assim me- teeimento tii} singular magnitude, estudo
n0 seculo actuai,
dc alto prnea em poder dos rlnosso
do
üo
nosEstados
e
os
A mulhcj. sc tornou na sociedade paiz
passado e
time circumstancia,
governos anteriores, e, alguns delles, ao próprio governo
Unidos. Aliás,
porém, lhe so
lhor servimos os interesses veiu
cos,
que ns deixam lis vistas il*
nao
presci-t;.
moderna a igual do homem
ê desta secção o commenlaactual até alguns mezes atrás, se mostram hoje ultra-goainda mais servir de moldura
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cessará sem maiores diffirequerimento circuniscreva ses quantas qul-esse. successlva- monos
E' uma vimento de considerar o desenvol
f>R. porém, so limita
mento ao lado financeiro da
influencia
a arrastar,le esperar q„e „ nrg.1o
mont.. além de r.-, ,,_
que a „PP .
ges- Infelicidade pnra os futuros tra- s
*e pela grama, conto
culdades dentro do
of.
ter
os
rodia
tem
informes
çao
alcançado
tilo
ncioso
dessas
ealxas. Como 6 possi- balhos do Senado. Dlz-3e na Cano seio da opio dono
dos Cítinpos E]yscog
pedidos ape- varias como . v>, no ca
próprio
na certa, com algum Infortúnio,
campo
vel assegurar a estabilidade finan- ms":» que o sr. Alcp*-'ar- Mach* nião. publica. 0 plano governamenda administração nas ao periodo de 1933 e
D!,V!d- ° reS"nen do ncr«n,Io "Estado
,|e S. Píui,0„
ta
era
evidentemente
tata
vt\T
S
\
superstição
o de se ferceira de uma Instltulçílo. sobre- do na pr?s'-'- .cia seria um incic tfto forte, q„8
reflecte a opinião
federal. Produzimos maílc, 1931.
é o do dlvorco
Suggerimos ao sr. Velho Testamento
os amorosos submettem
pcssoa, ^ tudo dc uma Instltulçfio
dente por dia. O sr. Medeiros taleccr contra essa mesma òpp^j.
Jiue
c liv n.
interventor, désso
de
Pois,
cacáo, fumo, vários outros Mario Ramos qife complete franco
çao.
aIffuma
prese
'lendas o sc„ noltado. a evpc
„
Em dois trechos do Evangelho ÇSo a respeito.
videncia social, quando so com- Net1- serfto doi5 e o sr. José Ame* «os lhe estão era isso. os resúrfà
se os
saindo
ás
avessas
rico
de
o
sçu-s
tres.
São
No
seu
E
Matheus,
antigo
ul.il
Senado nfto depois,
e opportuno peproduetos, para a defesa de
grillos não saltam, multo,
Jesus
metto . ImprecançSo de nfio rtoChristo
O déficit existe realmente.
"leader" da
com leis e tudo lhe sé-i
havia
InPermitte
o
ficam
maioria.
divorcio expressamente terrogado
Por etsen, coragem
cuja siluaçüo commercial- dido de informações, de em
tal-a de cálculos actuarlaas
para casurpelo „overn„ federal sopre- feito da tradlçfio de Pinheiro Ma. mmm^^^i-&"mi
de adultério. No prlmelrt
cólera dos elementos
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"leac*agricola existem numero- modo a abranger nelle o (S. oaso
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**roprlo
chado,
o
Matheus, 5-31), Christo diz o
era o
do
e
grosso da opinião dirigida eTodos reconhecem essa verdade. presidente, ou, falar
Nacional do Café declarou
seguinto:
sos departamentos techni- Periodo de 1931 até á
.
oom «caetl Ios seus "loaders"
"Tambem
A própria administração da
monstrou & ii,_ nn. «, e de.
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.
fot
dito:
prPpasta
Quem
cos do Ministério da Agri- sente data, porque, assim, o an
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sidente
do
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sua mulher,
O TEMPO
que nSo tinha absolucarta de '
cultura. Essa é a verdade teremos subsídios comple- divorcio. Eu, porém,de-lhe
Ma», quando se trata de exe- sidente da Republica. Desta vei! REGRESSOU
obrl^can nenhuma
vos digo qué tamente "ur,savao
«»„^B,,su,u
Õ~Ír.
de
CURISTIAnâo se sabe ainda como 6erâ orguo que repudia sua mulher
Previsões para hoje, até
que todo o mundo conhece. tos acerca das responsabi- atodo
NO MACHADO
mm. ao Coverno aaqnelto Es- cutar uma reforma quo supra as nlzada a Camara
ás 13
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Alta. Mas. dQ
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horas
:
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Importância
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73.000:0008
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Çao, visando ao equilibrio turalmenle teve em vista sus: Pora causa
neste momento gaçfies de pagamentos que sobre dentro. Ma3 fracassaria. Tem agdo sr Arda dureza do vosso le
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ao imposto de transportes
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Cada vez mais precárias as condições dojlf
l=
Commercio e da Lavoura do Café
Em sessão permanente a direetoria do Centro do Commercio de Café do Rio de Janeiro
*

Paralysado, inteiramente paralytado, continuou hontem o comj,i„rclo do café.
Tomou vulto, cresceu mais, o
pânico estabelecido clebdo O instmto da retirada brusca, e chocante, do ren sentante do Depnr•'. •*, *i .o
Café, da
Nacional do
Bolsa.
Conhecidas, nos .eus detalho**,
a-, providencias solicitadas a5 autorldades da Republica sobre a
situação do commercio e d»
crave
¦jnvnura de Café, nfio se tem no¦tie1- ''c
procedimento algum olXlclal, nii cbstante a declaraçllo
íorrhál do sr- Armando Vidal de
tpie Rc a crise permanecesse Por
mala dois dias o D. N. C. voltarin ao mercado.
Deanto do alarma, a cllrectorli
do Centro do Commercio do Caí»
do Eio de Janeiro conflnuou bpitem em sessão permanente.

Sr. Pedro Vivacqua
^^•.^^^^•.^^¦^^^^^^^^--^/;^^^^^^^^^^^:¦;•.•rt•.''.•.•.'.^:':'.-^•.-/.¦^*¦
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TRABAl.HOS
Os trabalhos foram presididos
Figueira. A*
fr. Gylvlo
pelo
íbrll-o. hontem, o presidente de'i
conhecimento a toc'.os do haver «
dlrcctoi-la do Centro transmlttldo
¦uni telcsramma
Getul'c
ao sr.
*r»
Vargas, telegramma esse que
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
dlase, entrí
'outras Meglaloro, que
angustioso o
coisas, ser
momento por que estão passando
o commercio e a lavoura do café.

EM

NOVA

YORK

Uma forte queda nas
cotações
,$ó o mercado disponivel está firme
NOVA YORK, 2 (Ü,
P.) — O mercado do café a termo registrou durante a semana novas
baixas em conseqüência
das noticias aqui divulgadas no sentido de que
o Departamento Nacional do Café do Brasil
suspendera as compras
do referido produeto no
Rio de Janeiro.
O typo Santos declinou tie 16 a 20 pontos,
emquanto o lypo Rio
baixava de 18 a 21.
O mercado do disponivel funecionou firme.

TM TEI.ECiRAMMA DA SOCIEDADE RURAL BRASILEIRA
O sr. Pedro Vivacqua, em se¦guida, leu um telegramma recebidn da Sociedade. Rural BrasllOlra, concebido nos termos seguintes:
— "Temos a. honra de comnvui.lcar a v. s. que expedimos nesta
data ao senlior pres' '.ente da Rn
o seguinte telegramma:
publica
"Em face das declarfçôes t^lta
A ímorpnsa do Rio pelo presidente Bento A. Sampaio Vidal, presi¦do D. N. C, rebelando completa dene."
desorientação nos negcclop de ¦•nf1'
JUSTIFICANDO «UMA PHOe aggravando a situação Já angu»POSTA
ticsa que at-av-.ssr.rn n 'avourn *
Ainda com a palavra o sr. Peo sommp lo deasc produeto, a Soa política
c ...ade Rural Brasileira cumprt. _i dro Vivacqua áriolyàpu
combatel-h
deve,- de levar ao conhecimento *.<¦ actual do café, para
v. Px. que retira toiln e qUalqUei vehementcmeiUe.
Depois de numerosas e *em íunepoio ao pro^.dento do D. N. -..
(¦lamentadas consi derações, termi***.<>
Respeitosas saudações. — Soclo
d^de Rural Brasileira — (a.j - nou por fazer uma proposta
sentido de ser passado um teteBragramma â. Sociedade rural
ensileira, bem como a todas as
ccnvldan°
RAD1°
Interessadas,
qu€
tidades
P1 H«I 111Ij f\j fl\J mais se vende
do-as para uma grande reunião no
Adqulra-o com vantagens exem
afim dc ser estudada,
Eio
cepelonaes è rua B AIRES 70
conjuncot. a situação do merca(23-0305) — Serzedello Mendes
do do café 0 «s dlíjctrlzes a obscrvai.

A sua prc;.osta foi acceita p<n
unanimidade, e, Isto posto, o pi*esldente submetceu 4 apreciação da
Casa o seguinte telegramma *.
"Exmo. Sr.
presidente da Sociedade Rural Brasileira. — Commissão abaixo assignada, j >r d»*
legaçao poderes assembléa hoje reunlcla Centro Commercio de Ca.rP
do Rio de Janeiro, que tomou oonheclmento telegramma dirigido
v. cx. presidente Republica, reti
r.--._do apoio Dr- itamento,
pelo
alhelamento conjunetura merc-id».
vem manifestar solidariedade attitude rural. N5o comprehendendo
s? pc~sa assisti- Indifferent--, ruina principal riqueza nação pela
passivldadi dirigentes poTMca cafeelra que, desprezando systematlcamente
cooperação lavoura
o
commercio, continuam Pxlglr sncvlflck., acima nossas Possibilidades
econômicas, quer quanto tributações, quer quanto monopólio camblal, suggere reunião Rio tr>dns oacção
IhteréiaEadas para
tidades
unida Junto sr. presidente Republica.
Preços externos precisam
baixar nivel concorrentes pela reducção tributações anti-economiCas sem maior aviltamerto preços
mil réis. Centro Café continua
sessão permanente, merendo paralysado.
Cordiaes
savd-ções. —
Sjdvto Figueira — Pedro Vivacqua
— Jullo Vieira Motta — Galeno
Gomes."
A

INCONSCTENCIA DO
ARMANDO VIDAL
O D.

N.

ean HARLOW
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Como tem podido conservar a sua figura esbelta e
flexível;
Como vem mantendo o encanto invejável dos seus
formosos cabellos louros;
¦ Como utiliza o "baton", o
"rouge", o "crayon", o
pó de arroz, o creme, a locão, o perfume;
Como
conservando
vem
sem macula a sua pelle
fina e encantadora!
Como os seus dentes alvos,
brilhantes e fortes contri
maravilhosamente
buem
para realçar-lhe a belleza
da boca adhúravel;

SR.

C. acephalo !

A propósito da viagem, nnlehontem á noite, dos ministros do
Exterior, da Justiça c da Agricultura a Campos do
Jordão,
onde, com a presença do interventor paulista, sr. Armando de
Salles Oliveira, deveriam assisnovo I
tir á inauguração dc um
naquella
sanatório
localidade, |
registrámos hontem a impres-1
meios
são corrente cm alguns
cafeeiros de que seria ali dcbatido, entre aquelles representantes da administração federal
e estadual, o momentoso caso
do café.
Essa hypothese era admittida
em face da estranhavel inclusão
do sr. Armando Vidal, presidente do Departamento Nacional do
do
Café, na illustre comitiva
embaixador Macedo Soares.
Hontera, entretanto, consegui-

S
£¦
~

2581

3291

• premio—Mac. de Costura 64 premio — Medidor de gaz

3857

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 machina 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 obtecto correspondente, em seu poâer, caber.lhe-â um premio 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
311
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
315
n. 99, Engenho de Dentro, com o medidor de luz numero 1.933.694 (milhar 3.694, sorteado ante-hontem).
311 — Sra. Sophia Pereira de Medeiros, residente á rua Coroncl Rangel n. 213, Cascadura, com a tnaohlna de costura Singer n. JA-807.239 (milhar 7.239, sorteado ante-hontem).
Sr Domingos Alves da Silva, residente & rua Anna
317
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.
318
23, Estacio de Sá, com o piano Pleycv n. 100.635 (milliâr 0.635, sorteado ant*-hontem).
319 — Sru. Marln Concelçfio, residente â rua Professor Gabizo
n. 104, TIJucn, com a machina de costura Singer numero GO-157.239 (milhar 7.230, sorteado antc-lionteni).
320 — Hr. Adolf .Vclslsk. residente i rua Frei Velloso 110, Jardim Botânico, com a machina de costura Singer numero G-9.197.239 (milhar 7.239, sorteado ante-hontem).
podem concorrer diariamente nos premloi todos os hablt.*int"s d» Districto Federal « Nictheroy.
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Um grito de alarma!
Estão sendo íeiías as manobras para a elevação daí
larifas do porto de Santos
üm editorial da "Gazeta «ie S. Paulo"
HP

li:rí postos, candidatos.

o prazer dc passar um ou dois
mos apurar o nenhum fundadias na importante com
ficm
que
mento da supposiçao
do.s ministros...
cou a praça do café ao ver parO sr. Armando Vidal é, posiC.
N.
I).
do
tir o chefe
tivamente, um inconsciente l
O sr. Armando Vidal não foi
tratar de assumptos de café. No
da crise
momento culminante
do nosos
negócios
envolve
quc
so maior produeto de exportação
s.s. afastou-se apenas para ter

GRAVE DESASTRE MlTIMO NU BARRA DE LISBOA i

15 mortes
j
LISBOA, 2 (U. P.) — A'
tía barra <le Lisboa,
1 RADIO EDUCADORA DO BRASIL | sal)ida
"Jnpinavio
o
portugue;.
HOJE, DAS 9 AS 10 HORAS
|
ter" abàlrooü um barco de
§
OUÇAM
pesca
que foi ao fundo,
morrendo
15 homens da
sua tripulação de cincoen-"
lá e um.
MHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiiiiiiinimiiiiiiiiiniiiiiiiuHi'
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Allemão |

1 Programma

:«d

AMPARA 20.000 BRASILEIROS
RETÉM OURO NO PAIZ
AUGMENTA A ECONOMIA
NACIONAL
FAZ O INTERCÂMBIO DOS
ESTADOS
CONTROLA O FRETE

"ARTIGO"
HOJE NA SELEIAM 0 PRIMEIRO
"LAR
E SOCIEDADE". NA 10." PAGINA
CÇÃO

Vae haver concurso no
Ministério da Agricultura

Ila cerca ds> uni mez. cniiiincn1111:111111=, nestas eoluinna.s a altltude corajosa do sr. Oscar Wcinselienck, cnmo director do portos,
e. ao mesmo tempo, director dus
IHiins de Santos, dc f|"e 6 presidenic o sr. Giillliermc Guinle aprovoltando :i Inexperiência do ;.*¦.. José
Américo, para alargar a tndo o
Amazonas o trllinto dc :isil(10 por
tonelada sobre todns as mercadorias 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 legUlmamente reduzido uo porto de lielein. construído por essa einpre.-a.
Alas n dedicação do sr. Oscar
Welnsclienck ao sen cliefe na Companhia Docas tle Santos não se
limitou a promover lucros indebllos para a Port of Pará c está
se extremando em favor da proprla empresa paulista, o que *í.
aliás, comprelienslvel, porque é

nas Docas de Snntos que estão 09
maiores Interesses rtn sr. Giillherme Guinle, e tambem do sr. Wclnselienck 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 Pauliceu, através de uni de seus grandes órgãos, que vem o brado do
alerta contra essa insaciável voracldnrte. "A Gazeta", em sua cdlÇilo de ÜI de janeiro ultimo, tra?;
unia serie grave de denuncias, quo
exigiriam, de um governo moral!z:;do, .medidas enérgicas e rnpldas em defesa tln patrimônio nacional c do decoro administrativo.
Para que a população carioca
passa julgar a extensão dos eseandnlos que tambem a ameaçam,
com o projecto de elevação das
tarifas do porto do Hlo «Ie Janeiro,

Conforme já foi noticiado, anteriormente, vae hav?r concurso para o prehccliimento
ilos
cargos vagosj iniciaes, de Ajiídantes e Stib-Assistenles do Sorviço Technico
do Café, dj Ministerio 'da Agricultura, O sr
Odilon Braga designou o dia 20
do corrente para o ;ricio diisse
concurso qne constará de prnConclue na 6.* pagina
vas escripta, pratica e oral. podendo esla ultima consta** de
prelecção sobre um dos proble- mmW&SmWÍBsatmmmwLmsBm
mas do cnfé no Brasil e -'na solução technica, terdo ?ni visca
CLINICA DE VIAS URINARIAS
a racionalização cultural e producção de cafés fnos.
Srt poderão tomar parte nesse concurso os candidato? .rir,Membro da Sociedade de urologia da Allemanha, cx-n=slstente
criptos, agrônomos diplomados
dos professores l.lehtemberg l.ewln. Joseph de Berlim é Hnstinger
tsescola
reconhecida
e
qui»
por
Especialista: em doenças dos Mns. Bexiga, Próstata.
de Vienna
nham seus diplomas reg*sfradps
Cretlira Doenças de Senhoras, Dlntlierinln. Cltra Violetas. CônsulAgrina Direetoria do l.n-iho
torio: 7 dc Setembro. -13. Sob. das 13 às 17 borns. Phone: 3-3531.
cola do D. N. P. V.
••^simmsmassmBmsamsasm,
As provas serão realizadas,
a partir das 13 horas do dia 20
do corrente, na Escola Nacional 4Ba____B___BB__B-_Bm
de Agronomia, cila á Fran Vermelha. nesta (.ap'ta

St

•<?*¦

!

(Euamo o Odol)

;

4829

E* o Mais Forte Traço
de União Entre os
ESTADOS

'«— Como costuma sentar-se,
erguer-se, andar, correr,
entrar e sair . .
-t Como consegue dar ao
"flirt" a verdadeira expressão da elegância mundana;
— Como, emfim, pôde ceiebrizar-tc pela estonteante
belleza que todos lhe conhecemos através do cinema. ¦

NOTICIAS

premio — App. de Radio 5" premio — Medidor de ltd

5909

Como conversa, como ri". . .
Como veste, como escolhe,
para cada caso, a toilette
apropriada e — sobretudo — como ella faz realçar os seus vestidos mais
simples!

Mliíiíuíiníníii^

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
4" premio — Piano
premio — Automóvel

BRASILEIRO

"artigos" Ulustrados,
de 50 palavras cada
üm 36 pequenos
exclusivamente
no
DIARIO DE NOTIserem
publicados
um, a
traçará
artista
verdadeiro
um
programma,
CIAS, a encantadora
baseado na sua própria experiência, para a conquista do supremo bem que é, para a mulher, a posse integral da Belleza, em todas as suas manifestações de encanto e seducção.
A partir de hoje, o DIARIO DE NOTICIAS fará diariamente, a publicação desses surprehendentes conselhos de Jean Harlow nos quaes a famosa artista revelará com raro sentimento
de solidariedade feminina e de desprendimento:

$ por dia, p'ra Você!

Concurso

íS3S2vS.

a querida e famosa estrella de Hollywood vae revelar ás moças brafileiras o segredo mag nifico da sua belleza!

A indifferença governamental deante da angustiosa situação do mercado

SECÇÃO - PAGINA TRES

Quando Fathma, a morena, passou, um dia, nas ruas ¦*=
TJ^*P^S¦^do Cairo, com a cara desf coberta, foi um escândalo!
'¦^vj»
Mulheres de
As mulheres nqo podiarr
Iodas as nações
acreditar; os homens es
como testemunhas
cancaravam os olhos, aturdidos! Oh! Onde tinha deixado aquella louca o véo
48$
r^$í *§§£
&t!
depois,
Mas,
sagrado!?!
todas as mulheres adheri- J?
ram á Fathma/ e os homens
não quizeram outra vida...
Revolução do ODOL. Desde

WÊÊÊIM

que appareceram lá a pasta e o liquido maravilhosos,
==" o desejo de mostrar o esplendor dos dentes e a delicia 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
do Nii o. ao nascer do sol..,

CM
msWWÊF&*ÊP
o

dentifricio

que

#f :'¦¦'¦ ¦Ks868g

**¦- 1%:,:Vii:T|BlüCM_?Wfc

1 Q. O.

T

LIQUIDAÇÃO

Lojas Brasileiras
Por motivo de obras na
sua casa da Avenida
Passos, 75, estão saldan"stock"
do seu grande
de alumínio, talheres,
apparelhos de jantar,
chá e café, metaes, crystaes, faianças, porcelanas, etc, etc. Aproveitem a maior liquidação
em artigos deste ramo.

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

«Já

em

\m^ JL O» Qi v3« jsjj 1

P. R. B. 7 — Radio

Educadora

do

Brasil

Das 10 ás 12 horas — HOJE
"HORA DA ONÇA
Das 10 ás 11 horas:
BEBER AGUA", humorismo por PINO-

HOJE

—

QUIO e JORGE MURARO e
Coisas e factos do grande film nacional

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

1888

®»*a

o

preferido

CAFÉ AMORIM

PASTA DENTIFRICIA
IIQU DO — ESCOVA

embelleza

•¦

I
Programma
n[

o

sorriso

de

w
cinco

Eainda
continentes.

hoie

é

o

melhor!
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IM.rKINI.AY SOC. AN.
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?AG1NA

QUATRO - PRIMEIRA

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 commercio desta capital, afim de tratar
do momentoso problema das son.
tribuições para o Instituto de Apoeentadorias e Pensões dos Commerclarlos.
Esta reunláo, que se realiza po*Iniciativa da A. dos Proprietárias
de Padarias e A. Commercial Suburbana, terft logar A praça Tiradentes 73, Io andar, tendo, tambem. 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. Commercial Suburbana, A. Commerciai
dos Mercados Municipaes
Centro de Lavoura, Commercio c
Industria, União dós Prop-ietarlis
de Marcenarias e S. U dos Varegistas em Seccos e Molhados, ticou assente a reunião de amanha,
para a qual íoram convidadas todas as entidades interessadas, sendo expedidos telegrammas a s. ex.
o dr. Getulio Vargas, e ao sr. mlnistro do Trabalho, solicitando a
6Üspensào da referida lei por 90
dias, afim cie haver tempo de e3tudar bem o assumpto e enviar
aos poderes públicos sugseslões
tendentes a tornar mais equitaUva a cobrança dessas contribuiçáes.

HOMENAGEM QUE SERÁ'
FEITA, NA PRÓXIMA TERÇAFE!,r; ÁO PROFESSOR
BARBOSA VMÜNA
Um almoço na Sociedade Sul-Riograndense
No proximo dia 5 do corrente,
será prestada significativa homenagem ao professor Barbosa
Vianna. iilustre orthopedisf.t e
professor da Faculdade de Medicinn do Rio d Janeiro, aproveitando seus amigos e admiradores esta dita por se verificar
a passagem do seu anniversario natalicio e por sua escolha
para representar o Brasil no Institulo FraTTiRrnsileiro de Alta
Cultura di Paris;
A
cptntnissào
orga_njzadpr.-i
desta insta homenagem, que é
composta dos professores Castro Araujo, Mauricio de Medeiros, Hugo Pinheiro Guimarães.
Leonel Gonzaga, Almeida Rios,
Ovidio Meira e I. Batalha,
a
qual convidará para tomar parte no panqucte os srs. Antônio
Carlos. Pedro Ernesto. Gustavo
Capanema e Macedo Soares.
Falará em nome dos manifestantes o professor Mauricio de
Medeiros.
As listas de adhesões encontram-s«j na Casa Morena e Conféitaria Paschoal.

AMARELLÃO - 0PHJOÃ0
Reenmmandnr os comprimiflog de PHENATOL e de FERRO ORGÂNICO, específicos dn
OpIlaçSo e da Anemia produzida por essa moléstia, é ser
patrtotn e humanitário.
A' venda em todo o BrasU.
'

%Sta>" ¦ XSt^onXSSKKHBBKKBfSKP^''"'

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 como umn tromba no meu quarto,
e numa "toilette" compromettednra.
Onde está Anna?
Encantadora pergunta! Como
se cu fosse responsável por essa
moça dona das mais lindas pernas deste mundo. Que iria penea. miss PettigreW da moralidade de seu patrão? Eu é que
teria o habito de saber onde
Anna se mette á noite? Tudo
Hue póde haver de mais compromettedor para um homem dc
Se ainda me
minha posição.
permittisse umas pequenas liberdades, mesmo a de poder admirar tranquillamente as suas
çernas...
Supponho, respondi friamente, — que ella deve estar em
Bua cama.
To.ssi e olhei para miss Pettigrew, afim de que ella recomeçasse a trabalhar. Esperei
que deante de minha resposta
mme. Blair fosse embora. Mas
tal
não aconteceu. Deixou-se
cair em uma poltrona, profundamente 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 perigo. Acordei sobresaltada e fui
até ao quarto delia parn tranquillizar-me. E a sua cama não
foi desfeita! Que vou fazer, sir
Eustace?
Tivo vontado de lhe respon-

',--¦;¦.
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h IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL

NÀO HESITE...
COMPRE SEMPRE NA

A* Paulicéa

O seu segundo anniversario

Realizou-se, ante-hontem, a cereraonla da commemoração do segundo annivérsario do Serviço de
Quc compra melhor c mais barato
Identlíloaçáo Profissional dn neEm nossas novas exposições apresentamos as ultima novidades em SEDAS GApartamento Nacional do Trabalho,
ao qual estiveram presentes, além
1ÍANTIDAS E TECIDOS FINOS DE ALTA MODA PARA A ESTAÇÃO
do sr. Herbert Moses, presidente
LARGO DE SÃO FRANCISCO, 2
da Associação de Imprensa, 03 representantes das associações pro
í:sí'onaes.
O sr. Aífon;o BaníeTa tl3 Melic director geral do Departamento
Nacional do rvaba'ho c-.n rápida
allocução, manifestou S03 presentes as expressões sinceras dos seu.'
agradecimentos pelo Interesse quo
demonstram pelo Serviço de Identlílcaçâo Profissional, cujas vanUm film histórico e do- tagens poz em relevo, não sómente como melo de identificação do
cumentario dos "ca- empregado
na sua profissão, mas
tambsm como elemento Incontesmisas-verd.es"
nos dissídios de
tavel de
A Acçáo Integralista Braslitlrn trabalho. prova
exhlblrà, a portir de amanhã, no
A carteira profissional constitue
Clnema Rlalto. o íllm tínemun- um titulo de garantia reciproca,
tario o histórico do mov"mevito tanto para o empregado como paIntegralista, intitulado "O Inte- r& o empregador. Tambem como
grillsmo 11' Brasil".
elemento de controle e ae seguTrata-so de um fllm em qu? rança para os effeitos da represense f ixnm vários aspectos da orga - tação proíiss:onal no Parlamento
n'zaçfto do3 "camisos-"erdes" ía-«
Prevaleceu-se do ensejo
para
desfiles de r "Icln. suas festas e agradecer o concurso que a lmcommemorações.
suas
os
syndicatos
e
prensa
proíissloNão se revestiu de maior im- ja elaborada a Lei Orgânica da
Entre as demonstrações do que naes sempre prestaram ao Deparportancia a sessão de honlem Municipalidade.
é
°
movlme,ito
Integralista
Nacional
do Trabalho, papo- tamento
' ''ft
Tendo sido apresentadas w' ias
na Camara, a não ser para os
dei-A "o rosso
'„;*,.»,
ain- ra o preenchimento de sua alta
publico apreciar
lJ'e^ul a'
emendas
I
íoram
a
esse
as
projecto,
*:'"
receberam
deputados,
os mesmas submettidas a
que
es. finalidade social.
plenário o ,da W$* ,do ^imelro Congre
respectivos subsídios...
Terminando, manifestou o apree sf I"7'•7,
a seguir apprò fadas. Entre essas [VV
,
fv
estrueturaçáo do movimento Inte- ço para os esforços e dedicação de
Apenas, sobre a acta, o sr. emendas, uma eleva
para 50?, em r - *••>..
todos 03 funecionarios que coopeCampos do Amaral deu conheci- vez de 25$000, a cédula de presenO.s desfiles qu, veremos em "0"|.??"i para o exito do Serviço dt
mento d Casa do quasi-auello ça dos vereadores, outra, fixa o
Integralismo no BrasU" íoram rea~ Identificarão Profls.snna!
hovido entre os srs. Laura San- numero los representantes profis- '¦y-iín
Falou, em seguida, o sr. Herbert
S3o Pav'", Nictheroy
fos e Carlos Lindembcrg. o qne sionaés que terá a futura Camara. Capital emd.i Republica;
Vtctorin Moses, que, em nome da Associa-Serão
seis
os
representantes
pronão poderia áeixar de ter certo
agradeceu o
Ale rç. çflo de Imprensa,
fissionaes, sendo dois do commer- (• pirito F-.nt-), Porto
caracter üc sensacioiialismo.
cio c transportes, dois da indus- ?x1r>rianopoli.-, itftjqüiy-, Blumenau amável Acolhimento que lhe ío.
O INICIO DA SESSÃO
tria,
do funecionalismo muni- Icínvllle, Brusque, Ponta Gros«, dispensado peio air?ctor s;eral i
Com a presença do 82 deputados, cipal um
ar.i/.6if funecionarios daquelle S^re
das profissões liberaes. e .Tabitlcabn'.
um
foi aberta a sessão pelo sr. AntoO fllm que o Rlalto vac apre- viço, pondo em Mrcfenc-.a o. ttForam approvados, a seguir, 03
nio Carlos, á hora do costume.
demais projectos constantes do *enT r As platéns do Rio. sobre levantes serviços p-es-'ito.s ao pdiz
Sobre a acta falaram os svs. avulso, inclusive
ser -n
do quc tem com a Instituição da Carteira Proque man- feito o demonstração
Aloysio Filho e Campos do Amaral, da abrir o creditoaquelle
Integralismo, é um fllm ílss rai.
contos
de
íí.900
o primeiro rectiíicando um aparte
seguida, o sr. Leandro Cospara a compra do edificio da em- nacional, onde sd fixam ralssgens ta, Bmsuperintendente
daquelle Serque dera ao ultimo discurso do baixada do Brasil en Washington. grandiosas c!p r =.sa Pátria,
sr. Prado Kelly, e o segundo dnn- Sobre o assumpto, falou o sr. Adolv:ço, agradeceu a honra da predo conhecimento á Camara das
sença áquella festa commemoraI)
pho Bergamini, criticando essa
conseqüências do incidente havido iniciativa,
viva, do sr. director geral e aos
César,
o
sr.
Vergueiro
e
ha dias, no recinto, entre os depu- defendendo o
representantes da Imprensa, sallCommisda
Será
parecer
lançado
á.
venda.
hole.
tados Lauro Santos e Carlos Lm- são de Finanças.
entando a utilidade do Serviço, que
'«ais um numero do apreciado superintende.
denberg, de que damoh noticia cm
" Kon-Koti".
iiiag:iz|tio
.
carioca
BANCO
DE
HYPOThECREDITO
outro logar.
Finalmente usou da
o
CARIO AGRÍCOLA E INDUSTRIAL Ao lado de uma selecionada re- sr. Clodoveu de Oliveira, palavra enpara
AINDA A QUESTÃO DOS FRÊO sr. Mario Ramos apresentou, pórtágréüi photogrrapiíjca, "Fon- carecer o resultado da IdentificaTES MARÍTIMOS
hontem, o seu annunciado proje- Fon" oCfereco ainda aos seus iei- çâo profissional como subsidio
paO unico orador do expediente foi cto, creando o Banco de Credito 'Ores grande numero de pagiiiU ra a estatística social, porquanto
Agrícola e Indus- em prosa e em verso, destaoai.lo- & carteira fornece todos os eleo sr. Renato Barbosa, que tratou Hypothecario,
se entre outras is firmadas p-r mentos
da questão dos fretes marítimo». trial.
para a organi.
Gustavo Barroso, Ives. Clotilde <!e zacáo dosnecessários
E' o seguinte esse projecto :
Combatendo o augmento desses
dados para áquella fl"Art.
lu _ O Poder Executivo. Mattos, Bfenno da Silveira, etc
fretes, o deputado sul-riograndennalidade.
se citou innumeros factos, relacio- por intermédio do Minister.o da
O sr. Herbert Moses, aproveia fundação
nado3 principalmente com a situa- Fazenda, promovera,
tando-se da visita, fez-se ldentiilcar como Jornalista, afim de retição da produecão de seu Estado, do Banco Hypothecario Agrícola
rar a sua carteira profissional",
paia mostrar como é ruinosa essa e Industrial do Brasil, abrindo a
politica. Entre esses factos rocor- iubscrtpi.âo de suaõ acções. por
do Brusli,
dn o caso de um industrial italiu- htermecilò do Banco
no que in 'o ?.» Kio Cirande do Sul ;.'Oüen-Jo subicrever ate um quincom o fim especial dc adquirir lá, uu da capital para o ThesouiO Isadando preferencia,
naa
viu-se na contingência de abandu- c.cnal,
nar os seus propositoB, tão elevado subacrlpções, às empresas ou pes.
cra o custo dos transportes mari- soas que exerçam elíectlvamente
Pelo "Highland Pirncess" que
timos para o seu paiz. O orador a sua actividade na lavoura, pedesenvolvo considerações a respei- cuarla e na Industria, tomando ás primeiras horas de
amanha
necessárias para aportará, á Ouannhara. chesa ao
to, insistindo na necessidade de as provldenc.as
Por decreto de 29 d'e Janeiro
sua
Installação
faça
no Rio. t-crd Ralvesen. uni dos mais
ser procurada uma solu-jão para o que a
sc
problema dos nossos transportes tirano máximo de 90 dias da pro- Illustres 1ur;S(.onsultOs inslezes e ultimo na pasta das Relações
marítimos que, sem aggravar as .nulgaçâo desta le;.
membro tio Supremo Tribunal de Exteriores Foi maneado o dr.
Alt. 2» — O Banco será Incor- Justiça, do Conselho privado do Antônio Luiz Souza Mello, clidifficuldades da produecão economica do paiz, possa ao mesmo porado, sob a fôrma cie S. A., Rei e da Camara do* Lorde.
rector da Carteira Cambial do
tempo satisfazer as necessidades com o capital mínimo de 50 conO iilustre magistrado, que ora Banco do Brasil para mempro.
das companhias nacionaes de nave- tos de réis, dividido, em cem mil nos visita o que actualmente exe'. interino, do Conselho
Federal
acções de quinhentos mil réis ca- ce Os mais elevados postos na magação e de seu pessoal de bordo.
Concluiu o orador por dizer que da uma, e devera, abrir agencias, giatratura ingleza. é sem duvida, de Commercio Exterior, em reconfia na acção dos homens pu- successlvamente, em todas as ca- uma das maiores capacidades da presentação do referido Bancodurante o impedimento do reblicos, incumbidos da tarefa de re- pitaes dos Estados.
Incrlatern cont.empornnea.
Art. 3o — O Banco gozará de
solver esse momentoso problema
Vem I.ord Snlveren no llrasil. presentante effectivo, dr. Marcos
todas as Isenções e favures, que rior iniciativa dã Sociedade Brasl- de Souza Dantas.
NA ORDEM DO DIA
goza actualmente o Banco do Bra- leira de Cultura Tntrleza tf soh o
Ainda na hora do expediente, foi sil e será administrado por uma imtroc:n:o da Sociedade de Direidada a palavra a vários deputados diréctoria de cinco directores, jen- to Internacional
e do Instituto
inscriptos, que. por não se encon- do um presidente, os directorea dos Advogados do Brasil, afim de
trarem presentes ou por terem dc- serão eleitos blennalmente, pelos realizar duas conferências, sendo
accionistas, e o presidente nomea- que a primeira sobre o thema —
sistido, deixaram de falar.
O presidente annunciou então a do pelo presidente da Republica. "Pontos do contacto entro as leis
ordem do dia, a começar pelo proArt. 4» — Dos lucros líquidos da Escossia e do Codig-o Brasileijecto, 3.» discussão, dispondo sobre apurados semestralmente, o Ban- ro". terd lograr n,q Pro.-clma sextao funecionamento da Camara Mu- co levará 10 % ao fundo de re. feira. 8 d0 cOrernte. As 17 horas;
nicipal do Districto 1'ederal e danprovavelmente no salAo nobro do
do outras providencias até que seConclue na 13" pagina
i-VÍOR'0', POPULAR 2*500
palácio Itamaraty.

O Poder Legislativo
em funeção

"0 INTEGRALISMO
NO
BRASIL"

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

Approvado o projecto referente ao
funecionamento da Camara
Municipal

"FON-FON

Chega amanhã ao Rio, lord
Salvesen, membro da Suprema Grrie de Jusíiça da 0 novo membro do Conselho F. de Commercio
Grã-Bretanha
Exterior

Bromchite Tosse

der: "Deve ir para cama, dormir « me deixar em paz. Uma
moça enérgica, como miss Beddingfield sabe o que faz e não
corre nenhum perigo, a não ser
que se trate do perigo em fórma de algum Romeu". Mas não
respondi nada disso, fiz-lhe apenas 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 comemos hoje.
Sir Eustace !
E' possivel que Anna e
Race tenham ido dar um pequeno passeio...
Naquelle instante Race appareceu. Eu tinha razão, ao menos em parte. Race fora fazer
um pequeno passeio, mas Anna
nâo estava em sua companhia.
Em tres minutos elle poz o hotel em polvorosa. Nunca em minha vida vi um homem tâo inquieto.
Tudo isso é extraordinário.
Onde teria ido essa menina?
Saiu do hotel ás onze e dez. segundo disseram e ninguém a re
viu mais. A hypothese de um
suicidio
inadmissível.
parece
Ella é uma dessas moças loucamente enamoradas da vida e
sem a menor intenção de abandonal-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 qutella teve um accesso de som
numbulismo. Algumas pegadas
perto do rio parecem indicar que
cila caiu na zona das cachoeiras. Não creio nisso. Sempre

Grande romance policial de
A. CIIRIST1E. versão brasileira dc escriptor
MOACYR DEAB^BU

0 Homem deTerno ira

niiiiiiiiiiiiiiiiiiinimiiiiiiiiini f^ff) »"mmiitimmmninimnmn
ouvi dizer que os somnambulos
têm uma espécie de sexto sentido e nunca sâo victimas de desastres.
Mme. Blair concorda
commigo.
Não sei que bicho mordeu
mme. Blair. Ella mudou absulatamente 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 motivo. 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, cntre 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 crimlnosos.
Anna Beddlndgfeld, depois da morte de seu pae, vae para
Londres à procura de emprego. Anna sonha com aventuras e
está no limiar de uma grande aventura.
üm homem morre mysterlosamente nivma estação de "metrô", e uma ulher apparece estrangulada na "Vltla do Moinho",
oasa deshabltada e de propriedade de Sir Eustace Pedler, membro 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 cheíes do Serviço Secreto, Mme. Blair, senhora da aristocracia lngleza « um estranho missionário.
üma historia de diamantes. Annos antes foram roubados
vários diamantes nas minas do Klmberley. As suspeitas recahiram 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 pelo
homem 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 desapparece e apparece numa Ilha em companhia do "homem cie
terno marrou".
um
ponta-pé no trazeiro di
Ruce, sc elle fosse metter o nariz nas minhas conquistas.
Mais tarde.
Parto amanhã para Johannesburg. Race aconselha-me • çsi-

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

mm.
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Flamengo íiEUJS lil
Aluga-se o apartamento n. 4 do predio
á Av. Oswaldo Cruz
n. 4. Chaves no mesmo. Trata-se com Sam'
paio, Avelino & Cia.,
^ á rua Primeiro de
j Março n,. 98.

Vae requerer aposentadoria
Vae requerer aposentadoria o
Nasub-director do Thesouro
cional, sr. Leopoldo Vossio Brigido, quc conta com 39 annos
<
de serviços públicos.

FEBRUAKY 3, 1935
Edited by DAN SUU PE

LOCAL
Head Cru3hcd -~ Twentyyear-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 plannig 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 minutes to confev with the man in
charge of the special buses, and
one of the club boys sat in his

O LEGÍTIMO

LEITE DE
MAGNESIA
'eva a marca da

Granado & Cia.
Nâo se deixem iludir
oeios similares-

FÍLTRAE 11 VOSSA AGUA As contas do Thesouro no
Mas... escolhei o vosso filtro,
porque um filtro duvidoso, póde
Banco do Brasil
oceasionar a.perda inesperada
uma vida preciosa

Ue

O director geral da Fazenda
Nacional solicitou providencias,
ao presidente do Banco do Brasil, no sentido de que sejam
transferidos, para a conta "Receitas da União", 03 juros produzidos
por todas as contas
abertas no Banco do Brasil em
nome de repartições federaes
ou de seus chefes, oriundas de
saques contra
o mesmo Thesouro.

seat, started the engine and ran
full specd ahead. Reysauro dlrl
not see the pole.
This same youth was recently mixed up in a marriage scandal ith a girls 8 years his senior, who evidently knew that
he was heir to some money. As
Reysauro was a minor, his family had the marriage annulled.
Yj)ung Minas chemist drowncd — Dr. Milton Magalhães
Mascarenhas, Professor of chemistry from the Minas School
of Medicine located at Bello Horizonte, drowned in the bay, aíter taking a swin off Paquetá
Island. He was seen to be fighting for his iife by two girls fishisland, and tho.
ing from the
fatehr of one of the girls triled
to save him, arriving after hs
had died.

UNITED STATES
FINANCIAL MISSION
NEW YORK 2 (UP) — Th*
"New Yorls
correspondent of the
Journal of Commerce" of Washington, D. C. said that the Department of State yesterday aíternoon c-xpected a reply from
at
the Brazilian Government
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.
the optom ¦
Notwitíistàriding
ism observed in Washington, rr.
lative to the suecess of the re«
sult, last night it becanie evidentj
that there would be difficiílty
certain points, on
in setÜing
the question of frozen credits.
It is learned that the Brazilian Mission has proposed thfl
suspension of the negotiationa
as regards the exchange question, that it may be discussed stparately.
This suggestion Will without
doubt cause considerable
discontentment 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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i CHEGANDO AO RIO
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orare o MAGNÍFICO H0TCL 1

estabelecimento rte primeira ordem, com omnibus e bondes & S
porta. Urtico no centro
da cidade com grande parque e Jardim. =
Exclusivamente familiar, Irrcprehenslvel serviço de restaurante. a
Aposentos com ou sem refelçiles Apartamentos constando de 8
quartos, sala de banhos e uma salet-a com telephone. — Preços
módicos: Uua Klnchuelo 134. - End. Tclegraplilco: Magnífico.
ii,
V1l"..™"?iyi,hoso Parque no coração da cidade!
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Ao Commercio do Interior
II
Approvada por todos n= Deportamentos 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 — Fabrica: Phone 29-0241

Direito de primeira publicação
em todo o Brasil do DIARIO
DE NOTICIAS — Copyright da

COMPANHIA EDITORA NACIONAL.

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 consentiria cu cm tomar conta das
dúzias de bicho de madeira que
ella comprou?
— Nada de animaes! Disse
alarmado, porque sempre desconfiei que cedo ou tarde eu é
que teria de me encarregar dessas pragas.
Chegamos finalmente a um
acordo.
Encarregar-mo-ei
de
duas caixas contendo objectos
frágeis. Quanto aos aii.naes,
elles serão encaixotados cuidadosamente e mandados para o
Cabo. Pagett encarregar-se-á
de despachal-os para a Inglaterra.
. 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 respeita vel.

CAPITULO XXIX

DO DIARIO DK SIR EUSTACE PEDLER
Johannesburg, fi de março —
As coisas aqui não estão saudareis. Para empregar
umia
expressão usada nos romances
"estamos sobro
um vulcão". Os
grevistas patrulham as ruas e

Communicamos ao commercio do Interior que os snrs. J. A. FERREIRA BORGES
e ANTÔNIO PORTUGAL não são funecionarios do DIARIO DE NOTICIAS, não tendo, por isto, autorização para contractar annúncios para este jornal.
S. A. "DIARIO DE NOTICIAS"
A Gerencia
têm um aspecto de preparar um
massacre de capitalistas.
Inventei um mundo de coisas
para reter Pagett no Cabo, mas
a minha imaginação não consegue mais inventar novss coisas
e ello chegará amanhã cumo um
cão fiel que vem morrer perto
de seu dono. E eu que escrevia
tão bem as minhas memórias
longe de sua vigilância ! Inventei palavras cheias de espirito
sobre o que me disseram os grevistas e sobre o que lhes respondi.
Esta manhã fui procurado por
um alto funecionario governamental. Elle foi polido o mysterioso.
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 symbolizam 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 fixamente que tive medo que elle me
tomasse pelo tal homem. A essa
idéa, senti um suor frio e quasi 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 sériamento na morte do Anna Bed-

dingfield. Essa moça é indestructivel como essas bolas patenteadas que se dão aos cãeo
fox-terriers
como
brinquedo.
Não creio que Anna me explique 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 monotono. Creio
tudo
que
quei
aconteceu a Anna são exigencias da vida de jornalista. "Como cheguei antes do rápido, pelo nosso correspondente especiai, etc".
Dobrei o telegramma e tiesembaracei-mo do funecionario
do governo, já sem medo de que
elle me tomasse por um chefe
conspirador ou coisa parecida.
Depois puz o chapéo e fui passear com intenção de comprar
alguma coisa. As lojas de cunosidades em Johannesburg são
optimas. Estava contemplando
uma vitrine encantadora quando
um homem, saindo da loja, quasi 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 nSe
morreu ?
Fez signal affirmativo.
Que medo ella nos causou.
Onde diabo teria ido ella
naquella noite ?
Passou todo o tempo na
ilha.
Que 7 Em companhia daquclll^apaz ?
/Continuai
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O momento revolucionário
®-

'"

\ SITUAÇÃO EM RIVERA E' DE INTRANQU1LLIDADE

ELEGTROCUTADOS!
Os gangsters Robert
Mais e Walter Lagenza

Os communicados officiaes, entretanto, são
optimistas

RIOHMOND, VIRGÍNIA, 2 —
(TJ. P.) — Os bandidos Robert
MalB e Walter Lagenza quo Ioram. 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 Camara da Morte cm uma ca
dolrn de rodas por ter as duas
pernas quebradas cm conse
quencia do um combate a pistola com a policia.
Foram removidas os apparclhos do gesso afim do permittlr a applicação da corrente
electriea.

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, receberam um pedido por parte
das autoridades no sentido de
deixar as residências dos suburbios e de partir para San*t'Anna.
Até o momento de telegraphaxmos não foi possivel obter confirmação das noticias
referentes a choques na fron.
entre Rivera e Cerro
teira
Largo. Sabe-se, porém, que o
da sétima
sub-commissario
secção de Minas de Corrales,
sr. Cabrera, oi morto em um
encontro com os rebeldes.
Segundo as ultimas informações
obtidas em diversas
lor.tes, as tropas que sahiram
desta cidade ao encontro da
revolucionaria, escolumna
tão acampadas em Amarillo,
nas proximidades da fronteira, perto de Cerro Largo, não
sendo
diffieil que seguiram
para esse logar afim de offerecer combate á columna de
Basilio Munoz, que teria mudado
seu rumo dirigindo-se
para a cidade de Melo. Nao
íoi pos-íivel saber officialmente 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 militares. Sabe-se que esses destacamentos irão unir-se ás troavançadas sob o compa-j
mando do coronel Vinas Rubione.
UM BOLETIM OFFICIAL
MONTEVIDE'0, 2 (ü. P.) —
O boletim
do Ministério do
Interior informa que as troentraram em
pas nacionaes
contacto com os rebeldes na
região de Yaguary, prendendo
Foram aprisionados
trinta.
vinte e quatro revoltosos n*as
proximidades de Colônia, sete
de Tacuanas immediações
rembo, quarenta perto de Pun
tas de Canada Brava e outros
quarenta a pouca distancia de
Pablo Paez. Entre o.s prisioneiros acham-se dois irmãos
de Basilio Munoz.
DO GENEINFORMAÇÕES
RAL URRUTIA
MONTEVIDE'0, 2 (U. P.) —
O commandante das forças do
governo em Cerro Largo, general Urrutia, communicou ao
ministro da Defesa Nacional
muitos revolucionários
que
abandonaram as fileiras, apre
ao commando
sentando-se
das tropas legaes ou voltando
a seus lares.
Aecrescenta o general Urratia que chegou ao quartel general Miguel Ferreyra á frente de um grupo de vinte e dois
rebeldes desertores, declarando que muitos outros deixaram o camppo na convicção
de que a revolução constitue
verdadeiro fracasso.

NOVA YORK, 2 (U. P.) —
O mercado de cambio fechou
hoje irregular
e fraccionalmente mais alto, estando, porém, ihactivo.
O trigo esteve firme e o algodão aceusou uma baixa de
eincoenta centavos no preço
do fardo. A libra esterlina era
negociada
a 4,87 dollares.
Venderam-se 400.000 aeções.

Os grevistas de Brest atacaram a sétle da Solidarife Française

Os representantes brasileiro e argentino recommendam uma collaboração mais intima entre os
paizes sul-americanos e— aquella repartição

Na sessão de hoje do
GENEBRA, 2 (U. P.)
Repartição Internada
Conselho de Administração
relatório do sr. Tio
foi
disculido
cional do Trabalho
:\ier, director da secção de seguro social da mesma instituição. Os representantes do Brasil e da Argentina,
srs. Mendes Gonçalves e Ruiz Guinazu, pronunciaram
re- ©•
inspirados
discursos
commendando uma collaboração mais intima entre

NOTICIAS DE
PORTUGAL

os paizes da America cio
Sul e a Repartição InternaUm máo bocado passacional do Trabalho.
do por Henri Garat
Respondeu o sr. H. B. Butler,

1

m

Palácio de
BERLIM, 2 W. P.) -, Falando no
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, dissertou 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"

LA PAZ, 2 (U. P.) — Apesar de não ter a inundação
as proporções divulgadas ano ministro do
teriormente,
Brasil, sr. Octavio Fialho, em
nota, que enviou ao chancsller sr. David Alvestegui, manifestou 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 referida nota, sabe os laços de
sincera amizade que unem os
nossos paizes. Neste momento
de luto para' a população de
La Paz, os meus compatriotas 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 notradição amistosa
USBOA, 2 (U. P.) — Sob a presidência do li- bilissima
vrciro Afra realizou-se nesta capital uma sessão dos do governo do Brasil e da sua
representação diplomática em
livreiros portuguezes, assistindo o secretario dá cm- La Paz".
baixada do Brasil, sr. Teixeira Soares, editores, cscriplores e jornalistas.
•*¦>
O livreiro, sr. Garpar Almeida, do de estabelecer excepção para
alvitrando a constituição de um as transferencias do livro porbloco para combater a invasão tuguez, afim de permittir o indo livro brasileiro, que colloca tercambio intellectual luso-braem situação vergonhosa, segun- sileiro.
As cotações em Nova
do affirmóu. o livro portuguez,
O sr. Teixeira Soares prometYork
declarou que alguns escriptores teu attender ao pedido.
editar no
lusitanos
ameaçam
NEW YORK, 2 (TJ. P.) —
Ficou resolvido reunir-se noBrasil os seus livros, onde sâo
O merendo dc titulos apresenvãmente para discutir e estabe
melhor pagos,
esla manhã por oceasião
lecer as bases de uni accôrdo tava
da abertura uma tendência irAccrescentou que se o gover- que vão os interessados
propor
no não atender "ás nossas re- ao governo para a troca do li- regular nas cotações. Observaclamações, os livreiros
portu- vro portuguez com c brasileiro. va-se completa paraíysação nos
negocioí, devido á incerteza que
guezes morrerão".
existe a respeito da decisão da
O presidente Afra esclareceu
Corte Suprema de Justiça eoque a reunião não ern destinada
bre as cláusulas ouro que será
a guerrear o livro brasileiro,
Compra-sc polo valor real qual- pronunciada na próxima segunmas a procurar o estabelecimento de um intercâmbio entre o li- quer objecto de arte antiga, em da-feira. O preço do algodão
prata, porcellanas, marfim, pin- soffreu a baixa de 25 cents, vivro de Portugal e do Brasilturas, crystaes, miniaturas, gracotação de 12.28 paBm seguida, o livreiro Anto- vuras e moveis <le
Jacarandá, á gorando a
nio Pereira solicitou aó sr. Tei- rua Republica cio Peru, 71-73, de- ra as entregas no mez. de março
xeira que fosse interprete junto fronte ao Restaurante Roma; te- vindouro. A libra esterlina foi
ao governo do Brasil no senti- lephoriê 22-96(14.
cotada a 4.87.

*li~~l

BREST, França, 2 (U.
P.)
— Os grevistas do Arsenal de
Marinha, tendo á frente os operarios communistas, atacaram a
sede da organização fascista conh-ecida por Solidaritc Française, rompendo os cordões de policiaes e virando no meio da rua
os automóveis cm que os guardas 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

I

0 DOLLAR E A
LIBRA

LISBOA, 2 (U. P.) — O presidente do conselho, sr. Oliveira
SalaZar, ihstallou-se em seu gabinete, no palácio do parlamento, onde presidiu a reunião da
camara corporativa.

Novo centro cultural
LISBOA, 2 (U. P.) — Reunidos num almoço de confraternização, cem jornalistas, artistas e escriptores liberaes, resolveram fundar um centro cultural, ficando a commissão installadora constituída pelos srs.
Cunha Leal, Antônio Sérgio.
Aquilino Ribeiro, Rocha Martins, Nuno Simões, Julião Quintanilha e Jayme Brasil.

A censura á imprensa
LISBOA., 2 (U. P.) — Estiveram hoje reunidos nesta capie
tal cem jornalistas, artistas
escriptores,
que subscreveram
um documento dirigido ao presidente 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 Camara Lobos paralytica desde ha
muitos annos, ergucu-so do leito e andou sem difficuldade após
sonhar certa noite que estava no
santuário de Fátima, onde se
realizou o milagre de sua cura.

1/ / Iodos estão
commentando
st^Is
4$^/ este n<>vo Sabonete!
0/
fÊÊf
<fW

Carnaval, o Sabonete da
geração que alegra a pelle
como o Carnaval alegra o
espirito, Em seis perfumes
um para cada gosto.
deliciosos

Procure o scu
predilecto entre
CQLOMA.

IlOUQUET

ROSA

3ANDALO

LILÁS'

ALFAZEMA

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 biuMéxico
A Federação dos Estudantes dirige-se á populaçaoi
concitando-a a suspender o pagamento dos imposto*
Declaração do "leader" revolucionario Viliareal sobre a politica

A

de seu pais

A Camara Corporativa

TaMVivol no esgotamento nervo*», ncurosUvnia e debilidade.
tttlirmt na frieza Intima, cm ambos os texem. Procure hojo mesmo ntti <\t<••;,-',-..

——I»
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O nosso governo manifesta seu pezar enviando
uma nota ao chanceller
Alvestegui

LISBOA, 2 (U. P.) — O artista cinematographico Henry
Garat, foi preso no comboio do
Pampilhosa pela guarda fiscal
quando accendia um cigarro com
um isqueiro. Interviram diversos jornalistas que conseguiram
a liberdade para Garat proseguir viagem com destino a Paris.

GOTTAS DE JONES

r

iii
Violento discurso do ministro Goebbeis

íl CATASTRÒPHE CAUSADA
PELA CHEIA DO HIO
CHDQUEYA

—'

ammmmmim

BOLSA DE NOVA
YORK
Portugal alarmado com a inva400.000 aeções vendidas
são do livro brasileiro A.
hontem

A reunião do Conselho ln~
ternacional do Trabalho

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
Repartiçãa
da
Administração
Internacional do Trabalho, o re¦presentante da Republica Argendisse:
Guinazu
tina sr. Ruiz
''Observo com grande satisfação que no decorrer dos ultimos
tres annos as relações entre o
continente americano e a Repartição Internacional do Trabalho
melhoraram apreciavelmente.
O augmento do numero dos
membros do Conselho de Administração intensificou o interesse da Repartição nos negocio»
da America Latina, sendo esse
íacto motivo de regosijo para
rôs. Não obstanle a melhoria registrada muito fica ainda para
fazer a esse respeito. Desejaria influir no animo do director
no sentido de que elle contribua
para o desenvolvimento da collaboração e exprima o desejo
de esconder os meios necessarios para a realização da importante tarefa".
O representante do Brasil, sr.
Mendes Gonçalves, fez a seguin"Relativamente
te declaração:
á projectada excursão do sr. Tixier pelo Brasil, Uruguay, Argentina 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 nações devem ter maior participação nas commissões de peritos
da Repartição Internacional do
Trabalho.

0 segundo anniversario da
victoria nazista

"~
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DE HOJE EM DEANT EN0S
ESTÚDIOS DA

RADIO
CAIUTI
AS GRANDES ORCHESTRAS

DO

CASINO BEIRA-MAR
JAZZ
TYPICA
REGIONAL
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MÉXICO, 2 (U. P.) — A Federação dos Estudantes reaíizon um meeting afim tle protestat* contra a politica do governo. Os representantes da Federação declararam que retiravam a confiança que
hypothecaram ao presiden-^
representante da United Pressi
te da Republica,
general "Vocô é
o unico correspondente
Lázaro Cardenas.
estrangeiro que merece confianFalaram diversas pessoas recomiiiondancio a suspensão do ça; por isso pedi a meus auxiliame arranjassem uma
pagamento dos impostos e a re- res que
Viliareal
cowsigo".
twra-da do dinheiro
depositado entrevista
"Todos os levante;
Alguns credores proseguiu:
nos bancos.
^pediram a immediata expulsão fazem
parte dc um plano geral
do ex-ministro Garrido Canabal que conseguiremos
executar e
e declararam que só a revolução completar em menos de seis mearmada poderia salvar o México,
zes, Dispomos de dinheiro nbunE A LUTA VIRA', AFFIRMA dante fornecido
patriotas
por
VJLLAREAL
mexicanos que contribuem com
MÉXICO, 2 (U. P.) — Um quantias entre um c dez mil
rídactor da United
Press fez: pesos.
longa viagem, cobrindo a dis-—jt.
tancia de oitenta kilometros de
terreno montanhoso e despovoacm ouro, platina,
do entre esta capital e a fazem*
antigas ou raoda onde estã refugiado o leader
dornas compra-se
revolucionário Viliareal que despelo maior preço. — Av. Passos
dc ha muito tempo procuram as
7-B _ Tel. 2-12G5.
autoridades.
O chefe da revolta tlísse ao

I

"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 TELEPHONE 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 deM oveis ?
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
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SECÇÃO

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

DR.
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DE

DIÁRIO

OUVIDOS,

NARIZ

CAPISTRANO

E

GARGANTA

PEREIRA

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

FOI ASSIGNADO HONTEM 0 TRATADO COMMER*
CIAL ENTRE 0 BRASIL E OS ESTADOS UNIDOS
Conclusão da 1." pagina

Stwi. .
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nAMiwfia s TM FEVEREIRO DE 1938
"JUSTIÇA FAR- Descascadores — polidore«;
de arroz

CEADA" *¦?
A União Federal em juizo — Deante da justificativa de um decreto do
Governo reconhecendo
"uma
parte da offique
cialidade do Exercito
permaneceu privada da
faculdade de adquirir
os requisitos para promoção por lhe ter sido
negada matricula nos
cursos" — os segundostenentes convocados recorrem ao judiciário

"FOSTER"

«e graiido efílolenci. w Dene-

Ilolament.
ricnnos, conforme o plano de pagaASSIGNATURAS
verlflcou-se uma diminuição do
mento concluído cm fevereiro de
consumo e dahi a suggestão felt.
IJraslJ o PurlugiU
1934.
ro sentido de promover molos que
Anno
FAZ DECLARAÇÕES O SR COR665| Trimestre.
15*
viessem facilitar a restauração cln
Semestre .. 30S| Mea
t>$
DELL HULL
Intercâmbio commercial brasileiro,
Paizes signatários da Convenção
norte-americano.
AVASHINGTON, 2 (U. P.) — Em
|
dera!
de
Portos, e » Republici
Conclusão da 3* pagina
Postal Pan-Americana
Ag Importa çõe.**-, rio café nüo de| suas declarações sobre o tratado
preparado, paru Nova mlniòseòti a referida Com- ollnaram
Anno
808| trimestre. 255 quo eslú sendo
materialmente, mas
I de reciprocidade commercial que
o
fcteniestre .. 4ó$| Mea
109 permit tlr, por nduptiiçiio, a do panhia com o reconhecimento dfl preço do produeto cahiu na realiI vem de ser assignado entre os Es—
cao'ta!. dade, o tjuo creou umn
contos de
transcrevemos, mals 40.000
porto de Hantos,
tados Unidos o o BraBil, írizou o
sltunçiV*
admiraízes signatários da Convença»
8
trata
da
n.
"A
artigo
O
(Inlu vcnla, o artigo da
Gaze- apesar de ne.çse periodo ter aquel. embaraçosa
as finanças do nistração dos dlreitos alfândega^ 1 secretario de Estado, ar. Cordell
Tostai Universal
para
la empresa realizado obras de p«*
ta", que é o seguinte;
"Agora,
Brasil, deaie da queda da sun rios, principalmente no que con.. i Hull:
"Vimos, em tempo, dar üm grito quena Importância.
que iniciámos a
Anno ..,
140*?| Trimestre. 40!?
abertura da estrada que se afasta
commercial.
balança
antecipacommunicação
á.
75$,
Mez
cerne
105 de alarme ao commercio de São
Semestre
j do mercuntilismo
Vamos agora levantar o vio quo
A BASB DAS NEGOCIAf;(-.K8
medieval, que cscia da« modificações a serem m j trangulava
Puulo
da Capital Federal para o vinha encobrindo alguns episodloi
o commercio do contiO tratado foi negociado, conu*
Telephone-*: 23-5913 — 23-5914 e seguinteo f:icto;
trodüzldás,
de ha cinco annos passados. O
se sabe, ft base do tratamento de
23-5915 (Rede dfl ligações Internai)
I nente, o progresso será mais rapiARMAS E MUNIÇÕES
A Dircetoria Fedejal dos Portes sr, Guilherme Guinle, que sub- naçfl-o mais favorecida,
d0 e o movimento ganhará impulcondu/.lnO artigo n. 9 ,eserva para ani- so.
ECrevera 500 contoP para a mani
Fredesr.
hoje,
cargo
do
a
estâ.
Estou confiante de que nossas
Os pedidos de asslgnaturas devora
segundo o Departamento do bo3 os governos o controle da ex- 1
fes tir. o ao er. Julio Prestes, no do,•tado,
t'a'vrico
antigo
Burlamaqul,
o
"conclusão
negociações com os outros paizes,
ft
ser endereçados (x S. A. DIAIUO
de que Bs
das armas e munições.
Ulo
Janeiro;
de
íoi
discursara
ctor
Lloyd
Brasileiro,
do
pbrtàçfte
que
que
encontrarão o mesmo espirito de
DE NOTICIAS — Rua Buenos Alconcessões de cada uma das na.
RÉGÚLAi*TENTOS ALFANsuspenso durante o3 quatrlénnioâ hum banquete offerecido ,*.o sr.
cooperação razoável paru o bem
res, 154. —- Rio de Janeiro — As
ções contractantes aos produetos
Washington
Luis,
Bernardes
Luis.
está
cobrando
Washington
pot
e
estar geral, cuja existência acabo
DEGARIOS
Por seu advogado, dr. José Goasslgnaturas começam em qualda outra só serilo feitas, segundo
ngora
um
multo
causa
dos
alto
dos
em
se
escândalos
Juro
que
O artigo n. 10, concernente tao* do verificar, da parte dos delega- bat, grande numero de segundost|ucr dia.
a regra geral, na ausência de condaquella 2.000 contos qur emprestou para slderações
envolveu
na
direcção
especiaes a «erem ©s- regulamentos alfandegários e fts dos brasileiros. Breve, graças a tenentes convocados propôz uma
a cr.ix.i da revo'ução de 1930. E
málslnnda, empresa.
formalidades e regras sanitárias, tnl programma do expansão, lan- acção ordinária contra a União,
Na Republica Velha, o sr. Bur- quem vae pagar qs-sc Juro é o com- tendidas a artlgog semelhantes df determina que
quando qualquer çnremos largo raio dc luz, que se- afim de lhe ser assegurada a prolamaqui ficou, portanto, lntplra- mercio de SSo Paulo, preclsamen- outros palaos". O seu texto nile dos
governos signatário.! assim c rá um clarão do esperança na tre- moção aos postos a que se Julgam
divulgado
serft
Saemquanto.
por
te
maior
victima
mente inutilizado. Mas a Repua
da revolução,
solicitar, uma commissão do perl- va econômica ambiente".
com direito, pela sua antigüidade.
blica Nova, que trouxe como pro- que só serviu para regenerar oa be-set poróm, que consta do uma tos serã nomeada Pam o fim du
CAIXA POSTAL, 911
Em um decreto do Governo ProIntroducção
Dando
c
artigas.
"regeneração
largas
quatorze
ao
sou
Burlamaqul
contentados nos
e levar agua ao enge"estudar
gramma a
do qualquer mento
as bases
visorio foi classificada de "Justiça
O
AIlTiriO
N.
1
DO
TRATA
PO
CÁMERINO, 55
ceremonia
RUA
pela
de
hoje.
nho
na
dos
magnatas que, ainda po?
Conclusão da li* pagina
sos costumes políticos e adminisslmlltw, Cnsa Branca, disse
lhes
ou medida
O artigo n. 1 consigna a vlgen- quarentena
o sr. Cordell Farceada", a permissão que
é a de que seja apresentado trntlvo.s", não podia deixai- de fa- cima, se fazem glor!flc.*ir publicadç Janeiro
Rio
a
as
conclusões
e
fazer
curso
suas
Hull que o accôrdo "marca a pri- garante a lei de
cia do accôrdo firmado em 1923, communicando
eríím substitutivo
ao projectò Be,, uma tentativazlnha de 1'eha** ment.. na cidade d0 Santos, 'proVl:a isto atte- meira
escolas
negação
matricula
nas
da
a*:j
dois
governos".
incondicional
com
tratamento
o
da
dç
*rbarragem
pedra
bllitação daquelle indesejável \que conguendo monumentos
a si
"os males cansados no com- terá
governamental.
a torrente de restricções crea- militares.
nação mais favorecida no que con- nuar
conflar.do-lhe uma novn pri os."
da
medidas
das
Interpcllado hontem, o sr. sonngem,
mercio
das
ao
resultantes
commercio
cerne
alfandegários,
nos
direitos
internacional,
Como sc vê, o sr. Weinselienck,
Justificando as Innovações creaíuneção
de
responsabilidadesanitário adoptndas".
como sejam quotas de importação, das
Henrique Bayma. a respeito, Transformaram,
Directo- dlreotor i* grande accionlsta das estabelecendo, porém, algumas ex- caracter
para aquelles servidores da lei.
assim,
licenças
de
oepções, quo nlio foram divulgaimportação,
s. s. não negou que se cogi- ria Tcderai dos Portos a em uma Docas de Santos, exercendo uma
controle o governo asseverou que — "em
O ARTIGO N. 11
de
cambio,
das.
Uma
dessas
combinações especiaes virtude da situação política e adexcepções pertasse de um tal substitutivo.
espécie de colônia correccional!. posição offioial c usufruindo asApplica o artigo n. 11 as dispo- de aduana e um sem numero
a
- Tudo depende da proxi- Como passarem*:, a demonstrar, o ceudenela delia oriunda, tem con- mltto nos Estados Unidos conceder slções
de mlnistratlva do paiz, anterior
tratamento
de
naçfto
do
artifícios
suffocantes",
3 do novembro de 1930, uma parte
ma reunião da Commissão — sr. Burlamaqul não *>stá aprovei- seguido e está conseguindo a ad- facilidades a Cuba.
mals favorecida ao thesouro de toAcerescentou que so caminhava da officialidade do Exercito per- /_-.
O QUE DIZ O SECUNDO
observou-nos — e da orienta- tando grande coisa no reformato- opção de providencias que ainda
dos os territórios e possessões, ma*
maneceu
faculdade de
mais vêm aggravar os oompromlsARTIGO
exceptua das demais disposiçõea para accordos similares eom quin- adquirir privada da
dada aos seus rio em que o metteram...
ção que seja
os requisites para promosos do Thesouro,
O artigo n. 2 determina que as Phlllplnas, aa lll*ins Virgin, Sa- ze outros paizes, sendo que alguns
trabalhos, nesse particular. Se
.'. Companhia Docas de Santos,
desses entendimentos seriam fir- ção, exigidos pela lei em vigor,
Praticados antes da revolução, nenhuma restricção quantitativa môa, Gitnm e a zona do Canal.
a maioria se iuelinar por um para continuar a acção do sr.
mados breve".
quer em conseqüência da agregaImposta
aos
nerft
artigo
Variai
referido
os
a
Contêm
o
produetos
seu
actos
em
do
que
sr.
Oscar Weinschenck
substitutivo do actual projee- VVelnschenck e praticar
ção dos respectivos quadros, quer
tiverem
sido
feitas
concessões
a
dainclusive
teriam
reservas,
SEGUE
seesse
determinado
peHOJE PARA NOVA
permissão
um daquelles
¦to. de modo a aproveitar-lhe proveito os actos de qne
lhe ter sido negada a matrilas
duas
nações
contractnntes,
Unidos
conEstados
YORK
Inquéritos
cxda
aos
respara
A MISSÃO SOUZA COSTA por
com que as commissões
cuia nos cursos necessários."
apenas as idéas centraes, este nhór não ousava assumir a in- dc
cepto
se
tratar
do
quando
aos
seus
ceder
syndicancia escandalizaram o
restrU
conseguiu, por
pr-*ore*ncias
proBUENOS AIRES, 2 (ü. P.) —
Deante dessa declaração do PoWASHINGTON. 2 (U. P.) — A
"Ksta
se fará. Caso contrario, o meu ponsabilidade,
termedio dello, a nomeação do sr. paiz. Conimettidos depois da re- cções de caracter sanitário.
prlos territórios e a Cuba.
Nas
círculos literários argentinos
missão
financeira
det
Publico,
dlda
dos
do Brasil, cheviolação
parecer versará apenas sobre Burlamaqul para director de Per- volução, com a cumplicidade in- dlspasiçSlo garante concessões taO ACCÔRDO DE 1!)!3
fiada pelo ministro Souza Costa, reltos da classe, os segundos-te- ha grando Interesse em torno da
rlfariag
do
niio
é
serão
annullaona
conheo projectò que já
O artigo n. 12 do tratado flctual deixa amanhã esta
que
consciente dos regeneradores dos
to-.
visita dos Intellecapital, com nentes commlsslonados, em nume- annunclada
ou prejudicadas pelas restricções transcreve as disposições equlvtw
cimento publico. Mas, como
brasileiros, qiie deverão emdestino a Nova York.
ro
superior
a
a cobrança costumes políticos, taes ousadias
duzentos,
recorredecretou
çtruaes
O
governo
contidas no
accôrdo d.c
não podem deixar de ser punidas quantitativas". Admltte quo tae* lentes
disse — concluiu o deputado de 2
barcar no Rio de Janeiro, a borUm de seus componentes, asse- ram ao Poder Judiciário,
por cento ouro no porto do
restricções
s£o necessárias em 1023.
do do "Campana", na próxima sediado pelos jornalistas a respeito
paulista — tudo depende da Santas, retirando as vantagens c reprimidas.
connex&o com o contrôie da oro AS FUTURAS RELAÇÕES ENTRS de
opinião
créditos e empréstimos decorgunda-felra, a convite do grando
a ser emittida pela deste sbre o porto do Rio de Ja.
ducçüo, da offerta ou da procura
"Critica", desta capital.
OS DOIS PAIZES
rentes do tratado de reciprocidaJornal
maioria de meus companhei- neiro, A16m disto, no quatrienpla
dos artlgo5 domésticos, d0 accorNo
n.
13
ambos
artigo
os
gode commercial hoje assignado, liSabe-se que farão parte da coVictor
o sr.
ros de còriirnissã.o
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UM GRITO DE ALARMA!

redigido com o propósito de solu
cloimr a sltuaçfto actual dessas tnxas, do modo a assegurar que as
concessOea alfandegárias não serão
annulladas ou prejudicadas Pela»
_lt0rnçõeB subsequentes das ref«!ridas taxas.
A ADMINISTRAÇÃO DOS DlREITOS ALFANDE'WRIOS

Peçam preços e explicações
a

0 DESTINO DA PROJEGTÃDA
"LE! DE SEGURANÇA"

ARLINDO G. MAGALHÃES

C0NFRATERNIZAGÃ0 ARGENVTÍNO-BRASILEIRA

Como serão recebidos
em Buenos Aires os intellectuaes brasileiros

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

NACIONALIZEMOS A NOSSA
DIVIDA EXTERNA

EVIIO

Aluga-se o da rua
do Carmo n. 66, Io andar, próximo á rua do
Ouvidor. Trata-se com
Sampaio, Avelino &
Cia., á rua Primeiro
de Março n. 98.

0 CONCURSO DO MELHOR
LIVRO SOBRE VIAGENS NO
BRASIL

Creando a Confederação
dos Syndicatos dos Empregados do Commercio

Continuam os trabalhos
da Commissão Julgadora

A "A. E. C." liquida o seu
empréstimo hypothecario

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

PARA HOTEL, COLLEGÍO OU CASA DE SAÚDE

PÍLULAS de bruzzi

Não tomou posse do cargo
e vae ser chamado por
edital

A ARTE DE EMBELLEZAR
¦ãm4-müi^/Ei>y
"

¦jjy'x,r-2^yi:.iyT>&
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Preparado maravilhoso para amaciar, asçetipar
e aformosear a pelle
0 LEITE DE BENJOIM fixando
íS„\«o po^rnesce
Extlnde arroz. V?«t,s'

gue as imperfeições da pelle, como sejam : pannos, manchas
do rosto, sardas, espinhas, cravos, rugas, queimaduras do sol.
0
LEITE UL
DF DENJUim
RFN I0IM é um Producto scientificamenV
LLIIL
t(J preparad0i de taMr* confiança 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

*HÊÈL'
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providencias ao superintendente da Fiscalização de
Sorteios, no sentido de ser chamado por edital a apresentar-se
á Superintendência, dentro de
30 dias, sob pena de ser demittido por abandono de emprego, o sr. José Cavalcante de
Albuquerque Wanderley, nomeado fiscal de clubs para a venda
de mercadorias mediante sorteio
e que ainda não tomou posse do
cargo.

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 Imprensa offereceram ao jornalista paulista Rubens do Amaral,
director da "Folha da Manhã"
Corri je a mais rebelde. E' um produeto de DE FARIA
e da "Folha da Noite" de São
Paulo e que se encontra nesta
& CIA., Chimicos-Pharmaceuticos. Rua de S. José, 74
capital onde se demorará ainda
Rio dc Janeiro
alguns dias. Ao almoço compareceu
tambem
especialmente
convidado o dr. Justo dc Moraes, director da "Gazeta de
Noticias" eleito para a Câmara
Federal por São Paulo nas eleii ções de 14 de outubro ultimo.
houve discursos, apenas
Faz das creanças debeis creaturas saudáveis e robustas — Facilita ' Não "toast",
um
levantado pelo dr.
Herbert Moses, presidente da
a dentição, nutre os ossos e vence as anemias
A. B. I.i ao nosso collega sr.
Rubens do Amaral, e á imprensa paulisla.
O homenageado
agradeceu, levantando a sun taRua S. José 74 _ Phone: 22-2247 — Rio -::— Ru . Archias Cordcito 249 - MEYER
ça á Associação Brasileira de
r' > Imprensa,,

PRISÃO DE VENTRE ?

PURG1NA ALFA

Tônico de Cálcio Ferro Phosphorado
Preparação do laboratório - DE FARIA & COMP.

panorama, veadem-se os últimos lotes e elegantes prédios, por preços
realmente vantajosos. Phone 23-4080 — Rua Theophilo Ottoni, 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 uma
lavagem apenas a palha fica luzente e sedosa.
Não confie o seu chapéo a ninguém.
Uma lavagem commum torna-o claro, mas tira o
brilho natural da palha.
u
Vende-se na Casa FREITAS COUTO & CIA.
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julgado o processo de!
Actos É Presidente é Republica Serádeserção
do Io tenente

Seja Amigo de ii

Decretos assignados na pasta da Guerra
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O primeiro anniversario da li- A ACPSp DE MATEnha aérea transoceanica
RiAL PARA A A»Ã0
«Condor-Lufthansa»
Interessantes dados sobre esse importante serviço
Um dos possantes hydros do Serviço Aéreo Transoceânico "Condor-Lufthansa", na catapulta do
"Westfalen"
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Ua poucas semanas a imprensa
mundial te*o oceasião do fazer reíercncias a" facto do serviço «e"Condor-Lufrc-o transoceanico
than?a". ter realizado a sua 50*
travessia do Atlântico Sul no serviço 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<iuello serviço aeropostal
iniciou as
silas carreiras rt-KUlares entro os
dois continentes, tendo sido oxeeutados todos Cs vôos com a mais
«stricta pontualidade. Nesse espaço de tempo, nenhum «Urazo foi
verificado na grando linha "Buetios 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, fileram a entrega de bubs malas
•postaes com bastante antoccdeiicia 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".
do
deixou
*>arte a preocupação de realizar
"ralas" esporádicos em condições
»xcopcionae». Os seus organizadores, 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
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MILITAR

Realizar-se-á amanhã, na
Directoria de Aviação, uma,
reunião da commissão encarregada de acquisição de aviões
escola e de treinamento afim
de emittir opinião sobre as
propostas apresentadas pelas
firmas Brazilian Tradding Co.
Sociedade Franco-Brasileira,
Casa Mayrink Veiga, S. A.,
T. L. Carnasciali e Murillo
Lavrador & Cia. Lt£a., e Souza Sampaio & Cia.
A commissão encarregada
de estudar o assumpto é constituida pelo general Eurico
Gaspar
Dutra, director da
Aviação Militar; coronel Amil
car Pederneiras, director da
Escola de Aviação e Antônio
Guedes Muniz; majores Archimedes Cordeiro c Leonidas
Cardoso -capitão Estevão Leite de Ptezende e Io tenente
Henrique Castro Neves.

1 Conferência IníêfSê^
fia
ripa tíe Hygiene MM
estrietamento

uma linha aérea
Esteve, liontem, no Ministério
regular, ern conformidade com um
horarjo prefixado o, em condições do Trabalho, em conferência com
do poder ser mantida por longo o sr. Agamemnon Magalhães, uma
tempo, o que. sem duvida, corres- commissão dos membros da Pripondo ás aspirações do commer- meira Conferência Inter-Americacio. da industria e üo publico cm ua de Hygiene Mental.
dos
geral.
! Segundo nos declarou um
Duranto esto primeiro anno, o membros, a commissão esteve comserviço aéreo transoceanico "Con- binando com o titular do Trabarcaliyoção
(ler-LuftUansa". o primeiro o uni- lho, medidas
para r.
co regular exstente no mundo, desse Importante cèrtamen, ligacomprovou largam -nte quo cum- daa directamente aos negócios daprju com fidelifl; a palavra quella pasta.
dada no inicio das suas actividades, isto 4. dotar oa continentes
europeu o sul-americano com uma
linha genuinamente aérea Bernanal. linha esta que. para o Brasil,
nüo deixa do ser factor especialmente
na sua vida
importante
econômica.
Vendem-se, urgen'nteressantes
Damos a seguir
dadoa sobro esso serviço cio real
te, os espaçosos preutilidade o grande importância.
dios á rua Almirante
<iue nos communica com a civilização occidental.
Alexandrino
ns. 768 e
No decorrer do um anno foram
778,
construídos
em
realizados 58 vOos entro Os dois
continentes. 56 travessias completerreno
de
55
metros
tas do Atlântico,
sem o menor
contratempo.
de frente. Chaves no
Entre a Allemanha o a America
n. 768. Trata-se com
do Sul foram pervoados 700 mil
kilometrõs, isto é. quasi 18 vezes
Sampaio, Avelino &
a clrcumferencia ao globo, sendo
quo somente no trecho transoecaCia., á rua Primeiro
nico propriamente dito foram porde Março, 98.
voados 170 mil kilometos.
O serviço
foi grandepostal
mente beneficiado com essa ligaciuo dieato Conrtor l.tcla. do Itio de Jasendo
ção intercontinental,
no c3Paço de tempo acima refe- neiro. consrratulando-se com a sua
rido, foram transportados
cerca direcgão. pela passasem do primeiro anniversario Ua
de dois milhões de cartas.
primeira
A directoria da Deutsche Luf- linha aeea do inundo quo resularmenle
eom
cruza
hythansa A- O., da Berlim, em data
o Allantico
do hontem. telegraphou ao Syn- dro-avjões.
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Um encanto para o
Um milhão de oltractivos. um mundo de suggeslòes, um diluvio de adornos e de cousas que tornom o lor cheio de graciosidade e ougmentom o belieza da mulher eslão reunidos no

ANNUARIO
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DAS

SENHORAS
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Um appello vindo do sertão do Ceará

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

A politicagem do
sr. Mario Camara

Pccciido5

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

NATAL, 2 (D. N.) — O jornal "A Razão", recebeu o seguinte telegramnia, procedente
de Pereiro, no Ceará: "O sargento Rezende continua com
ameaças aterrorizadoras á minha pessoa. Proliibe-nie de volitar a São Miguel sob pena de
ser chibateado. Percorre os sitios com soldados armados, forçando adhesões. Tvz os meus
maiores amigos assignarem um
telegramma, desmentindo a« minhas denuncias contra c-lle. Communique o facto a todo paiz.
O regimen é de verdadeiro
terror. Em São Miguel os interesses estão sacrificados. Peço mandar garantias pela minha
familia em tratamento medico
de moléstia grave, em consequencia dos fados de II de dezembro. (a) Severiano Sobrinho.
NOTICIAS MF.NTIROSAS CIRCULAM PULO SERTÃO
NATAL, 2 (D. N.) — }rem
causando a rnaior indignação a
attitude da Imprensa ofFnosi
procurando divulgar no interior

que o Tribunal Superior Eleitoral não concedeu a Força FederaJ por garantir a liberdade
do voto, nas eleições a se realizáreni.
AS ELEIÇÕES SUPPLEMENTARF.S DE HOJE
NATAL, 2 (D. N.) — Consta
que a força federal seguirá para o interior dentro de duas horas. A compressão exercida pelos elementos do governo nestes
ultimos dias assgura estrondosa victoria do Pai tido Popular-

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

co/aprS^
PD-OÒUCTO

os LUCROS da
CULTURA DA

GARANTIDA

LARANJA
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POR CONTRACTO

POSTOS ao SEU
f ALCANCE

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

NORMANDIA

DE LA MODE"

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 periodo de carência de 3 annos, os seguintes:
a) os que estiveram no exercicio temporário de funeções federaes ou se empreyarem 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, Consultivos, Penitenciários e Fiscaes de Contribuintes e outros constiuidos por servicos federaes, estaduaes e municipaes;
f) os funecionarios publicos estaduaes e municipaes;
g) os fiscaes de ensino, de clubs de mercadorias, de loterias e outro\ desinados a quac-squer fins não previstos, creados pelo poder publico federal, estadual
ou municipal;
IO os directores e funecionarios das Caixas Econômicas, Commissões de Compras, 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 fiscalizados 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 congeneres 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 inscripções facultativas
não estabelecidas, neste decreto á vista de requerimento dos
interessados, "ad-referendum" do ministro do Trabalho, Industria e Commercio.

PRESTAÇÁOaPAGARI
WEa ÉPOCA Mf

\lPRODUCÇAO

(GUINLE & IRMÃOS)
onde a Companhia d© Expansão Territoria»
tem vendido milhares de contos de réis d»
terras fertilissimas, havendo hoje uuitas chacaras em plena producção,
VERDADEIROS LEIGOS, das mais diversas
profissões, têm obtido resultados surprehendentes, SEM PREJUÍZO DOS SEUS AFFAZERES normaes.
Hoje, pelo novo

Piai Financial Citricola

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

Peculios faculiafiyos

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, receitas culinárias, penteados, adornos
em geral, conselhos ás mães e ás
jovens, arte applicado, musica,
poesia, contos,novellas, diálogos,
preciosa litteratura em prosa,illustrações, sports, cinema, calendario, um sem numero de curiosidades, todas de inestimável eneantomento pa*;a o espirito feminino.

cíTriculRjra

CífeiCOlA^

Instituto Nacional de Previdência
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Na Auditoria do Departamento do Pessoal do Exercito
foi hontem sorteado, na pro*
sença do representante do general João Gomes Ribeiro Filho, commandante da Ia Região Militar, o Conselho d<J
Justiça qne tem de julgar o
processo de deserção do fallecklo 1o tenente Antônio Siqueira Campos, ficando o mes
mo assim constituído: presidente, major Conrobert Pereira da Costa; juizes; major
veterinário Gonçalo Travassos da Veiga Cabral; capitães
medico dr. Bonifácio Antônio
Borba c Agenor da Silva Mello. Na próxima sexta-feira, os
juizes sorteados deverão comáquella Auditoria
parecer
afim de prestar o compromisso á lei.

/\REAS
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lovo Piano

Siqueira Campos

do Hospi- tenentes-coroneis ,'osé Octaviano
tJinto Soae», do Quadro Ordinário
cheAlcflf.-c,
tal Militar do Porto
nara o supplóriiéntar ç João BaTe do Serviço de Sauilo da 9" ile_ pista Maciel Monteiro desta quadro para o ordinário, sendo ciasçiíío Militar, idem da S* Região sifiçado no 2° R. I.; Os coronéis
do
Paulo, chefe
Militar do Sao
Pompeu Horacio da Costa 6 Bias
scrvic» de saude da 3a Kegião Comes Pimentel do
Q, o., para o
dc
director da Fabrica
-Militar,
sunpicmenta*- o Eugênio TromCartuchos dc Infantaria o servén- Powskr, desto Q. para o ordmate do Collegio Militar do Rio de rio, sendo classificado no 8» R. A
.lanoiro.
respectivamente, oi to- M.
Alegre); reformando
(Pouso
riente-coronel medico dr. Cândido no mesmo posto o com o soldo de
tenente:
da
oares.
Costa
Portella
2» tenento. 0 ]o sargento Quinuo
coronel medico dr. Alberto Mariz Pereira Madruga, do coronel
M.
dr.
medico
te-iente-coroncl
Pinto,
P. Alegre, c no posto immediato
lcPinto,
do
Castro
Julio Mario
o 2° sargento JOsé Lourenço
de
nente-coronel medico dr. Hermo- Oliveira do 20" B. C. visto cOricoronel
Silva,
genes do Queiroz o
tarem mais de 25 annos de servimedico dv. João Affonso de Souza Co e, finalmente, concedendo meHoracio
Ferreira, coronel pompeu
daihas de mérito militar a varips
da Costa, o reservista Álvaro de officiaes e
praças, tendo em vista
RcAlencar; classificando no 1°
o parecer do 23 de Janeiro do anno
gimento de Infantaria, o coronel em curso do Supremo Tribunal
Miguel do Castro Ayres; no 5o Militar.
dc Costa
Grupo do Artilharia
(ítalpü) o tenente-coronel Cyro
Vidal; no 3o Batalhão de Caçadores. o tenente-coronel João Isidro
Unlco Jornal de modas cdlCaldas; no l" Clrupo de Afobaria
tado cm portuguez. Cliegou
do Dõrso (Campinho) o tenenteo numero de Fevereiro, contendo as mnis recentes novidades do
coronel fCugomo Pereira do Almundo elegante. Preço 5S0O0. 1'elo correio 5SS00.
meida e no 5" Regime:.to do Ar—
filiaria Montada (Santa-Marla
R. G. do Sul. o major Antônio
— Unlco figurino semestral ediDiniz; transferindo do 1» para o
tado em lingua portugueza. Eso
Infantaria,
S° Regimento do
ta íi venda o n. VJ de 1930, contendo as novidades mals palplcoronel Josfi
Fernando Affonso
tantes dos paizes onde a moda pontifica, rreço: 85000. Pelo corPereira; deste regimento para o
relo 8SSU0.
quadro supplmcntnr, o coronel Alos
varo Agricola Soares Dutra;
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.
era ouro. platina,
antigas ou niodornas compra-se
Teclldos a Sorla & Boffonl — LIVRARIA ODEON — AV. RIO
peln maior preço. — Av. Passos
BRANCO,
157 — DESCONTOS ESPECIAES AOS REVENDEDORES
7-B — lei.: 22-42G5.
Nomeando,
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0 contracto para electrifica*
ção da Central_do Brasil
¦

¦
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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„
ma, director da Central do Brasil,
encaminhou hontem ás mãos do sr.
Marques dos Reis, ministro da
Viação, o contracto para electrificação daquella ferrovia.
Será entregue ás autoriAcha-se o mesmo assim redi-

NISTERIO DA MARINHA

dades navaes no progido:
"Submetta-ae á apreciação do sr.
ximo mez
ministro, instruindo com a inforO edifício do Ministério da
mação annexa da Superintendência
de
da Electrifioação, e com o parecer Marinha, cujo lançamento
desta directoria de que. tendo .sua pedra fundamental effeacompanhado de perto, os traba- ctuada em 1933, se recorda na
lho3 daquella superintendência, es- próxima
quinta-feira, e que,
tá perfeitamente de accôrdo com
construetores deveseus
pelos
chegou.
a
os resultados
que
ser entregue até o fim do
rla
Concluída a 1.» etapa da electri- mez ultimo ás altas autoridaficação, esta directoria tem o pra- des da Armada, somente o sezer de testemunhar O seu reconho- ra
por todo o mez de março
cimento ao engenheiro Benjamin vindouro.
dedicailo Monte, pela inexcedive!
Todas as suas installações
trabação com que dirigiu esses
como
lhas; direcção em que poz á pro- estão sendo ultimadas,
va. com os mais brilhantes resul- sejam as dos elevadores e dos
tados, o seu patriotismo,| o seu apparelhos de ventilação e asamor á Central do Brasil, a sua sim, durante o mez correntechnica. a
competencia
grande
be deverão estar concluídas.
sua energia serena e o seu admiO mobiliário, que lhe será
Graças
ravel espirito coordenador.
o qual já ha
a esse feliz conjunto de preciosas destinado, para
ver.,
Indispensável
da
dotação
dr.
Benjao
conseguiu
qualidades,
min do Monte vencer gálh.ardamen- ba, está sendo manufacturado
te a mais espinhosa etapa d.i cie- eni importante estabeleclmen
ctrifieação, fazendo assim jús aos to fabril e deverá ser enr»snc
melhores louvores desta directo- logo que se haja realizado a
ria e, por certo, á gratidão do po- ceremonia da entrega do men
vo carioca que tem agora uma baedificio.
sc segura para as suas esperanças cionado
ile melhores dias em matéria de
transportes suburbanos.
Não faça eeu negocio eem priE' de justiça que estes agradecondições,
cimentos e louvores sejam tam- metro ver as minhas
bem estendidos aos dedicados col- comprn.s de prédios, reformas, conlaboradoros do dr. Monte: enge- strucções, no nentro, bairros, tubnheiros Moacyr Teixeira da Silva, urblos. A Juros mínimos, a curto
Alfredo Kcmpff, Fiúza Guimarães, e longo prazo com direito a resRubens Vaz Toller, Djalma Fer- gafce ou amortização cm qualquer
reira Alves Maia. Ernani da Mot- tempo sem bonificação. Adianto
rápida. Tamta Rezende, Fernando Galvão An- dlnnelro. Solução
tunes, Tniilo Castello Branco, Gus- bem compro prédios para renda.
87, -Io
tavo dc Faria e Jorge dc Oliveira S. B08ELLI.
Quitanda
Tinoco. quo concorreram de mo- andar, das 10 ás 5 hora,*-.
do decisivo com » nua competencia technica c dedicarão ao servitechniço, para o feliz resultado a quo cimento dns especificações
chcr-ainos neste momento. Dentro cas do contracto, íoi o mnis preelles, porém, c justo destacar o cioio collaborador ila SuperintenMoacyr Teixeira da dencia. Nesse periodo de trabalha
i engenheiro
o Intento quo so estendia muitue
] Silva, que pôde ser cognominado
i idealista da electrificação. Este vezes pelas noites a dentro e pelo3
I cngenheirol desde julho dfl 1531 domingos e feriados, não limitou
| vem so batendo rom donodo pn- a «na nctivldadc «os importantes
• ra que se transformo rm renli- e complementares estudos n seu
dnde a obra que constitue o seu can*o, ainda achou tempo para, cm
i Ideal tffhnico. Os seus estudos es- conferências eruditas, fazer propa««
, poclallsados .• a ?*ia reconhecida gnr.da dn oh*n o que «C dedicou
> competência foram elementos pre- corpo e nlmn.
,tXFnça-se constar "» « de officio
ciosos de que a administração lann<*lmn referfilr»,
çou mão pnra orgnnizar ns bases dos engenheiros
desi da c^nrorrenda, ponto lnii*Ul des- „, louvores c agradecimentos
I ts memorável campanha. Duranto tn dlre.-torla nos termo» aqui <*o» penosos estudos para ertabelc- presto»".
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m w"cam tecto, im \

e sim uma venda

de oceasião determinada pelo
curto espaço de tempo para entregarmos o predio

\ KECEPTOR FEKjPnTO;

na impossibilidade de um aecôrdo com o proprietario do predio, onde tradicionalmente vem funccionando o seu estabelecimento com artigos de
VIAGENS - MONTARIA - PRAIAS - SPORT
CARTEIRAS para

S.Pedro.ÓO esq. de .Qurranda

SENHORAS

e outros annexos, annuncia ao publico e cm particular aos amigos e freguezes a
À voMagem do !»•
evp(Õo tnaUaroda dai ondoi titã hoje ao oteanee do fo*
dot, gradai â tocbníco maravilhosa do válvula *"Octod«*'
Philipi,

IMPORTANTÍSSIMA
VENDA DE FEVEREIRO

djxs

I

'

ít o dio-a ma Jor* a dot cldodit, fíTto» « Tâseodo» fòrtgínquoi 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»

onde é obrigada pela escassez do tempo, a sacrificar um stock fino e valioso vendendo-o com
grande dif ferança nos

«i?«o tm tfíaitatí^ '

/

aixKdum vamtagiw» oo '«rs»
octooi auita

ímmãi imHM.0,

le cete ate.
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Quasi se bateram eia iello

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

Interessantes revelações feitas hontem, da tribuna da Camara, pelo
deputado Campos do Amaral
Tu&p levava a crCr que o incidente havido recentemente, entre
o.s deputados
Lauro
ca,picliabas
Santos e Carlos Lindcribor^
so
encerrara com a declaração lida,
lia dias. na Camara, pelo "leader"
da maioria, sr. Raul Fernandes.
Entretanto, assim, njo acontccOdo
ra, e. hon tem. o sr. Campos
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 Faria Santoa — affirmou o deputado mineiro — este não considorou 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 Carlos Lindberg
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lonheceu. outrosim. que o aggredido reag.ra promptámente e quo
não pro?eguira no revido por ]h'o
terem impedido os collegas, Não
obstante de acedrdo com os imperativos de sua honra, aceitaria o
desafio, ma», não o movendo o
oüjo contra, o contendor e obtdocendo A sua própria formação ivoral 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 reeguardados, 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

111

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

Contra a «Lei de
Segurança»
iii

TOKIO, 2 (U. V.) — O gaverno nomeoti uma commissãc
pára estudar a possibilidade d*
realizar a fusão dns sociedade»
de exportação que negociam
com a Amerlci. do Sul, constituindo assim uma unlca organ'zação de vendas.
O oojectlvo principal seria c
de controlar '-S exportações
tecidos cie alagrxlão e.outroí artigos, evitar as restricções ícltas á Importação c impedir as
exportações exceSsiv.tõ,

0 novo regulamento da
Junta Commercial
O 1" secretario do Instituto
dos Advogados affirmou
ao
Procurador do Departamento
Nacional da Propriedade Industrial, communicando que, attendendo 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 regulamento da Junta Commercial.
Nessa communicação a presidencia do Instituto agradeceu
as referencias elogiosas feitas
pelo referido procurador do Departamento Nacional da Propriednde Industrial ao dr. Adamastor Lima. em virtude da proveitosa actuaçâo deste naquelles
trabalhos.

(íaráçao lida pelo dr. Raul FerTiradentes.
nandes no
pala.io
Entretanto, sem que sua attitudo
importar om qualquer
pudesse
desattençio para com seus illuse
tres pares que subscreveram
apoiaram aquella declaração, exi.
agiu do deputado Cario» LindenBUENOS AIRES, 2 ftj. P.) —
berBb um encontro pelas armas
da ofCensa Terminou empatada a luta em 12
para dcs.iggravação
e assaltos, entre os pesos-pesados
physica Por esto corr.mettida,
cujo revide uão pudera aquella Tommy Loiifrhran, norte-americaconsumiria
por lia ver sido lmpos- no, ex-campeão mundial dos meiosibilitado pela intervenção dos cir. pesados e José Caratoli, campeão
o argentino de sua categoria.
cümstantés.
O convite para
duello foi feito por intermédio do
deputado Campos Amaral o do ttr.
I.iiert Brigido. ex-prefeito de VI.
do deputado
ctoria, lextemunhr
",'ransmittido
Lauro Faria .Santos,
o desafio, o deputado Carlos LinSOMENTE
der.liorg nomeou suas testemunha»
o deputado Fernando de Abreu «
o capitão JOsn Lindenberg.
Magnífico
cs'«s no
Reunidas
Botei — prosegue o orador — as
twtcmunhfts do deputado Cario*
As do
declararam
Manterá os preços das suas lindas sedas
HndenbcrK
deputado l.auro Fnna ^'.inuiíi quo
seus bellos c finos tecidos.
áquoUe «.'firmara que n ofíonsa
Incriminada fOra utn gesto ínopi10 % mais barato que cm outra caaa
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-

Loughran empatou com
Cara tol i

DE TÍTULOS E
Ainda as eleições RESGATE
PAGAMENTO DE JUROS
classistas
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A expansão commercial
nipponica na America

Deputado Lauro Santos
l'í

¦¦!¦¦

TUDO VÁE SUBIR

Á Casa Waldemar
c dos

— RUA DA ALFÂNDEGA - 270
| B 270
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Novos e vehementes protestos de organizações politicas e syndicaes
1,:: II

Como se manifestam a respeito a Federação dos Marítimos e o ParAs organizações syndicaes o politicas do paiz
continuam a se
manifestar sobre a projectoda "lei
de segurança", combàtendo-a como cerceadora dc sua liberdade.
U l'KOXHS'1'O UO DAÜI1UO soCIALISTA
O Partido Socialista do Brasil
acaba dc lavrar o seu protesto
publico contra "a tendência escravocrata, retrogada
e libertlcida"
üo projeoto Vicente Rito.
Depois dc classificar dc "um ultraje á civilização brasileira" o famoso projectò, diz que elle, "lonuu garantir a
ge de estabelecer
segurança nacional, fixa como norma a mais completa insegurança
üos cidadãos que, uma \ez triumphante os medidas legaes indicacias, ficariam & mercü do arbítrio
do todos cs detentores do qualquer parcella do poder".
Kstuda a seguir o manifesto a
Iiüiabllidade das homens que pretendem furtar o Brasil tss contlngencias do determinismo hlstonco, para alflrmar que "com a approvação do projectò cessarão as
velleidadcs syndicaes,
cio düeito
de greve, o direito de pleitear melhorias econômicas, ficando os :-ploradorcs das posições
publicas
que sfto alimentados e bem pHg(*=
trabalhadora,
pela conectividade
armadas com todos 03 poderes para a pratica lmpuno Ue toda a
sorl* de abusos."
E depois dc
outras consideraçôcs conclue aquelio caloroso documento:
— "O Partido Socialista do B-asil consigna a sua vehementlssimn rcprovnçfo íi perversidade que
esta sendo concretizada
em lol.
paru destruir direitas cuja supprewfio determinou, c determinar\ sempre, em todos oa tempos,

as mais violentas c vlctorlosas rcacções."
iA.MIlKM A FEDERAÇÃO DOS
MARÍTIMOS PROTESTA
Os marítimos acabam de dl vulgar 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 flliados dos Estadas, para Justiflcar-se da attitude que tomou, por
deliberação do seu Conselho, de
franco protesto ã futura lei chamada 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!
as organizações
virá. neorrentar
¦syndicaes do proletariado ao arconclue o
bltrio policial, assim
manifesto:
"Collocanclo-se ao lado de todos
cs .adversários do referido projeeto de lei, a Federação dos Maritimos, 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 torrs», t n repulsa ã escravidão anaunil.táa,
Mas. se os nossas protestos, os
iiossos nppcllos «o bom senso dus
ooriagrcslftn não jograrom a nttenção merecida, nós «aberemas dellbemr para que «e nio extinta,
no Brasil, o sentimento do Ubcrdade."

< Associação dos Empre»

_

do
0 sr. Pinto Lima recorre ao S. T. J. E. contra a gadosRiono deCommercio
Janeiro
expedição de diplomas aos mais votados no circulo
EMPRÉSTIMO DE 440:000$00O
das classes liberaes
c
O st.

Augusto Pinto Lima, presidento do Instituto da Ordem
dos Advogados Brasileiros, acaiba
do recorrer ao Superior Tribunal
de Justiça Eleitoral contra "o r&-

'

I

Sr. A. Pinto Lima

TI

sultado do pleito, a proclamação
dos eleitos c a expedição dos respectlvos diplomas", aos candidatos
mais votados do circulo das profls5ôo3
llbetacs,
basoando-so no
disposto no artigo 4o do decreto
n. 22.DIO, dc 14 de Julho de 1933,
"serão oon.
quando e.çelarcco que
siderados eleitos representantes 03
com esta 'ixdlcsque, de accordo "maioria
absoluta
ção, obtiverem
de suffraglos, ou seja metade e
mais um da totalidade d03 voto.i
validos manifestados", oonsiderando^se supplentes os candidatos pa.
ra isso Indicados c que tiverem
obtido Igualmente "maioria absoluta de votos."
E argumenta s. s. :
— "Ora, nas eleições em apreço, íoram proclamados eleitos, cm
primeiro escrutínio, por maiorl»
votos, o candidato
absoluta de
Lourenço Baeta Neves, com sessenta 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. delegadas 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 primeitres
ro escrutínio, appareceram
cédulas em branco, correspondentes a doze votos para representantes, e nove
para supplentes, o
mais tres cédulas com deficiência
de votos, com apenas um voto
para representnntes, correspondentes, assim, a tres votos.
A totalidade dos votos validos,
manifestados foi, pois, do duzentos
c trinta e vim, quer para representantes, quer para supplentes. A
e
maioria absoluta de duzentos
trnta, e um, é de cento e doteseis.
este
Logo, quem não alcançou
"quantum",
eleito por
não foi
maioria absoluta de votos, nem k
totalidade
absoluta da
maioria
absoluta, nem a maioria absoluta
da totalidade manifestada.
n
Agora, se se considera que
maioria absoluta dos suííra.gla<>.
Isto 6, mais de metade da totalldade de votos validos manifestados, é. apenas, a maioria absoluta
em relação ao numera de cédula*
com votos, então, nesta hypothcss,
nfto foram eleitos, no prlmelrpo escrutinio, apenas o representante
e o supplente que conseguiram
65 votas, mas, tambem, os candid a tos quo alcançarem mais de 57
votos, Abelardo Marinho o Augusto Pinto Lima, pois que, em
118 codulas, tres não manifestaram 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 total
pagamento
de juros

Communico aos Srs. possuidores de titulos desse emprestimo que, das 12 ás 14 horas,
dos dias 4 a 9 de Fevereiro
próximo, será feito na Thesouraria desta Associação fl
resgate total dos titulos em
vigor, e o pagamento dos juros a vencerem-se em 28 ô<.
Fevereiro proximo futuro. Todos os titulos deixarão de vencer juros a partir dessa data,
Rio de Janeiro, 31 de Janeiro-de 1935. — ADELSTANO
FERNANDES DA SDLVA, V
Thesoureiro.

SOBRE A EQUIPARAÇÃO Dd
PESSOAL DOS MINISTÉRIOS
DA GUERRA E MARINHA
AOS DA IMPRENSA
NIO PODEI SER PROPÔS1
ÍOS PARA SUB-TENENTES
Apresentado em juizo
OS SARGENTOS PUNIDOS
uma queixa-crime
COM PRISÃO
Em vista dns graves exploraUm aviso do ministro
da Guerra
O ministro da Guerra dirisrju ao
r.hefe do Departamento do Pessoal
ilo Exercito o seguinte avro relativo d proposta parn sub-tenentos:
"Afim de sanar duvidas do
Interprei.aaaa.jao a respeito da exigència do
optimo
comportamento,
contida na letra "d" do art. 1"
do regulamento para formação e
manutenção de posto do sub-tenente. 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 approvou osso regulamento.
Deelaro-vo3 que não deyem ser
propostos para sub-tencntca sargréntòs que tenham faltaB punidas oom prisão ainda não cance.lladas de acefirdo com o n. 73 do
art. Cã do R. I. S. Cl.
Quando, entretanto. fOr julgado
chefes
pelos seus
immediatos.
merecedor da promoção, sargento nno nã° satisfaça eí>ta condição,
poderã. o commandante do corpo,
por via hleraréhioa solicitar fundamentalmente qno o presidente
da respectiva commissao do promoção providencia no sentido de
obter des.se ministério o cancellamento 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, 011trosim. qu» tia condições dn honoiabilidade do sargento atteatadas na proposta polo commandnnto do corpo attendendo A natureza
Sua notas dos assentnmentOg 0 a»
informações do commandanto do

ções que estão sendo alvo, em
seus ligitimos interesses, ou
mensalistas, diaristas, jornajeitos, serventes e trabalhadores
das repartições, officinas e dependências dos Ministérios da
Guerra e da Marinha, credores
relacionados na Divida Fluctuante, pelos decretos n. 24.584
de 20 de junho de 1932 e 23.298
de 27 de outubro de 1933, afim
de defenderem os interesses daa
classes supra mencionadas, .•»
Comniissão Executiva Fiscal, designàda pelos interessados para
esse fim, dirigiu ao Juiz da 2."
Vara Federal um processo iudicinl contra os advogados AuCarneiro, Paulo
gusto Accioli
l.abarth e outros, pela pratica
illegal contra os diréetores dos
supra ditos serventuários publicos.
,;
Os mesmos interessados cw.,
feriram ao sr- Manoel Ca-\Jo«t»
Nunes, procurador geral das «'ludidas classes, plenos poderes
sim restricçes, para nessa qualidade de representantes das
mesmas promoverem nerante «
Governo Federal rspectivamente,
perante os Ministérios da Guerrn. Marinha e Fazenda, o cumptimento e exectição da lei, iácitada, que lhes confere igualdades de direitos, garantias e
vantagens dos mesmos serventuarios aos operários da lmprensa Nacional.
batalhão (companhia no batalhão
isolado) n qne perienecr o parfron.
to. sobro sua conducla civil o militar. tTa nctjfio no «orvi^o c mrmn por quo no ronduz om rolado
no* (.eu* supenroj.
jf.
(n)
tlúcs."
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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
Secção de Roubos e Furtos

¦,,,'"'<
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0 Tribunal Regional proclamou hontem os
QUE'DA DE BARREIRAS NA
deral e Municipa

CENTRAL DO BRASIL

Domingo, 3 dc Fevereiro dc 1933

SEGUNDA SECÇÃO

vencariocas

As vergonhosas
da ficadas nas eleiçp

Jà foram entregues ao chefe de S>
(txilicia oa autos de inquérito ad•ministrativo a que respondeu. Pnà'o Valladflo e outros funecionarios da Secção de Roubos e Fur.tos da D, G. I.
Conforme Já é do dominio publico, o sr. Pedro VaUaüfio tOra
Só houve atrazo de
ladrão
aceusado
Germano
¦Rodrigues pelo
trens
de haver recebido diNo kilometro 329, da Linha do
i.heiro de malfeitores componentes de uma quadrilha de arromba- Centro, da Central do Brasil, proctores cie cofres, que durante ai- ximo á estação de Santos Duma.it
jgutn tempo, mezes atraz, andou devido no máo tempo, rulu o ater.
«gindo no centro da cidade afim ro na extensfto 'e trinta metros.
Por esse motivo o trem S. 1 che«le lhes facilitar a actividade criímucsa.
gou a Lafayette, com nma hora <
40 minutos de atrazo.
Segundo conseguimos apurar, o
— Tambem no kllometro B88,
fleletrado
Ur. Annibal
.Martins do
ramal de Marianna, na3 proAlonso, que presidiu o inquérito,
xlmldadés da estação de Edgard
r.ada apurou e nem colheu provas
sufficieiitcs que fai*am crer na W'i-neck, cr^iiiu uma barreira, interrempendo o trafego all.
prevaricação dolosa dos funecioPor esse motivo os tres S, O. 1
narios aceusados), apesar do csc S. O. 2, soffreram atrazo do
¦crupulo do critério eom
q-e pre- mals de,,um . hora.
cedeu ás respectivas diligencias e
A nrlmlnlstraç'o da Central teve
investigações
dessas conhecimento
e»i torno
tf o íacto.
•Bravíssimas aceusações.
Podoinos adeantar, entretanto,
¦que o inqunrito apurou, provadainpnte a negligencia c írouxidáo
«desses funccionarios no desetr.-peJibo de seus cargos, Innumeros
¦documentos de capital Importância
CAI ll «O TREM E TEVE A
mHElTA.
ESMAGADA
qno deviam ter andamento norní») 1'EHNA
« quo dependiam ainda de solução
Apresentando esmagamento da
¦do chefe do policia ficaram reti- Perna direita,
deu entrada, hondos, inexplicavelmente, nas gave- tem. á
noite, no
Hospital de
secretaria
chefe
do
da
da Se- Prompto Soecorro, Gumercino Satas
cção de Roubos o Furtos!..,
raiva Moreira, do 32
annos de
O processo que consta dc, dois idade, pardo, solteiro, brasileiro,
¦Volumes
6 acompanhado do longo empregado üa Prefeitura, morarelatório em que o delegado dr. dor á rua Commendador Pinto nu.
Annibal Martins ÀlonsO, estuda o mero 'J'i. Esse infeliz homem fôaprecia com elevação e bastante ra victima de uma queda de trem
clareza, todas as peças dos autos na estação de Pedro II, sendo no
a responsabilidade momento colhido pelo comboio.
«s define bem
A policia do 10° districto, tode cada um dos aceusados.
mou conhecimento
do doloroso
Embora não tenha ficauo apu- oçcorrido, registaiido-o.
¦fada, conforme dissemos, o conlino dos aceusados com ladrões,
o faeto da negligoncia é o sutficiente 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 casos, applica ao funecionario a peJin de demissüo,
O ministro da Fazenda, sr.
Muller Tio Bellens de Almeida, baixou, honO capilão Filinto
estã estudando o volumoso pro- tem,
a seguinte circular
cesso,
saberá por certo
punir
"Declaro
aos srs. Inspectores
com o máximo rigOr o referido
funecionario, que tão mal vinha das Alfândegas e Administra
servindo á prestigiosa corporação dores das Mesas de Rendas Alfandegadas, para seu conhecipolicial.

tos para as Câmaras Fe-

Emquanto a sra. Bertha Lutz foi er luida, o sr. Clapp Filho conseguiu dar mesmo o ' Io da onça"...
Os srs. membros do Tribunal Regional em pose§ ipecial para o DIARIO DE
hontem
NOTICIAS, após as sessões;

PORQUE PERDEU A LUTA,,.
"Dudú" foi aggredido
pelos companheiros!
OS IlOIS l-UTADORES FORAM
SOCCORIUDOS PKI-A ASSISTENCIA
Na ]uta travada, hontem. á noite,
como
entre Dudü e Holio, tevo
vencedor o seguindo, 13m consecompanheiros
quencia disso, os
de Dudú irritados com a derrota
ággrediram-no ao terminar o ombate.
Dudú recebeu ferimento no Iabio interior e escoriações
pelo
corpo.
Hclio, tambem sorfreu fractura
do nariz.
As victimas foram soecorrida»
pela Assistência.

Síáí.í

mm

seguiu ludibriar os pesquizadores,
mantendo-se em 4» logar na luta
dos vereadores da Frente tTnTca.
sendo assim proclamado.
Com isso, evidencia-se & necessidade de outros inquéritos
mais minuciosos, pois a fraude
oceorreu csualmente em outras
turmas apuradorus.
A 11" TURMA
Como correram rumores sohre
na
Uoasiveis fraudes existentes
11» tuma os srs. Frederico Süsíekind e Vicente Piragibe declararam que. a despeito de não terem sido pedidas, ss. ex. fizeram
verificações e exames periciaes
nos mappas reputados fraudulcntos, nada absolutamente encontrando nelles de anormal.

tm

NA ESTAÇÃO PEDRO II

Multo antes da hora marcada
para a primeira sessão do Tribunal Regional, o edifício do antigo
dc
Almira.itado regcrgltava
Já
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 popular. No recinto dos srs. Julze*1,
foi collocada uma ílla de poltronas ;-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. Moraes Sarmento, André de Faria _'ereira, Vicente Plraglbe, Antonio Nr>gueira, Djalma Pinheiro do An'Tade,' Amailo da Silva oliveira
Castro e Frederico Sussekind, ntem
Co dr. Haroldo VaüadOo, procuradc,- eleitoral.
Á ordem do dia annunclava a
mento e devidos effeitos, haver ls:: -ra das relatórios do3 srs. Vtresolvido prorogar, . por mais cente' Firngibe e Frederico SU_s*sessenta dias, o prazo de que l-.ir.d. O sr. Plraglbe, inicialmente,
Io de defendeu o seu relatório, jugge13 FOT
PRESO,
NESTA C.VIM- trata a circular n. 96, de
tt'.\I.. PEtA SKOCAO UK FiSCA- setembro ultimo, jã prorogado rindo que o mesmo fosse dlscuUao
nflo
I.IZAÇAo DB IIOTHIS 13 ESTRA- pela de n. 124, de 30 de novem- em primeiro logar. Com Isso.
o procuraUAS 1»13 F15UUO I>A O. G. I. bro seguinte, para o d-esemba- cr* cordeu, entretanto,
que iropoz o desdobramento
raço de cellulose importada pa- dor,
da se^ão, afim de que, na primeiInvestigadores da secçào de Fis- ra fabricação de papel, e
que
•ualiznção de Hotéis e Estradas rto
fosse conhecido o reladeve ser tolerada a differença, rator!r,parte,
sebre as fraudes nas apuraFerro da D. G. 1.. prenderam
mais çõos e, na segunda, o relatório »t>da rua Senador até duis centímetros, para
na hospedaria
entre
as bre a votação dos candidatos.
menos,
110
011
espaço
IPompeu n. ISO, o indivíduo Adol"Ma- perfurações das lâminas ou cliapho Casteüo Branco, vulgo
Volta o sr. Plraglbe a reclamar
rminlnha" nue ali se fazia passar pas daquella
matéria
prima, Prioridade para o seu relatório.
fior José Alves. Esse indivíduo, p-ermitiindo-se tambem que as O sr. Antonio Nogueira fez eanmpl >entretanto, outro não éra BcnRo partes correspondente? a essas tio,
brilhante expcs!ção
o autor de um crime de morte oi- perfurações se conservem adhe- mente fundamentada, terminando
"4
corrido no dia
de dezembro
preridas, por pressão ou outro qual- por declarar que o Tribunal resulultimo, no Café 21 Estados, em
cisava conhecer prlmplr" do
ás
ditas
systema
placas, tado e da
Hão 1'aulo, o qual est.-*. sendo pro- quer
das fraudes,
apresentando a solução de con- para depois extensão
cessado pela policia paulista.
Julgar o rclatOrlo rto
"Maquinlnha", segundo apurou tinuidade dc que cogita a nota sr. Pliaglbe e proclamar ou u<io
-- (a) os centlidatos.
¦0 dr Antunes, chefe da referida 231 da tarifa vigente.
Almeida.
Bellens
de
José
A sua proposta, depois de largo
«ecçllo policial, é conhecido desor' ' approvada,
•deiro que tem dado grande travotando
deb-'",
contra ella, os Srs. Oliveira Casbalho As autoridades bandeirante"., Além de servir na Força
tro e Vicente Plraglbe.
publica, como sargeito. e na Guar,
MANIFESTAÇÕES DA AS"Maqulninha"
rt-i
F.
M. I.
foj in.
Ni alfaiataria do
da Civil,
SISTENCIA
Vestigador da Ordem Politica
distribuição
e I.* R. M., haverá
Qunndo falava o sr. Antc-nlo
Snctal de SSo Paulo. üe cujas e*">r- de costuras na semana entrante
Nogueira, alguns assistentes, não
porações foi expulso _>or mão corr- na ordem seguinte:
a devida compostura,
iíortamento.
Terça-feira 5 — Costureiras guardando
pretenderam perturbal-o ceni exA viotlma quo ahateu. covarde- n"" 1.301 a 1-450 e alfaiates n.00 cia mações.
mente, á faca. na véspera de Va- 1 a 15.
S. ex. reagiu energicamente, retal, em S*lo Paulo, éra tambem
Costureiras | clamando providencias do pi-eMQuinta-feira 7
conhecida
na historia do crime
1.600 e alfaiates 11.'- dente, que declarou mandaria eva'
cono figura das mais Perigos.-!,-*. n.°° 1.451 a
cuar a s.la, se taes factos se reAinda hoje, o criminoso dwei* 16 a 30.
Polissem.
—
ri.8"
Costureiras
9
Sabbado
fceguir para a
capital
pau ir'a
*. .VT^-IO 1)0 Slt. FRE*f;m de ser entregue á pou^ia lo- 1.601 a 1700 e alfaiates n.°° 31
OERICO SLSSEKINP
ca* quc o eslá processai lo.
a 45.
Ao se annunc' ida a leitura do
relatório do sr. Frederico fc>uu.-<o
fclnd, a ermpacta assistência como
que congregada ficou em suspeneo. Um grande silencio dominou
então o ambiente, iniciando c st.
Stiífeklnd a leitura do seu relatorio, peça bem urdida, que horn»
sobremodo o lllustro magistrado <i
constitue um libello
tremendo
contra os nudficlocos falcatrueiro*.
Por cila verlflca-se que os autore3 materiaes e Intellectuaes d.i»
vereonhosa_ fraudes foram conu
o DIARIO DE NOTICIAS públiccrj
em primeira m&o Humberto Lage
Gilberto Mnrcollrio, Por-lnho Velasco, Pertha Lutz, Clapp Püho
Cezar Leite e Jayme Marques dp
Arfujo.
Os tres primeiros, os
autoref
MUDA DA TIJUCA — Informações com o Coronel
materiaes e 03 quatro últimos o.
Pin30,
á
rua
11
30
ás
de
10
e
e
nos
domingos,
Tadilha.
Principaes culpados, por l..5o que
si > o3 autores Intellectuaes da lato Guedes, junto e antes do n. 136, e nos dias uteis,
decorosa trama eleitoral.
com o mesmo senhor, á rua Conde de Bomfim n. 546,
O sr. Frederico Sussekmd se docaia XVIII, phone 28-9146.
teve no exame das prcva3 colrtl
dás contra os aceusados, iazendo
MARIA DA GRAÇA - - Com estação da Linha Ausalientar o maçlstral trabalho doa
xiliar no centro do bairro, bondes de Penha, Ramos c
Peritos, qu0 confirmaram InteiraEscola
existe
uma
bairro
Neste
Cachamby próximos.
mente
a cilpa' '.lldade
de Lage.
Publica modernamente construída. Informações com os
Marcolino o Portinho.
As falslflcaç6es qxi0 beneficiasrs. Magalhães, á rua VIII n. 119, e Nicoláo, á rua H
rnm Clapp
n. 4.
FUho, Ce?.9r
Leite,
Marques de Araujo e Tito Llvlo'
—
—
afflrmam os Peritos. íora*m dc au.'
No Realengo
FREI MIGUEL E PIRAQUARA
toria tio Lage e Gilberto MarcoPróximos á estação c da Estrada Rio-S.*_*auIo, com agua
Uno. Quanto aos votos a maU
encanada em quasi todas as ruas. Informações com o
appareceram para Bertha Lutz que
e*
Tenente Vaz, á rua Dr. Lessa n. 166; Athayde, ã rua
tes, fernm obra do acadêmico'Ve
Santa Odilia 11, e com os vigias, nos bairros.
lasco Portlnho, de cen.mum
accordo com Lago e Marcolino.
Depois de referir us antecediate3 dos aceusados, o sr. Su5r*.
kind, cntra no detalho do3
processos usados pelcv. íalslflcadoron
RUA DA QUITANDA N. 113 — TÉRREO
|
commctter
para
« fraude, oa quací
|

Prorogado, por mais 60
dias, o prazo para o desembaraço de csllulose

•*''17*ft*|«-i

SüsSB_Ei_____í ______ 1 _.

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

'

_Sf-'-!_____ V

ELOGIOS AO DK. FRUCT*
SO AttAGAO
Antes de terminar a leiti ujifcdo
seu rela'orlo, o sr. Frederlo
li
seltlnd enaltece a figura ao
do desembargador Fructuos-Jj |Unlz de Aragão, salientando'ri'':
esse magistrado, como llcot1.-CV1
dcnclado no inquérito, sahiii
feitamente
limpo do trlsfljjjlmc
episódio. Ainda cltcu, s.
contribuição
trazida ao prjj[
pelos depoimentos dos JornâJpu*? I

¦_***

A SEGUNDA SESSÃO

Der minutos apôs, foi aberta a
segunda sessão, essa extraordinaria, afim de que o Tribunal tomasse conhecimento do relatório
da commissão revisora dos mappas, constituída como se sabe, pelos juizes Vicente Piragibe e Djalma Pinheiro de Andrade,
Esse relatório careceu de importancia, por isso quo continha, apenas, o registro doa candidatos eleitos, depois de expurgados os votos illegaes enxertarlo3 nos mappas
da 12.a turma apuradora.
Terminada a leitura do relatorio, o descmbnrgador Soares de
Muura proclamou eleitos os candi

CONGRATUI.AÇOEí.
CO-ff O
«DIAUIO DK NOTICIAS»
O repórter do DIARIO DB NOTIOIAS, foi hontem felicitado peIos srs. Soares de Moura, presidente ao Tribunal. Haroldo Valiadão. procurador eleitoral e Fredeico Sussekind, pesldente do inquerito, pelas informações reputadas
de alto valor para a Justiça, forneoidas pelas columnas dest-e Jornal e, pessoalmente, pola contribuiQ&o do seu redactor all acredilado.
PROCLAMADOS MAS NAO
DIPLOMADOS
Apezar de terem sido proclamados os candidatos eleitos 30 poderS-o Ser diplomados npOs o recebimento, pelo Tribunal, da denuncia
nue o sr, Haroldo va ladâo apro-

D ASSALTO DA USINA MiRANDA, DE PIRAJUHY
A delegacia de Segurança de São Paulo empenhada em descobrir
os seus autores

- A deSAO PAUIO, 2 (União)
legada de Segurança Publica esta
trabalhando para esclarecer o asMiranda
salto oçcorrido na Usina
de
De facto, esta continuou a indiem Plrajuhy, na noite de 26
car-vos uni novo augmento do penovembro passado, no quul perceu baleado o caixa gerente Oscixi so, mesmo depois de te.rdes feito
Marcondes de Moura, de BO anno-! todo o possivel para evltal-o, tocasado, quo all trabalhava ha 18 mando remédios do varias especies, submettendo-ves a dietas riannos.
que vos fizeram passar
Naquella usina, que tem çran- (rorosas
de plantação de café e enorme fome, tudo, porém sem resultado.
Para que tantos sacrifícios desürea oecupada por cenna-laes, tra
balham para ma*._ de 3.000 colo- necessários e cuidados improficuo»
quando se pôde, sem incommodo
nos o camaradas.
Na noite d0 26 dc novembro foi algum, diminuir vários kilos d*
Iniciado o pagamento dos salarlt-t psso semanalmente, ingerindo toos dias apenas 1 ou 2 drageas
aos trabalhadores, estando pres-f-u- dos
"Neunzehn", após
as refeições
tes, ntóm daquelle caixa, os sr»
As drageas "Neunprincipaes.
Antonio Cândido, director, o enac
nheiro Pedro da Motta e um au- zehn", preparadas pelo celebre
medieo Professor dr. Hans Much,
xlllar.
A's 20 horas Jã havia decrescido com elementos naturaes. não são
o movimento dos colono., qu? nl' purgalivas, ma3 fazem com que os
voltem
a funecionar
iam receber seu dinheiro, re3íl1- intestinos
vendo-se suspender os pagamen normalmente, sendo, portanto, verdadeiras reguladoras do apparelh-a
tos até ao dia seguinte.
digestivo,
evitando
assim o acO director Antonio Cândido s*u- cumulo
cle gorduras supérfluas.
biu ao andar superior e o eiigf
Peçam literaturas illustradas e
nheiro Pedro da Motta e o seu
descriptivas ao Departamento
do
auxiliar foram para uma sala vl
zlnha preparar um refresco, p-ir- Produetos Scientificos, á Avenida
manecendo só o caixa Marcondes Rio Branco, 1*73-2", Rio de Janeido Moura, que gviardou 200 contai ro. e ã rua S. Bento, 49-2", era
Ü3 réis no cofre, collocando alndn São Paulo onde tambem se forne»
60 contos na gaveta de sua secre- cem amostras para experiência q
1$5Ü0 a carteira. As encommendit
taria.
Emquanto o caixa dispunha ai do interior poderão ser solicitada»
gung documentos em sila escrlvr.- por meio de sellos, enviando-sa
ninha, surgiram dois indivíduos mais 500 réis para o porte.
armado, de pistolas automática»,
Um delles, com duas armas c:n
punho, Intimou o caixa a levantar as mãos. O caixa não so Jntlmldou, agarrando os braços do
assaltante. Tombou, porém, mor*to, com dois tiros no peito.
Tre_ cmpreatdO;5, quo trabalha- TEVlí O PE' DIBEJTO VABADO
vam numa sala vizinha, ouvindo POR ÜM PREGO E FOI INTERos disparos, correram para o local
NADO NO H. P. 6.
Um dos assaltantes, lntrodtizlndo
a mão pela porta de accesso, aponO operário Renato Anevedo Mala,
tou contra ellea uma arma. lim
de Idade,
branco,
i*i"az tentou rp-^i* rats recebeu de 15 annos
um tiro. Deant© disso, fugiram brasileiro e morador á nia Dezcnove de Fevereiro n. 22, foi vltodos por uma porta lnte.nl.
Os nsciiltantes! que não conta-íctlnl£l' hontem, 6. noite, de um
VF--.1. com a reacção, cheios de te- accidente deveras doloroso. E' que
mor, fugiram sem levar um nl» tendo pisado num prego, que, em
uma taboa se encontrava cravado
ckel.
A Delegada de Segurança ]& de- em posição vertical, o infeliz meteve o alagoano João de Almeida nor teve o pé dheito varado d»
autor dp um r'>u;'n noutra fazên- um a outro lado,
rt.i daquelle município, Suppõe-sR
A victima foi soecorrida
pel*
que o outro assaltante seja o ln- Assistência, que lho ministrou o*
dlvlduo
José Jullo
de Oliveira, necessários curativos. Findos este*
pernambucano, que destpparecetl o menor foi internado no Hospiapós o crime, embarcando para o tal de Prompto Soecorro, onde s*
seu Estado.
encontra em tratamento.

O dr. AntoàJ# Nogueira, quan do Proferia o seu notável discurso

MATOU EM S.PAULO

Costuras na guerra

Terrenos Baratissimos

fi que ii pagam impostos municipaes
Prestações mensaes sem entrada
inicial, e posse desde a primeira
prestação

COMPANHIA IMOBILIÁRIA NACIONAL
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ACCIDENTE DOLOROSO!

3

Revclando-se um bom
camarada!
Offereceu-se para concertar a geladeira do amigo
"boa
opportunidade",
e, aproveitando-se de uma
carregou-lhe sete contos de réis
üm premio para quem capturar
o larapio

A policia do 7° districto acha- ®
se empenhada cm rigorosas dlllgenclaa, para a captura do lndlvlduo de nome Nagib Loando SUva, vulgo "Turqulnho", que dlUM OPERÁRIO. NA KSTAÇAO
Bendo-se mecânico e tendo cheDK LAURO MULLER, CAIU A
gado mesmo a exhibir um attesLINHA E TEVE AS PERNAS
tado de condueta de uma firma
DECEPADAS PELA LOCOMOTI»
da Paullcóa, conseguiu captar a
VA, MORRENDO IMMEDIATA»
sympathia do sr. Paschoal StaMENTE
nallo de Oliveira, proprietário do
Café o Bar Redemptor, sito á rua
Na estação de Lauro Muller, hondo Rosário n. 02, onde, tendo-se tem, pela manhã, veriíicou-sc um
offerecido amavelmente para fa- lamentável accidente, de que rezer o concerto de uma geladeira, sultou u morte dc um pobre opeallegando quo o faria por cama- rario. E' clle Antônio Ferreira, da
raclagem, aproveitou uma "boa" côr preta, com 28 annos de idade,
opportunidade e subtraliíu de um brasileiro, casado c residente na
cofre a Importância de sete con- Estrada do Guareriguê, s|n.
O infeliz homem, para mais detos de réis em dinheiro, Tendo
dado pelo furto, o qual se ve- pressa attingir a praça da Bandeicerca ra, pois estava om cima da hora
rlílcou domingo
passado,
das 10 horas, o proprietário do de iniciar o trabalho, saiu pela
Bar Redemptor, fazendo-se acom- cauda do comboio, sem, entretande um
panhar de um seu lrmao, dirigiu- to, se aperceber da chegada
so
immediatamente para a casa outro, ú referida estação, cuja lodcs irmãos João e Francisco Ble- comotiva o colheu violentamente,
A LIVRARIA QUARESMA, run rte S. José 71 c 73 eoinpra toda o qiml(|uer quantidade do
nam, residentes A rua das Arcos atirando-o de encontro no muro da
Urros, POR MAIOR OU MENOR QUE SE.IA, mediante prompto pagamento 6. vista. COMPRA
n, 5, quc, como companheiros ln- estação, para, em seguida, cair noIHIillotiicras sobre todos os assumptos: Dlrello, Medicina, Engenharia; romances em qualquer Ilnseparavei» de Nagib, deviam sa- vãmente na linha, tendo as roda»
giià; literatura de todos os paizes; obras clássicas ; edições antigas ou modernas; dlcelonarlos pordo trem lhe passado sobre as perber-lho o paradeiro.
tuguezes, francezes, Inglezes, allemães, liespanlióes , etc, ete. Emfim. qualquer pesson que queira
nas. seccionando-as !
vender livros procure a nossa casa, que scnl imme diatamente attendida.
A principio, João e Francisco
O infeliz operário teve morts
Blenam declararam náo conhecer quasi que instantânea.
a residência de Nagib, porém, deA policia do 15." districto compois, a indicaram como sendo no pareceu ao local c após tomar todo
Riachueio.
numero 16 da rua
das as providencias exigidas no caProseguindo em suas Investigações, so, fez remover o cadáver para o
o lesado veiu a saber que de fa- necrotério do Instituto Medico Lacto Nagib alugara um quarto no
sob o nome de
local indicado,
José dos Santos, mas, Já era tar"Turqulnho",
dei Nagib, o
qtie
lhe carregara os contos de réis,
desapporecera como por encanto.
As autoridades do 7o distrietos
No logar denominado Rio do Oulll
ouviram os Irmãos João c FranSão
ro, no municipio fluminense de
cisco Blenam, e. em seguida os
O lavrador João Aguiar GonçalGonçalo, os ladrões, por nicio do deteve até a tardo de ante-hon- ves, portuguez, com _13 annos d«
idade, casado, residente no Sacco
chaves falsas, penetraram no ar- tem.
Continuando, de Investigação em do S. Francisco, quando lcnhava no
marinho de propriedade de Osa
a policia descobriu
matto, deu um extenso golpe com
waldo da Costa Xavier, retirando Investigação,
"Turo machado que manejava no dorso
casa de unia namorada de
Quando se achava entregue aõs ®grande quantidade de fazendas,
qulnho", mas a moça não soube do pé direito.
seus affazerea domésticos, honcarregar
Não podendo, porém,
c nem pôde dar informações soGonçalves íoi levado ao Serviço
tem. á noite, a sra, Emilia Matodo o roubo, os larápios esconde- ore o paradeiro do mesmo. Nagib, do Prompto Soecorro de Nicthelaya. de 60 annos de idade, bran'Turqulnho",
ram uma parte no matto, para bus- o
que é um auda- roy. onde recebeu os necessário*
ca, brasileira, viuva, residente &
eal-a depois.
cioso larapio, já processado pela curativos, retirando-se a seguir
rua Senador Nabuco. n. 256. foi
victima do um accidente doloroA policia tendo descoberto esse policia de São Paulo, é aceusado para o seu domicilio.
Ropa Scapiu, branca, com 60 an- esconderijo aguardou que os me- de autor de um furto de Jóias no
sissimo em conseqüência da expio,
nos de idade, viuva, moradora á liantes fossem ali buscar o resto valor de cinco contos de réis, prasilo de um fogareiro a álcool.
Kssa infeliz senhora, qu» sof- rua Leite Ribeiro n. 40, em Nicthe- das fazendas, postando, oceultos, tlcado no Hotel BrasU, da cidade
de São Lourenço.
2* roy, foi victima de uma queda, sof- no matto, vários investigadores.
freu queimaduras dos 1» o
-[¦•cia madrugaerâos, foi soecorrida pela Assis- írendo fracturas do humerus e dos
UM PREMIO PARA QUUM CAbontem,
De
facto,
tencia e conduzidí ao Posto Con- ossos do ante-braço direitos, sen- da, dois individuos foram ao logar
PIURAIl "TURQUINIIO"
trai da praça da Republica, onde. do medicada no Prompto Soecorro onde estavam ns poças de fazenda
O sr. Paschoal Stanalle de OUJoão Dias da Silva, branco, com
fle da vizinha cidade, retirando-se, a oceultas, para ns levarem, sendo
os curativos
apus receber
vclra, proprietário do Bar Redcm- •IS annos do idade, Bolteiro, portumaior urseneln. foi internada no seguir, para sua residência.
presos nuando as retiravam, cn- ptor, acaba de offerecer um prena
Engenhoca,
residente
uuez,
Hospital do Prompto soecorro. da.
Tambem foi victima de uma volta-j em dois cobertores.
mio a quem conseguir effectuar a
cortava capim, foi atacado
da a gravidade do seu estado,
quando
queda, no morro do Céo, do que
"Turqulnho"
Conduzidos á delegacia regional prisão de
ou pelo pnr uma serpente, que lhe ferrou
A policia local tomou conliocl- lhe resultou a ruptura do tendão
a nu- menos Indicar com segurança o as
mento do facto e apurou a ca«ua- de Achilles direito, Krmelindn Fa- de S. Gonçalo, confessaram
presas na mão direita.
dizendo chamar-se loca', ondo o mesmo
poderá ser
liilade do mesmo. Cunio se vS. os rias. preta, com 89 annos do ida- toria do roubo,
SUva apresentou loco os symGonzaga c José de encontrado. O premio será
Luiz
Alfredo
pro- ptomas da intoxicação ophidic»,
fogareiros a álcool, constantomen- de, residento no mesmo morro, seno Silva,
porclonal A Importância quo por tendo comparecido no Prompto SoeIo estilo fazendo victim-as. Todo do medicada no Serviço de Prom Cirvnlho
Ambos estão «ondo devidamente ventura for encontrada em DOder corro de Nictheroy, ondo recebeu
.cuidado é pouc-o «om «jaaei peri- pto Soecorro c, npos, internada no
| do
pcrlpnso meliante.
ns injecções do soro nnti-ophimco.
Hospital S. João Baptista. ' processados.
|goSa, maclunasl
Daniel Fontoura, do DIARIO DE
NOTICIAS
Mello, de
e Santos
'Vanguarda", como subsídios vaÍIoíos para a elucidação da fraude.
Logo após, foram os trabalhos
suspensos, depois de ter o dr. Haroldo Valladão declarado quc, cm
vista de constituir o relatório do
sr. Frederico Sussekind uni libelle, s. ex. fazia na próxima segunda 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 presidida pelo sr. Viconío Piragibe.
Entretanto.
com o resuliado
hontem proclamada verifica-se qúe
apenas a sra. Bertha Dutz foi excluida. 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 Regional,
Assim, Clapp Filho. Bertha Lutz.
César Leite e Marque» de Anulo,
ao invfis de uma poltrona no futuro Conselho, sorâo seguramente
condemnados a cumprir pena na
Casa de Detenção.

HORRÍVEL DESAS»
TRE DE TREM

COMPRAM-SE LIVROS
ATTENÇÃO!!

ATTENÇÃO!!

Rua S. José 71 c 73 — Rio — Telephone : 22-6946

ROUBO DE FAVictima da explosão de UMZENDAS
EM SÃO
um fogareiro de álcool GONÇALO

FERIU-SE COM O MACHADO, EM NICTHEROY

Uma senhora de idade avançada dá entrada,
em estado grave, no H. P. S.

DUAS VICTIMAS DE
QUE'DAS EM NICTHEROY

PICADO POR UMA
COBRA, EM NICTHEROY
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Os Meus Segredos de
Belleza

«tf '¦¦-•'*¦

tf».vmrór,^

-.ho, Muiiotl.ocario
do neal
neto PortuKuez «jo Leitura. Gabi¦¦— Passa, hoJo
a data natalicia
«o sr
Jose A1Vfi8 Notto fj£ura
Ao destaque. noa oircuIo8 cinema'tfrgraphicos.
— Senhoritas — Mana, fjjiia
do
sr. Antônio Ferreira da
lano, filha do fallecido Silva: Klcommandante Luiz comes; leopoldina
ílã°i Rr' Lauro silva: Omada,
nn
filha
do 8r. Ma*rio de Souza Nu-

Installações da cidade.
Situado
em locai verdadeiramente
prlv,i..
".sado, o Balneário Atlan tio-,!
abrir seus salões. decorados
wM

mm d° Gilberto Troíàpow.1^;

Realizou-se hontem. ás 13
hora»
no ¦.Automóvel Club. o
«Pi danedade dos amigosainK,„ü flo
0 adnuratlores do maestro a. ViUa
__.„.
bos. superintendente da Kducagao
Mttiioa e Arti3„ca a0 Departa!
mento de i:duca:,-.0# Ca
Usaram da palavra oa
proresao.
Kelly Ven'1' '° filhC
T
Raul ,CeL9°
Pederneiras. José Brnndflo
o o homenageado agrradecendo.
Entre brande numero
de ue»soas
presentes.
n0i,íilm.se.
ir. ..Anísio
Teixeira,
«uilherme Fontai.*.hn. dr. proteSs0r
cor mu. o
üa Fonseca. fre]
pedro
^aziK,
professora Amaüta Caminh,
m«
Marietta William. maestro 'TÀ?Arminda
N«v«°A*-,rofe,!80ri*-*íme",a'
Oradia Santa
ãit
r6
Ágata.
Isabel Pires, cr.mmandan.*
te Serra, pr0feSSOr
Sylvio Salema
Gumercindo Jauiino.
—*Healiza-se, segunda-féirá
do corrente, no Beira-Mar" aia
C-i
sino o almoço
que os amigos
admiradores do dr. JrurUJo s *e

InANcoRA

¦^dásrelílis^^
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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 desencantarão 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—

*'estas

ret,0s,j0 pelo seu bilhante
concur.
so para docente de
Clinica ub*
tetrfcia da Universidade

Viajantes
_—Oheeraram hontem no aviflo da
ia de: f. . )isre, os
a>o SOut-ãi J0S6 r.mieiro grs \-^
Bom»,
l-n z Holzman.n e filho
Franz ir
saCd Nuelle e filho Fra*nzdé'p£
«nnguá o sr. Anhor Stutfield;
cie
santos, os ars. Carmello
Teixeira
Carvalho WiMia,m
11 '"i"*'* H
Sh'.
ii.
hhrotiana
e Franz liojzmaun

>AUDE E
BELLEZA
SAC)
'INSEPAPAVEJS

?^^^^^^

*. *

//
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\\

«iTmiub»Nrts
C4TtmUb.NrES ^L

reuur.

garantido contra todos os germens; ÁGUA HIGIÊNICAMENTE PURA; adoptado em
todos os departamentos do ensino publico; o mais recommeâdado é o de
2 E 3 VELAS
5
A' venda nas boas casas.
Fabrica — Phone 29-0241

e nomeação
sem eííeito na
É Limpeza Publica
"tornada

^pr acto de hontem, o interveiitor 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 ~ Antoniò
Lima e Féliciano Pinna
'Carvalho
dc
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 mesma

Bem com pouco
dinheiro!
SO' NA

to,

casimiras

nacio-

naes e estrangeiras,
um
PRAÇA
7|% ese-iiiun TIRADENTES
da rua LEDO
Hl
¦w
antiga SAO JORGE

8 hora.s _ Radio-Jornal, dlscos
e ".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 dansante. 21 horas — Onccrto
no
stutllo A. 22 horas — Jornal falaJo e musicado.
RADIO SOCIEDADE GUANABARA
8 horas — Jornal matutino. Discos. 9.30 horas — Programma infantil. H horas — Dlscos. Programma nomico. 13 horas — Programma Radio Mlscelanéa. 18 horas — Supplemento musical.
19
horas — Dlscos. Boletim meteoo.og.co. Varias noticias. 21
horas — Programma "N".
d* Alberto
cordeiro, com c'ementos destacadoo em nosso broadeasting.

lações nominaes do pessoai da Armada

Passou a denominação de
"Rocha
Miranda"
O interventor Pedro Ernesto,,
aísijyrvou um
decreto, denominando "Rocha Miranda" a secção de Honorio Gurgel da Direetoria Coral d* Limpeza Publica.

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 OhucaChuca. 18 horas — Discos. 18.30
horas — Chá dansante. 21 horas
— Metrópole Progrfusma.

"COMMIGO
E' NA
CERTA!"
1595 - 24
3140-10
2150-13
1420- 5
2316- 4

_tíiy
mm.

¦
• «.¦ ilü ~ CotnPra»> *c
Victor ou
SillAíd discos
1'arlophon, Uos seguintes numeros:

355 1.44
379 888
A. P. C46 N. O. 901
377 927
157 860

PETROPOLITANA
Cadernetas resgatada* hontem:

RADIO CAJIITI

12 horas — Supplemento musical. 17.30 horas — Transmissão
da "Noticia Portugueza". Jornal
falado e musicado. 18 horas —
Cajutl Jornal. 19 horas — Grande prograr-.ma Francisco Ai ves.

N.

L.

801
807
464
921

993

V.

j

870
952
231
395
443

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

CONSTANTINO
121
766
433
770
090

È BUCO i
de Tecidos

CULTOS E
CRENÇAS

20 — RUA RAMALHO ORTIGAO —
20

CATHOLICISMO
PESTA

(Antiga Travessa São Francisco)

o edifício dq ministério Convém se apresentar ao

wi-i i,,,H
._

, —.

"*"*

Adoçante original

para o»

Dlabelicos,

jife*

e fodas as pessoas
prohibidas de usaíem o assucar nas bebidase comidai.

Obesos

Maiureira. a Liga C[lthollc.,
Io
, Jesus. Maria. Josê. commemora
hoje .o, S0u no
anniversario. com
as, seguin tes ceremonias:
As G.30 horas, missa
em inten<*aO
soco., vjVOS; communhão
cios
&0ci0s e d0s candidato-:
i* fl t°S
admissao ^lemne do»
"lon.rs?
aovos .«'„'* ' sCb a
Monserthor Acliilies Paciência <•*•
MÓ,Jo

ESPIRITISMO

mo colherinNa d« chó de «nuca- commum

w—m»»*»',

SESSÕES l)E HO.JE
.
Mfca E. do Brasil, as ,8
hora,

"manmmaammmmm^mm

Chamado por edital a re- Pagamentos na Prefeitura

sssiiiíiir o carp

Ao delegado fiscal no Aina*onas foi remettido, pelo direetor
do Expediente e d0 Pessoal do
Thesouro Nacional, o
processo
referente á licença concedida ao
n-rente fiscal do imposto de con«romo no interior daquelle Estado.
Alfredo
Gaudencio ' de
Queiroz, e recommendando providencias afim de ser o mesmo
serventuário chamado por edital
a reassumir o exercicio de suas
funeções, sob pena de demissão
por abandono do emprego,
«
bem assim, de ser cobrado, com
revalidação, o sello da
portaria!
da alludida licença.

PUSTA uu rv. s. TJA w,,

0. G, da 2,* B, M.

i

Uma Sntcharinefo corr*»ioo,,do
MACUS { CKOOAI1IAS

NA MATRIZ DE INH 4.
UMA
Iteali-ia-se hoje na matri*: dInhaúma, grandes festejos.
tJ*,h;,n
do-s« jiara isso em ©laborkçao
d
Programnia.

Jeve inicio liontem. As lOAb
liorns. o triclüo preparatório
da
U-sta de Nossa Senhora da Lui
promovido por iniciativa da Lig-,
O director da Aviação Militar Catholica do Alt0 da BOa Vista.
O triduo
será.
frenera! Eurico Garpar Dutra'
pregado
por
monsenhor Gonçalves d6
determinou que todos os
ReZ6noffici- do.
aes de aviação em transito
Sao .Paulo, ou que |á for/im por HUUMJADE NOSSA SE.M-OK.l
UO AMPARO
serviço, convém se apresentara
<li:m Cancailura)
ao Quartel General da
PcMcJos Ue Sfto Sebastíno
2." Re--,So Militar, bem como
festejos externos
os perten;.ya
centes ao Nucleo do 2.» regimen- nam realizado» no dia 27nue devndo corrente niez em louvor,
to de Aviação
ao glorioso
q„e de lá se
afastem. Esta ordem foi
SebaEt'íio. em virtuK?'
f'°
do máo
stva as guarnições dos exten- de
tempo, foram transfeaviões riOos para hoje.
em viagem nas linhas de
¦VA
MATHIZ OK s, llVl7l G0N.
Grosso. Goyaz ou CtiryfibaMatto
Sfc
Z.VCi.t DIO MADURBIfiA
¦¦esta
gundo a determinação do
d» 14» anniversario da
general Gaspar Dutra.
h
Catholica Jesus.
Maria e
(f-.ba

ãfácefiarinetas

^v[r"~ •*«— * - -'Ik^MSMiaM»^

P.

884
376
582
093
935

ÍSP0RTIVA

Tecidos

ideado cíieíe do archivo
da Limpeza Pubfíca

rs>-

RADIO

A POPULARISSIMA

BA EDUCAÇÃO V

— 200:00(1$ — S. Paulo
-- 80:000$ — Rio
— 10:0003 — S. Paulo
—
5:000:? - Bello Horizonte
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$ — DÍviriopolis — Minas
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." premio.
Aos bilhetes terminados em 2
cabe o premio de 40ÇOOO.

11 horas — Dlscos. 12 horas —
Intervallo. 16 horaa — Retranamissão do Jogo Boca Juniors x Palestra. 19 horas — Discos. 20 horaa _ Regional. 20.15 horas —
Musica norte-americana. 20.30 horas — Orchestra. 20.45 horas —
Solos de vlolOes. Canto. 21 horas
— Programma
Verdeda Rede
Amarella. 21.30 horas — Programma de PRD 2, Radio Cruzeiro do
Sul do Rio de Janeiro. 21.45 horaa — Programma de PRB 6, Radio Cruzeiro do Sul de Sâo Paulo.
22 horas — Orchestra Columbia.
22.18 horas — J. Fonseca-J. Ramos. 22.30 horas — Boa noite.

IVlol I fcy sem compromisso. I

0 sr. Director do Pessoal da
Armada mandou dar publicidade
as relações nominaes dos Officiaes Superiores e subalterno»
dos Corpos de Saude da ArmaVae ser construído nos
tia e de Intendentes Navaes
qne
ainda não
terrenos da área do
téem
commissões
fora da sede cia Marinha, isto e
Castello
fora desta Capital, para os fins
Esteve- honlem, pela manhã,
do artigo 143 do regulamento
na Prefeitura, tendo conferendt Promoções, na Armada.
ciado longamente com o sr Pedro Ernesto, o sr. Gustavo
Capanema, titular
dn
da
pasta
bducaçao.
O
ministro
foi acertar com
.
interventor no Districto Federalo
a compra de uma
O interventor
dos
quadra
no
Districto
Federal, por decreto de liontem, terrenos da área do Castello
afim
de ser ali construído o edinomeou n auxiliar de nliarmacia da Directoria de Assisten- ficio do Ministério da Edu caço
cia Municipal, Benedicto Eti-lálio Leonor. para o cargo de chefe do archivo da Directoria Oeral de Limpeza Publica.

10202
12995
16134
7155

RADIO CRUZEIRO DO SUL
DO RIO DE JANEIRO

DIZ 0 JÜQÜINHA.

CHE0UES

Dado á publicidade as re-

VESTIR

Facilita-se o pagamen-

9 horae — Jornal da manha.
0.30 horaa — Hora Infantil. 11
horas — Jornal do melo dia. Supplemento musical.
12 horaa —
Programma Case. 10.30 horas —
Tarde danaante. 10 horas — Discos. in.30 horas — Curso mu3ical. 10.45 horas — Dlscos.
20
horas — Chronica sport!va. 20.15
horas — Dlscos. 21 horas — D.'s-

RADIO CLUB DO BRASIL

flLFMimiRIA ESTRELLH DflLVH
ma-rnifica
orehestra.
Napoiefto
Ta vares.
Hoje. na acoíào terrestre da rua
Salvador Conéu não haverá festa
dançante á noite.
Cnaino Balncnrlo Allontlco _
Ultimam-5(S o« préparotlvot
eis elesantes o animadíssimos rara
bal
'es a fantasia no Casino
Kalneario Atlântico no pst. 6. e-m
Cona¦jabana o dispon.lo
dns mnis mo¦J-Miar.
lu.Mio--.aa 0 confortável:

RADIORIO

COS.

0 maíeriaí necessário ao Loteria Federal ilo Brasil
ltesumo dos prêmios da extraMinislerio da Jysíioa
cção n. 217, em 2 de fevereiro
de 1935:

-®

Programmas para hoje:

-«?=

Fluminense V. Club — E* finalménte. hoJe. que orn seus iuxuosoa salúrs o FiiiiTiineiin,. F
C., reallía a sua tao es,ptvjda
matinée "Odeon".
'1'iJuca
inala club — O .'Ijuca
i'enn;s Club fará realizar, hoje'ias 21 às Í4 horas, uma
|(n**ònu'iio festividade carnavalesoa
um
homenagem a Imprwnsa ca :ocB
As dsansa sei'5o inipsulsionuu.i»
"Ja-xz-barid"
.Pela aplaudida
c«
'Napolcflo Tavares, da Uadio
u'_y.
r:nlt Veiga.
Serilo sorteadas quatro vaiioius
lembrangas
etitre os
.*iiru*i siafl
nociacs. sportivos c rtriiav,, c.<iu*,
e entre o3 pnotograpnos Poente- L AB. RAUL L€ ITg - Pto
i encaniadòrá reunião daiisante
l*lul) Ceiifral — A direcrjr a tio
Club Centra) dc Nictheroy, •»••>.
mover hoje, em sua sede uma tes- cí terr os
ta dansante.
Em tranca
<lul» dc «Ho üiristovoo
— •<°''o Bonito convalescença, o sr
iteulua-se hoJo. no club cie S3o
de souzn, deixou
o
lospitnl de Prompto Soecorro r0.
Christovão. « festa úan-n,,^ „ü^ eolhendo-se
a directoria do ciub otte-tíca
â
u-,
residência.
i^.
cronistas carnavalescos
da
nn- ['ailecimenío*
prensa, que tCm sido indiscutível,
mente Oa maiores factores
Falleceu em Juiz de Pura vide exj.
to do carnaval saiiolir18tòvèn'Bo.
cuma cie „„, t-ouap.so
„i;,i.;1,.0. ,,
A festa terá inicio as Jl i,u-.l;,..
¦'; Dja-I.ma Ra'-ello de \'osoòi>
tocando
uma
excellente oraiit-b- «çl oa. do conceituada familia
rto
tra.
America v\ ciuii - u Dopartumento tíociai do America i,\
laiuto cumprimento no seu ciu»
pi*<^
¦rra-n-ma,
organizado espocmimeii1*0 l*ara o Carnaval. rarA
roai|ziir.
"as S fts 12 horas, cm sen
fc irina.
•io. uma balia resta,
dedicado ao
0 ministro da Fazenda soliseu titiaürr, infantil e aon
riiiiò* citou,
(los- seus associatioj,
no seu collega da Justiça
A referida fb .a Uri ubriltia.i- providencias no sentido dé «er
'Hüa com o con*. u*v0 ao -jnzzcommunicado á Commissão Conbti.nd" Turunas de Bòtarogo
ha. trai de Compras quã:es as imrendo farta dlsiri-búlcao da brinportançjas que poden. ser disíUt-tlo.H car* n valescos.
pendidas pela mesma Comnii**.
O C. uanu ciub e o odmnVal — O sao, no corrento
anno, com
a
tradicionaj baile de éáriiavai ot.
ácquisição d€ material
ferido peio city Ban|t
permac)ub
•seus assooiaJos o respectivas ^ nente e de consumo necessário
ta- ao serviço do
•nilias. será realizado oste
Ministério a seu
anno
no amplo 0 luxuoso saiaò do les- cargo.
tas üo Edifieio Rex, no sabbado
16 de fevereiro.
^1BÊ^lÊ,ll^l,m,l,,^éÍm^Am9mÊmmmmmmm
C. H. llotiifoKo — Está. marcadará para depois de amanha terçateira, a primeira batalha
dü confetti da sírie que o Club Ue
Regatas Botafog-o
fará
realizar
**'nkJ 3a rua Salvador CorrCa.no |
A cie terou-feira será em
nagrem ao Fluminense ir. homec. « I
do C. R. Flamen-fo, toca'ndo'
a

RADIO

Directoria.

HEM0PPACIAÇ
ATRAZOS
COLICA^

^ REGULARIZA
4^ AS FUN,CO~ES
g* FEMININAS

¦'¦•¦'''::':'*Br**fc-^
____W_9__*
*"'¦'-¦¦'•'.+
AH
H
•:•:• -¦¦m\^-'mm^-.-Wy--mÍÁ-m^% ••:•:•:•:••¦ «HH
H

um bom filtro
MEIO DE TANTOS...
tivesseis dc escolher
amigo
MEIO DE MWITOS..

Homenagens

HilvíMtMD:
ÍPtftOÍJN

•y:::>-y*-^

Escolhei
M] NO
Como se
oro bom
:
NO

Por Luiz do Barros, orientado!
0s
scrytcos de direoua'o.
para uma
f Ncscimento
dlstincção o elegância.
a ''a dn
corrente reservando-ãe
destra lá as
Acha-so
enriquecido o lar do <¦¦» »>esas.
j
¦'
Rema intensa -unosi&f!
timado clinico do Riachuelo. or.
m':
J. M. Carvalho Júnior e sui e«- en, nosso, eirculo3 SOciae3
por
ossa noite do carnaval no centro
posa. d. MafTa da Gloria Care.u mais
de Carvalho, com O nascimento ne como aristocrático da cidade bem
pelos demais baiíos
seu primogênito, que na via ba*
rito levaci.^ a eítcUo „0fi que «*.
dlag
pt-ismal receberá o nome do Wei- J*
e
a
do
marco.
lys.

Senhoras - d. Olsra Braga o6
Castro, esposa do sr.
peric*ies
-los .santos Castro;
d. Osôariria
Ferreira Chaves de Souza,
Osposa
«o sr. Fernando da Costa Souza;
u. Rita Bastos, esposa do
sr. Damel Basto» Filho.
Senhores — i>r. Francisco
a„
o rosto cuidado- I| Almeida
Bastos, dr. Brito silva
LAVE
samente, com água e ür. Aristides Fernandes
RamOa
«abão fino, pelo menos ir. Uernartlo Carmo, capitão Luu
Vlvano. coronel Jo/io Dapt|Sa
BriUma vez por dia.
to capitão
Jacintho
Coiiç/alvo*
.-creu-a,
Se a sua pelle. porém, é
tenente Eugênio n. Ribeiro. Olavo Torres,
tnuito secca, será conve- ao
guarda-livros
Bano0
d0 canada; Franniente fazel-o apenas duas cisco Dias R0al
do Amaral Luiz Pe.xoto, escriptor theatral
Tezes por semana.
e dr. F->rE' a vitalizaçâo scientifica,
naftCto Antunes.
Em seguida, banhe rapimoderna, das cellulas ca—- Ocorre, hoje. o natalicio
damente o rosto com água capitão
<i-,
pillares, forçando a sua raRaymundo Martins Rei»,
dio-actividade numa juvenfresca, enxugue-o, compri- do commercio dosta capitai.
tude permanente : remédio,
•*— BugreiilO EcnmmJeK
mindo-o com uma toalha voira
âc Oüalimento, tônico biológico,
_ A data n0 h0j6 reíTi3ta
a
macia, sem esfregar, e ap- passassem
antyceptieo,
do anniversario natallmicrobieida,
contra CASPA
plique-Ihe então um cre- i cio do pharniaecütico BSufferiio
E AFFEFernandes do Oliveira soejo
CÇOES do couro cabelludo,
la
me próprio para a limpe- importante
firma Campos FJeltor
para todas as idades Ven«a da pelle.
& Cia., desta praça.
de-se nas boas drogarias
Nas suas outras abluções,
—- Faz annos. h0Je. o sr
perfumarias e pharmacias
at.
use água fresca e uma lo- Pinto, nosso collesa de imprensa
desta cidade a 10SOOO. A
o estorcado rédactor de "Jlunno
Pharmacia Minancora
—
ção ou creme para limpar Clinico".
Joinville — remettc 6 frasbem os poros.
— Anniversanou, a 31
cos por 50$000.
ao meu
P. passado, tendo por isto réoàtiiJean Harlow
do as tellcitacõos das Pessoas aP
suns relações de amizade a
ex,m. Bodas de
prata
(Tcrea-felra: Shampoo nara os ara. d, Anna Stocklor do Queiroz,
esposa
cabellos Lomo-1'Iatlna).
do sr. A. M. de Queiroz,
Acha-se
festa
em
o iar do casa|
o progenitora do sr. Antomo
SW- professor dr. Bento Ribeiro
okler de Queiroz superintendente
o0
Castro 6 sna exma. esposa dona
do Instituto Mineiro do Ca/e.
Carlota
--ue
Rtbei*ro
ne
Castro,
-— SeuhorKa Ruth
h-.Anniversarios
doH sant,,» _
vOom pasaáriis suas bodas
annos, amanhã, a gentil i0. Je
de
[Faz
Prata.
O
dr.
iieni,
nhorita Ruth dos Santos, filha
llibeiro
u^
Fazem annos hoje:
tja
Uastro
e
que
uma das figuras fl0
Senhores — Dr. Luiz Augusto | viuva sra. Maria Alves doa San- 'eievn em nossos
meos sclentirito3 que ne*=se mesmo dia ee t.rj.
n.umond, dr. Vivaldi Niemeyer
;'nará.
cos
sócia
e
e
, reeoerâ de seus uinoiva. <j0 ar. Irenarcho Mendr. Carlos de Castro Cunha.
números
air.:go5
df>s. irmão do nosso comnanhmro
e admiradores.
—¦ Completa, hoje, 0 sou
\ tia provas d0 juota sympathia. por
quinto Indalicio MenU-j****.
tão cara data.
aniversário natalicio a menina
leda. filhinha do commissario
\
K' unia data de «randes
«
de Noivados
justas alegrias pur.i quantos tom
poficia sr. Martins Vjdai 0 do
sua
d ventura de conhecer o distineto
«sposa d. Clotilde Martins Vidal
Contratou casamento com
n «o. casal. Em signal
conhecula parteira diplomai.
nhorita Diva Franca, filha
de regosijo por
do R,
esse acontecimento sera, celebrada
Arthur
França,
- TMncorro hoj6
funecionario
ná
Qa,a naU. Central do
Brasil, o ,r. Moacyr boje as 11 horas. i„i«Ea eln acg.*lo I
««ia do sr. Joa0 dr a
Cruz Coutitle erajas na igreja do Santo
lsuaclo, á, rua de S. Clemente.
|
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CASA ESPECIAL DE ÓCULOS E PINCE-NE2
ARTHUR JACINTHO RODRIGUES
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DEZ - SEGUNDA

^^¦n-t^rtimni^HhinWtynnrrnv-t11inn,

:*

Am°r á V^d^
ls 20 hor"1'0.10'
>e Aà 2flmÁ Grem'° a- G' CeiesFcd«r-":ao E. dc
aman,'5 na sstado Lhrf-as:
Pre Pit„fn aspagas
Prefeitura
seguintes folhas IG REJA
E VAvennn.
de vencimentos:
Professoras
JVEIVSE — TRABALHOS
DA
SEMANX
tr

- A'8 9 *°™* - Esn.cipai — Pessoal opvrario
das tudo f- ?
Escolas secundarias
Geral do Deu,r'n0T»a,! U'15 ~ c»"° Ensino e Ensino de Extensão
!?
DMiferS^ ^ Central* P"loE
dos serviços

-7ZVLEsml? Dram'^a
annexos

da pessoal
Detona de AtCsistenc"
Estação Central de Botafogoü
_
Andarahy da Diretoria
Geral
de Limpeza Publica.
NÇTA - Deixa de
ser an
n.unciada a folha
do
pÜ
operário do Instituto
de Educa
Tinge sapatos,
Çao, por não ter chegado á
carteira,. iuvag
sec."
çao o respectivo attestado "e Cm "ua,t"-er cor. concerta,
reforfreqüência.
Wa cartcir"

f";"""; "¦'""i'^ii'n»iiimiiiiiiinnin,,,,,,^^7^7^7^TTTr

rn** no *tíiteíísas3£
A 1.001 BOLSAS

«

^ senhoras. FabriPrópria . Serv!ço
earantId0«ua da Carioca.
40 - Loja

Fogão a Carvão I
EMPRÉSTIMOS
Sem fumaça, sem fuligem
e sem =
chaminé.
=
ki,'° de «"vão vegetal
para
=
7
cinco horas. Com forno
c chapa =
para 6 panellas.
=
VISITE NOSSA EXPOSIÇÃO =
Kua de S. J««é 62, esq. de
Quitanda I
Tel. 22-1329
5
AMÉRICO MARTINO
&
§
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- Botafogo

O River Plate estreará hoie confa o Combinado G.
'mr,

a
Turfisi
Movimento
R.
Flamengo
o
C.
C,
F.
b
America
B.
D.-BOTAFOGO
C.
0
COMBINADO
REPETIRA'
—
e a Federação ile Tennis Ho
A SUA ULTIMA PERFORMANCE?
No Hippodromo Paulistano será hoje realizado
"Grande Prêmio Jockey-Club"
Rio ne laneiro
Peucelle, um dos valores
"^

!0:

Será realizado hoje mais um
dos jogos da temporada internacional 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 offetÍ-cimi. Se para a demonstração
com o Boca luniors havia curiósidade, p..ra a de hoje, entrelauto, esla curiosidade 6 bem
menor. Nâo poucos serão, comtudo, os apaixonados que accorrerão ao estádio da rua Abilio'; na esperança de ver o combinado *e ledimir da fraca flo campeão
pura feita conlra
cpiiaantiu no
quando
portenho,
desprestigio ao soecer tnet.opolitano.
! Cremos qne se íor batido o
alvi-negro', não será mais com i
mesma' facilidade. Os cpniponentes de sou quadro esperam modificar a desagradável impresSão causada anteriormente, pois,
as solft- não o fizerem, terão "brigadadas diminuídas pelo
tleiro" Aranha.
os
Quanto ao River Plate,
"impagáveis" inilhonarios.
seus
Miibora sem saberem se conduzir com a devida cortezia com
nem tampouco
cí jornalista?,
fieqümitar ruas movimvntadas
do uma cidade civilizada còm:.
a nossa, ao menos sobem jogar
bem football para vencer. Coivu plnvers elles valem tanto
Mas
Quanto os cio Boca luniors.
como cavalheiros, que diffe-enB.oça
do
fls rapazes
cai
fazer-se
queridos,
souberam
Plate nao deporém os cio Rivei
respengora,_
ató
monstrnram,
f„ á sua própria qualidade de
. .
bospedes.
,

mmm '' _ JZM-**.
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..jaac»
Tudo
•i « acciuisiça0 ?®
E' cada vez mais grave a si- des patrióticas indicam.
I
uma
ha,
Só
portanto,
nacionaes. em vão...
sports
tuação dos
digna e compatível
Rejeitando systematicamente to- conducta
que "no
"princípios
dos os verdadeiros e sãos pro- com os brios daquelles
.
os
acceitar
pacificadores, a C. Bi podem
pbsitos
secaminhoesse
"Clrnnde Prcmio
D., personalizada por elementos ctbodenses. E
çarrçtrn _
a j, A dlsouta Co "Grande Prêmio
— ;i-~°° metros
catastrophicas uniu o America com respeito
o
foi
0'-"B"
.íbpRK.y
cujas actuações
Pnulo"
de
E?.c
Club
Jcckoy
Abando
—
ÜOIISÍI00:
são publicas e sobejamente co- Federação de Tennis. este, nos nvumplo obrigatório rias nossas
coko
turflstas, durante a ser/.anhecidas, e ainda apoiada pelo noti-a. Ha casos,
^acnsa í>c,° Sys<oma
58 30*
o sacrifício rodas
"prestigio"
ó
( i Belfort . ....
financeiro
na. Dez anlmif feram allstac! >?
preferível
__ 1
^
^™illiÍiuirÍi
pobtico- "prestigio" quaes
materiaes na preva máxima dn turf paullsvantagens
as
todas
do
do sr. Ltihi Aranha,
vergonhosa, . ot- ta. I -' lo, .Vaarvc, Zank e lios
( • Sóverclgn
ephemero. ã connivencia
embora
esso que,
Brunorb
Belfort,
naoionr.c-s o.
muito mal tem feito aos nossos deixar-se absorver passivamente mcp,
( 2 Luminar
c 01'axõa, esj Eospbcré, El Tigre -"'mnls
bons costumes sportivos. Ntincd |ielo chãos.
l.unil- 2)
trnnsõtrca. Desses
',r'"
.Amehouve mais intrigas, mais cor( 3 ClaKon .
Essa nova conducta do
nnr P Brunorb. eorr.s.r?.~ r-l°
iupçõès; nem mais Venálidadea nea. digna como a outra de en- meira ve/, no pnulo da run BrosBvunorb
imniediatamente ter. Os culros,J:i estão tamlliarldi« que as que agora empregam eomios,
foi
Aicarvc
se
solidariedade i zados eom a enigmática pista do
julgam mestigiada
os individuos que
pela
51
fi Kosmos .....
com o direito de destruir aqniUo ampla do Flamengo, que aban- tradicional • ado da Moóca. Be'favorito»
os
£&o
de
Lumlne.r
fort
c
contribuíram
Federação
não
¦ cionou tambem a
para o quo
"cathedra", promettendo n tra( 7 Lépido . .
com a menor pareella creãdóru. I! Tennis, hoje transformada mim da
osohore .
4i .
Verisputa
ima
"monumento",
dlclcnal
preà
—mame*"
" Zanfc . . .
í\\
J_\ \
que ó j serralho dos sultões cebedenFicará o
(
snr atsensacional,
mente
rtadelr
o
a C. B. II. coni'1 a denomina
tentarmos no valor da cavalhada
"monu- . ses.
seu "camelot" negreiros,
(«) ei Tigre,
jI!
acompanhai Irscrlptn e no preparo a que f*>
Fluminense
O
mènto" este que se ergue sob.v ! «eus companheiros do luta, des- rnm ..ubmcttidos tedes os concor- Nnnn rnrrelrn —
SIOB — 1.8"0
fragiliruos alicerces.
de rentes.
Federação
da
ligando-se
3:5ÓÒ$ono:
!
NoroRubem
stud
offerecer
do
A parellia
pode
Que solidez
\ ,
"aranha ou arranha-céo" Tennis.
— Bolfvrt-El Tigre — tem
nha
taRIVER PLATE — Bossio; um
eleve
1—-I Gallos .
O publico sportivo
trabalho»
excellentes
'—" Universo
e Cuello: Santamaria. erigido sobre um pântano? Não
luare/.
entre n condu- produzido
dus cai-rel
um
favorita
paralielo
zer
eleita
estando
a
e\sustem
Peucelle,
a
ó esta a base que
Rodolphi e Mergrker;
com
í—2
Sollngcr
estão
clubs que
rlstas paulistas.
Ferreyra
(Li quasi moribunda Ç B D.? Não ctaPra dos
Lamas Barnabé
dos clubs que se
e
Carioca
1
NOSSOS lMI.lMTrS
•tiern selvagc), N. Ferreyra * foi mentindo, intrigando, pei( 3 Canto ,
do? cosob a
3)
UnihnlMilrl/ — Lrllíi
tando que ella voltou a ser o que achammilagrososprotecção
Durado.
!•>.
13;
doiiçc.lul
C.
da
( 4 Mui a ti Ho
Yonne — ^"^
semeia ha de ceri i- frcs
Verliei'a
KOSMOS
Actuará como juiz o sr. M"- é? Quemcolher tempestades. Ho_ r.nrlioso — Ryiuer
Kinilell
mente
luMIOBUURlA
delegada
Urretavizkaya,
Co5
Almahzor:
(
guei "millionaria".
Mallk
Bamliori — Zoada
A opposição no
mens icspeitabillissimos c fó'a
i)
vao
A ran I o -. o 1 "inlor — -Oracln
de qualquer suspeita menos licontinua
Plcnflur
rinthians
( 6 Servidor
(i„l., - Bon Anil
nnriiii
O BANGU' EM FRANCO
songeira. tentaram indicar-lhe o
¦-morim — goiano — Larraln
!
PREMIOS !><» BETTING
agindo
ABANDONO
caníinho recto que as iiécessida.
"Einuíuçíio'* — "Grande Prêmio
America do Sul x Eun(,ir„ri _ Luminar — Lépido
O Bangú, campeão de 1933,
Jockey Club" c "Hxcl-Ibíoi-".
Sollngcr — CiiUes — Çanio,
Dmtrn do Coriníhians CSropa
| cino team teve uma das mais
l.:)I "(,'lt AfK"
K
VAR COMPRAR
li\bo!eceu-sc unia forte opporegionaes
encontros
O PRÓOUAMMA »«3 IK'"2
Dois
"Augustus"
o
i|iie
viaja
Nu
em
Stuck, UsHerlId. o T3lg«
destacadas actuações dn temseus directores
COIAI.OKS
Auto- VenMontanha",
si-f.o aos
Ali
o engenheiro•'asta''
in- Será aceito pelo
oom
Paulo
Camisa,
a
sr,
Oü.wnldo
™inclusive
no
São
da
em
f»ra
passada,
porada "extra"
ad naes. desde uue
famosos
earnl.a - Prêmio IN- eiiiiibeiicia de fazer aiuuinaa aeo
mais
TrlmeM-a
alguns
Brasil
fieri
o
do
o
club
momoiit"
ató
ENFRENTA--.,
tornem
Ciub
|
A PORTUGUKA
solvido o afastamento do
TBHNAOIOSAL — 1.650 mct"»s 'luisiijõc-s, para o nogso mn'. ao- movei
volante medirão, pnsslvclmtfn•*
da sua defecção, ató agora iaz
RA' UM COMBINADO YP1- j da tradicional A pra. Consono
de \ron do
_
technicas
siooosoõo:
l-3ücnos
habilidades
te.
aiite-liontem
para
suiu
cfferecimento
I no mais Injusto esquecimento.
Cts.
Ks.
RANGA-PAUt.lSTA
I
"Trampolim
vehiculàdas
no proxilabo",
noticias
do
dc
tiu
as
Aires,
ante
porto
embarcando
i
inicio
>: o jogo principal terá
66 33
Não
Stuck feito em Von1934
Além do match internacional
participou da temporada
adeantando a.sslia
Concejal •
áinitos. o tratador Luiz Consi. que
na imprensa bandeirante, a
Suicl: mo 2 de Junho, A, C. B, que t\
de
ãs 15,4o horas, depois dn pre- Bócjuense, e ainda não se fallou entre as esquadras do Palestra
contido
oílereclmento
ns
um
O
do
compra
vao
a
ultimar
corinthiana
proposil.es
opposi<:ão
do w enfrentará ou não o River
55 50
"crack" para defender aa cores ã Commissão Sportiva cio Auto- doar ao Brasil umn preva automais dois
Grand Vlslr
liminar Andarahy x Canto
e do Boca Juniors
nu'n «anhando terreno,, torconcorrer ao moolUstlca de caracter Internado,
ciub
para
l'encoudelaria
Ja
do
Sr,
roovel
Silvio
Rio (O Andarahv c o primeiro Plate. Devem estar satisfeitos preliòs serão disputados em S.
de
62 30
nando pouco secura a situada os suburbanos...
Embaixatriz
nosso
prêmio lnternaoional con- nal e da m 's ampla repercussão
:eado.
collocado no campeonato
Paulo,
seus dirigentes.
tomada em
dos
_
'Amea, seguido pelo Bbtafogo, o
Bendo
no mundo, e esforga-sC
ç3o
í^i°
JÀ
\ ÒPlMAO DOS TÍlBINAnOltlSS
dirige sportiva
A APEA organizou uma par"Grande Premiu
56 40
Tudo é para o Botafogo! O
O.s actos de represália nao
Tatcguilla .
attrahir ao
Dr-; UlüLPÒRT B LUMINAR
tldoragio pe'- ehtldae? que
para
mesmo que fará o encontro Andarahy que está melhor col- tida entre a Portugueza e um
nacional
innpmerqs
automobilístico
dP
Janeiro" cs n<>
nio
sport
do
faltado,
pois
tèm
Cidade
Falando a um collega paulista. o
¦¦
51 40
principal).
existirem no_an- mes mais
a pena
connagrados mundiallocado que este no campeonato combinado constituido por play5 Blefe . . .
>s treinadores Francisco líarrOf>o em vlítá-de
soffreram
(
sócios
já
apresentarão
se
obstáculos tochnl- mento em provas dc pista e menÜs quadros
31
da Amea. tem apenas o direito ers do Ypiranga e Paulista.
e A"iei'i'-0 da Azevedo, assim »e D0 corrento, os
"onze" local
tle suspensão do club.
de tempo tanha, afim dc
5fi 50
Santos, o
assim constituídos: ,,.,„,„ - de enfrentar o Canto do Rio...
Em
6 Ooníession .
cos nem a premencla
que a, prova maessaram:
;X.111
(
impediram em outubro Pr"; xim-! do automobilismo assumn ->
com o S. Paulo F. C_
COMBINADO B01AI-OGO
Barroso:
medir-se-á
Francisco
que
Dreliminar.
e', £^
concorrência do feição dc "match" AMERICA Du
. 48 ao
"Belfort o Soyerciárn, s0 en- ximo passado a "as"
c p d __ Victor: HoffmannHe'
—
( 7 Tartamúdo
dos quo ali SUL X EUr JP.'
. 54 40
authentlcó
mais
i) 8 Druá . . .
Cofôrmas.
contram
optimas
Ousado: Arir-1. .Mercio c
em
" Garça . . 52 40
Carconcorrem a&s graurctualmcnte
forNequesanet,
mo
o
viram
trabalho
(
todos
Álvaro,
tor;
— r retnio EX- necido domingo ultimo depois das dcs premios intemacionaes Aos
Sósuniià carreiro
valho, Bruto e PatusckoiSSitSE
ii'clr,,s _ Héls...
—
do quadro do River
Plate

Loroinar e BeJSort são os favoritos
O prograraima e uUtimas notas

- • •" 1 lip v^y-mmm
""iz'üJll' ''I^^mMk
;:: S ã

com alRecebemos, embora
"cartão-pero
atraso,
gum
manente", que o C. R. Vaseo da Gama teve ft delicadeos
za de nos reiri<ítter para
temporada.
futura
Ha
jogos
estremaConfessamo-nos
mente gratos pela gentileza.

Fluminense fará, hoje, sua terceira exhibicão no Paraná

"euan Fluminense disputara, hoje,
terceira peleja no Paraná,
devendo medir-se com a selecção
Paranaense, em
da Federação
i"mntch-revanclie".
, \ esquadra do tricolor, que
;
no encontro de
batida
íôra
\ap eséntação pelo coniuneto loda
desforrar-se
•cal, pretende
derrota de 1x0.

FOGÃO MARIVALDI

Dr. Gabriel de Andrade

1 KILO DE CARVÃO

OCULISTA

Largo da Cnrtoca n. 5. 6° and.
(Kiltriclo Carioca) — Dc I fts 6
horas.

DENTISTA
Dr. Heitor Corrêa — Especlalista em trabalhos a our" e den-es artlflciaes — Rua Ramalho
OrtlRáo 14. Entrada pela ma 1
de Setembro 155 — Preços modicos,

mimÊi

ÍKicente é As«lpt da Fhc Medlelna - Clinlcri <le criança» —
Consultórios: 7 de Setembro ?3
Telephone: 4-3340 - Besld.: rua
— TeleMiguel tle benios 93
phone: 7.1182.

O proximo torneio do
Tijuca Tennis Club
Despeitou o ma's vivo Interesse,
o
r.o melo tennlstlco tljucano,
e
original Torneio de Duplas Pae
de
Filho,
que o Departamento
Tennis do querido grêmio acaba
tie lançar, e que será realizado
umanhft, 3 do corrente, às 8 hoEm poucos dias solicitaram ln- I
interessante certaecrlpçio, no
men, nada menos de quatorze duseguintes
formadas pelas
pias
fl
Jogadores e seus respectivos dr.
Bandeira,
Alberto
.
dr.
lhos
Alfreilo Piragibe, Jorge Fonseca,
caplt&o Raul Seidl, dr. BoghosEurlco Brandão Figueiredo,
«'an
C. Belache, N. Manler. V.isdr
Álvaro
Ferreira,
Raul
quelro,
Cunha. Eurlco Cortes e De Vincen/.l. sendo que este ultimo terft
a sua filha por parceira.
no
Ab InscrlpçOes encerram-se
«aooado. A tarde, pó podenao tomnr parte no torneio o filho qus
nào tiver mala do 14 annos.

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. Telephone: 27-3218 (Edifício Kanltz).

Dr. Wladimir S. Pereira
CIRURGIÃO DBNT1STA
Adjunto üa Pollclinlca Oeral
do Rio de Janeiro - Tratamento do abeessos, tlstulas e da Piorrhén pela cirurgia. Cons.: Rua
Ramalho Ortlgfto, S8, Io andar.
Sala 18. Tel.: 22-7571 - DIARIAMENTE.

Pharmacia e Drogaria

(Da Sta. Cata
CLINICA Medica - SYPÍ1JLIS
15 DOENÇAS DA PELLE (t't'7.Uiiki? varlzes. ulcerns. etc.)
13."
(•ancultnrin: Edifício ItEX
andiir 'ala Ll»8 tCInelondia)
lelòpiioriès: 28-ni85 e 2'í-248!)
Diariamente rias 14 âs 10 horas

Especialista dos nck=^ita<s do
Allemanha Tratamento moderno
do apparelho
das perturbEções
vomltosl
(dlarrhêa.
digestivo
anemia, inapetencia tutierculose
e sy-phllls das crianças Applicação de RAIOS ULTRA VIOLETA
Rua dos Ourives 5-6° andar
Phone: 22-0713 — Residência:
Rua Ministro Viveiros de Castre
128 - Tel. 27-3237.

(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?
- l1''" •'"a° Aflonem ilwnntP
so. (17 _ Tel. 26-2374.

Cunha
Or. Octavio Rodripes Lima Dr. Alves da

OA CMVKRSlüADt
118 - RÍJA S. JOSE' - UH nOCLNTB
—
Gynecologia — ConPartos
Meticuloso aviamento do
73 —
receituario medico. Drogas lUltorlo: —rua do Assemnl&a
22-3733 Telephone
and
2°
EnPerfumarias.
em geral.
— Diariamente de 4 às 6 horas
tregas a domicilio.
2G-2737.
Residência:
Phone : 2-6932.

HYDROCELE
Por mais antiga e volumosa
que peja. Cura radical 6em operaçfto cortante, sem dôr e sem
afastamento daa oecupações —
Dr. Crlssluma Filho — Rua Rodrlgo Sllva. 7. Das 13 ás 16 hs

DR. J. RAMOS E SILVA

Doenças dof rtns, hexlca prós
• ata, utero e ovartn. — FUAQI BZA HKNITAL - ESTIUilTA.MKN
TO DA IIRETKA - Tratamento
rápido, moderno sem dor. no hoConsultai
mulher
mem e nn
das 10 fts 18 - Kna Buenos Alre* n. 77, 4o onrtnr.
DB. ALVAKO MOUTINHO

Docente da Univ. — PELLE
E SYPHILIS. Diathermia.
Neve carbônica — Mudou o
dos olhoe. Dr. Mouconsultório para ar. 13 de ra Moléstias
Brasil do Amaral — Rua
" andar.
De
Maio 37, 3o. T. 22-8353.
Orusuayana. 25 - 1
"b~CIRURGlAO
Telephone: 22-2239
horas.
6
2
ás
ÒENTISTA

Clinica Dr. Moura Brasil

HANS SCHMIDT
Rio

Dr. Duarte Nunes
Vias nrlnarla» (ambos o» «exo*»
— GONOKRHEA E 8DA8 COMPLICAC>ES - HEMORni»OlDAâ
B DOENÇAS ANO RECTAE8 8. Pedro 64 — Da» 8 ft» 18 hora»

"clínica"

5 HORAS

Moléstias das Crianças DOENÇAS DOS RINS
nu. wrrrBOCK

"MUNDIAL"

mudou-se para a Av.
Branco, 136, 2o.

PARA

e o
O unico que substltue o fogão á gaz
electrico.
e
Sem chaminé, sem abano, sem fumaça —
1505
desde
reclame
dc
Preces
sem perigo.
A.
Vendas á dinheiro c a prazo, sem fiador.
53, Io and.
Mattos - Bua Republica do Peni,
— Tel. 23-1030
Tel. 22-5108 e rua São José, 1-A
(Km frente á Camara dos Deputados).

da Cunha
Hemorrhagias do Utero Or Agostinhoile Misericórdia!

Dr I~ Vaz de Mello

A. Federação Carioca de Cyclietuo e Motocyclismo íará realizar,
o seu gmndo desfile em
bole,
i homenagem ao Conselho CônsulIt.vo de Turismo. Será. a maior
ai
demonstração, onde se reunirão
que
representantes deste sport,
iesiâ hoje em dia em franco pro¦fresso, entre nôs.
será
I o ponto de concentração
de
Mauá, ás 14 horas,
Uia
praça
'onde
no separtirá o cortejo,
culnte itinerário: praça Mauá,
Floriano,
Marechal
tuas Acre.
evenlda Passos, praça Tiradentes.
ma da Carioca, rua 13 de Maio.
Passeio.
Senador Dantas, rua do
Obellscot
Rio Branco,
evenlda
das Nações . Feira de
evenlda
das Nações.
Amostras, avenida
o
Obelisco, avenida Elo Branco
Mauá.
praça
Os amadores pertencentes aos
clubs filiados á F. C. C. M., dereráo deixar os nomes nas sedes
rios cluhs, afim de poderem par.
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AUTOMOBiÜSlViO

Será hoje o grande desfile cyclistico

I"

«*•*1Í*« «trtp^

• ••«"» m, °?<o^°a°vo"'ctw,°

n OPPORTUNIDAD ES

O "cartão-permanen
te" do C. R. Vasco da
Gama

|

Fabrica de Camas de
Ferro São Gerardo

Hospitaes — Exercito — Mari(Camas
lha - CoIleRlos. etc.
— Moveis de
para Operados}
cirurgia

Corrêa

&

Sanches

—
Rua FREI CANECA, 105
Tel. 2-0355

díT viasTurin árias

DR. CLOVIS DE ALMEIDA
(Membro da Sociedade Brasileira
d* Medicina e Cirurgia e
Consultório: BOA DA QUITANDA
d»»
Diariamente

de UroloRla e AHltMDf^da fcocola
dc »I«"p.ul «te Oro .«Ia
N. 3 _ 8» And - lei. ZÜ-7418
* »* H d» noite

Clinica medicfl (moléstia* ln•ema.M pelVe t> svnhllls — Viaf
urinarias — Diar.hermla — dltra violeta — Infra vermelho —
—
Vtta lux — Banhos de luz
Rua Marechal Floriano. 1. *>•
Largo de
ao
Orado i proximo
Dns 12 Ss 19 horas
Sania Rltal
Telephone: 24-4164.

oTXcTFsizãlrãíjo
Da Academia de Medicina e do
tnst Osw Cruz Doençaa da pelie: Prat^mento moderno da lepra e de outras dermatoses troDicoes Phvslotherapla em geral
Consultaa das 8 as 11. Rua
Ohaldlno do Amaral 21. Telephone 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 — Terças. quintas e sabbados, das
2 112 íls 4 112 — Phone:
22-344» — Res. 22-U(i47

Dr. Brandino Corrêa
Operações: Hérnias appendlclbexltta próstata etc
te rins
Cura rápida por processos taodernos sem dôr da

BLENORRHAGIA
e wbb oompllcaç&cs Prostatites
orchites cvstltes estreitamentos
DmrlaAssembléa 23-1°
etc
mento Diu« 7 fc« 8. dns 14 ft? 1"
Per. das 7 to 6
Dom
horas
e mela horas.
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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
O
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interessantes declarações dos srs. Alfredo Bastos
e Joaquim de Oliveira

DOMINGO, 3 DE FEVEREiRO DE

NOTICIAS

HOTEL AVENIDA

-*'-_5 Sh

1|::||

DE

I. F. A. ? — Vasta associação internacional
dirigida por tartufos, venaes ou relaxados

MAIS

Educação e Mw
OS MELHORES INSTITUTC
INSTITUTO BARÃO DE AYURUOCA

Ay. Rio Branco 152 a 162 — Rio de Janeiro

¦¦—r

OS QÜE HONTEM COBRIAM 0 PROFÍSSIONALISMO DE BALDÕES PÜZERAM DE PARTE SEUS
"IDEAES" PARA
ADOPTAREM IRREGULARMEN
TE 0 REGIMEN ANTES FÜRIBÜNDAMENTE GUERREADO...

MA

¦i

O PRIMEIRO EÍ)ÜCANDARIO ESCOTEIRO FUNDADO NO BRASIL
INTERNATO E BXTERNATO MIXTOS
'fcleplmiie: R-C:iI3
Rna narüi» do Petropolis us BO-W —
.larillni na Infância — Curso Primário — Curso Secundário e Proriuinn»! _ i!M«ivn nr.iriiii7.Ann _ rrivlum-ve irirormaefies
"Curso Especial de. Pírlas".
para o Interior. Está funecionando o

Tor NEOPHYTO
No momento que atravessa- rações calmas que a razão
Vamos Iniciar, hoje, mais uma
proImpoj-s.
seria ao chefe da es
vei
mo?, tôrna-sc- opportuno o re- duz.
ij»-.
sante collaborrj&o de 'i*leo- colo realista,
por mais apurada
Que
nos pôde dizer sobre phyto", soeio-proprietaílo do C. R
gistro de expressivos e insussido a sua argúcia
tivesse
que
peitos depoimentos sobre a la- o motivo do afastamento do seu Vasco du Gama, ende elle analysí. conceber, &lnda que remotamente
com segurança e conhecimento de o
mentavel
divide os club da Liga Carioca?
luta
que
grào de baixeza, a mais vil, a
Um mero pretexto. E' cer- causa a derrocada do sport na- malE repugnante, a mais nojenta,
nossos sports.
cional.
Temos apreciado
a
a raaU asquerosa, a que é capaz
questão to que o C. R. do Flamengo po-1
Publicamos,
hoje, a primeira de descer, o tem descido, o indicom o máximo respeito á ver- deria ter aparado o
golpe, per-1 parte dessa colaboração, que era viduo clluelnado pela paixão p.rdade e indiffercntes aos desejos doando os remadores, causa ap-1 concluída na. picxlma semana.
do scu club, ou entidade
tldai*:
As Inscripções p~ia o exame cie
CUKSO GVMNASIAE —
daquelles que entendem dever a parente do conflicto.
Eíl-a:
De nada |
a que este pertença.
abertas cie 1 a 15 de Fevereiro e as matrículas
estão
admissão
so
subordinar
seus
imprensa
a
valeria,
"Quem
entretanto, pois
,''Ã!ig7cramos? Nfto, Pari» provar
que,'
quizer conhecer a mat».
de 1 a U de Março As aulas tcrüo inicio o 11 de Março.
caprichos.
Jornal de attitudes segurament-e apparcceria outro '¦ perfeita, a mal» completa, a mnl* rs nossas asscrÇôes basta-nos a ciCUKSO COMMEKCIAt — As Inscripções parn o exame de
independente*;, que sempre tem motivo para que
tnçfio pura e simples de FACTOS
da vida, cOm
admissão
t-stáo abert»a.s de 1 á 23 de Fevereiro e as matriculai
o meu club I REAL descripção
defendido com completa firme- caisse nos braços da C. B. D. mum. leia "I»es Rougon Macquart" te leia qtio regem as relações» lnde 18 a 28 de Fevereiro. As auias terão Inicio a 1 de Março,
entidades
temaclonaes
sporentre
Os candidatos que apre».eiitarem certlíleatlo do exame do Io
za seus pontos de vista, o DIA- Demais, já agora não é myste- 20 volumes produzidos pela penna
severos: As Justa», mes.
anno gymnasial, estão Isentos do exame, do admissão.
KIO DE NOTICIAS não fugirá rio, quc antes do incidente com formidável de Zola. Em cada un» tlvas sf»o
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nào
cet
com o mero pre- mo as
podem
ADMISSÃO AOS CURSOS (iVMNASIAL I. COMMERCIA . —
aos
compromissos
assumidos or remadores, havia sido assi- desses vcluir.es,
ou
senào
entro
enclubs
texto de descrever a vida ds uma travadas
Está funecionando para 03 candidatos a exame em Fevereiro.
Por JOSÉ' BIUGIliO
com os seus leitores desde o seu gnado um pacto secreto entre o f.mllia, o estupendo
-io. tidades. filiadas, . Entidad, Maescriptor
No próximo anno Iectivo as aulas terão Inicio em 7 de março.
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externámos, com o desassombro textos nunca faltam. Conhece a
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trem sincero amor ás tradições ta pelo Vasco da C/ama. O
de seua mentdresíi:
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EK.-ola Visconde de Mnn.
Praça Mauá, 7, 8.» and. sala 809
R. Bispo, 1Í7 - Tel.
no
que
28-3266
h fique certo de que os ardores e inevitável pela pacificação ele. próximo dia 17, das 17
sobro
"Vlgal"
Cao de Marechal Hermes _ , estaTel.
o profissionalismo os maio.
:!3-I325 - EnU. Tel.
ás
22
Mas.
Reabertura das aulas,
vada e necessária, que
<-i primeira hora
culina
res
levará
_
Insultos
Cursos: technicos
e que altrjbu.am a
d'a 4
horas.
já estão arre- de
cie fevereiro. Curso
roldão os que não souberam
tecendo e dando logar ás pondede admis"e .Santa Cruz
honrar a palavra e as tradições
—
(Matadouro)
Mixta — Cursos: secundário
MOMSEN & HARRIS
do Vasco da Gama.
offide 3 a 10 annos de
eialjzado
Agente Official da Propriedade
idade
6 technicos
_ Quero terminar enaltecendo a
Industria],
figura do sr. Arnaldo
Será realizado, hoje, no campo
Guinle,
estabelecida a Praça Mauá, n. 7, do MavlUls
F. C. o
esperado
que é um dos grandes baluartes
18°, nesta cidade, encarrega-se de encontro com o Kodak F. c.
e dos maiores
beneméritos
do
promover o emprego de "Aperfeisport nacional. Homem com toO director «portivo solici &
Appartamentos magníficos com agua corrente e banhos
LIBERAL BERLINER
o
A C.
çoamentos em dispositivo dtí vai- comparecimento
das as condiçf.es para ter vida
dos
seguintes
Kmpre.fa
vulas
tríplices",
dinheiro «„bre lol.!
privilegiados
üptimo
r.madoreí.
privativos,
pela
recreio.
jardim
nòdc,
para
na
ãa
socogadn
14
horas,
e
feliz, sacrifica se.
machina* de «¦ ..t,,-,.
patente de lnvençílo N. 17.046, de pnra seguirem
Com. At m„ Branco n
movei. p^.
para o local :
RUA FERREIKA
entnV.anto, num trabalho depauVIANNA. 75 E 77
p"
01
propriedade da The VVestlnphouse
nos. pniM .
Victor — Joel e Franco — Oon.
<*
-,
and
qntlqner
tala*
I
s
Air
Brnke
Company.
obra
constructor
perador pela
11
estabelecida çalves, Odorico e Poli _ Pránmercartorla
(Junto ao Flamengo)
On»
10 a, in hnrn*
em Wllmerdlng, Pennaylvanla, Es- ça II, Jo.-gc, Oawaldo.
doa nossojs sports."
"UA LUIZ OE CVMOES,
Teleph. 23 0784
Álvaro
o
6(
tados Unido» da America.
Evangelista.
Telephone: Zi-szu
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CURSO FJKEYCINET

Aspectos da mentalidade e da modaIWade dc certos figurões dos nossos

sports

Gymnasio 28 de Seíemlbro
Secção masculina : 24 de Maio, 543.
Secção Feminina : 24 de Maio, 337.

ACADEMIA

E

ACCESSORIOS

"Permanentes" do Tijuca e do Fluminense

INSTITUTO

DE COMMERCIO

COMMERCIAL

DUludUi

USADOS

K VENDA

Notas da C. B. D.

Gymnasio Pinto Ferreira
Petropolis

A directoria do Grupo
dos Aquáticos do C. I.
R. foi eleita

COLLEGIO AMAZONAS

Para meninos e meninas
Externato, Senü-internato
é Internato

FANTASIAS
PAKA O CARNAVAL

José Figueira
de Almeida

COLLEGIO RENASCENÇA

—»

f CAFE

ímorim

FLORIDA HOTEL

-1

i

i

Convocados os jogadores do Kodak F. C.

DR

ENÉAS LINTZ

"DIAPATHIA"

CASA LIBERAL
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SEGUNDA SECÇÃO ~ PAGINA TREZE

James CAGNEY-Joan BLONDELL

Muitas se

mento

Vencendo num grande drama, como já venceram, juntos, na comedia (Quem esqueceu FOOTLIGHT PARADE ?

se le

Amanhã, no IMPÉRIO

do que'
sabem.

EM

O homem que
eu 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!"

MU

¦;-. A,

DIÁRIO DE NOTICIAS

DOMINGO, 3 DE FEVEREIRO DE 1935
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A FESTA UK BARBOZA JUNIOR
E LAMARTINE BABO NO CARLOS GOMES COM "GRÃO 10"
"FOI ELLA", REVISTA CARNANão se trata de uma revista
AUACY
VALESCA, l'ELA CIA.
"Gráo 10"
cemo foi anminclado.
CORTES, NO RECREIO
de quadros cômicos
arranjo
é
um
A nova revista do Freire Junior Interessantes, aliás, para dar mo.
e Luiz Iglezias é vulgar, despida tivo a apresentação dos nossos ar"broadeasde novidade, pobre dc montagem, tista 3
" ¦" • • • ™mm^m^aam
- ¦
nossos
dos
Os melhores
mal defendida por uni elenco fra- tlngs".
—
dos bons
entretanto, pela
co, constituindo,
Nesso espectaculo, que f**l comVENDAS A* LONGO PRAZO
alegria das suas musicas populae teve Inicio ás 20.45 horas,
pleto
res, aproveitadas com as próprias tomaram
parte:
letras' dos autores, um espectaculo
Lamartine Babo -- Barboza Juc
agrada.
distrae
que
nlor — Ary Barroso — Sylvio Oa)D'OR
Não ha um quadro a destacar dils _ patrício Teixeira —- Lu.í
sua
pela sua originalidade, pela
Ceis&o
— Chlqwlnha Jacob In a. —.
noticiamos,
Conformo
Bua Carioca, 47 — Rio
ou pelo seu encanto scenico. Barboza
graça
Viçopara
Barreto
Lcurdinha Bittencourt — Ismeni»
Barros
partia
Entretanto, as passagens politidos Santo, — Aninha Goulart
sia, a prospera cidade mineira a
deputado
ao
a
referente
como
cas,
-y y*—t
•convite do Ministério da Educação
Murat -- Arnaldo Pescuna
Jorge
nor.......... rTTf1*» ?
no
a
cabeça,
jFay WráyJEM !*V» ¦•¦ *¦ *,
a
rasparam
Os Quatro Diabos — Edgard
Abreu, sobre educação infantil e te,quem
o
c da Associação Brasileira de EduCatte'*^<w-M.%
intitulado
e o quadro
•cação.
organização do
V„ .¦ -o — Muraro — Conjuneto
suggestões para
hilarldade.
iRalph
Be!lamy]^A% \>
despertaram
te",
—
Jay
ãs
Lacerda
lig*ava-se
viagem
A. sua
Serviço de assistência á infância;
cite-se Aracy Typino Benedicto
desempenho
No
uma
e
—
Irmãos Tapajós
(graiiües demonstrações quo se Icda poetisa Anna Amélia sobre in- Cortes, ítala Ferreira, Eva Todor mo Brito
"syncopi.i.etl Jaza", sob a dtrecçítc
•variam a effeito naquella cidade.
tereambio escolar e a Casa do Es- e Olga Louro pelo lado feminino
"Mea
Femiconferência
Barroso.
tudante,
primorosa
em commemoração ao
e mais os cômicos Prata. João de Ary
Entre os ntimerOs de successo
Hino", instituído com o fim de
intercalada com poesias da sua au- Martins e Pedro Dias quo dansou
citar: —
dessa revista podemos *crt*açào
cooperação e noção de responsabiteria inspiradas na terra mineira; um interessante numero typico "Um
dt
Me»maluco",
da
conectividade.
bem
Jeronyma
d.
a
de
fim.
pianista
e por
üidado
com Aracy, o qual foi justamente
Murarn; "Uma luta de box" entra
disciplina e ordem social.
luita sobre o escotismo e os ban- bisndo.
Bn.tJ.aa Junior:
díirantès,
O programma vastíssimo a ser
palestra improvisada,
As marcações, além de executa- Lamartlnc Babo e
Jorge Mu*
tiesenrolado visava os múltiplos
íheia do encanto e sinceridade.
das com indecisão, são corriquei- aneedotas turcas, por "bola?" dft
ifactorea que comprehendem em
E a sua parte que é a que ras e pouco differentes umas das rat; engraçadlssimas
uamartino, Barboza, Ary e Murai.
as leia regentes
mais nos interessa?
lieu conjuneto
outras,
— Tenho a presumpeão do sup.
A concorrência foi colossal. O
do progresso e da prosperidade
Mas, como já dissemos acima,
•ai&i!,is>'tkssM>'a
»
os
«tessPff
do povo ideiiti£icamlo-o com
pOr quo fiz 0 máximo. l-<aneei as "Foi Ella", apezar desess senões, Carlos Gomes c.gotoii a sua luta'OrtCE
•sementes de um orphefo de 170 em
TO EVEÍ3V W0MM1)
não deixa de di- ção e o publico que enchia a vas'
principaes elementos para a sua
conjuneto,
•formação
dias a.penas. vertir.
la sala do elegante tlieatro da cme civica,
vozes em
es,. irUual
quatro
E mais um lilm inteGente de toda a natureza. HoA.B.
cuiiio intercâmbio intellectual. vapresa Paschoal Segrct-o applaudiu
"Foi Ella". a nova revista de com enthus.Vi-smo cs "asss" que
o
mulheres, velhos moços,
Ior agrícola, eugenia da rácà
mens,
ressantissimo com r-,
meninos,
operários,
professores. Freire'Junior e Luiz Iglezias, peça viveram eni scena a pseudo revisequilibrio do seu desenvolvimen"Gráo 10".
filhai
fazendeiros,
cavallo sábio
clubs
ta
com:ncrciante3,
todos
os
io pelos desportos.'tíárroa
com
etc.
carnavalesca,
Xis.
Barreto
a Ceiflào de
de agricultores, cto,
eni scena repetc-sc hoje no Recommunlsmo creio, á tardo e á noite.
verdadeiro
Um
havia sido entregue a parte senNo Rival-Theatro
musical. Communisnlo innoeente e "W*-»^teivei do congresso, <* estreitamen*9-*"*f y «r vv **¦•*'* ¦> t yy-r w T
A
F, SBãSOlBS IIR
VI.*.«I'1.*UAI.
tsem
differenantes bemfazejo...
to da collectividade
somente de quem os lapide o lhes HO.ri; COM A LINIJÀ C0.1IGD1A
me
ciumento de categorias sociaes,
nilo
cursos
quasi
Os vários
«O ASIOa E.WF.LMIiCKU
— Devo salientar o curso de olt*
resplandeça o brilho próprio.
¦pelo mais potente vehiculo de uni.
deram tempo para os ensaios, feiVou assim seguindo a minha
O homogêneo o brilhante conficação da humanidade — a mu- fcrmagem. dietetica o puericultu* tos apenas em
furtivas.
horas
missão do paz, tendo pOr escopo
ra a cargo das sras. Maria Pam
realizando n tomBica.
Mas. o interesse foi enorme. Uns revigorar as energias nivicas da junto quo est;'i do Itivai-Theatro,
verão
dc
phil o o .Uargarida Rosa, da Esco- assistiam-no
Ouporada
por curiosidade,
Sciontes du seu regresso pro- la D. Anna. Nery. Sociologia runossa nacionalidade ainda na ai- sob a orientação do festejado escuramos ouvir a sua palavra acer, ral pelo dr, Bello Lisboa; director tros por prazer la novidade, ou- vorada. levantando as suas forças criptor Abbaâio Faria Rosa, daca da grandiosa iniciativa da A. da Escola Superior de Agriouliu- tros pelo convívio, outros pela Intellectuaes o moraes em estado rá hoJe, ás 10 boras mals uma
musica. E ninguém sabia
educadora
a illust.ro
33
u,
dessa
espirituosa
quasi latente e despertando-as pa- representação
ra o Veterinária Uo Virosa, en- própria
intor
musica!
humana o fra- tiatyra do -ãuarez Dosa "O amor
,-utemlemlo-nos gentilmente,
tabelecimento modelar e a quem
no- ra a solidariedade
de
usar
processos
Tive
do
mou:
ternidade universal.
so devo l°aa a iniciativa do conenvelheceu...", em brilhante trapo| de facto um gramle c gresso, d. Maria G u a h y t> a vqs, do meios convcncionacs para
ducção do Eurico Silva o Djalma
E
a
par
rythmo.
lhes
o
e
ensinar
do
cultura
pro- Tez demonstrações com os fogões
bello movimento
Bittencourt.
a
igualmente
realizar
disso
explicava
scgresso o que vem de se
e refrigeradores especialmente eu.
A' noite, ás 20 o 22 horas,
sua
influoncia
voz
e
da
-essões
Devaem Viçosa; Nada faltou.
Electric, emissão
General
viaclos
rão realizadas mais duas
pela
a
no
timbre,
tnos Aquelle recanto do Minas
grande
cursos quo despertaram
Rcallíiou-ae, hontem, no Pala- com essa comedia que innegavelL'i*?ão do conforto, das vantagens curiosidade.
Além cia attitude dr respiração cio cias Festas, na Feira de Amos- mente, constituo o melhor triumtrazidas ao mundo pelo engenho
A' sia. Germana Uouvêa, esteve e sua distribuição de accôrdo cum trás, a primeira prova do concurso plio da presente temporada, quer
hiiXii.no. I*; integramos ainda sua entregue a Parte do arte culinária a phase musical afinação, classi- Ue marchas e sambas para o car- pelo valor do original, quer pela
p-ento na responsabilidade e deve- na sua feição moderna, Miss Dem- ficação diapas.o, voicalizaç .0, ex- naval, instituído pela Municlpa- rjnsoenação ou interpretação, amres que temos na nossa vlda pes- pson o lliís Marta fizeram
Ue- pressão, compasso dicção, pronun- lidade.
bas verdadeiramente brilhantes.
taes cia do consoantes, ataque do som.
*oal a na obrigação qua no3 as- mònsbrasões
desportistas,
Essa prova íol, como determina
mee
dos
musical
sisto do doai-a o íundll-a com o eomo
idfca
edital, para a escolha
natação, remo. volleyball. A apreciação da
Keniimento geral, no i-deal com- etc.
literária tevo igualmente de ser lhores sambas e numero igual de
nacaracter
abordada. E tudo isso correndo, marchas, em numero de 10 para
j-ruim da formação do
Assistimos íis seguintes ccmfe- sem tempo para detalhes.
cional,
cada grupo.
Leitão, soA freqüência foi enorme. Do to- rencias: do dr. Melio
Concorreram 6. prova 171 muslXiMG of th£ WIL0 HorçSEVj
um
frutificar
como
Entretanto,
Normal
e
Secundabro
Educação
ia a parte chegaram interessados
cas,
que foram executadas pelo oraereamenteV
feito
tfto
referencias
trabalho
com
explicativas
matrículas
as
listão abertas
Bountman.
em ouvir e assistir os cursos pra- ria.
do Como ê musical a nosaa gente! chestra Slmou
nos differentes cursos desta
tico.*-. O norte e » sul do Brasil sobre o Instituto do Educação
commlssào
dias.
da
perante
de
No
Fizeram
Alberto
fim
Heloisa
parte
quatro
do
d.
O.
Federal;
«esfecharam ali, u.m contingente
devendo os alumnos
sobro um auditório numeroso com re- Julgadora sob a presidência do sr. escola,
do auditores, mulheres e homens, Torres, do Museu Nacional,
até o dia
antigos
requerel-a
de
eub-dlrector
federal
Pessoa,
a°dos
governo
Alfredo
rural,
estudo
presentantes
c
tle toãas as categorias, de todas as sociologia
"Orpheão
dia 20 do
Tu15,
até
o
novos
de
e
os
LisDirectoria
I3e*U0
da
n°*.
o
Os
s<3T*fe
o estadual,
propaganda
ín-ofissões. que seguiram atten toa cumentação precioso
da
Moses,
audição,
a resHerbert
corrente
mez,
sua
a
as
srs.
prime:ra
rismo;
pagando
boa"
deu
malocas,
projecções.
as explicações e as sugge-stTSeB dos sos índios,
do pectiva taxa no acto da enMurtinho Nobre,
com segurança, musicas A. B. I.i
casa do apartamento dos Índios, o cantando
cielesados o congressistas.
•feminismo indígena e a sua arte em "canon"
vozes taes Touring Club: Bantos Sobrinho, trega do requerimento.
o duas
<Juaes os trabalhos mas interes- I
de como: "Anoitecer" de J. Octaviano, da Federação dos Grandes Clubs;
dr. Waldir
do
característica;
»antcs?
•
"O sino da igrcJinha" de Barroso José da Rocha Sotello, da Fedeviver", dc ração das Pequenas Sociedades; e
Netto. "Cantar
para
Escolas de
Villa-Lobos o "Hymno ao sol", de Rubem Doberty, das
Samba.
Guimarães — Villa Lobos.
A primeira producçao acceita, foi
Tenho o orgulho de dizer que
da o samba "Vocô
quer me dimldeixei em Viçosa a semente
repelllda foi.
musica, plantada feiizmento em nulr", e a primeira "Maria
acorda
tambem, o samba
E L E C T It I C ,
á O N WESTERN
terra prodiga e em almas que ali
vivem como o diamante á espera Ique é d:a".
HOJE — A'S 15 HORAS — HOJE
TELEPHONES: 27-5(11)8 e 27-5G99 — PltÀçA GENERAL OSÓRIO
1» MATINÉE CIIIC dedicada ás senhoras
A» NOITE — 2 SESSOES — A'S 30 e 23
HOJE — A CINE ALUANÇA apresenta
HORAS — A Revista carnavalesca quo
¦II
4||\
cstii empolgando o publico carioca

A cidade de Viçosa scenario de uma
grande demonstração de inteíligencia
e de progresso
%

PRIMEIRAS

PIANOS
Casa
Carlos Wehrs

Ceição de Barros Barreto
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Concurso de Musicas
Carnavalescas

Escola Superior de Commercio

§aVA6EÍt
í A NHÃ HO

iBROADMY

:: Theatro Recreio ::
^yBÊÊÊKfm

A Guitarra de Prata

FOI ELLA

INSTRUMENTOS DE MUSICA

Methodos, Musicas e Estudos

¦ ¦ ¦

dTc^^í dupla IGLESIAS-FREIRE JUNIOR
- BBIUIANXE DESGRANDET SUCCESSO DE ARACV CORTES
EMPENHO DE TODA A COMPANHIA!!!
RECRLIO
UM AUTHENTICO CARNAVAL NA SCENA DO THEATRO
"FOI ELLA.
A'S 20 E 22 HORAS

PARA TODOS OS INSTRUMENTOS

I

fj»ilf \È*J*^PORFIRIO MARTINS & CIA.

I ^—^"^

RUA DA CARIOCA, 37

A PEDIDO, ENVIAMOS CATALOGO

iii—^pM^m————¦___________o______m_______a_____m

JAN KIEPURA
Uma canção para você
JIJNNY JUGO — l'AUL KEMP cnl

AMANHÃ — Joan Blondcll p.m VIUVAS DE HAVANA e Adolpho
Menjou cm FÁCIL DE AMAR; da WARNER DROS

SMJff"

mmm

"trinca" famosa: JAN KIEPURA -- MARTHA EGGERTH ¦• PAUL KEMP

HOJE
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0 PODER LEGISLATIVO EM /IS ALTERAÇÕES DO ORCAMENTO DO MINISTÉRIO
FUNOÇKQ ¦:
Conclusão da ¦4" pagina
M MARINHA ?hU 1936
sorva, 10 % ao funclo clc depre-

ciação das propriedades o do saldo Designada uma commisdistribuirá dividendo aos seus acsão para effectual-as
não superior á taxa ds
cionistas, 'anno,
sobre o capital rea13 % ao
De ordem do ministro da,
lizado e, se houver saldo, será leo chefe do Estado
Guerra
vado novamente ao fundo de rc- Maior do Exercito designou o
serva.
Adhemar Ali.
No çontracto a ser tenente-coronel
yyrt. 5o
Oscar
capitão
e
Brito
ves
Pode
o
e
o
Banco
assignado entre
der Executivo, cm virtude dessa Ribeiro Saldanha, para, em
o commissão. estudarem as ailei, será concedido ao Banco
direito de emittir letras hypotheterações que devem sor feitas
carlas até dez vezes o valor de
no orçamento do Ministério
de
seu capital realizado, e de Juros
da
Guerra para o exercício
series
6 % e 7 % ao anno, por
193G.
de
23
20,
c pelos pra-zos de 5, 10, 15,
e 30 annos, cujos Juras até 5 %.
e o valor dessas letras, até quinhentos mil contos, são garantido*
pelo Estacio, até o prazo máximo
os Juros
de 30 annos, gozando
dessas letras de isenções de quaesNOVA YORK, 3.1 (U. P.) quer Impostos actuaes ou futuro».
Departamento de Turismo do
Nesse çontracto serão consignados O¦Reich
mals os detalhes technlcos relatlannunciou
que o Brasil,
voa aos bancos dessa classe.
Honduras, Portugal « o Egypto
Art. e° — A directoria poderá neceitaram o convite para parcollocar tambem as letras hypo*.
Olympiadas de
das
ticiparem
t.hecarias nas
praças de Buenos
delia
devendo
1930,
Lis.
portanto
YorK,
Nova
Londres,
_
Aires,
naseis
c
nesse
n
Zurich
boa, Amsterdam,
participar quarenta
caso, os empréstimos correspon- ções.
dentes ás series assim emlttlda.*»
serfio feitos nas mesmas moedas
Banco, como base de discussão
daquelles paizes ondo as cédulas do -ipprovação
na Assembléa clc Ace
Corem absorvldas.
d-*ntro do
Art. 7o — O Banco operará cm cionistas incorporadorc*.
credito hypotliecarlo, penhor mer- prazo df> 30 dias da sua proroulcantil, warrants, tudo dentro do& gacão.
Àrt. 11 — RevoE.im-sc as distermos do seu çontracto, com a
lavoura, a pecuária, Industrias ex. posições cm contrario.
Sala da Commissão, 2 dc fevetractivas e Industrias manuíactu— (A.) Mario de
rel."ts a prazos tle seis mezes a 30 reiro de 1935.
annos. ao critério dc sua directo- Andrade Ramos."
ria e a Juros variáveis de 7 a 10 % NOVA REFORMA DO REGIMENTO
INTERNO
ao anno, conforme condições do
SubEcripto por vários deputados,
negocio e do mercado do dinheiro.
Mesa,
as operações da maioria. íol enviada á
Art. 8o — Para
da Câmara.
de que trata o artigo precedente, na sessão de hontem,
seguinte projectò do resolução :
ficará administrativamente dlvld)- o "A
Câmara doa Deputados redo em tres carteiras, cada uma a
solve
:
:
de
director
cargo
um
Art. unico — Serão incluídas,
Carteira de credito hypothecario. no regimento Interno da Cornara
agrícola o industrial, sobre garan- dos Deputados, onde convier,
os
moveis seguintes paragraphos :
terras,
mobiliária :
tia
etc.
machinas presas ao solo,
1) As votações das matérias enCarteira de financiamento in- cerradas e das qu© se acharem,
áa
dustrial e warrantagem de mate- sobre a Mesa serão realizadas
rias primas e mercadorias manufa- segundas, quartas e sextas-feiras;
2) A juízo do presidente da Cacturadas.
agrícola, mara ou por determinação deste,
de
Carteira
penhor
votações
ser realizadas
warrantagem de produetos e eus- poderão
fora dos dias designados. Nesta
teio rural.
Paragrapho unlco — O penhor hypothoEO, e no dar a ordem do
agrícola só póde ser convenciona- dia, o presidente avisará aos depudo pelo prazo Ue um anno, ulte- tados presentes de que íoram lnriormente prorogavcl por seis me- clulclas votações para a sessão seguinte; 3) Não havendo assumzes,
Nos negócios a roa- pto urgente e não havendo preArfc. 9o
lizar, o Baneo, além de todas as )ulzo para os trabalhos parlamenexigências correntes,
para segu- tares, a Juizo do presidente, porança da applicação do capital a dará'este deixar do dar ordem do
4) Não hadará
longo
preferencia dia, para os sabbados;
prazo,
aquelles negócios quo pelas suas vendo numero legal para a aberem qualquer dia designado
garantias reaes e lmmobillarias so tura,
destinarem ao a .gmento e melho- para os sessões, serão descontadas
ria da producçao pecuária, agri- as diárias dos deputados que n&o
comparecerem, e no dia de votacola e Industrial.
Art. 10 — O Poder Executivo ções, daquelles que não compareexpedirá o decreto de regulamen- ceram ou que não se conservaram
taçSo da presente lei e o estatuto no recinto."

0 Brasil comprQiíietteu-se
a participar das Olympiadas

JCINE RIALTOI
i

A

partir de amanhã:'
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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

tia sua segunda semana de exhibição continua triumpiialmente o novo super-film da Cine-flliianz

tom a

I

STEINWAY
ESSENFELDER

Um orpheão em quatro dias — A verdadeira
democracia musicai
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film histórico e documentário do movimento Integralista
Desfiles de "camisas-verdes" em varias cidades — O 1.° Congresso de Victoria — Demonstrações de massas populares.
Brasileirns! Vinde ver o despertar de uma
Pátria !
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OiEVÇÂO I

DA EUROPA PARA A AMERICA DO SUL
romoa

KIO

l>l,

JANKIHO

ag
NAVIOS

1'ICOCED EXCIA

I
I

i

Hamburgo ,
Gênova ...
Londres. ...
Hamburgo .
Hamburgo ,
Helslnki ...

PORTOS

Campana . .
Geórgia . . .
High Princess
Gen. Osório .
Cap. Aroona .
.Sfto Francisco .

Antuérpia. .

4
4
4
6
7
8
8

.
,
.
.
.
.

Persier . . . .

Gênova ...
Formose - . . .
e
Soulhampfc..
ll Arlanza . . . , ii
Hamburgo .
15 Gen. Artigas. . 15
Hamburgo .
16 Holiensteln . . , 18
Londres ... 18 H. Brigade . . . 18
Helslnki ... 20 Valparaiso . . . 20
Bordéos ... 21 Massilia . . , . 21
Antuérpia. .
22 Macedonler. . . 22
Hamburgo .
23 La Coruna. . . . 23
Havre .... 23 Jamalque . . . 23
Londres .... 25 Andalucia Star . 25
Gênova ... 14 Neptunia .... 11

B.
B.
B.
B.'
B.
B.
B.
B,
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.

Aires
Aires
Aires
Aires
Aires
Aires
Aires
Aires
Aires
Aires
Aires
Aires ,
Aires
Aires .
Aires
Aires
Aires
Aires
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. ...
B. Aires ...
B. Alies ...
B. Aires ...
B. Aires ...
B. Aires ...
B. Aires ...
B. Aires ...
B. Aires ...
B. Aires ...
B. Aires ...
B. Aires ...
B. Aires'. .
Santos ....
B. Aires ...
B. Aires ...
B. Aires ...
B. Aires ...
B. Aires ...
B. Aires . .
B. Aires ...
Bi Aires ...
il. Aires ...
B. Alies . .
B, Aires ...

Bagé . , . .
Sabor.
. , .
M. Olivia . .
Bore, VHI . .
11 Augustus . .
10 Eubée . . . .
11 Alchlba . . .
12 H. Chieftain „
13 A. Delfino . ,
16 Cap Arcona .
12 Salland.
. ,
20 Campana. . .
20 Anatolia , . ,
20 S. Campos . .
21 P. Mm-ia . .
12 Pacific , . .
23 Santos . . .
23 Oriente . . ,
24 Arlanza . . .
25 Olymper . ,
26 Gen. Osório .
26 High. Princess
27 Neptunia . . .
2? Eemland . .
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

7

n
10
14
19
28
21
1

Northern Prlnce.
Delsud ....
Shuko Marú . .
Wcstcm World ,
M. Marú . . ,
Southern Cross .
Southern Prince
Parnahyba,
. .

N. Sork.
N. Orlcuis
Japão .
N. Yorl:
Japão .
N. York,
N. York .
N. York

.
.
.
.
.
,
.
,

23-0754
23-1455
23-1532
23-2000
23-5988
23-2000
23-0754
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 .

UNHAS
SAHMS

PAKA

O

NAVIOS

SAWA&

DESTINO

23-4340
23-1340
23-5650
23-3268
23-3433
22-7030
22-7630
23-3268
23-4020
23-3756
23-3433
23-3433
22-7P30

NAVIOS

16
4
4

6
6
6
15
4
lõ
4

9
10
13
15
13
! 20
27

¦~~~-M—"-*¦
I CIA. CARBONIFERA
RIO GRANDENSE
sas
"*
I

NORTL:

Olinda . .

ll

Aires
Aires
Aires
Aires
Aires
Aires
Alrca

. 23-0754
22-3232
23-2000
23-1455
23-0754
23-2000
23-1532

COSTEIRAS

NOUTE

10 Piratlny _ Recife..
23 jHèrval - Parnahyba
(Campinas - Macáo .
jS, Grande - Aracaju
ii [Itapuhy - Oãbèdei.
5 Pirangy - Macau ..
iTlbagy - Belém ....
12 lltoguassú-Cabedel, .
jOVlnda - Parnahyba
19 |Cubatao - Maceió .,
|Tt2SSUc6 - Belém .. ,
8 Itánagé - Belém
10 [Taquary - A, Branca

B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.

g"&*?f o 2i

5 5"!*'

,,ARA

0

DESTINO

iTutoyn- S. Francisco
|Bocalna - P. Alegre.
[Anna - Laguna ....
|Itah!té - P. Alegre.
|Laguna - S. Franc."
|C. Ripper - P. Alegre
|ltnpuca - P. Alegre.
lltatinga, - P. Alegre
|Veiius - Antonina .
jP. Alegre - P. Alegre
|A. Jaceguay-B. Aires
- Santos . .
[Mcrity
|Victoria _ Antonina
|Itapoau - P. Alegre.
|Allce - Caravellas..
'Portugal - Antonina
|C, Hoepecke-Laguna
|PIrahy - Iguape . .
Celeste- S. Matheus
|A. Naset". ~ Laguna
|Butiá - P. Alegre..
|TamlMhú-P. Alegre.
JTaquy - P. Alegre..

SÜL

d

23-3756
23-3756
23-3443
23-3433
23-3443
23-3756
23-5656
23-3433
24-4748
23-4320
23-3756
22-7630
23-3268
23-3268
23-3268
23-3268
23-3443
22-7630
23-32 .8
23-3756
23-4320
23-4320
23-4320

FORMOSE — üo Havre e escalas, a !) do corrente.
BORÉ VIII — Do Buenos Aires
e escalas, a 9 do corrente.
EUBÉE — De Buenos Aires e cscalas, 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
"" * § * :4
ITAHITÉ _. para Porto Alegre e
escalas hoje, 3 do corrente.
8 "" ¦ y,- ouing •*••
SUL:
COM, RIPPER _ Para P AleI
Fevereiro
gro e escalas hoje, 3 do corrente.
¦
*J»
ITASSUCÊ
I*. Alegre .
_ Para Penedo e esfi fi»- * S
calas hoje, 3 do corrente.
Bll tiú . . 13
BAGÉ — Para Hamburgo e escalas hoje, 3 do corrente.
AV.
RIO BRANCO 108-2
CAMPANA — Para Buenos Alres o escalas amanhã, 4 do corrente.
ITATINGA _ Para Porto Alegre
e escalas amanha, 4 do corrente.
ESPERADOS
SANTARÉM - Para Santos ama'•11 VAPORES
SANTARÉM — De Belém e ca- nha, 4 do corrente.
MERITY — Para Santos amacalas hoje, 3 do corrente.
CAMPANA — De Marselha e ea- nhã. 4 do corrento
HIG. PRINCESS"- Para Buenos
calas amanhã, 4 do corrento.
GEÓRGIA — De Hamburgo e es- Aires e escalas amanhã, 4 do corrente.
calas amanhã, 4 do corrente.
HIG. PRINCESS — De Londres e
escalas amanhã, 4 do corrente
Fevereiro
1'lratlny
11

CÃES DO PORTO

CARL 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 escaln=, a 7 do corrente,
e
c
c
t

MONTE OUVIA — Do B. Aires
esc«'*«. a 7 do corrento.
CAP APC NA — Dc Hamburgo
e«c ilns, a 7 flo corrente,
NORI'. PHINCE _ nc B. Aires
rpcn.is, n 7 do corrente
SOUT. rRlNCE — Do N. i'o.-k
escalas, a i do corrente.

MALA REAL INGLEZA
PARA A EUROPA
H. Chieftain . 12 Fevereiro
Arlanza ...
24 Fevereiro
PARA O RIO DA PRATA
H.

Princess.

4 Fevereiro
11 Fevereiro
Pnrn mals Informucoe, nobre
PASSAGENS E FRETES
TIIK ROYAL MAIL STliAM
PAOKET CO
01 _ AV
KIO IIKANCO _ B3
Telephone: 4-8000

Arlanza

.
•
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8/16 % "Jornal do Brasil" .,
?9B<> a n„lf000
203Ç000 2005000 Alpiste nacional, kilo
. 280|O0O
20.98
Industrinl Campista.
162$0U0 1511*00(1 Bacalháo csP. do Porto, 58 ks.. . 2205000
..
LIBRA, 90 d., 4 11/64, 57$528; á v„ 4 37/256, 57$907
1?ííí„„„
1:0405000 Bacalháo superior, 58 ks
56.70
Companhia Brahma..
Í-Í*5H„°
DOLLAR, 115885 — ESCUDO. $525
140$000 a 145$000
35.90
Progresso Industrial
180$000 1755000 Bacalháo oscamado, 58 ks.
. ..
175$000
a
172$000
Hontem, abriu >e funecionou o mercado de cambio
1805000
77.30
Federal Fundição. ,.
Alegre,
caixa.
de
Porto
Banha
. ..
officinl em estado calmo e o Banco do Brasil decla100$000 Outras marcas, 20 kilos 1005000 a 162$000
09.00
Tecidos Mageense ,.
. ..
rou vender a 67$528 e comprar a 56$700 sobre Lon1055000 a 1685009
98.75
Idem, ídcíi, de 1 a 2 kilos.
OS NEGÓCIOS DA BOLSA
dres. O dollar regulou a 11$885 e o escudo a $525, á
1G1SOO0 a 162$0()O
Banha de Laguna, caixa
EM
YORK
NOVA
1725000 a 175500O
vista, condições cm quo deixámos o mercado ás 10 e
Durante o mez de janeiro ultimo, verificaram-se os Banha de Itajahy, caixa
';¦¦'
NOVA YORK 1
meia horas,
1635000 a 1645000
seguintes negócios na Bolsa do Titulos:
Idem, de 20 kilos
FECHAMENTO (15.05 horas)
A's ll horas o Banco do Brasil affixou a seguinte
$680
$500 a
RESUMO GERAL
Batatas do interior, kilo
Taxa telegraphica:
Hoje
tabeliã:
Anterior 20.814 Apólices da União
$460 a
$600
17.9U:3R25500 Batatas do sul, kilo
S/Londres,
4.87.12 10.697 Ap. Mun. do Districto
Libra, 90 d.. .
4.87.00
Bélgica, ouro .
por libra.
$600 a
$700
57$528
Federal 1.882:3775000 Cebolas nacionaes kilo
2$760 S/Puris,
G.50.25
Libra, á vista . . 575907 Escudo
•12 Ap. Mun. dos Estados
6.56.00
por franco
$525
$500 a
$550
29:8355000 Cebolas do sul, kilo
S/Genova, Por lira
Libra cabo, . . . 58$526 Lira
8.48.75
8.49.50
805000 a 885001)
i$010
7.546 Apólices dos Estados
3.095:3925500 Cebolas do sul, caixa
S/Madrid,
Doll*li115885
13.60
por peseta
25300 a
85000
13.61
Peseta
i$616
647 Acções de Bancos
132:0405000 Ervilha, kilo
•
S/Amsterdam,
Franco
.•
$780
67.30
67.32
185500 a 195000
Peso arg., papel. 85380
78 Idem de Comp. de Seguros .. 18:8005000 Farinha de mandioca, esp., P. Al.
por florim.. ..
S/Berne.
32.21
Marco. ...... 4$750
32.20
165500 a 175000
por franco. .. .. ..
Montevidéo . .
360 Idem de Comp. do Tecidos.. 57:1455000 Farinrha de mandioca, fina, P. Al.
55350 S/Bruxellas,
23.21
Suissa
3Ç810
23.21
145500 a 15$0U()
5.583 Idem de Cias. Diversas .. .. 1.233:2545500 Farinha de mandioca, entre.. 50 k.
por franco
S/Berlim, por marco
3U.9S
135500 a 14500(1
39.96
577 Idem dG Cias. de Transportes 65:432$Ô'0Ô Farinha de mandioca, gr„ 50 ks-.
Pars. ns suas coberturas o Banco do Brasil comNOVA YORK. 2.
295000 a 305000
418 Deb. de Cias. de Tecidos. .. 82:8085500 Feijão preto espec, novo, 60 ks..
prava;
185000 a 215000
1.029 Deb. de Cias. Diversas .. .. 213:7685000 Feijão preto min-, nom., (iü ks. .
ABERTURA (D.29 horas)
, Dollar. ..... 115053
A 90 DIAS
Taxa telegraphica.
18 Letras Hypothecarias
285000 a 375000
6.3005000 Feijão branco. 60 ks. .....
Jloje
.
Libra
5G$700
Anterior
Franco
$760
S/Londres, por libra. ..
3.478 Tit. vend. por alv. de juizes. 391:3945500 Fnijão enxofro, 60 ks
4.S7.25
Nominal —
4.87.00
•
Dollar
115555
Lira
$960
S/Paris, por franco.. ..
1.200 Tit. vendidos a
.185000 a 405000
fi.55.50
6.56.25
Franco. .....
4Ç1S0
prazo
1.124:100$000 Feijão manteiga, novo, 60 ks. . .
$745 Marco
S/Genova, por lira .. ..
225000 a 275000
8.47.00
Feijão mulntinho, 60 ks. , . , •
Lir!*
$930
8.48.75
CABOGRAMMA
S/Madrid, por peseta .",
Total
S4$000 a 3651100
13.58
2G.Si 1:0895500 Feijão fradinho nacional, 60 ks..
Marc°
13.01 50;487
45420 Libra
575300
S/Amsterdam,
67.22
Fubá mimoso, 20 kilos
125000 a 125500
67.32
por florim
A* VISTA
11*705
|' Dollar
S/Berne.
32.16
32.21
por franco. ..
2-15000 a 23500O
Fubá extra, 20 kilos
Libra
57$ 100
S/Bruxellas, por franco.
23.18
2$700
23.21
2?600 a
Grão de bico, kilo
Ao meio dia o mercado fechou, estável e inalterado, S/Berlim,
Regularam
as
cotações
abaixo
39.90
para os diversos ge- Lentilhas, 60 kilos
,
385000 a 40500O
39.98 ncros
por marco. ..
OURO FINO — O Banco do Brasil affixou 16$950
no mercado atacadista.
Lingua defumada, uma
3?500
25200 a
EM BUENOS
para a gramma de ouro íino.
AIRES
Minimo Máximo Lombo de
2$400
porco salg., miri., kilo. 2S200 a
Arroz agulha nmarellão, 60 ks. .
BUENOS AIRES, 2.
705000 a 725000 Lombo do
15800
Camara Syndical dos Corretores
,iorco, salg., do sul, kilo 1?500 a
Arroz
especial,
brilhado,
FECHAMENTO
705000 a 725000 Herva matte kilo
60 ks. .
5600 a
$700
CURSO OFFICIAL DE CAMBIO
Arroz
Taxa telegraphica:
agulha
de
Hoje
ks..
1.",
bril.. 60
635000 a 66.Í0O0 Manteiga do interior, kilo.
Anterior
•15800
... 4S600 a
Arroz agulha especial. 00 ks.
S/Londrcs, por £
GGSO00 a 685000 Manteiga do sul, kilo
16.95
OFFICIAL (A* VISTA)
. B. Aires, papel .
16.05
p., t/venda
35909
45500
45200
a
Arroz agulha do 1.», 60 ks.
S/Londres, por £
625000 a 645000 Milho Cattete vermelho,
15.00
Londres
575622 Portugal . . . .
15.00
. . .
p„ t/comp.
00 ks.
165500 a 175000
Arroz agulha de 2."», 60 ks.
52$000 a 665000 Milho Cattete, amarello.
Nova York . . . H$S65 Nova York . . o 15*220
. . .
E M MONTEVIDE'0
155500 a 165000
00 ks.
Arroz agulha do 3.*, 60 ka.
425000 a 48$000 Milho Cattete, mesclado,
. . .
4$740 Allemanha. . . ,
Allemanha. . . .
45766
14Ç00Q a 145500
00 ks.
MONTEVIDÉO, 2
Arroz japonez especial, 60 ks.
51$000 a 525000 Polvilho do norte, kilo
LIVRE (A* VISTA)
, .
2$085
Hespanha....
$500 a
$G0O
Arroz japonez de l.«, 60 ks.
FECHAMENTO
48$000 a 495000 Polvilho do sul,
Londres
. . .
745242 Suissa
45910
kiin
$350 a
?4U0
Taxa telegraphica;
Hojo
Anterior Arroz japonez de 2.*, 60 ks. . . .
455000 a 4Ü$Ü00 Tapioca.
Paris . . . .
15008 Slovaquia ....
kilo
$450
$637 S/Londres,
a
?600
Arroz japonez de 3.", 60 ks.
£ ouro, t/v..
3!»
39
385000 a 405000 Toucinho mineiro,
. . .
Registermark
35939 Italia
15298 S/Londres, por
kilo
3Ç800 a
15900
Anga, 00 kilos
^9 %
— Nominal —
por £ ouro, t/c.
39 ?i
Bélgica, ouro
3Ç502 Áustria . . , . 0
25950
Toucinho paulista, kilo
2540O
2*300 a
Alfaia nacional ou estrong.; kiío.
a
$380
Idem, papel .
$400
8$050
Polônia
Toucinho
$714
dc fümeiro, kilo . .
.....
2?2(I0
Amendoim cm casca, 26 ks.
2SOno a
18$00Ü a 2O5UO0 Xarque,
.
.
Japão . . . .
4$.r>00 Noruega. ....
8?793
mantas p. nacional, kilo. 25000 a
Alhos nacionaes, cento * .
252OO
45000 a
; ,
65000
Montevidéo .
6$Z20 Chile ...,.*
Xarque. patos e mantas, min., kl. 15800 a
$700
Alhos estrangeiros, cento '. .
159(10
85000 a
9ÍÜ00 Xarque,
MOVIMENTO |DE HONTEM
pntos e mantas do sul, k. 15800 a
1591)0
CAMBIO LIVRE
APÓLICES GERAES
8105000
30 Uniformisadas ..
•
O mercado cambial livre, hontem, regulava em es"
em julho.
1.98
1.35
8125000
88 Div. emissões, nominaes
tado fraco e os bancos forneciam letras a 745600 por
"
O mercado de algodão hontem,
ein set. .
2.00
2.03
8005000
de
2
Div.
200?..
emissões,
nominaes,
libra, a lã?320 por dollar e a 1$005 por franco e
Mercado firme.
8155000 abriu e regulava em estado dn fir53 Div. emissões, portador
adquiriam coberturas a 73Ç600, a 155020 o a 1$, resAlta de 3 pontos, desde o fecha
8105000 meza, porém, as cotações não ncDurante o mez de janeiro do
66 Idem, idom, idem
.. ..
pectivamente. Os negócios feitos em remessas eram
mento anterior
1:0225000 cusaram alterações de interesso.
corrento unno, -foram registra6 Obrig, do Thesouro, 1921
moderados, fechando o mercado ao meio dia inalteNOVA YORK, 2.
1:0245000 As operações fechadas sobre o gcdas r.u Junta dos Corretores,
40 Obrig. do Thesouro, 1932
rado.
nero em rama foram reduzidas,
ABERTURA
118.000 saccas de café
ESTADUAES
VIGORARAM AS SEGUINTES TAXAS NA ABER9975000 apresentando-se o stoek cm alta.
Hoje F.ant.
2.226.769 kilos de algodão em
34 Obrig. de Minas, 9 %, de 1:000$ ..
Entrega em março
TURA
1.88
rama. Estes registros produzi8305000 O mercado fechou firme e sem
1. $H
115 Minas, decreto 10.246, port., 7 % ,.
"
em maio.
6S05000 maior actividade.
1.94
ram a renda de 18:4505700, so1.81
18 Minas, 5 %, nominaes
..
A 90 D/V.
Nova York . .¦
155320
"
em julho.
1.98
1.98
bre operações a termo dos mesMUNICIPAES
Londres. ....
71?500 Hollanda .... 105320
COTAÇÕES
"
em set. .
4505000
mos produetos. sendo essa quan2,03
10 Emprest. de 3904, portador .. „ „
2.03
Nova York , . .
155280 Bclgica. ouro .
35555
Mercado estável.
1545000
(Por 10 kilos, Rio "tcrnis")
tia recolhida aos cofres publi27 Emprest. de 1006, portador
Paris
15003 Idem, papel . .
$711
Inalterado desde o fechamento
1555000
100 Idem. idem, idem
cos.
..
..
A' VISTA
Preços
Suissa. ......
entregas
45920
futuras:
para
anterior.
1515000 Seridó
100 Emprest. de 1917, portador
Londres
715600 Rumanin ....
T. 8 525000
5155
1905000 Sertões. . . T 3 505500 T. 4 60$500
2 Emprest. de 1931, portador .. .. .,
Allemanha,
65120 Áustria
25850
T. 5 48$000
.
191S000 Coará.
5 Idei», idem, idem
.,
..
Paris
COTAÇÕES
15005 Registermark .
T. 3 Nom. T. 5 48$000
35900
1095500 Mattas . . T. 3
8 Decreto 1.535, portador, 1 % .. ..
Italia
15300 B, Aires, papel
(Por 60 kilos)
Nom. T. 5 455000
. .
85910
PREÇO DO FARELLO DE TRIGO
1715000
12-0 Decreto 1.550. portador, 7 % .. ..
Portugal . . .
Posto cm S Paulo, por 10 kilos, Crystai novo do
$680 Montevidéo . .
6Í250
Por 36 kilos
1975000
:18
Decreto
.•
Nominal
1.933.
—
8
..
Campos
Portugal, prov.
%
portador,
. . ,
para entregas futuras:
56S5 Dinamarca . .
35370
Moinho InglcEi
COMPANHIAS
Branco crystaL
505500 a 615000
Paulista . T. 3 Nom. T. 5 Nom.
Suécia
35890
CABOGRAMMA
Farello
7$500 a 85000
. . .
2285000
1 Docas de Santos, nominaes ......
Demerara ...
475500 a 485500
Slovaquia . , ,
5640 Londres. .... 745800
Farellinho. .
COTAÇÕES DA JUNTA DOS
75500 a 85000
DEBENTURES
Mascavo, , . .
425000 a 445000
Hespanha . . .
25080 Nova York
355370
Remoido
95500 a 105000
CORRETORES
US$000
. ,
20 Tecidos Alliança, 1.» sÉrie. ... ...»
i-- jacto ...
Hespanha, prov.
25090 Paris
15010
Triguilho
. . 12$500 a 135500
(Entregas Immediatas'!
POP. ALVARÁ'
Nominal —
Kascavinho . .
Aveia, 40 ks.
MERCADO DE MOEDAS
9975000 Seridó
a 13$000
56 Obrigações de Minas
,, .„
. T. 3 51$000 T 5 495500'
MOVIMENTO DO DIA 1
Moinho Fluminense:
Sertões. . T. 3 495500 T. 5 475500
Libra, papel. . . 735588 Idem, prata. ;- •« 25000
ÚLTIMOS PREGÕES
Farello . . .
Saccas
7$500 a 8$00&
Dollar, papel . .
Ceará.
155220 Lira, papel . .
T. 3 Nom.
1$299
Farellinho. ..
77.847
APÓLICES GERAES
Comp Paulista .. T. 3 Nom. T. 5 47$500 Stoek cm 31 ., ., ..
75500 a 8$00O
Vend.
Idem, prata . . .
155300 Idem, prata . .
T. 5 Nom. Saidas. ... ...
1$300 Empréstimo de 1903,
Remoido. . .
2.184
...
9$500 a 105000
M „
portador
Mattas
Peso arg., pnpel .
35854 Peso uruguayo.
. T. 3 Nom, T. 5 44$000
65200 Uniformisadas,
Triguilho . . 12?500 a 13550O
8085000
8105000
5 %.. ., .. ..
Escudo, papel . ,
5077 Yen . . . . t . :« 4$400 Div.
¦ 8125000
Stoek
.„
em
1.. ^ „
MOVIMENTO DO DIA 1
75.663 Moinho da Luz
8085000
emissões, nom., ex/juros.
Idem, prata. . .
$090 Idem, prata. .. .„¦ 4$400 Diversas
Farello . . .
8165000
8175000
Fardos
7$000 a 7$500
emissões, portador..
Franco, papel . .
$997 Marco ......
55400 Obrigações do
Não
Stoek
houve
entradas.
em 31. „«....
Farellinho. .
4.854
7$000 a 7$50O
Thesouro, 1921. 1:0285000 1:022500o
Idem. prata . . .
$962
Idem, prata . .,
55400 Obrigações do
Entradas:
Remoido . .
9905000
9925000
05500 a 10$00O
Thesouro, 1930.
EM
Zloty
25850 Peso chileno .'
S.
PAULO
S669 Obrigações do
Do
Maranhão.
Tritruilho .
680
l:020500n
, y
125000 a 125500
Thesouro, 1932.
Peseta, papel . .
1$933 Franco suisso .
De
Natal.
4$844 Obrigações Ferroviárias.
....
MERCADO DE FARINHA DE
603
S. PAULO. 2. — Não houve co... 1:015$000
Da Parahyba. .. .
TRIGO DA CAPITAL FEDERAL
278
ESTADUAES
MOEDAS EM ESPÉCIE
1.563 tações neste mercado.
1035000
1045000
sncc*
Os preços verificados hontem, nas casas de cam- Rio, de 1005000, 4 %.
,
Por
,, . ,
PREÇO DO DISPONÍVEL
Mainho
45.417
Inglez;
3IO$(iliil Total..
blo, para moedas em espécie (papel), foram os se- Rio, de 5005000, 0
—Nominal —
Saidas. ...,.,.,„„
•Semolina. .. ...
143 Branco crystai .
Rio,
4GO500O
8
33$500
...
guintes, segundo a tabeliã fenecida pela casa de
Somenos 495500 a 505000
Buda
Minas, de 1:000$, 5 %, nom...
6985000
cambio Adrião F. Porto:
315500
"
Mascavo 42Ç500 a 43$000
Idem, idem, portador
Soberana." .. .".
6S05000
6785000 Stoek cm 1.. .. .. „ „,
6.274
S0550O
Moedas:
Comp. Vend. Idem, iilem, (decreto 9.082) ..
6805000
Nacional
EM PERNAMBUCO
295500
EM S. PAULO
Idem,
Moinho
idem,
8355000
8365000
7
Fluminense;
..
Uruguayos (Pesos).. ,„ „„
%, portador.
6$200
65900
RECIFE, 2.
Semolina. ..
soosooo S. PAULO, 2
Pesetas (Hespanha)
2$070 Rio Grande 1:000$, 8 %¦ .. ..
15980
33$50(!
Por 15 kilos
UNICA
CHAMADA
Especial.
Obrig.
de
0975000
:0005000
Minas,
1:000$, port..
Liras (Italia)..
15270
15295
315500
Hojo
Ant
Idem,
Bõa
idem,
de
1865500
1803000
Sorte .,
2005. dec. 1.934
Francos (França)
Comp.
305500
5995
$998
Vend Mercado . . . ., .
Firme
Firme
Diamantina..
4925000 Kntrcga om fev. .
4955000
Francos (Suissa)
45850 Idem, idem. de 500$000
45700
n/c.
Entradas:
29$500
n/c"
Idem.
idem.
de
1965000
S. Leopoldo.,
200$000
Francos (Bélgica) .. .. ._
em março n/c.
$070
$600
295500
Saccas do 60 ks
n/c,
*
MUNICIPAES
Moinho
da Luz
em abril. n/cGudens (Hollanda).. ... ..
95800 105200
n/c Desde hontem . .
13.700
24.200
**
Libras,
ouro,
4605000
4505000
1904, portador..
Semolina. ..
em maio.
Kronnrs (Suécia). .. ... ..
35400
35600
595000
335500
n/c Do l.o de set. p. 3.234.600 3.220-900
"
480$0Ú0
em junho
Kroner (Noruegn). .. „ „
35100
35300 Idem, idom, nominaes
56$000
Exportação:
315500
n/e
'
Empréstimo
de 1906, portador
1555000
Tres Coroas.
em julho.
Kroner (Dinamarca). ... .,
35300
35100
59$000
—
305500
n/c. Rio do Janeiro.
3.700
Empréstimo
de
Bi,i!1Ia"te
1914, portador
N5o houve vendas.
1545000
Dollar (Nova York). ., .,
15$000 355300
Santos
^.„ou«
295500
8.500 200
1535000
Mercado calmo.
15035000
Dollar (Canadá)
155000 155300 Empréstimo de 1917, portador
EM BUENOS AIRES
Sul do Brasil. . . 39.000 600
„.
Empréstimo
de 1920, portador
151$000
1505000
Reichsmárk Allemanha)..
55500
55200
Existência
BUENOS AIRES, 1.
L*m saeEM PERNAMBUCO
1915000
1895000
Schilling (Áustria)
2$700 25900 Empréstimo de 1931, portador
cas do 60 ks.. 2.003.600 2.040.600
FECHAMENTO
Decreto 1.933, port., 8 % .. .,
1955000
1945"00
Coroas (Tcheco Slovaquia).
$600
5030 Decreto
RECIFE, 2.
Hoje F. anc
1.535, port., 7 % .. .„
EM
1095500
LONDRES
Dinares (Servia) m.o <•*-*• tv« "o
$300
$320 Decreto
Por 100 kilos:
Preço por ISks
1.550, port. 7 % ., :«
109500*1
LONDRES, 2.
Leis (Rumania) .....
Entrega em fev.
$150 Decreto
$120
* ¦
en
«f«
«•
Hoja
Ant.
6.09
•„»;
.
1655000 Mercado
6.09
Marcos (Finlândia)..
FECHAMENTO
$280
$300 Decreto 1.948, port, 7 % ..
em março
Estav
Estav
6.17
1.999, port., 7 % .. .»
1695000 1.1 sorte, ....
6.18
Zlotep (Polônia).. ..
25900
25700
F.ant
_
comp..
Hoje
em
57$000
maio.
57$000
,.
Decreto 2.093.
6.32
1945000
1925000
i/ntrega cm março 4/2
6.3a
Chilenos (Pesos).. ., • o •'» <r» ir* **•
Entradas:
Ys" 4/2
$600
Mercado
$660 Deereto 2.097, port., 8 % .. —>
"
A. est. Estar.
165$000
em maio. 4/4
Escudos (Portugal),, UR «I» *ni .«D». «6
4/3
$680
$675 Decreto 2.339, port., 7 % ., «.
% Disponível,' t'ypò
Saccns de 80 ks
1665000
cm agosto 4/6 4/G
port.. 7 % .-. «.
Paraguayos (Pesos) , « 'ara an »-» '• •?
Desde hontem
Barlettn
,.
700
.
"•
1,000
Decreto 3.264, port., 7
para o
1705000
1685000 De 1.° de set.
em set. . 4/6 4/6
Argentinos (Pesos).. •;i va ;*t» •» «•'
% .. ..
8$800
3$900 Pref.
'9-A9
Brasil . . .
p. . 148.500 147.800
. .
«.40
4455000
Libras (Peru)..
Exportação:
315000 Ü45000 Bello de P. Alegre, pt., D. 246
EM
NOVA
• •>
»:•
«i%
«n
M
ct»
YORK
EM
Horizonte, 1:000$, 7 %.
CHICAGO
8355000
Libras (Inglaterra)
735000 735600 Bagé,
NOVA YORK. 1.
Fardos do 180 ks
CHICAGO, 1.
1:000$, 8
850$000 De Santos
Holivianos (Pesos) .. ... .,
5580
$650 Pelotas, 8
....
FECHAMENTO
100
S60$000
...
%......
..
Yens (Japão)
Existência em sac'35900
Hojo F.ant,
45200
Preço por bushel;
ACÇORS
,1
H°ifl F- ant.
Mil réis —Estável
cas de 80 ks. . . 24.200
em março
24.500 ümtregn
1.88
ümtrega
Banco do Brasil
1.85
3855000
em
„.
3805000
mnio.
"
96.12
ÁGIO DA PRATA
36.37,
"
em maio.
I.94
1.91
1905000
em julho.
1805000
Prata da Republica.. .'.
Foram abatidas do consumo
83.50
75 % 90 % Banco do Commercio, c/d.. .„
88.6JÍ
Banco
de
1455000
Portuguez,
Trata do Império
dois dias, 600 saccas de
portador. ,:,
125 % 145 % Banco
80 kilos.
Portuguez, nominaes .„
338$000
Banco Regional
EM SANTOS
EM LIVERPOOL
1355000
Banco dos Funecionarios .. ..
485000
LIVERPOOL, 2,
47$000
RESUMO DO MERCADO DE CAMBIO
ílanco Riiavista
5'influiu
FECHAMENTO
SANTOS. 2. — Durante o dia o Banco do Brasil Banco Mercantil
4705000
Hoje F. ant,
Credito Real do Minas
comprava libras a 57$000 e dollares a 11$550.
Cal
2505000 Mercado
;almo Estav
FERRO CARRIL
Pernambuco Fair."
6.76 6.77
EM PARIS
Victoria e Minas
105000 Macelõ Fair . . .
.,
C.76 G.77
PARIS, 2.
Minas de S. Jeronymo .„ .„ „
115Ç000
113$000 São Paulo Fair*
6.91 6.92
FECHAMENTO
COMPANHIAS
Am. Fuiiy Middl.i
f°T~
necida pelo Centro do Caf6,
7.06 7.07
quTso'vTil[ seTuir:63^13110*
Hoje
Ant- Brasil Industrial. ..„.,.„
4705000
4505000
Am.
Futures:
S/Nova York. á vista, por dollar .
Exportadores:
35.26
15.23 Manufactora
3605000 Entrega em março
6.78 6.83
S/Londres, á vista, por librn . . ,
Saccas
" ,
74.31
74.22 America Fabril .. .. I, /...
Hard Rnnd & Cia
2125000
20350CO
em maio.
6.72 6.77
S/Italia, á vista, por 100 liras. . .
"
129.25 129.25 Progresso Industrial
22.922
1805000
Ornstein & cia ..
«m julho.
"
6.68 6.73
Tecidos Corcovado
"
20.456
Sinner & Cia .'
855000
755000
em
out.
E M
.
LONDRES
6.58 6.63
Taubaté
17.984
A. Jabour & Cia.
4005000
• •• ti *« ia
brasileiro - Bai*a de
LONDRES, 2.
" " " "" "
Cometa ..
17.380
Theodor Wille & Cia'ud".
• •••• •• *•
905000 1 ?ònPtonÍVel
ABERTURA (11.06 horas)
Confiança .. .
17.344
Vivacqua Irmãos S A.
10500c
*
••
*•
• a
••
*
amer5cano " Baixa
A' vista, p/|ibru:
'.".
*
"
Hoje
Fech ant. Nova America.
de
14.011
270$000
Mc Kinlay S. A. .'. .
1 ?o'ntonÍVel
S/Nova York ..
"*
4.87.12 Tecidos Petropoíitana
4.87.12
"
..
"
r
1405000
9.684
Marcellino Martins'Fiihò*&"cià
Termo americano
S/Genova .. ..
Baixa de 5
57.37 Tecidos Alliança. .. ,
*"
57.37
9.221
Leon Israel Company S
955000 pontos.
S/Madrid ..
**
35.87 Industrial Campista..
"
"
35.87
9.051
70$OOo
E. G. Fontes & Cia. ..'..'."
S/Paris.. ..
"
"*
"*
*"
•>-•
74.12
74.25
•:*
«:¦
«r.a
at»
•
SEGUROS
*
*
EM
NOVA YORK
8.683
Rebello Alves & Cin.
S'Lisboa .. ,
110 12 Argos
110 12
•
¦ •
NOVA YORK, 2
2:6305000 2:600$000
7.050
Souza Pimentel & Cia*.
'
S/Berlim .. ,
12.19
12.19
ul America
6005000
490$000
American Coffee Corporation
5.939
ABERTURA
S/Amsterdam
7.23 Previdente.. '.'.
7.23
....**
5.500
2:(i0U5O.ü«
Companhia Nacional de Comm'e'rc'iõ
" ''
" '.'.
S/Berne.. ..
15.19 Sagres .. ..
dè
15.19
V
Café*
Hoje F. ant
4005000
4.211
José Guarino
8025000
Amer. Futures:
S/Bruxellas .
20.98 Guanabara
20.98
4.058
905000 Entrega em
Pinto Lopes & Cia. Ltd.'.'
março
Garantia
_
12.27
12.31
FECHAMENTO (13.35 horas)
905000
Pinheiro Ladeira & (Jia.
3.664
em
maio.
-"•'¦--¦
Hoje
Diamantifera.
12^34
A vista, p/libra
4$000
12.38
3.603
Feeh. ant.
Sociedade Exportadora de
em
CilfdV
COMPANHÍÀs'raVERSÀs
Vi.35
S/Nova York .. ..
julho.
12.39
4.87.12
2.625
l
Arbuckle &. Cia.
4.87.12 Docas
o
mout.
12.26
S/Genova .. ..
.
23350OO
12.31
2315000
57.50
Castro Silva & Ci'á.
2.575
57.37 Docas de Santos, portador. ..
Commercio
de
caracter normal,
de Santos, nominaes ..
S/Madrid .. .. ;;
2295000
norm
« ¦
• •
• •
35.87
1.576
85.87 Sul
S. Pereira & Cia.
havendo vendas
S/Paris
1905000 do estrangeiro. na Wall Street e
Companhia Cafeeira de'Minas'Geraes
74.25
1.160
74.12 RadioMineira de Electricidade..
"'Lisboa
Tel. Brasileira
.
15O.?00O
110 12
110 12 Hollerith
1.368
Norton Megaw & Co. Ltd
Baixa
de
....
S/Berlim
12.21
l.*270$000 fechamento 4 a 5 pontos, desde
1.200
Serafim Fernandes
12.19 Terras
anterior.
S/Amsterdam.. ,,
115000
105000
7.24
Paiva Nunes & Ciu ."
7.23 Usinas o Colôiiizaçfiô
1.035
Nacionaes ".'
S/Berne
15.14
Fábio
SOOSOOO|
35.19 Docas da
Netto
703
Bahia .'
S/Bruxellas .. ..
21.02
Hadjes & Cla, Ltd.
20.98 B.
25090
700
I. dc Construcção
170$000
Luigi Bozzo (TErminiò
600
TELEGRAMMA F|I N A N CI A L
DEBENTURES
Mario Telles,.
Taxa de desconto;
600
Abriu • funecionou liontem o
Fech.
Ant.
Mercado
•100
Banco da Inglaterra '.]
Ernesto Rignenbnck
2075000 mercado de assucar cin
2
2
*"
condiçõus
Manufactora .. .[
210íf000
Hunco da Krcnça. ..' ..
Fraga, trmão &. Cia.
2085000 firmes c os negócios
125
2 %
Ltd.
2 Vi
**
Tecidos Alliança!.'
quu sc fUelinnco ila Italia ,... ..
Coelho Duarte & Ciu...
155$000
'.'.
1455000 ram
100
apresentaram vulto modera4
'.'.
4
Docas
dc
Santos..
"
"
Hnnro dn Heipanha,
Departamontó Nacional
180ÍOOO do. Nfio dpnportaram
40
0
.. ,.* '.'.
dô Cnfó
maior inte6
Antarctica
"
Paulista..
Banco dn Allemanha .."
Kutundu & Cla.,.
39-J5000 rosso as cotações,
20
''
4
.".*
4
Ke
cotavam
quo
Novn
América
'.'. '.'. '-'
Eni Londres. 3 mezes, . .
1 MMlIíllllU sustentadas,
6/16
't/v..
apenaa
o Mascavoa
5/ Ifi
Sa.r; i:í!c.-:a
•COTAI,
Em Nova VÚrk, 3 metei,
105$oon aceusou alta do 2f,
fechando inaltt
Dellai Arte» .
2105000 terado o mnicndo
106.580
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.

3/10 %
21.02
N/cotado
35.86
N/cotado
99.00
98.75

MERCADO DE CEREAES

Hamburgo
23-3756
Hamburgo
23-2161
Hamburgo
23-5917
Finlândia .
23-1532
Gênova .
23-5840
Havre , ,
23-1965
Rotterdam
23-4637
Londres .
23-2161
Hamburgo
23-5947
Hamburgo
23-5947
Amsterdam
22-9900
Gênova .
23-2930
Durban. .
23-3337
Hamburgo
23-3750
Gênova. .
23-5840
Helslnki ,
23-3756
Helslnki .
23-3756
Finlândia,
23-1532
Southamp.
23-2161
Antuérpia
23-4827
Hamburgo
23-5947
Londres .
23-2161
Gênova .
23-5840
Amsterdam . 22-9900
Gênova . . 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 ,

rP^itfWfWMií "".
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\ LEILÃO JUDICIAL - MASSA FALLIDA DE CANELLAS & COMPANHIA

DROGARIA
ÍOO — Rua
Variado e grande sortimento
de drogas diversas, nacionaes
e estrangeiras. Especialidades
pharm aceuticas. Grande quantidade de essencia3. Grande sortimento de tinturas diversas. Vinhos reconstituintes. Produetos

A'-

General

chimicos. Variado sortimento de
injecções nacionaes e estrangeiras. Essências diversas. Gazes,
Algodão hydrophilo. Fundas.
Cintas. Saccos de borracha. Seringas. Agulhas para seringas.
Xaropes diversos. Depurativos.

Camara

CIDADE

Esponjas. Chupetas. Irrigadores.
Desinfectantes. Purgativos, etc
MOVEIS E ARMAÇÕES
Cofre de ferro "Milners".

(amaro Cavalcante cidade)
Eua da Quitanda, 30 — Tel. 23-4*)8o Archivos de aço. Machina de
"Danton". Cofre de ferProposto horacio bahia calcular

ÍOO
ro nacional. Secretarias ameri»
canas. Barcaux ministre. Armações de imbuya envidraçadas
com portas de correr. Balcões vitrine. Escrivaninha. Cadeiras para secretária. Armações de prateleiras, etc, etc.

Devidamente autorizado pelo Exmo. Sr. Dr. Liquidatario, cuja fallencia se processa pelo Juizo da 6a Vara Civel e com a assistência do 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%.

um

de ouro 151—159187—2 castlçaes de prata,
1 dito, pesando 23 grammas.
a argola de metal, pesando S
lhante e diamantes e 1 dito 60—158126—1 relógio de prata 105—158744—1 alllança
4 grammas.
baixo, pesando
com
199—159674—1 pulseira de ouro e
agTammas.
pesando 1.050 grammas.
Omega, n. 5.712.661,
de ouro com 1 pérola e um
--!
108—158750—1 medalha de ouro, 152—159103—1 medalha
de ouro
vidro partido.
platina com brilhantes e dia- 239—160093—1 anel de ouro baixo
brilhante.
10
fita,
oom
21|2
metal,
Inscripçâo,
mantes.
com
com 1 pedra, pesando
premio,
pesando
pesando
qua»
9—153382—1 medalha de ouro, 61—158128—1 relógio de
200—159680—1 anel de ouro baixo
tro grammas.
grammas.
Levla, deíeituoso, n. 669.141
grammas.
premio, pesando 12 grammas.
ferro
de
ouro.
cofre
1
de
107—166873—1
com brilhantes e 1 pedra.
240—160116—1 relógio
para 153—159216—1 relógio
ponde prata,.
para pulso, faltando
10—1õ3394t—2 allianças e 3 meSlam, n. 274.284, amassado. 201—159685—1 guarda chuva com
Omega, n. 3.875.163.
Jolas, com segredo, com 1 peteiro.
dalhas tudo de ouro, pesanbaixo,
ouro,
e 1 chatelaine de ouro
castao de ouro, amassado.
Visto — O fiscal, Roberto Gutqueno defeito.
62—158157—1 alllança de
do 12 grammas.
108—155521—1 turibulo e diversas
de ouro, murães. Em '.', de fevereiro de 1933.
pesando 9 grammas, e uma 202—159696—1 alllança
posando 2 grammas.
11—153763—1 anel e 1 colhu', tuDIARIO DE NOTICIAS — Rio, 2 de Fevereiro de 1!>35
n
metal
metal,
lâmpadas de prata,
medalha de metal,
pesando 3 grammas.
do de ouro, pesando 17 gram- 04—161617—2 relógios de
8.600 15-1—159221—1 atflnete de ouro 2,03—159701—6 colheres de mesa.
tudo
ferro, pesando
numeras
Corgemont Watch,
mas.
O mercado tle café disponivel
NO HAVRE
e platina com brilhante.
6 d-tas de sobremesa, 6 gar828.200 e 828.889.
grammas.
13—156209—1 corrente e 1 botáo
Tião funecionou ainda hontem, manouro,
de
de 110—158755—1 vaso de chrlstofle. 156—159227—1 reiogio
íos de mesa, 6 ditos de somonogramma
65—158202—1
HAVRE. 2.
M, L. DA SILVA OLIVEIRA
com 1 diamante, tudo de outendo-se era condições de greve pan. 6.453.823, deleiOmega,
bremesa, 1 colher para arroz,
usado.
ouro baixo, com brilhantes,
ÚNICA CHAMADA
ro, pesando 11 grammas; um
LEILÃO DE PENHORES
cifica, até a resolução do D. N. C.
*
tuoso, com pulseira de couro,
1 garfo, tudo de prata, pesan
111—158779—1 anel de ouro com
Hoje P. ani
pesando 4 grammas.
botão e 1 anel com 1 pedra,
O mercado a termo funecionou. Entrega em março 141 Vi 140 %
facas
6
charneira
do
EM
13 DE FEVEREIRO DE 1935
de
1
brilhante.
com
1.8S0
relógio
partida.
66—158236—1
prata,
grammaa,
¦n&o cotado e paralysado, tendo situdo de ouro baixo, pesando
"
112—158781—1 reiogio pulseira de 158—164578—1 vaso e 1 prato para
A'a 12 HORAS
em maio. 140 Vs. 139 %
Corgemont, n. 828.864.
para mesa e 6 ditas de sobregrammas.
da
Bolsa
3.500
fora
do negociadas
"
tudo de bronze, demesa, com cabos de prata.
140 Vs. 139
ouro, Movado, n. 9.754, com
em julho.
67—138102—1 par de bichas de
parede,
ouro
de
relógio
14—156160—1
Travessa
do Kosurlo
sa
saccas do produeto.
"
204—159707—1 corrente com mofeltuoso.
Inacrlpçfiaõ.
em set. . 140 Vi 140
ouro e platina com 3 bribaixo, Omega, n. 6.433.990,
de
branbichas
ouro
de
de
ouro,
arCatalogo
anel
de
faltando
neste
e
159—159296—1
dalha
a
KILOS
113—158788—1
no
dia
2.000 5.000
do
por
Vendas do dia . .
lhantes, diamantes
pedras
Jornal
COTAÇÕES POR 10
com mostrador defeituoso e 1
ouro com 2 brilhantes e 2
co, com 1 brilhante.
encarnadas.
gola. pesando 15 grammaa. leilão.
Mercado Estav. A. est
S/cotaçio
corrento de ouro ,e platina,
! Typo
baiouro
205—159719—1
ouro
com
relógio
de
do
metal,
coraes.
anel
11-4—158792—1
de
68—158266—1 relógio
Alta de % a % frs., desde o íepesando 6 grammas.
Typo 4 ...... •• S/cotaçao
nickel,
de
brilhantes, diamantes e uma
xo, Zenltti, n. 246.027, amas- 160—159308—1 reiogio de
oom pulseira
Agemo,
chamento anterior.
ouro,
de
17—151887—1 reiogio
Typo 5 .. .. .. •• S/cotação
Mldo, n. 308.340, parado.
sado.
couro.
pedra.
cora
3.852.819,
n.
S/cotaçao
Omega,
Typo 6 ..
metal. 206—161041—1 par de bichas
de ouro 161—159335—1 relógio de
de LARGO JOSE* CLEMENTE 38
de 115—158799—1 pulseira
S/cotaçao
monogramma, e 1 corrente de 69—158279—1 anel e 1 alfinete
Typo 7 ..
e 1 po
com pule diacom
brilhantes
um
com
brilhantes
Invicta,
deíeituoso,
baixo,
com
baixo
ouro
ouro
e
platina
14
Leüiio em 11 de Fevereiro
ouro, pesando
grammas.
S/eotação
Typo
mantes, sendo 2 pedras ma'oseira de couro.
dra, pesando 9 gramma*.
brilhante em cada.
de ouro,
18—157510—1 corrento
de 1935
coouro
foi
com
de
ouro
res e 1 placa de ouro branco,
162—159292—1 pendentlí
70—158309—1 anel de ouro com 116—158806—1 anel de
O typo 7 o anno passado
pesando 8 grammas, e 1 ree colbrilhantes
e
e
com
brilhantes
com
branco
1
brilhante.
platina
1
brilhante.
tado a 13Ç600.
nuOmega,
O leilão annunciado paia 2 de
logio de metal,
de metaí,
diamantes.
ouro, 117—158809—1 relógio
lar de prata.
71—158310—1 alllança de
DO DIA 1
mero 2.841.520, deíeituoso.
MOVIMENTO
Saccas
metal, 207—159732—l anel de ouro baixo fevereiro de 1935, fica transferido
com
153.378,
TClogio
n.
pulCyma,
163—159340—l
3
metal,
grartntnas.
do pani o dia 6 do mesmo mer.
pesando
10—187530—1 relógio do
com 1 brilhante.
seira de couro, defeituoso.
Cyma, n. 153.594.
Omega, n. 8.685.609.
463.767
72—158314—1 par de bichas de 118 158818—1 relógio
com
ouro
de
ouro.
de
de
metal,
H08—159733—1
reiogio
anel
164r—159346—1
gtock em 31. ... ..
par de botões de
ouro, com pedras, pesando 2
Lclnad, n. 63.795. defeituoAMANHÃ 20—157535—1
brilhantes e 1 pedra.
AMANHÃ
Entradas:
Diva, n. 109.417, defeituoso,
ouro com 2 pedras, pesando
grammas.
de ouro,
so, oom pulseira de fita, e l
com pulseira de fita.
165—159350—1 relógio
Pela Leopoldina. , 4.678
ouro,
grammas.
de
KUA PEDKO I N. 31
reolglo
alfinetes de ouro,
anel de ouro e platina com
n. 4.758, defeituoso, e 1 corPela Central. . . 1.950
Segunda-feira, 4 de Fe- 22—107567—1 alfinete de ouro, 73—158343—1
deíeituoso, com 119—158825—2
n. 18.291,
130
sete
e
diamante».
ouro,
e
1
brilhante,
diamantes
de
1
brilhante
rente
com
Regnls. mineiros .
pesando
pecom 2 brilhantes, diamantes
EM 6 DE FEVEREIRO DE 1935
600
pulseira de fita.
vereiro de 1935
dras.
120—158830—1 collar de ouro baiReg. Est. do Rio .
grammas.
e pedras.
7.845
anel de ouxo com
74—160801—1
587
Santo.
1S6—159356—1 alfinete de ouro e 209—159740—1 relógio de
Esp.
xo, pesando 3 grammas.
Regul.
metal,
24—187608—1 relógio de ouro, La
AO MEIO DIA
3 brilhantes.
121—158835—1 anel de ouro com
prata com brilhantes e diaOmega, n. 7.977.599.
Malsonnette, n. 135.398.
471.612
75—158353—1 relógio de nickel,
10 grammantes.
1 pedra, pesando
Total.. ..
KUA PEDRO I, ns. 23 « 30
metei,
210—159749—1 anel de ouro baixo
25—157625—1 relógio de
8.019.310.
n.
Omega,
escom
mas.
167—159359—1 pulseira
Saidas:
tiove
com lnlciaes, pesando
Waltham, n. 5.686.140.
de ouro
975
70—158364—1
(.íiitlRi» Espirito Santo)
pulseira
1
anel
1
com
e
1
anel
pedra,
mal te e
122- 158845—1 pulseira
Cabotagem
20—157643—1 anel de ouro com
grammas.
com medalha do metal, pe»
DE
&els
tudo de
de ouro, pesando
com
monoaagramma,
tudo
e
ouro.
falsa,
211—18976B—1
corrente
de
1
e
diamantes
pérola
sando tudo 13 grammas.
ouro, pesando 35 grammas. e
Total.. .. .. .-. «-• .»-•: 470.637
grammas.
defeituosa, pesando 7 gram
l dito de dito e prata com
ouro,
um 168—159360—1 alfinete
de
de ouro
600
alfinete
1 anel de platina com
77—158305—1
Consumo local .
azul.
1
mas.
o
8 brilhantes
ERNESTO CAMPELLO
pedra
oito
com 1 pedra, pesando
brilhante.
com 1 pérola.
Café retirado pelo
de metal,
de pro.ta,
212—158777—1 relógio
28—13*7662—1 relógio
35 — Avenida Passos — 33
.011
com 123- -158854—3 alfinetes e 4 boZ'511
ouro
de
anel
78—158386—1
grammas.
; D. N. C. . . .
6.372.111.
Omega, n.
DE
Cyma, n. 153.590.
LEILÃO EM ~ DE FEVEREIRO
soltos,
toes, tudo de ouro, pesando 109—159376—3 brilhantes
monogramma, pesando clnco
ouro,
de
213—159781—2 berloques de ouro
alliança
20—lb7680—1
DE 1935
467.626
15 grammas.
Stock em 1.. ., ,. ..
pesando 2 1|2 quilates.
graimmas.
oom 1 brilhante e podras, 1
Catalogo neste Jornal no dia do
pesando 3 grammas.
622.764
ouro,
anno passado .
relógio de metal, 124—158881—1 anol de ouro com 170—159376—1 relógio de
Idem,
70
158440—1
brocho do ouro com pedrüa, leilão.
'.Entradas
7.845
nickel,
80—157683—1 relógio de
Diva, n. 105.045, amassado,
1 brilhante e diamantes.
Levis, n. 541.638, com pulgeraes «ml.
1 berloque dc ouro e piatlun
MATRIZ
7.84o
coro
Omega, n. 7.314.820,
com pulseira de fita.
125—168371—1 par de bichas e 1
seira de couro, defeituoso.
De í." de julho
com 1 brilhante, dlnmantes e EM 13 DE FEVEREIRO DE 1933
ouro,
ande
mostrador defeituoso, e um 80—158448—1 relógio
relógio
de meÇal,
feltlo
do
171—159403—1
Idem, anno passado . . . 1-662.287 Travessa do Rosário, 13
prata,
pendente
um
pedras, 1 alfinete com
»™
C. B. Áurea Brasileira
com
collar com medalha de ouro,
600.621,
n.
tigo, com r.edras verdes e dln. 85, com corda por chave,
Vulcain,
Saidas geraes em 1 „ ..
brilhante, e 1 broche sem o
.:«gM
fita.
vidro.
sem
de
FILIAI,
pesando 2 grammas.
tas
brancas.
Bel.» de julho ...
pulseira
tudo
oe
com
1
pó,
peclra,
Importante leilão
de metal, Oi—145228—1 relógio de ouro bai- 126—158904—1 par de bichas
de 172—159421—1 collar, 2 medalhas,
31—157692—1 relógio
187 — Una Sete de Setembro — 187
Idem, anno passado . . . M"»-***
26
ouro,
pesando
grammas;
30.6/u
Vulcain, n. 277.195.
tudo de ouro, s 1 dita de 214—159791—1 relógio
ouro e platina com diamantes
Rev. ao stock em julho.
xo, Waltiham, n. 122.624, dede metal,
DE
O catalogo será publicado no
ouro,
de
33—157700—1 relógio
ouro e esmalte, pesando tudo
e pedras.
feltuoso, sem vidro, e 1 dito
Ret. do mercado desde 1.*
com "Jornal do Commercio", no dia do
Omega, n. 6.591.872,
2.511
defeituoso,
163.140,
Diva,
n.
com
RICAS
E
Watch.
VALIOSAS
Tavannes
de
6
de fevereiro
127—160884—1 anel
de ouro,
grammas.
platina
mostrador defeituoso.
lellfio.
ouro
com fita e vidro partido.
brilhante e ditos menores, 173—159428—1 brooho de
n. 1.108.445, defeituoso, com
216—159828—1 anel de ouro com
MERCADO A TERMO
anel de ouro com
e
diamantes,
33
157703—1
1
dito.
com
com
peae couro.
e 1 dito de piata
pedras
kilos)
pulseira
14
10
1
grampesando
pedra,
(Por
1 brilhante e 2 pedras.
sando 6 grammas.
82—158406—10 agulhas para m- 129—158938—1 cruz de ouro e piamas.
1." cot. 2." cot com brilhantes e outras
ouro,
34—157745—1 pulseira defeituosa.
Mezes:
tina com brilhantes, e collar 174—159429—1 alllança de
Jecçíio.
pedras
n/c.
ouro,
LIBERAL BERLINER & CIA.
de
217—159847—l relógio
1 collar, 1 mosquetao e um 83—158473—1 relógio
fevereiro. , .
de metal.
de metei.
pesando 4 grammas.
preolosas, anneis, broches, pulsein/c,
ouro
Serdix, n. 60.286, defeituoso, 58 — Run Luiz de Camões —
de bichas com pedrtis.
Slurço ....
caneta tinteiro de 175—159433—1 alfinete de
3.
par
131—188949—1
n.
Agemo,
corbarretes,
bichas,
ras,
de
66
pares
n/c.
tudo de ouro, pesando sete 04—158500—1 relógio
ouro,
baixo com diamantes e uma
Abril
de
para pulso.
ouro e metal, 1 anel de dito
does, relógios, correntes, etc.
n/c.
Leilão de mercadorias em 12 de
de
218—163091—1 anel
falsa.
platina
Msiü
grammas.
com 1 brilhante e 2 diamann. 5.415, defeituoso, e um
pérola
n/c
fevereiro de 1935.
de metal.
com 1 brilhante.
36—157771—1 relógio
Junho ....
tes. 1 dito de prata com 3 170—159444—1 relógio de metal
alfinete de dito com brllhanCatalogo neste Jornal no dia do
n/c.
Elgln, n. 7.899.027.
Cyma, n. 0164.946, com pul- 219—160184—1 caneta-tinteiro.
Julho, ....
brilhantes, e 1 relógio de nl3.500
220—160158—1 barrete de ouro e leilão.
37—157806—1 corrente de ouro, 83—149325—1 anel de ouro branseira do couro.
n. 6.902.148,
ckel, Omega,
.Vendas do dia .
com brilhantes, diacom argola de metal, pesan177—159455—1 corrente do ouro e
prata
Mercado paralysado.
defeituoso.
co, com 1 brilhante, e duas
mantes e 1 pedra azul.
do 6 grammas.
132—158956—1 anel de ouro com
platina, pesando 8 grammas.
pedra3.
EM S. PAULO
BEHNAEDINO REBELLO
de nickel,
de metal, 86—158516—1 relógio de
38—157812—1 rologio
metal,
brilhantes e 1 pedra verde. 178—161003—1 broche de platina 221—159864—1 relógio
ca"FILIAL"
Agemo, com pulseira de couro
S. PAULO, 2. — Entradas de
Omega, n. 7.368.124, defelmetal.
com brilhantes.
Levis, n. 827.774, defeituoso 133—158986—1 relógio de
(Proposto)
de nw.tte.,
de 222—159892—1 reiogio
fé; áté ás 12 horas
tuoso.
com pulseira de 179—159485—1 par de botões
2-1 — RU A D. MANOEL — 24
n. 8.915,
87—158519—1 relógio pulseira de
Ant
Republica do
Hoje
Escriptorio & rua
Omega, n. 6.285.387, paraclo. Lellfio cm 8 de Fevereiro dc 193Í,
39—157817—1 anel de ouro baixo
ouro, pesando 5 grammas, u
numero
fita.
e fita, Pery,
ouro
Peru n. 10, sobrado (antiga da
de
Em Jundiahy, pela
monogramma
com 1 brilhante.
1 relógio de ouro. Lou^ines 223—159904—1
relógio de platina.
134—158990—1
defe.tuoso.
12.400,
16.000
23-5277.
15.000
Telephone:
AssemabVéa).
de prata, 88—158501—1 relógio
1 1]2 gram.
Estrada Faulista
ouro, pesando
EM 6 DE FEVEREIRO DE 3935
40—157850—1 relógio
n. 2.593.081, paia senhora.
de prata.
Vulcain, com brilhantes, para
'
Em S Paulo, pela
nickel,
Omega, n. 4.534.327. defelA'S 13 HORAS
mas.
180—159492—1 reiogio de
AUTORIZADO
Election, n. 1.457.
pulso.
7.000
14.000
Sorocabnna. . .
tuoso.
de
Levis, aem numero.
ouro 135—158999—1 par de botões
de
00—169419—1 alfinete
de bichas de
224—159919—1
par
ouro,
de
41—157859—1 collar de ouro, pocom 2 brll- 181—140502—1 relógio
Venderá em leilão
ouro o platina
com 1 pedra circulada de briouro e
platina, defeituoso,
29.000 23.000
Total. ....
sando 2 grammas.
IIENRV FILHO & CU.
n. 807.662, defePrmius,
lhantes e diamantes.
lhantes. e 1 anel de dito.
com diamantes e pérola:,, '. J— Rua 7 de Setembro — 195
metal.
de
fita.
reiogio
do
EM SANTOS
42—157879—1
tuoso, com pulseira
136—159039—1 anel de outo com
AMANHÃ
com 5 brilhantes.
tando 1 tranqueta, 1 felche 195
ouro,
Cyma, n. 6.314.250, e 1 botão 01—158532—1
184—159547—1 relógio de
de
ouro
(FILIAL)
collar
SANTOS, 2.
1 brilhante e 2 pedras.
de dito para collar, com 1
de ouro, e platina com 1 br*Fazem leilão de penhores venciouro,
de
n. 4.165, amassado, com pulÚNICA CHAMADA
branco com pequenas pérola* 137—159055—1 reiogio
4
Fede
brilhante e diamantes, 1 anel
Segunda-feira,
"A",
mole:
lhante.
typo 4
dos e avisam aos srs. mutuário»
seira de fita.
Contracu
Metoda, n. 422.465.
e medalha de ouro e madrede ouro com 1 brilhante.
F.ant
Hoje
ouro,
vereiro de 1935
138—159076—1 anel de ouro e pia- 186—159572—1 alllança de
dc prata. que podem reformar ou resgatar
metal.
relógio
relógio de
pérola cova ditas.
223—159939—1
43—157883—1
18J200
ouro
de
relógio
Entrega cm fev. . 18$200
tina com 1 brilhante.
pesando 2 grammas.
Ao meio dia
defel- as suas cautelas até a vesapera do
Aramls,
n. 595.552,
Alvo, defeituoso, n. 467.081, 02—158583—1
"
em março 18Ç225 28?225
leiieo.
branco, n. 6.460. com, dia- 139—150093—1 relógio de metal, 187—159579—1 medalha de ouro
couro.
de
tuoso.
com
pulseira
18$250
"
13 44—157904—1 anel de platina
ein abril. 18Ç250
Rosário,
com 2 brilhantes e 1 pedra 226—259940—1 anel de ouro baixo
do
Vulcain, n. 2.208.333, ieíelTravessa
mantes, faltando ditos e pul*
de
encarnada, solta, 1 anel
em maio. 17-975 17$975
eelra de fita.
tuoso.
«
com 1 pedra, pesando quatro
com 1 brilhante.
"
ouro e platina com brllhancm junho. 17?!)7õ 17?975 todas as Jolas acima menciona03—158599—1 alllança e 1 pulse!- 140—159098—1 caneta tlntslvo de
ouro
com
de
*b—157906—1
broche
grammas.
ás
cautelas
"
Já
4
dito
com
1
1
1
tes,
e
em julho. 17Ç075 17$975 das, pertencentes
de
defeituosa,
tudo
metal,
ouro
ra nom Inscripçâo,
e
pedra,
metal,
227—159949—1 reiogio de
1 pedra.
"
e
azues,
e
brilhantes
6
em agosto 17S97& 17$D75 vencidas e nao resgatadas, poouro,
pedras
ouro
corrente de
baixo, pesando 5 grampesando
de prata.
Levis, n. 609.649, defeituoso,
40—157917—1 relógio
¦
e
de
ouro
1
alfinete
cm set. . 17Ç975 17$975 dendo os senhores mutuários resde
platina
alfineta
e 1
ruas.
Longines, n. 4.197.192.
grammas,
com pulseira de couro.
"
com 1 brilhante, pesando tu- 228—159958—1
cm out. . 17Ç975 17Ç97B gatal-as ou reformaV-as até a hora
briouro e platina com 2
de metal, 84,—-158606—1 corrente de j>latlanel de ouro com Rua Luiz de Camões, 58 c »0
47—157919—1 relógio
do leilão.
20
do
Vendas cunhecidas
grammas.
lhantes e diamantes.
na, pesando 7 grannnas, um
379.937.
monogramma,
n.
pesando nove
Convidamos o sr. mutuário,
Paral
ouro,
Calmo
relógio de
Mercado
collar com medalha de ouro, 141—159126—1 p4 de prata para 188—159582—1
NOTA — Os srs. compradores
de metal.
43—157921—1 relógio
grammas, deíeituoso.
44.293,
defeituoso,
Cora,
n.
166
¦L
de
comprar
e
1
antes
bem
com
grammaf.
da cautela abaixo, &
DO
CAFE
e
1
de
ouro
examinem
collar
193,
pesanpeixe,
Corgemont,
n.
pesando
229—159966—1
alllança
pedra,
possuidor
pérolas
FECHAMENTO
com pulseira de fita.
metal,
143—159131—1 relógio de
do 20 grammas,
4 grammas.
de ouro baixo, com moaasquebaixo, pesando
Mercado — Hoje, calmo; ante. para nâo haver duvidas. As rereceber
o saldo do lellào
vir
ouro,
de
anel
pe. 230—160125—1 relógio de ouro, deBrasil, n. 7.633.207, com pul- 189—159626—1
tres 95—138608—1 alllança e 1 anel
tio de metal, pesando
rior, calmo; anno passado, firme.- clamações só «rão attendidas no
13 grammas.
sando
de
couro.
tudo
seira
ks.
de
com
monogramma,
de
30
10
Janeiro
de 1935 :
arrematação.
12.629,
de
acto
com
da
feltuoso,
n.
disponivel,
Typo 4.
por
grammas.
pulmetal, 190—189641—1 alfinete de ouro e
144—159153—1 relógio de
ouro, pesando 9 grammas.
4D—157928—1 cigarreira de prata,
seira de ílta.
Hoje, 17fl00; anterior. 17&100; an^
dia388.405
branco, n. 79 621.
platina com 1 brilhante
de metal.
96—158615—1 reiogio
com monogramma.
231—160211—1 anel de ouro com
no passado, 145900.
mantos e pedras encarnadas.
com 145—169154—1 anel de ouro e piaOmega, n. 7.076.814,
de metal,
61—157964—1 relógio
2
1
brilhantes.
e
Embarques — Hoje, 15.131 sacpedra
A GERENCIA
de ouro
tina com 1 brilhante e dia- 191—159645—1 alfinete
monogramma, defeituoso.
Levis, n. 923.401.
232—160D21—1 pulseira de ouro c
1—145468—1 anel de ouro brancas; anterior, 49.892; anno passa1
e
1
brilhante
com
pérola
ouro,
de
mantes
relógio
93—153652—1
nlckc'..
9
52—157945—1 re!o»glo de
co, com 1 pedra, pesando
<Jo, 14.894.
platina, defeituosa, com brifurada.
146—159156—1 anel do ouro com
Pateck, n. 812.784.
Alslnnl, sem numero.
lhantes.
Entra.las até ás 14 horas — Houraramas.
cine
1
192—159653—9
faltanguarnições
e
aflitos,
1
brilhantes
brilhante
pwlv.is,
2—H6721—1 anel de ouro com 52—157945—1 relcgio de ouro. 09—158658—5
je, 19.332 saccas; anterior, 26.G71;
zelro, tudo de prata, pesando 233—100025—1 par de bichas de
do 1 dita.
Astro, n. 50.490, com pulpesando 33 pontos
monogramma, pesando nove
mino passado, 32.512.
ouro baixo com 2 diamantes.
990 grammas.
de ouro com
147—159161—1
brocho
do
100—158572—1 anel
seira de fita.
Existência de hontem por embarplitina
grammas.
ouro
ouro, 234—160056—1 alfinete de
relógio de
Perdeu-ae a cautela n. 400.185.
com 1 brilhante.
pedras e diamantes, faltando 194—159658—1
3—150461— 1 berloque de ouro, 65—158030—1 relógio de
car, 1.459.725; anterior, 1.455-524;
prata.
e platina com 1 brilhante e da Cnsa de Penhores de LIBERAI.
dc
n. 3.848, com pulseira
ouro,
de
Cyma, n. 0125.941, com pul- 101—158677—1 relógio
com diamantes, faltando dlpedras, e 1 relógio pulseira
urino passado, 1.805.934 saccas.
diamantes.
fita e 1 dito de dito n. 7.843.
BERLINER Ss CIA. Rua Luiz de
de ouro e fita. n. 66.232. com
n. 36.767,
defeituoso, para
6elra dc metal.
Saidas — Para os Estados Unitos, pesando 12 grammas.
metal, Camões, 60.
com pulseira de fita, defel- 235—160067—1 relógio de
brilhantes e inacrlpçlo.
de nickel.
dos, 20.231 saccas.
4—150499—1 alllança de ouro. 56—158037—1 relógio
pulto.
Aureole,
n. 645.690,
tuoeos.
dofel.
motal.
102—158087—1 anel de ouro t>M- 148—169184—1 reiogio de
Election. n. 190.2*3.
pesando 7 grammas.
metal,
tuoso.
Perdou-se a c.iuteln n. 223 837
195—159060—1 relógio de
EM VICTORIA
Levis, n. 539.913.
xo coni brilhantes e 1 pedra.
57—150054 -1 relógio de meta],
ouro.
8—160566—1 corrente de
285—160220—1 relógio de ouro bai
Levis, n. 998.C05.
-158389—1 saJva com mono- 119—159186—1 corrente com meda Ca«i dc Penhores de 11. MO103
VICTORIA, 2. — Não hr.uve codo
com
Agemo,
mns.
21
pulseira
gram
peinndo
xo, n. 2.012.981, defeituoso. REIRA * CIA. Rua Luiz dc Catnijòes nesta praça, ficando o disdalhft dc ouro e platina com 108—189603—1 collar de ouro, pecouro.
ouro.
0—152449—1 corrente de
gramma e 1 colher parn pnl
¦I.I.!.,
I.'Z .
1|2 grammas.
com pulseira de couro.
1
sando
com
a
ÜSS00.
madreperola,
e
kiloa,
r
xe,
diamantes
10
collar
tudo
60—158084—1
defeituoso,
de
21
%,
pesando
drfe'tuosa.
por
pnnlvel
prata,
grampesando
— 150655-1 aliança de
ouro,
237—160076—1
107
metal,
cruz
rie
ouro
do
e
argola
e
GOO
mosquetílo
do
1
pia1
com
tudo
anel
Rrammas.
mas.
pedra,
ESTATÍSTICA DO CAFÉ EM 2
Perdcus-e a cautela n. 223 B37.
tina
com
brilhantes,
diapesando 5 grammas.
104-158704—1 barrete de ouro e
ouro. pesando 4 (çramnias.
pesando 10 grammas.
7—152754—1 collar com medalha
Sacca »
MOCasa de Penhores d« B.
da
198—139671—1
de
ouro
com
mante»
o
1
150—100003—1
dc
1
ani-1
pulsclia
e
de
metal
com
diamantes
69—158095—1
platina
porola.
0
relógio
pede ouro, pesando
platina
grammas.
139.293
— Ru» Lul* dt
Em «ttick
*
CU.
—
REIRA
com
»
e
cucar
230—160091
de
miro
'78,
1
corrente
1
dito
de
1
platina
pedras
dra
6
brilhante
Invicta,
com
verde,
n.
gramplatina
8—153322—1 alfinete de ouro e
pulsclrn
pesando
nadae e brilhantes, íaitendo
c<?m pequenas pcrolan, «endo Camôefl, 42,
«•e couro.
cum 1 dito.
mas.
platina «om pedras, 1 briNfio houve entradm n»m ••idaa.l
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W. MOTTA & CIA.
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VIANNA, IRMÃO & CIA.

LEILÃO

Casa Campello

LEVY GOMES & COMP,

JÓIAS

F.S fiLGRDfl

CASA LIBERAL

GASA JQSÉ CAHEN

CASA GONTHIER

Saldos de leilões
LIBERAL BERLINER & G.
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* WUME"t" w"'E?'>>tt0DUCÇ*0 **"omu
o* W4..D0W-FILM a a

£>0n Juan éra Um "laranja" comparado

I

A NOVA
NAMORADA!

||N''f] TÊBjft

Â menina
de olhos
de leão,
da Meiro,
em seu
primeiro
papel de
"estrella"

m

^PARKER

lOSfEPH M. SCHENCKffpr««.nfo

CoriSüiHce,
['¦¦"¦"¦

"/i1 —yy

¦¦¦
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mAMANHA ¦

ALHAMBRA

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

^orge Murad
Elisa Coelho
Simão Orchestra
Cqrdelia Ferreira
Stuart
Manoel Monteiro
Dircinha Baptista
é Diabos - Arnaldo Pescim»'
Muraxo
Manoelino Teixeira

O numero de "Cincarlo", Ot.*o
acaba do ser publicado; conlí'iu'a
» publicar as photoeraphiaj
do
artistas de cinema eom os quáéá
o.s leitores dessa revista oncorrerão ao sensacional certamen
qu»
dia acaba de instituir _ o "Cinearte Álbum Concurso",
Está esplendido esse' numoro
trazendo reportagens
interessantissi.mas o farto
noticiário roTe rente â actividade dos estúdio» <J6
todo o mundo c á vida d .3 grandes astros da t-Sia.
O material photogràphí.-ó quo
serve de ilIustràçKò a í?.<a optlnm édicfiò da melhor r_'v;sta clneinatographiea
brasileira
é o
niáia bem escolhido e » mais sueges.tivo cuie so p°de desejar.
Nenhum '•fan- deve po-der esse
hjagpjriço numero de "Cinearto"

"VIDA

DOMESTICA"

O numero deste me:', de "Vida
Domestica", como o_ anteriores, a
unia obra prima de boa leitura e
art.o graphica. cheio de noticiario» e reportagens sobro a vida
dos Estados e do Exterior, sobr eleva 11 d o notar h (iuo so refet*e A belleza do estylo
ãrchltec-,o*.iico manoelino. ,-ujo te>:r<; e
jilüstrado coni photographias verd^ndelramente
maravilhosas
do
Convento dos Jeronymo.., Paiaci-)
da Villa. et'*, Para o carnaval nuo
ee approxlma "Vida Dom.j.tica"
infere na sua maravilhosa Beiçao
Ü-Muitb cm .Moda", sempre grata
•no bello sexo. uma sfrie de fantasir.s originalíssimas, alem do vestidos de baile e passeio, ©liapêos
« um sem numero de sügg^atOes
uteis a <*iticm, como a mulher bra«ileira, dedica á elegância e a. beileK.i um culto especial.
Kmbellezando-lhe o texto, ha,
;
«este numero de "Vida Domeitica", diversas paginas num t)lal
•de vinte e quatro
poiychromias
¦Oue. por si sõ. bastariam
parn
fiue o recommendassemos a tolos
¦03 nossos leitores.
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Theatro-Escola
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ÍHE/iTRO JOÃO CAETANO
HOIE
_ MATINÉE E A' NOITE
HOJE _- Continuação do suecesso da opera cômica

"Os

Sinos de Corneville"

Exlto absoluto de toda a companliln — AMANHA — ultima
representação dos "OS SINOS
DE CORNEVILLE?
Terça-feira, primeira da operela cômica de Scluilicrt — "A
Casa das tres Meninas*' ou "A
symphonia inacabada",

*

¦

CARNAVAL TÁ-HI
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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 %

n o

.

A'-

AV. UIO BRANCO 127
(Em frente ao "Jornal do
I
Brasil")
^oiiitiixi^sgBssr/íZxz^^sBaKsat:

HOJE — O grande suecesso do
momento, a grande revista car.
navalcsca

5
'

CASA ROBERTO

CASA DO CABOCLO

i

AMANHA

11

Platina. Brilhantes. Prataria e objectos antigos,
quem paga melhor c a

ODEON

yf S(/MpHomA
HOJE fis 15 c iís 21 lioras —
• Vitimas representações
da
peça (|iie revolucionou a cldado

Ti;i!(,:.\-1*E!RA — 5 de Fevereiro, fi? 21 hpras —
em homenagem a Hcnrhjue Poiígettl, Gilberto Grande espectaculo
Trompowskv" Fernamld taloutlm com a ultima representação
de "HISTOim 1)13
CARLITOÍ.", a sensacional e victoriosa comedia dc
Henrique Pongettl, "mlsr-en-s-eõnc" admirável de Gilberto c Valentim
Acto variado eom Elisa Coelho de Andrade, Nalr Duarte
Nunes
Masclm Voliiycff, Eros Volusla, Marina rte Padua, Maria
Paula Adaml, Alice Itlbelro (alumna do prof. Murilo Carvalho).
Mario Azevedo e Mario Cabral. Destile dc torta companhia f

Jóias de Ouro

UNAMERKEL
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WcttftHomltfBjyn-Aí«>•«• «To Bra&a

V*nmMKÍfàTÊ&yi>»*1**m*pmiss.

"CIHTE"

cthJZdhXQ

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 temporada dc vcrfio
SEXTA-FEIRA: «LONGE DOS OLHOS,
a obra
prima dc ABADIE FAMA ROSA
d
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"REVISTA

Dí FLORA
MEDICINAL »

líe«et)«na. o numero 4 desta
A "Revista
preciosa publicação.
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 lnestlmavel valia, qual seja o de :ncentlvar 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 systematizada, feita com capricho, bem
Impressa e, sobretudo, prestigiada
por um grande nome.
Essa a missão da "Revista da
Flora Medicinal". O seu redactorchefe é o dr. José Ribeiro Monteiro da Silva, o dlstlncto medico
que tem consagrado toda a siia
existência ao estudo das plantas
brasileiras.
O presente numero 'traz um trabalho seu. sobre "Flbricultura" e
um "Estudo Pharmacognostlco do
Abacatelro", pelas pharmaceut'.co3
Oswaldo' Cosia e O. Peckolt. Ena.1tece as homenagens prestados aos
naturalistas
Martins, Eichler
e
Orban. Recorda a grande perda
sciencia
foi
b:asl!clrft
que
para a
o passamento do saudoso pharmaceutlco Orlando Rangel, bem
como o do Inesquecível e caridoso
medico
dr. Joaqu m
Henrique
Fonseca Portella.
A parto material continua culdada. apresentando-so a "Revista
da Flora Medicinal" nitidamente
Impressa e multo bem «onfo-cCoUMU.
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Deserto
do
Diabo
do
Jogral
A
Lição
BrasiI=ArgentinajO
" '
"Cri-

A missão intellectual que, a convite de
tica", embarca amanhã para Buenos Aires

AGQ/PÍNÕ GMCO^

111

G

Q'

,,....111111

í- -l'

a\&'..-

Ronald

tiho

"massa
incompetente", acBernard Shaw, de
BOROE
ser a turba um bovtoentuando
A' medida que o vosso olhar
—¦—^——mi—w—m^mm^^^
esteve doente e o mundo•
J.
mi
M™
¦¦¦———¦¦¦iii
L7:.'/1I penara o 'cnlur o qitadrantes, o deserto primitivo.
bem
corn
muito
se
dá
no
devassando essas planícies,
j
de
idéa
que
á
jor
mancha
Oeste
liülhaiw
até
relevo
consternou
se
de Buenos Aires, tomada da Torre dos Inglezes
nela fr.ònigifú i\'cm um
iiiea i' :• -o
delia
tem
Vista panorâmica
saudade
íçanga
e
vercis
quanSode
que o deserto vive, que
««nio.
perder esse pilheriador
io Pio 'írcinde', nicabe o n pagina virgem da creação.
apparencia de saioda
aquella
literatura do dell,a se alliviar.
còmoros
dos
n
ondulação
bre
Premio Nobel de
"Santa • Um 'conoliisâu: é elle a um choque dc um contraste julmiillusão. Transpôs*
è
uma
naMude
de
as
onde
autor
I92(i,
dcstndos,
o
palmeiras
cm
'.'
tínnté. Pnrn traz. tipain os vales
uma duna mais
dc
demophobo.
tempo
e
cabeça
o
anardusta
lo
mascade
muitas
perloanna" dispõe de
estralados de papoulas silves- | nicos equilibram perfis
¦¦yiyyiyiii
ante n
ness-i
singular
contraste
súbito
surgirá,
Um
despeja-se
elevada,
ras e muitas fantasias, e nin--.£>.-:
os | naltiis cm repouso,
Mí
i-;:-m>mí*»v:;m-;-ii
um rude pastor,
creador de Landi- Ires, os campou (ie cultura,
vosso
espanto,
"cotiado
O
elle^attitude
eco.
do
sabe
direito
cárráticudo
o
azul
quando
guem
ililillíips
irrigação, os
sobre
nos que, cannes de"biingalows"
iyyiyiiy
chapéo descuido
realmente pt". Contraste para
ou
está travestido
"sarupe" verc as aldçi- vento morno, que percorre ps de largo
os
/;e.s-",
feita
banalmente
um
alma
às
tendo
com
traz
a
não
aun
como
fronte,
vestido á moderna,
cortadas areacs movediços,
norte-americanas
as
c azul, pendente
thentico Bernard Shaw, subdilo .cie um único tecido, tomamos como tabuleiros de xadrez, onde pupilas ávidas uma golla se- melho, verde
semE
onde as arvores
llL'iu
da
letra
ao
fitehombro.
um
do
e
Nem
;tudo
pé
V,
na
humidade.
üeorge
prosaica
de S. AV
os cow-boys passeiam a sua ar* quer de
correm acuas,
fios
não
os
examinar
sabemos
suebrotam,
vão
.pre
ú
resistir
Inglaterra deste prosaico pedaPa- te de ngua poude
nem se emplumam qves, esta cr
de espessura differente, de cur iogancia dc peões elegantes.
alluda
as
onde
Ha
gramincterra,
século.
da
de
quem
vida
ção
ço
ó feita a alma ra traz, as doçuras de uma
"bahies" as sc retorcem ú feição de cor- mexicano, com a sua ci" «íi*?."?'
com desdém á A1usa charlata- differente, de que
fácil c nmiivl, ri*ris de
"louros,
Renan,
um
Voltaire,
de
um
Sc qui- a sua resignação c o seu heroide
eomediographo
desse
nesca
de olhos ingênuos, rumo- das finas esturricadas. aitczin¦
Shaw.
um
de
isnio espontâneo.
hustificado pelo estatuario Roies dc granjas nle mies, fitas rc- zerdes escavar um poçomais taj
pilho do deserto, cm que as
com
Shaw,
um
no.
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nosso
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Este,
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quer
o
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grotesco,
I ctas dc estradas macias. Inrtrlbus erraram séculos, n
suas
de
comas
bolsa
rumoroso
Plebe,
nma
petróleo.
um mystificador,
apressar a hora da
de petróleo, cilidnde
i res de armazéns
aprendeu, desde cedo,
mexicano
solidão
/«a;'A essa trágica
mo um dentista de feira e, no exige a democracia toda intei- ! cásarões
coloniaès, de gosto
da posse pela vio*
vôo
curto.
a
estratégia
dc
Não
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de super-homens.
fundo, perigoso como ns feili- riniia
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| hespanhol, cm cujas muralhas I
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paira
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admitte que
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romano da America.
ao fabrico e a venda de agua- se limite a comer salsicha e a glezes. Pnrn traz, a fartura, o sombra no ar- Tão alto a divi- o titulo deia do Mcxico assenta
de
A
nuvem
grande
beber cerveja oem pensar eüi economia,
tofana.
bom senso mediocr: saes, nue a jidgàrieis
nn conquista e numa compreSwift de bom humor, Shaw ser üoethe ou Beethoven. Tal das contos cm ordem, a philo pequena borrasca. Observarei»,
iu>
hensão de urbanismo tão alli
tem feito, a qual Renan, que pretendia [osso sophia iranquilla dos livros dc todavia, certa rcgiitaridnctc
outra coisa não
cs- »usombra
A
que, como nunca a tiveram
existência inteira, senão garga- o mundo gove.na !o por unu razão.
seu movimento.
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continente.
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O
umn
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sabedoria
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segredu águia azteca, do- do cidadão mexicano, osuil';iiiisconcertam os intestinos todas as
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deserto.
o
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¦ tudo, não lhe confore o cunho de regi na existência.
lógicos. Porque a psychologia de officio, constltue a "ancoret.a".
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porém,
dar! Quer ver?" E, célere', rabisvan- I unico ànim-.i que nfto raciocina. foi. pois, o primeiro martyr da
venclonal.
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Vlda, e tentam apparecer ca soantes
erros;
consideremos
cou ante nossos olhos attonitos
bem, Tema a Idéa pela rama. accelta-n sabedoria, cotr.qu.into a humaniPsychologia de salão, com ra- ciedade, mas são logo apontadas;
um croquis onde, sem duvida ne- tagens do projocto. Este foi
°« rechassa-a; mas nunca s dá dade n»1o rrieiioi >nc is*o na sun
— "Lá vae uma "mariposa".
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estudado
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nhunia, estavam onze uppartamenlonga e Imaginosa historia, nem
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Outras eo salvam com o casaas
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necessidades
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proprietários,,
tos, uma vez qu».» o
Digo-lho Isso com a experien
lhe tenha ercgldo estatuas eiT»
de films com mocinhas nervosas, mento. quando acham alguém paduas
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mesmo
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futuras.
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O homem da "iroçaV na .sua
A maioria, porém, desgarra. Ris.
Deixamo.l-o entregue á novel arconserva banho sem pastor, ovelhas entre-¦ Inculturá
monstruosa,
arcos,
formam
um unico conjun- dos meus semelhantes. Descobri msrtjTes.
chitecta. que nns havia trazido esKm toda a oireaçãOi 9 unico fêr
1ocla a candura da alma humana. gues ao lobo, desappárescem sercto
de
bello
effeito
e grande con- um systema Ihfalllyel de autota prenda.
Pois liem, no clia secritica applicovel no resto da cs- ciue soflrç c o hraicm, porqtia
Nascente, agua viva, a stucertda- vidas pelas moléstias do mundo.
forto.
os
embargo,
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poderão
voltou
guinte
0 mesmo
senhor
humana — quc sou eu. sob Vive. Pensa, e sabe qve existe...
rústica Imprime-lhe
de da vida
A maioria "senta praça", Isto é,
com outro esboço, fabricado pelo moradores ainda conseguir maior pecie
outros aspectos c variadas psycho- Emquanto que os outros animaes
intimidade,
um cunho dc simplicidade ã cxl.s- prostltuc-se. .'¦'. Entram dlrcitinho
em
ou
outra
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leglas apparentcs.
nfto pensam e. n3o pensando, natenola.
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forpassam
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satisfeito: "Não
verdade
é
"solteiras"...
que ço está bem
. Kssas idéas teria oceorrido no
definida, pela reu- a Bíblia, nem metter-me no com_a Carneiro concebe o morador mar o batalhão cias
sou um architecto nato?"
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Dessas "miudezas", que o.s tur- nos, aprendendo doscriptiya, cal- dos amigos — passa a exigir cio diploma, vender
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grandes esquadria» homcm'
mais ou menos romantizados peia
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eulo^ diffcrencial o integral, rèsis-» architecto suecessivas transformahistoria. E essa tristeza tão de- cos não vendem...
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Imaginação humana.
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composição
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Então,
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todo
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instante
nada se salva; é o
cantada do brasileiro,
nada
Por Isso criou aquelle symbolo
o panorama maraO saber é desagradável e lnconarchitectura,
calculo
do
concreto
vultoso
outra
devida ao africano. Não fez
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o
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começou
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<:oisa o trabalho formidável
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a ter grandes
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admi- Ignorância como padrflo da foliei- Cria responsabilidades e gera lnrnl-o da varanda ou de algum dos ! d.ide universal, por piedade do
Gilberto Freyre. senão acabar com radeiras", Isto é. vastíssimas he- pratica em èscriptorio e obras —
quieta ções. O conhecimento diu
depois
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tudo
isso
sempro
appamorriiagias...
terraços. Do terraço de cobertu- homem. Advertiu-o da perigosa causn.s.
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experiUma
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Km artigo anterior tivemos ocea.
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que za íwil.s om sabor que tam um
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struir
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quando tirar a
E esta alegria tropical, selvagrammada offerece cfficaj; prote- falsearam o sentido exacto, da câncer no estômago do que seno
"pipoco da cuia"...
sorte
grande); cavalheiros esses
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taes casos, substitue com evidente velmente com a ldia do peccado
na
Calcule agora o Inferno de uma
vantagem o telhado.
O romance rie Souza Carneiro porteira", mulher
original, com a sublntenoSo do vlda solapada pelos g?rméns vlruque se pôde
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nem
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de
longe
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A
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quaren- peccado carnal... E, comtudo, não lentos da sabedoria! Nunca houE depois, tocio mundo "monta I nosso intuito combater a collabola e• tantos contos, incluídas no j temo affirmal-o. ao Creador não
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nreço n garage fnão fii-urada nos oceorreu tal pens mento, mesmo
Puründungo n uai preto, desses "obra".
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sob todos os pris-1
dade de São Sebastião, não
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.
«er-ninf.n.s
tlemals; Cyrláco, homem mal caT.on^i^o
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cogumelos das dejccçõos do pro- do mal era uma advertência d i
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Sondv.
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pensem que
-sacio, com
o
Cnixa Tostai 1.203. Rio. acomnpl .prio Adfto e da lnsldlosa Eva.
uma. mulher, ' que
perigo do conhecimento da.s colUma das grandes novidades do o direito — e o devei- — de apon-'
"hnrlas (?n „ni onvelonne -siTli^cri, abandona (elle' tambem hão faz
tar ao architecto, no decorrer do
O Primeiro Livro de Moysé.s não sas. Nunca um subentendido pe"montar
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é
esta
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no ante-projecto, as
ceremonia, pega outra): Xnndlexplica, por certo, com abundan- rigo de attracção sexual — cujos
ptado e sellado para a resposta.
divergências
dol
nho, velho
Inconvenientes não preoecuparam
prudente, cuidadoso porco".
opinião
existentes
porventura
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Questão
apenas
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cerne.
om a sua plantação e com as
o Creador como em nossos dla.«
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pedir
modificações.
precisas
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O
passou v ser o Esfilhas virgens, Pulo e Manola qu-3
a Mal th lis e outros economistas
tado". Um porco "estadual", em Esta
atrevidas.
punham fogo nas rapazes da re- vez
cooperação intelligente é ab-1
"municipal"...
de
um
porco
dorjdezn...
solutanientò necessária. Mas meA Biblla emprestou um sentiRio, janeiro de 1935.
Outros
vultos
apparecem si*>
deia distancia enorme entre ella:
ADEMOISELLE Lançou, que cansado e doente, passou a fre- do confuso no texto do Primeiro
mais tarde viria a ser a ce- quentar a igrejn, a ouvir os con- Livro de Moysés. baralhando hvpara atrapalhar : por exemplo, a
A polícia, na roça, quasi
lebre Madame du Barry, sc- solhos de sua filha Luiza. religio- potheses .Da.hi na.scsu o eüíemlspolicia.
"io
:i
tem outra feição senão a dcnhora do coração dc Luiz ua num convento, e pediu a du mo do Peccado Original.
a:rapalhar os trabalhadores.
.VV e dos destinos da França, co- Harry que abandonasse a corte n
O peor é que a arvore tem dado
O.s cabos das policias estaduaes
ineçou a sua vida em Paris coino fosse viver
para o scu castello da ao mundo milhões dc sementes
chegam a ser pequenos l"mpeôes.
moditsa
das
mais
modestas
num Rueil.
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malafis. E o homem tanto se ali"atelier"
. lamparinas que queimam a virda
de Saint-Horua
Acabara o reinado
da antiga men tou da.s vitaminas dos frutos
ROMANCE que Daniel supportavel, envenenada
glndade de multa moça e a vicia
no
ré.
modista.
por
que terminou por negar o CreaRops acaba de publi- elle, como mulher.
da multo homem.
Teve varias paixões na sua modor.
car, com o qual conNo livro, este papel 2Stá
nas
cidade:
O eixo de&sa vida encontrou
um eaixeiro, um sargento,
A sabsdoria envenenou a humacaQko
mãos do cabo Venancio, que en- correu ao prêmio Fé mina: ob- o seu
um criado da çórte e, por fim, o
Até 1789, du Barry continuou a »ik»ade. Aclão tornou-se fatua .orde apoio naquella
ponto
-onde
tendo
outras
imaginações,
tre
numerosos votos e ò se- noite em
João du Barry homem sem ser a mulher mais falada e dis. guihoco, mão. A sabedoria exclue
projectou
a arte e o Pãülo)
que teve conheci- accôrdo com a techni
e nós deixámos
nr.elhorar de vida
roubindo as gundo logar, vem ao encontro
ter escrúpulos e sem moral, jogador o cutida da França. Morto Luiz XV a bonda .e. E ella
mento do bem e do mal, "ml- bom senso.
põe a perder i
' ""
mais unia construcção.
•duas irmãs.
espadachim.
Poucos dias após o subiu ao throno o pobre Luiz XVI especie humana O conhecimento
para prostltuti-as.
da moda vulgarizada ultima- seria
O mais
curioso especimeri do
Estas
"architecto
divagações
suprema",
através
nascimento daquelle amor, o con- e. duranto a revolução, na casa da
da
acüdirám
("Puründungo", pag. 151).
espontâneo" com que nossa monte
*.,,Não O calumna. E' coisa com- mente, com Voyage au oout violência dos dois homens.
a propostio de um, dc disso a mademoisello Lançou antiga favorita real reuniam-se o.i das co;s?.s revf»í. os panoramas
topámos até hoje
'
foi
âe
[sicsis tive If» ria Tireduilclnde e emsenhor
nuit,
um
la
de
Céline,
la
Conexistente
edificação
Procurando abordar o dra- de certa posição social
na Tijuco que, nessa altura, já mudara o no- amigos do rei e da rainha. Oa bola
i'mfi.!Vv.hp sertão da Bahia, e de ãition
a faculdade or querer a vldi.
"croquis"
e que, do cujos
Humaine, de Malraux, ma d0 sêr, Daniel-Ro.ps
«lustram estas mo para mademoisello L'Ange:
outro.».',. Estados, oncic o romance
guardas do corpo, escapados ao
não
A verdadeira Bíblia os íiii »s
os de Robert Francis e diver- podia ser mais
— De hoje e mdeanto deixo de massacre
se passa.
dc
(i
de
outubro,
fugi.
feliz. E' que
náo viram ainda
.'"ás:*
O cjue, porém, em "Purundun- sos outros,
ter ciúmes ...
nun de Versuilles e foram aco- jumanos
de romances de elle
"<»mente não
não se conformou sóSa
n voiâo. Deus
Iher-se
de quinhentas
todos
E
a
amigos
, 2.0", attrac, são as mulheres,
Süciennes,
os
o
desconhoeasa
em
compapaginas
do
mente com as superfícies de
cidos passaram a freqüentar o ve- du Barry, que os tratou curinhosa- íàla mais ao homem do alto ia;clas.se, a desfiarem
seu cta.s. Como diz
baixa
0 proprio au- sua personagem, mas invadiu
montanhas de fego.
lho palácio do conde João du Bar- mente.
òa;xo calão pelo livro todo.
tor. no emtanto, o excessivo ao âmago
E Adão, disperso pos sous sery. onde quasi todas as noites so
da
consciência
Attrae para quem deseja saber comprimento
on' is expressões do
Vcpois,
desse livro não de se realizam os conflictos
fugiu para Inglaterra. n.eihantes, ngora, JA não p>d<
davam festas magníficas.
amor na linguaVoltou
á França, convencida do mais fechar as olhes A Vuz qae o
Attracção tanto obedece de nenhuma maneira verdadeiros, e onde se apprej.m sertaneja.
»a!õí', quanto
João du Barry ora amigo intimo one a sun eãbeçn escapara á gui- r.eslumbrou.
acorrelação entre aquella moda, pois ella ainda hende o sentido da
tragédia
A arvore da scleiicl. do Pern *
de Lebel. homem da corte que ti- Ihotlna. O seu amante, o duniio
» linguagem
e a psychologia é nã0 existia
ha cinco annos vital.
do Brissac, foi assassinado. E ella t»c- M.il continua a cra-..fi;ar
E
nha-a
singular
foi
funeção
quando
de
começado, mas
giipsi perfeita.
proporMarcada para sempre pelo
cionar prazeres ao rei. Uma tar- foi presa om 22 de setembro dn i.oritinuarA. por tedo o tempre,
E ahi vemos o encanto da lln- sujeita-se a uma necessidade
mal.
179't,
cm plena revolução franceza para noas. desdita.
que lhe foi revelado nade, encontrando-o no Bosque
gv.agsm local a colorir com en- de ordem orgânica, interior.
do
Bolonha, disse-lhe com o nr mais e apresentada ao tribunal, ondo o
quella noite terrivel, Laur .
fcvml. .nos dignos de registro
os
Mort,
oú
acusador
est
ta victoire é, viveu sempre, acostumou-se,
Assim falou o fleugmatlc.-) Davi»
natural deste mundo:
popular gritou;
.c:r.eclos da natureza...
— o
— Vá logo & minha casa. Verá
o antes de mais, um retrato de por assim dizer, á sua
Sobretudo no nosso século,
— Esta novn Messalina, nascida — Jchn Davis Esq.
"Esthetica profunpredo
do Sulda
um verdadeiro aeepipe de rei
aap2ic^'
pnns:'dor
de um sençu, por via desse sentido
vae mulher, e, como tal 'orno
mvsterlo das coisas sexuaes
'
povo, conspirou contra a liberi
##9'* ffl
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'desapparecendo. Aquelles mysteexito completo. Em
Lebel
foi c ficou deslumbrado ' (,!U,e denois dc ter nludado a cn3 cldio".
ao
mento
de
/
justiça
que a ato-com a rara
rijs cios "gansos", cios "anjinhos". retrato, esse romance desen- men tou
belleza da seduetorn tar os dinheiros dn nação.
a vida toda. Pour quoi
• '.dos "bebês mandados por papae volve uma
mademoiselle
Foi condemnadn á morte.
L'Ange _ que no
longa meditação moi?
dia seguinte
Não soube morrer nobremente.
;lo céo", perderam a vlda.
foi apresentada ao
metaphysica, um inquérito soSobremodo arguta éUa tirei.
O menino adivinha no cinema
Para gnnhar tempo, quando a lnbre o destino humano.
nha
Luiz
mina
XV teve por ella uma ver.
estava iá a cair sobre o seu
j « que depois estuda fastidiosaLaura Malausséne é mais bem eperfeita consciência do
dadeira paixão,
inshte nes livros cie historia nanada comparável pescoço, fe?; revelações. Penunciou
do mal. e, no emtanto
'ti)-ai.
uma figura que passa a viver
nos
fugidios
e criminosos amores quarenta pessoas.
Depois a sua
por um imperativo a que nãò
do conde du Barry. Qui2
\ llnguagéjn infantil deixa de ao lado das outras innumeras podia fugir,
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que ma- cnheça ainda lourn e linda
mal,
procura
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(lemoisclle
L'Ange passasse a fre- pesndnmentc
cc orlr as expressões do amor,
que formam a galeria con- com avidez em
* ge, .,.
no cesto,
Contornos
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talvez o íl LITERATURA NO CHILE
certos
momenMas, no campo, ainda se acham
temporanea de heroinas. E' tOS,
quentar Versailles
assiduamente, mesmo que recehnra n cabeça lnnoutros dei .a-se levaVa soJeítá«\tJ. S °tWd' "os estabelecendo, porém, cÜüm'0 para a ter sempre a seu
br .ancas grandes, quc pousam um uma
da rainha
lado Mna nocente
Maria Antopersonagem
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P4R, P3D; 5. — P3BR, O-O; 6. — B3R P4R; 7 -c'da vertiginosa de titulos, uipão quotidiano" í a catos ouvintes de Barrie e Pi- 4.
sa propriedade,
perguntou-nos, cantar.
*
-:]:
CR2R, P3CD; 8. _ D2D, C3BD; 9. — P5D, C2R;'lO. — P4CR,
crivelmentc desvalorizados, re. historia da crise, é a reunião nero- E' Bernard Shaw
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films luxuosos, das operetas o.s magnatas americanos ain- aneedotas e
contacto
endurece,
com
o
e duzido em virtude de uma mem«r
raes.
Augusto
Beck.
Rodolpho
a granel,
dc Miranda. Marciano Lázaro. da America o aspecto de um espe- da
brana quo vibra com. grnnde rapicem
oito
as
fabulosas da Bròclway com as da teimam em não acrarif-ar em esguicho paradoxos
a
aranha
qual
paGabriel
Niklaus. Osório de Miranda. Francisco Capistrano. ctaculo theatral, a que assistimos
continuo. Não condez.
tas
tece
a
i-Gde.
loiras-pensionistas de Floren- no fim do seu prestigio, King sente que os basbaques se np- Guilherme dos Santos. Rosa
ha platéa. Ha admiradores Intee Silva. Gomes de Abreu
Hn um Insecto quo
Vlmos outras espécies de ararespondo
ce ZiégfMiJ e o? cantores de Vidor tevo de realizar o füm proximem de outra barraca
graes, as os quo vaiam systcmaü"Phyllomoupha
de
lael(-.-.mento. Nós queremos ser obje- nhas, cada uma com o seu modo Pelo nome
radio, que y.0 a coqúeiucliê ós suas expehsas,
feira
gastando j
que não a sua. Se São
ctivos, com a mais sincera inten- Peculiar de fazer a rfide, mas ur- niita", que. oarregá no dorso c?
até ao ultimo vinlem
das "girls" americanas.
cvos nte qua saem o5
seguimos adeante.
ganiu Francisco cra o Jogral de Deus,
glrlnos o
çáo de censeguil-o, desde quo
o B'a, o
Isso tambem passou, porque- em longos annos. porquo a au- este é o
que tem um modo particular d,)
do Diabo...
Jogral
e
CamlnHflmca
calmos
possamos.
quasi
o publico
fazer ruldo, descoberto
americano soffreu dacia do seu arg-umeiíto espor IgnaO assasslniò de Kirof, attrlbuldo num poço. Era uma armadilha. cio Bolívar. O
tremenda modificação na sua candalizou os "gaviões'1 da c^C^
Bom é produzido
Consiste num buraco disfarçado
:;:^iS
a
DE
B,ÕOÔ0^è^ÍNpj:^lÍ
principio
a
uma
divergência
movimento
nsmatographia.
Pelo
mentalidade
muitíssimo mpicom a entrada
•O
pessoal, tornou-se dopols o fn.,tr» por hervas. Podeis passar, disso- do das antenaa.
Ma.s, mesmo assim, a realida época das vaccas magras
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da ve- guinte tributo de Th. Roosevelt- Lembra-nos
— ás 3 horas rta tarde —
Joalheria «iiielinz, a rua Viso paraleo chinez on.
mernlal dda "managers". exllocidade", grande constructor fer- "the most
Hoje, corridos alguns annos sousoful American of
PORTUGUEZAS
conde do Rio Uranco 23. — b
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roviarlo,
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Findo esses, tudo o que havia
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bre a morte do ultimo trovador
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O ULTIMO TROVÂDOR
FROVENÇÁL
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NEGRO FOREVER...

OS GRANDES AMERICANOS VINDOS DE FORA
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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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provença!, de genlo, qual 6 a situaçAo do movimento a
que elle
emprestou tanto brilho e tanta
¦ gloria?
Indubitavelmente.
uma
isltuaçílo secundaria. Como dls&emos, ê esse, alias, o destino de
todas as artes regionaes. Limitadas e restrictas,
ellas vivem
a
vida dos moteóros. Um homem
de gênio póde eleva]-as A altura
da p.-oprla genialidade. Mas. desupparecldo
o sou arauto. eIUs
de novo no marasmo c na c-c;;uí(!ade rie onde eüc itó tirou
uni momento, gn.cn* n0 seu por
potler creaior.
Frederico Ml.strii]
c sua obra

p.-iga

"Mirelo", ficam.
prlmaj
Mas. nem
por Isso pódc-ao affirmar que á
literatura e a língua provençaes
vlvtim, hoje, do esplendor
que Já
tiveram. IS para muitos milhões
de leitores,
ou de onwntes da
literatura, Mlttral é. apenas, um
grando
poeta francez,
que," por
um» bizarria do seu temporamento, em ve?. de escrever na harmo.
Plena lingua dc Anatole. versejqu
num rude dialcclo dc cavndore»
de enxada.

descendência escosseza e irlandeza.
Hanry Morgcnth.au, político e dlplomata, embaixador dos EE DD.
na Turquia, durante a guerra, allemão de nascimento.
Allan Pinkcrton. o primeiro da
rlynastla
dos
Plnkerton, fundador 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-

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
escriptora, polonoza,
Oscar Slraui>, estadista c diplomata. membro do gabinete do
sidente Roosevelt, nascido em preOt.
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»,
mimi.
-. nascido em Ewscn,grande
Allemanha.

Veze3 ao dia.
vemos? Que ouvimos? Vimos Quc
zes andando. SSo vagalumes luou
pyrilampos, que
alumlavnm
o
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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.
^sssEsmeumamm
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l/mo ioalj&a de c&á
em pontos de fantasia

M O
Fantasias
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iversas
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Í3>, MADAME

chapéo quc volta a moda ¦soltos, na frente o atrás, com
é pequeno chato, cm vel- abertura em baixo para dar larO
ludo quc sc colloca tle la- Sura ao andar. Para cs modecio para sombreãr o olho direi- los sports usa-se cm baixo desto. Poucos enfeites: um nó cha- i*2s saias indiscretas úm short
oves tem-se sempre
to vlnto até os cabellos ou uma que desce abaixo dos joelhos;
TENDO-SE
recursos para fazer uma reíelpequena fantasia cm pluma ou liara à tarde usa-se uma comligeira quando se quer comer
algum broche. O gorro está cm binação de setim não muito cs- ção
rapidamente.*.'.". Uma omelette e
treita
e
aberta
do
la.io
opposto
mii-*
moda. E' o que todas as
i dois oves estrellr.dcs, se preparam
lheres usam com prazer. Seu ao da saia.
I om cinco minutos, dessa maneira
Aspecto nos parece mais novo e
As fazèíidas empregadas para | sae-£c de um aperto. Tambem os
mais joven. Não é mais o pe- os vestidos sports temos as ser- ] eves são um alimento substancial
excepto
queno gorro éncarapitado sobre peníeadas, em curvas cm bolas, | e qus servem pnra todos,
a cabeça, mas um grande- gorro, Para a larde, os velludos e as i ao3 que soffrem do fígado. Emsem multo abusar.,.
accentuanJo | hls lisiui c!o tons vcrde-onyx, fimComo
chato
modelado,
para as batatas, ha muibem a physionomia. Ii.' feito cm verde amêndoa, verde tilta, ha- tr. i maneiras
de preparar os ovos.
velludo trabalhado e com pie- vana violeta, etc. O.; diagonaea Eiles sfio aliás bem conclllantes.
gas. Em gera! c preto, niás Ée e o;; ottomanos *cin lã c seda. bom amáveis, que so encaixam
vê tambem confeccionados em Emíim, velludo liso e estampa- em tudo; no.s molhos, nas sopas,
nas pastelarias, nas massas etc...
cores
alegres, verde, encarna- do,
Estão sempre promptos a prestar
•
do, violeta, cinzento,
pinhãoi
A.s jaquetas são longas, al- auxilio aos que fa-sem appello a
Alguns têm enfeites
simples
melhorar suas relações
elles
outros
fantasiais) gumas até os joelhos. Algumas cem apara
têm bellas
humanidade gulosa. Elles
outras
ligeiramente
direitas,
grampos mais ou meno» enfeise tornam Indispensáveis: Qual ê
tados ou trunfa lançando o gor- ajustadas na cintura podem ser o sêr
mesmo não civilizado —
ro sobre a fronte, trunfa que sc fechadas como russo o enfeita- que nunca comeu um ovo?
As guarnienfeita com nós ou de flores das de astrakan.
ções dc pelles soltas sobre' os Ovos quentes na casca
chatas.
ê tão simples cozinhar conAo lado dos pequenos toques costumes têm grande acceitacm velludo ou feltro, vê-se bel- ção porque são praticas,
NAOvcnlentemente ovos oom caslos bretons em velludo com a
As blusas que acompanham ca. Uns querem escaldados e outros quasi duros. E" precisa sasetim, contentw
são em f»,
fronte descoberta guarneeidos essesw çosi-umes
costumes sao
M gulosos. Em prin
lame, velludo ou em fina ia an-1 cj|plo; devc.fie confcaJ.
pelas fitas amarradas atrás.
de tres a
crearam gora. Volta-se áo Grepe da | clnoo m!nuto3 para ter um ovo
Certos costureiros
vestidos que passam pela cabe- I China e aos avessos opacos e I molle e mais si se o quer duro.
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Casamento e sinceridade
TOMY
este
JORNAL publicou
"Senhorlta,
annuncio:
UM 25 annos, boa família,
alegre, agradável, musicista,
deseja' ter relações com um
senhor que tenha um automovei do qual possa dispor
para fazei* passear sua mãe".
Entre os solteirões que possuam um automóvel, náo
existem naturalmente muitos,
que se deixarão enternecei
pela affeição exemplar dessa
senhorita por sua mamãe. As
pessoas de bom senso se perlendo o annuncio se
«tintam,
"isso é sério", mas tudo é pos.
sivel.

f
WBK

Cutis Impecável
O Creme Rugol,
cuja formula deve-se A Dra. Dort
teguy, é insubstltulvel para embellezar a cutis.
Com o seu uso,
notam-se os seresulta*gum tes
dos:
' — Elimina as rugas e protegu a pelle contra os eatrago6 do tempo.
— Desb-óe e limpa as lmpurezas o a excessiva oleosidade da cutis.
— Corrige os poros dilatados
e supprime os cravos e
pontos negros.
— Extingue as sardas, manchac « pannos. deixando
a pelle limpa e com nova
louçanla,
.- Refresca, tonifica e suavisa a outlí.
A Dra. Lftguy offer«co m'.I doilares a quem provar quc ella
de
nao po#*uo oito medalhas
ouro ganhas era diversas ex*po8i.;òce poi sou maravilhofco preDra. bcparado at> belleza. A
do.lamil
tumbem
guy pagiwa
rce A peí-son quc provar quc ¦
nfto
MUS certificados dc cura
*.\n Btoontanèoi e authentlcca.
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DESENHO desta toalha al- ©
liado :t uma esplêndida ceinbinação dc côresi i-csulta. no
original, um effeito sui-prche.-identc.
A toa!ha ó de Unho atnarcllado,
bordada com algodão "perlc" n. 8.
AO é um defeito especifida mnrea "Ancora" P "Pancy Twlcamente feminino, Muitos
nu", da marca "Corrente", nas cohomens ficam amuados faras vermelha, azul claro, azul escuro, verde secco, amarello, casta- zendo assim o ridiciulo, o gronho preto e côr de lárfljn.
detestáveis
tosco e se revelam
I" rd&de o< em uma attitude malvada.
no
Emprct*"m-ae
O
pontos lançados os ponto?, de nó. amüo
pôde ser encantador quanos pontos baixos e o ponto de alinha vos. Este ultimo n apenas ap- do é feito de uma maneira faplleado como fundo d.is flores que ceira c passageira, üma crianguarnecêm a parte central da toa- ça a quem se recusou uma coiihp „ executa-se na cõr verde sec* sa fica amuada,
depois secca
ca,
lagrimas e dá os braços: é
fiuas
flo;cs
avivadas
são
Todas us
por
modo a
vm traço preto, qun ns contorna interessante. Do mesmo
seu
desejo
um
vê
mulher
quc
realce
que
em absoluto, dando grande
a„ restante colorido.
nâo agrada
a seu marido ou
Á toalha incluindo a bainha, quc fica triste por elle ter checm tamanho natural, mede lm,15
gado tarde se furta um instanpo,* lm.15 e os guardanapos me- te ao beijo
que elle lhe quer dar
0rn,25.
aem 0m,25 por
abraça: ó delicioso
o
depois
e
aplon
lin
medem,
(V.*; flores d„
10 cm. o as dos A vida conjugai a mais harmop-oxlmadamonte,
-guardanapos medem 5 cm.
niosa seria monótona sem essas
bordado dc llndlssl- zangas passageiras e gentis: a
E' est-, v
mo effeito c-~que se executa com uniformidade
de um céo azul
multa facilidade.
cansa;
que uma nuvem
gosta-se
leitoEscusado é dleei' áP noss.as
ras qun o desenho desta toalha po- ligeira passeio e que desappare-'- multo bem servi,- pnvn urn bo- ça alegremente por um raio de
nlto panno de mesa. E" bastante- sol. Autuar, o que
se chama
duma harmonia agra- amuar; é outra coisa.
decorativo, 'iodos
vista
de
os pontos
davel sob
0 anuio verdadeiro consiste
<• delineado segundo o bom «esto
em se fechar, horas, dias e semoderno.

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 objecto de primeira necessidade.
Mas insiste-se em outra
coisa. A senhorita de quem se
fala dá a seus semelhantes,
um exemplo que deveria fazel-os refleçtir (exemplo a
imitar ou não). Ella é sincede antemão
ra. Diz
para
será
aquelle que possivelmente
"Você
terá uma
seu marido:
sogra embaraçosa". Apesar
disso essa lealdade haverá,
existirá, de mals a mais, naa
agencias matrimoniaes?
*
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JANE VALOGNES
manas, num silencio hostil. Não
é a zanga, a cólera, é alguma
Nunca se
coisa de irritante.
amua por motivos graves, por- K omwSl mmyywM
¦í::íía*í7¥^RiB» ,' *. í.iiíSi-ííStffliKS
¦OJW ¦.'¦¦y^M ^B -?^mm*r^mmmWL-'L-'L'. '¦¦^>^^SS:> *SF.<ff7 >^---'J%<*%%4^|F«V'fflBJfi
que nesse caso ficar-se-ia zan- ^H
liado ou irritado; amua-se por
"WmmW*Ê' ¦ Vi' í ¦ .*•.':; :M#|^H
bagatellas. 0 amuado procura
¦
Wk
¦
MàM
m
ÉmÜLé M\-\ wm ^*HN
meamada.
Um
ferir a pessoa
nino amua-se mais com sua mãe
do quc com o pae.
Por que?
1'fl
I.LLW: % nf##|ii^^3
Porque sente que a mãe, mais
sensivel, soffre mais com isso.
E' preciso reagir energicamente contra esse habito na crianWM MÀmmM 91^9 mmmW- ** Y* * M^vM^JttWllBiBMH
ça; será uni máo caracter se
não se tomar cuidado. Na m:itmM
m L^Mi*'o-fè í*|í 11 ff«*;'3^{lm^7a^l^ll
lher ou no homem é a expansão
monstruosa desse vicio. A criança pratica por um estado meioconsciente; é c-nleulado no adulto.
,.,.
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Nota-se que o amuado ou I
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amuada soffre, mais acceita o
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soffrimento com a certeza ou a l_^mmmmmU^mmH*\^KaBBSKm*'m!?***?!^,f' - '¦
fiw**.V***HJ**.SW*«»*!í«*S^,... III
esperança que tem que a pes1
soa attingida soffre ainda mais.
È
E' exactamente a maneira de
agir do selvagem que, tendo pcdido a seu deus para fazer mal
||
ao seu inimigo o ouvindo como
resposta que seria feito a este iLa\m.l-lff'..'Xi^o^-i>Jmi*^MI'JMBi<ittlmK
o dobro do soffrimento suppórtadopelo supplicante, pede que ça e se fecham nas costas: são brilhantes que nos dá effeitos
lhe fure um olho para que o lisos na frente e amplos atrás; encantadores de contraste com
tado pelo supplicante, pede que para certos modelos é somente as mangas e golas.
A túnica reapparece lambem
go. Assim o amuo é essencial- as costas que são enfeitadas de
mente máo. Especula sobre o
sentimento mais nobre que existo, o «mor, para obter que quanto mais um ser é amado por outro mais elle o pode fazer soffrer.
Nada disso é novo. Desejarse-ia conhecer o remedio, Creio
que a prophylaxia é mais fácil
que a cura. Os verdadeiros doentes, com excepções as pessoas
inclinadas a amuar, resistirão a
essa tendência detestável se souberem con.W.ir seu próprio impeto á sna maneira, isto é, ser
bom sem fraqueza, ser justo sem
severidade. Não tendo um coração máo, fica-se sensivel sentindo-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
tambem
«*•»
vida",
tuua cé preciso
»iua , mas
j;-.*s.*v'i*)v
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Desde que os que se casam
ficam "associados", deveriam
impedir tudo que pareça um
confiança. j.Pelos
vivi
de «Luuiittuyo.
abuso vic
dUUOU
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*
fortuna e com outraa des meios empregados são: a
quena
"esperanças" Easas esperan- bondade e a
justiça. Ser bora e
ças lhe apparecem sob a f°r- ser justo, não dar motivos nem
ma de uma velha ¦"•ia que lhe pretextos ao amuo, eis a prodeixará suas economias. Mas phylaxia.
os dados de Julio seriam mais
Não saberia ir mais longe na
completos se, falasse de seu minha dissertação.
tío que está na prisão porque -k.,^.^*. *.«^AAA1.*A;**.A,AXAA^, À-é*m-, A j
falsificou uma letra. E seria, cha em seu nome"? — Quáe.i pciics, mas preferimos os mu-|
leal dizer que, sua irmã não suas manias? — Supporta a| delos mais simples e clássicos,
é bem comportada. Deve con. comida com alho? etc.
A saias sc cortam com jçcito,
tar seus receios e esperanças. etc..."
com nesgas abrindo em baixo,
Vae chegar uma época que
a lei protegerá as pessoas conflantes que querem fazer uma
união durável com outra de
outro sexo. Cada um dos notvos tem que encher um ques.
llonarlo que terá por effeito
reduzir ao mínimo as surpresa,** do casamento. Entre ou,
iras coisas terá;
— "Tem dividas? — Ai P"hoa.s de «Ua família são re,*.
yeitavelsv — Ha alguma man-

-«

*S,','.,.v.*,*.'*'v.s,.,.v.'.', /¦ ví.*Nv.SSjBgÇÍ3a

OS ovos

Eis um excellente methodo para
obter um resultado satisfatório;
D3lxar ferver água numa cassarola deipols quando estiver ferveudo tirar a cassarola e botar denbro da água cs ovos, cobrir Immedlatamcnte e hermetjlcamente a
cassarola. Cantar uma cançfto em
moda com o estrlbilho e no quarto verso, lnterroper a canção e tirur os ovos. Isso para uma primeira experiência. Para a vez seguinte ]A se satoe si ee pôde levai
mals tempo a cantai-.

%%II^^~^^RÉ
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em todas as eo!..
sejam
lon
longas,
,
quer
e
c
curtas
unidas as saias ou separadas, o
que é preferível porque permitto variar o effeito de nosso en-

na frente , atrás ou dos lados.
Mas tudo isso não vale ao Em gera! us saias têm pannos xòva 1.
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 preciso 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..-

Ovos poché»
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 culdado 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 botairs 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
se os collooa sobre um panno para
«Ucs seccarem. Depois de eeccos
vão pnra o molho escolhido e depois ao fogo para uma pequena
fervura afim de esquental-os e tomar o gosto do molho.
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com me: bodo è o
Mr.s ha
lia
sucersio. Mas
1 segredo do suocssso,
TRABALHAR
momentos em cjue, apesar da boa
vontade, se fica embaraçado. A'.guma coisa acontece qtle não sí
pôde prever cm tempo, uma c!rcumstancia imprevista quebra
nosso desejo e que fazer, sinão
procurar passar o obstáculo sem
que nos custe muito? Náo 6 sempre racil, e então 6 preciso recorrer, nfto somente ao sangue frio,
maí no bom senso.
Nada adeanta enlouquecer, ngaírar a cabeça com as duas mãos
exclamando: "Não resolverei i.s*-.o
nunca"! e de se lamentai*: Só a
morte é definitiva. Todas ns outrns 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 difriculdade o mesmo trabalho e dlB=r quc o dia de amanhã serã
Igual no de hoje oomo hoje foi
Igual a hontem...
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UTAR é viver e lastimo os quo
I. .
5 , tôm
..fi.n medo
,„rdo do
cio trabalho. Dizem
das mulheres qxie a natureza não
as dotou de força physica, que so
deixam abater pela menor difficuldade. E' verdnde algumas vezes 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 ditferente conforme cada temperamento. As sensíveis ohorarmingam,
na outras, que ficaram criança!!
amlmndas. grltnm e se enfurecem.
Os dois methodos não dão resultado.
Seria melhor, reunir toda a
energia, dirigir n vontade para um
"querer" irresistível, olhar de frente a dlfflculdnde com a idéa do
vencer, custe o que custar. Pnrece que alguma coisa surge para
noa ajudar e o esforço torna-se
cida vez menos penoso á medida
que se chega no fim.

Ovos mexidos

METHODO tem, sem duvida,
sua razão de ser. Elle impedi
fazel-os ao natural,
/*\UBREN?DO
'
de-aprevenldOT
1 botar simplesmente os ovos sermos apanhados
e, em muitos casas, nos ajuda a
de
um
com
pouco
i>iná cassarola
fazer multo com pouca coisa.
manteiga e temperos. Cozinhar Mas a vontade 6 a arma dos for
sem
mexentlo-se
cm fogo brando
tes. Nada lhe resiste. Pode-se tu,,re com uma colher de pão. Quando quanto se quer, dizia Napoleão.
immeservir
do estiver prompto,
ae conhecia e que só conheceu
que
dia tamente.
a derrota no dia que começou n
Si se deseja preparal-os com al- duvidnr e não soube mals querer,
E' evidente que entre a vontade,
guns legumes: alpo, alface, chicorea, aspai*gos, trutas, é preciso que firme, direita, bem esclarecida,
os legumes estejam preparados co. prudente e razoável e a pueril telmo para serem servidos, cortados ma, ha. umn grande differença.
multo miúdos e misturados com Um' telmof-o é n caricatura de um
ce ovos e depois vão ao fogo. Em- indivíduo de vontade. O primeiro,
pregando-se queijo; gruyérc, par- óbstlna-ee tolamente pm- pequeaneson, etc, o que deve ser ralado nns coisas e dá innumeras cutllamulto íino...
das na água, no passo quc o segundo, se vê algumas vezes grande, vê direito bamlUem e acerta.
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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.

CABELLOS

0

CHORAS/

S PEQUENAS vidas côr de rosa,

teresbem pouco InteresA' devemSemser duvida
vivem numa

sautes.
suave tranquillidade mas permittem o tédio lnstnllar-se perto deVlas e esse monstro é desconhecido
daquelles que manejam a arma dos
para Suspensão ou falta « fortes.
MENSTRUAÇÃO. Dist. Allemã.
As fadas, em outros tempos, fazinun presentes a seus afilhados...__
i' víhoi ms 'Mamei'." t i>»**i-»-

UMA

MARAVILHA

EIJSABETH

BASTOS

l'clo correio — 71001)

^18 3*500
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Essa maravilhoso comprimido,
fabricado na Argentina, de vol'o
aos
cabellos
inotantnneair.ente
brancos e grisalhos a primitiva
côr naturnl tornntido-os sedosos
e brilhantes.
A' venda cm todas as Drogarias,
PKarmacles e PerfumáxlnS do paiz,
NATURAI*.
NEORO
tons:
nos
CASTANHO ESCURO, CASTANHO,
CASTANHO CLARO f RTJIVO. d9
effeitos surprèhenclentes.
Querendo, pode V, Ex. telephonar-nos que lhe será indicado o
fornecedor mais próximo á sua re.sidencia.
PEDIDOS DO íNjERIOH: Sc o
' seu fornecedor não tiver á venda
"TABI.UTA", envie 4S200
| a nessa
cvn valo-postal, e V. Ex. será a*tendida pelo correio registrado.

Rep. ARTHUR PATI

I IU A CIHNKIlAt,

que ha de mals prosaico, que ae I
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 deiles) dão as mesmas passadas arris:a*.Ias, declaram-se nntl-modcrnlítas, ohépándo ao cumulo de no» ,
mandar pedir lições a antepassn- l
da'.
Isto de achar multo bom o qua
passou ê um velho habito (.ni*nizado no sub-consclente. A Infancln tem Para todos um cunho do
felicidade inegunlavel, esquecem-us
per completo ns chinclladas, castlges, e prisões no quarto escuro.
As mulheres do pas ado estão
romo
exemplos
sendo lançadas
pudlcos, olvidando seus historia,
deres, quc multa coi'-a sp escondia
nns ampla.") snl,*i« de balão. O nmor

I, V. FRANCO. C. 1'OSTAI., 2112
- Klq.
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"TABLETAS DE SANTO'1

Observações de uma Eva indignada !
INTERESSANTÍSSIMA é a opinião do romancista inglez A. J.
Cronlli sobre a mulher na actualldade, em relação A lnsplração necpsaarla A crenção da obr«
de arte literária. Segundo elle, o
rçmanco não tornará a florescer
emquanto as Evas modernas conos retlnuarem a desprestigiar
qulntes scntimentnes, que se ntrocom o abuso do íllrt o
phiaram
"i-endez-vcu?" elegantes dos tempes que correm.
Escnndnllzado, observa que mme.
X. se deleitn na companhia de dlconsiderando a
versos cidadãos,
fidelidade oohjugal um passndlsmo. Affirma que mulheres desta
espécie são Incapazes de Inspirai
verdadeira «mor, porque o homem
deseja encontrar rm mulher pureza espiritualidade, finura, beller.a physica e moral.
que as
Tormlna aconselhando
l mulheres modernas peçam conselhos 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
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livre. c|iit. fabúlam ser modernissimo, é velho como anel te nas ven.
das, mals ainda, tão antigo quanto Adão e Eva, que foram se^is primelros ndeptes.
O que Croniu diz ser ideal antigo 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
confessa
moderno. Ello
próprio
da
que multas, apesar do suecesso *e£uns Intelligenclns, morrem de
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 movimenqunl se
tos da humanidade, ds
Bçnto uma Parcella, por Isso não i
menos mulher- Ao contrario, todas cssns faculdade? aperfeiçoam
a i«ub personnlldnde, tornando-lhn
n vida inaíí produetivn o nial* W»
ln
Ua „lgo •'
plliorcsco nn< i*fclnmaçôss cont!nuns a rcspi-ito oi
mulher modemn. Bfidc no t-»m<ir

(jinclue aa 2.*$.* ]*a|*in--,
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Fazendas
Çhacarase
A PIASSAVEIRA
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Revestiu-se de grande imponência a festa
anni versaria do Centro Gallego — As festas da
Frente Única — As batalh as no Tijuca
T. C. e no C. R. Flamengo — Outras notas
DEMOCRÁTICOS

O SOLO
o cOeo de piassava é raro,
prlntodMM «nçie*., ttoíj^
X Piassaveira encontra-se natilogares onde
a
Va nos terrenos do litoral da Ba- ciipalmente nos
•J^O"
• sua. «VutqummL*
Piassava,
faz
tempo, foi destruída
Wa, do orisem
jfipl.d *
geológica sedi- com a extracção da
fibra,
os
•nentarla, « d» constituição phy- «Ocos -existentes
na superfície do
A formidável arrancada da "Única
ÚNICA FRENTE CARNAVA**
HB$*
«lea arenosa ou silico-argjlosa. As sOlo,
tocando o fogo nos roçados,
Frente Carnavalesca"
O medicamento
L1SSCA
•rolas seccas ou embrejodas, coni
por exoailtnA grande sympathia dos cariocas
cia para o tratamento rápido
queimados,
eeriam
_„K ,„,,.
portanto
a
..
As pro::imas festas
««Pef-meavel.
seKuro da grlppe lníluanea
pelo valoroso alvi-negro do Cama!'^'-SOÍC:-lJ?_5ron,to.
Já estão annunciadas para o*
«orno acontece nos' taboleiros dos \ piassaveira nos terrenos queimaftosse
; vai é bem justificada e merecida
dos n5o deve apparecer; entretan"cumpos", nito lhe convém.
resinado. .nílammaçSo
dia 9 e 10 de fevereiropróximos
•
PorcI"bsJe
socicd^es
to,
Aurcolado de glorias, o legendada garganta. Quebro o ítmoo
recreativas e carnaçjÈr''
as duas grandiosas festas inaugu*
váiJa
tonto, o terreno de piassava na Tudoella vem em grande numero.
n
,1ao"
"Plusclub
rio
não dorme sobre os Joucorta lotrica, porém,
sec«5° os chronistas
para evitar íalslflcaçõe*.
.?a^
raes da Única Frente Carnavales»
JT ra»
paUltra
«ona percorrida c 0 terreno das •falta isto tem
a
u Va"ldefta
-M' ;¦' ¦
Agapito
ros colhidos.
Durão», «Marco Antônio" e "Enfiado".
brlcantea: Jarbas Ramos
a observação mais precisa,
A sua actividade é
:a, o admirável
disciplinado
e
mattas scecns, encontrando-se ft
__
ioda
.
T
constante e das mais profícuas Os
a correspondência deverá ser dirigida ao
Que muitos
Cia. Rua SSo Chrlstov&o, 607-A Tel •
agrupamento que roune Ben Tnr"Plus
Plassaveira desde o baixo litoral saram a vidapiassavistas, qu& paschronisI
28-450A
ta
seus cohesos Grupos, numa admiA' venda «m todas
Ultra
inteira nos piassa0utlos,im'
pharmacias e drogarias
pin. Popó, Professor, Padua Vasatô chegar perto da Serra da On- vàes,
se >ara
ravel harmonia de vistas, offere""r,""»i nflo
fará representar
•""¦» viram
"rum «o i-ucu
renre^nf' nos clubs ° DIARIO DE NOTÍCIAS só
cOeo germinar,
»_. nm** *.
.,nrBlIOS° —
concellos, Garfo Engole, Carvaliconvidado.
lL==^^
quando
0U ar" ist° SB ^P»«a Mia falta de ob.
cem seguidamente aos seus innunho,
Loyola c outros prestigiosos
Síiü\St 11 lhe
£ barra
x0
çiio-sMicoso
a passagem. servatjáo
.* meros admiradoers as mais encancarnavalescos.
Preferindo o bom terreno pernie- motivos, e. em parte, por outros
*fí '¦¦'
tadoras reuniões.
os
são
que
seguintes:
Sem duvida, as festas do valo»
lll
«.vel, arenoso o fresco, a piassavei1) O cOeo maduro de piassava, quena profundidade,
emitte Pria colheita de dois em doig
roso grupo "carapicú" constituiEntre as festas annuiiciadas
aa, mais do que a mattu adapta-se caindo
an.
"bi- melramente uma longa raiz verti- ,s6
pano
chão,
nos,
ê
sujeito
a
ao
"Formidável,1
rão motivo de sensacionaes attracra fevereiro, está a
producção da fibra
taiabom aos terrenos reseccados, cho
(TURMA DA CASA)
de cOeo" — "Bruchus núcleo- cal. Desta raiz, na profundidade nue um tanto devido á raltadimi- decisiva e fulminante
conceituadas orchísções. Duas
* «ncontra-se
de
arrancada" I
Os
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/)e chacareiro a Rei
dos Diamantes
Fáiiií cm Joseph RobirAcri Mfundador
o
rcccrdnr
glilfiòã
da cidade aúl-amcrlcana ció Kimberley, mals tarde rcl dc3 diamántefl.
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 Tíoblnsbn Bccentou o seu plnno tle vlcem os nUlvo*-,
da. Falando
vel ' a saber tia cxi-sti-ncl.i dd cm
••n c rios diamantes na zona de
Klmbcrley.
Um dia ('.esappareceu da clialevando
tra^all ava,
eira onde
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.plties para a explorarão da zõria
dlamantlf°ra. Nâo obteve os capitaes desejados. Os barquelros lon
drlnos. Pelas Informações que tl.
nham, sabiam cjue a região Indicada por Roblnson. cra pobre e desolada.
O futuro Rei dos Diamantes nftc
se deixou vencer por esse lnsuccesso. Regressou para fundar Kunberley 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

Num domingo, como este, nm que vocês nfto snhlram a pasíjIo c ficaram ém casa sem ter nada que fazer, podem, multo
bem, empregar u tempo afim de verificarem as suas aptidões artistlcas, AIrl têm vocês um Iludo desenho com multas flores,
Peguem dos seus lápis de cores e animem essas flores, colorindoas, de modo a sobrésahlrem com um brilho novo. Podem pintar
tambem o vaso. Se tiverem bom gosto está garantido um trabaMio perfeito.

/

imi

r

V^^^Ptidr^Wi-W-g-fr*»*.!!-*^

oret*:
lcâo não queria
aberta a parta da cadela, da tremenda jaula, dentroo dc cujos val-ões viviam encarcerados os seus
sonhos de vida trnnqullla e foliz! Impossível! Aquillo devia sei
lima das tantas ciladas do tnfame domador, pretexto parn lacerar-lhe a3 carnes com aquello
horrível chicote, que «ra o «eu
martyrio! Mas, se o quo via fossn

O
i-cal?

O pobre arriscou a cabeça Pela
abertura que lhe promettla Insldiosamentõ a liberdade c olhou
para todos os lados: ninguém!
Uma onda de alegria acceleroulho aa pulsações: livre? Passoulhe pela mente o "Suppllcio pela
esperanças", de Vllllcrs-dc-PIslo-'
Adam, o um terror paralyscu-lho
os membros.
A porta continuava aberta, numa tentação allucinante. De um
«alto, «ncontrou-so cm terra e,
•intes quo o sonho se desfizesse,
precipltou-se numa carreira louca, atravessou como um bolido a
rua do povoado deserto e penetrou na matta.
Um cheiro bom, a lierva 1 ---nl«la, deixou-o ^ntèriiícldo. A fioresta amiga, dlaa passados sem
cuidado, noites cheins do sonhos!
Veio-lhe um enthusiasmo transborda nte. Sentia ganas de cantar
o hymno nacional...
Um caçador, deitado de bruços,
dormia á sesta. O lcâo olhou-o
com sympathia. A felicidade quo
o inundava fnzln-o esquecer os
mãos tratos do domador, áquella
creatura sem alma, que o espetava com um tridente para que
mostrasse ao publico um ar feroz,
tão contrario ft sua placidez dle&o que nascera com alma do
cordeiro!
O seu Instineto de soclabllidade fel-o approximar-so do homem
Era
tamanha a felicidade
que
transbordava do
coração,
seu
que sentia nscessidade de expand!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.
acariciouFarejou o caçador)
lhe os hombros levemente com a
pala. Elle resonava beatiflcnmunte. Como acordal-o? Passou-lho
a lingua pela nucn. O caçador
voltou-se com um suspiro e sorriu, como se sentisse, eni sonlios,
o beijo capitoso da mulher que
lhB povoava a mente cam sua visão adorável...
Está fingindo que
dorme,
pensou o le&o, mas Jà.( mo PreSentiu o gostou do afago,,,
Cada vez mals expansivo, mordlcou-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. Nuvens desusavam pelo cóo. Pcrce.
beu que as folha? de uma arvore
próxima eram agitadas pelo vento. — 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
ufnstar-se Um
momento, fpl-o
pouco, enlevado
Ahi veiu so homem a coragem
de ex'.crloriznr o medo, e um urro formidável abalou as quebradas da serra distante.
O leão deu um salto e fitou o
caçador. Âquelles olhos
esbug.ilhados, 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 tendo animo nem pnra fugir, piostrou-se, de mãos postas, deante
do homem e lacrimejou a suppllca que o terror lhe Inspirou no
momento, cemo a mais enternecedora:
— Não me mate, polo amor d'
Deus que tenho mulher e filhos'
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No passeio que Pollclilnellò fez pelo piado teve mun surpreza
que o assustou seriamente. Descobriu o que nflo desejava cl<*scobrlr. Mas, afinal, o que 6 que elle viu? Essa Interrogação vocês
ciffio fazendo cm fuce ile^rc clcsrnhn com uma porção dc quàdrlnhos 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 numrro 1 rom o l.ipl* vermelho, com o Z uspm o lápis verde. o«
'!, cm " imiirclln; as que cr*lü'i m.irque r-tào marcado? r»m o
marion.
<•
'•
»¦ d- numero 3. cam o lapl»
azul
cados com o I com

Companhia Editora Nacional
Sao Paulo — Rio — Bahia — Recife — Lisboa
A' venda em todas as livrarias e nas LIVR ÁRIAS CIVILIZAÇÃO, rua 7 de Setembro, 162, e no edificio do Odeon
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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 veurto 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 monumento ao chefe morto?
Não 6, como talvez vocês acreditam, parn pcrpctuar-lhc n memorla 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...
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Romances policiaes e de mysterio» traduzidos por escriptores brasileiros, SOMENTE por escriptores

4$, brochura; 6$^ encadernado

MUNDO

Ho vocía gostam da cornor bltc>
i-ucculentos, cem batatas fritos e
com cvoí:, certamente estfto propens<;s em acreditar que o homem
c um carnívoro.
Entretanto, o grando Cuvier dtste: "O alimento natural do liomem, n julgpr pela sua ostructur.i
consiste cm frutas, ral-cs e vegetaes."
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 anthropcldes
o tòdog C3 qüaclrúniànos fn"em a sua
allmciitnçfto com frutos
gràos e oútraá suceulenta» sub.
stnncais vet-stacs, e a cstrlcta ana1j*ko qun cxlsie na estruetura des«es animaes c a do homem demonstra claramente a natureza Irtlglrcra deste."
Escreveu Wllllam Ijawrcncc: "A
dpntaodura do homem em nada ?t
parece com a tios animaes carnlvoros; c se examinarmos a sua dentadurn. 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....
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Torneio n. 51
A decifração da carta enygma.
tica n.° 51 é a seguinte: "A desgraça é como a morte, uivella
todos os homens".
OS VENCEDORES
Foram vencedores, através do
sorteio que fizemos, os dois seguintes concorrentes — Almerinda D. Rocha e Raul da Costa 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 Castillo; Carlinda Martins, E. do
Rio; Laurentino Amaral, São
Paulo; Ary Bernardo dos San-

tos, Irajá; Itamar A. Montenegro, estação do Rocha; Jair
Soares Lindes, Andarahy; Dagmar do Almeida Soares, Rio;
Rio;
Oswaldo Alves Moreira,
Manoel Bento, Rio; Waldyr Grego, Rio; Zelia Campos Guimarães, Rio; Francisco José D.
Ina VigAndrade, Andarahy;
giano, Rio; Arnaldo Viggiani,

Gávea*,
Rio; Roberto Penello,
GaAntônio Medeiros Junior,
vea; Jurema Medeiros, Gávea;
Darcy de Mello, Rio; Manoel Luz
Coutinho, Rio; Adaléa de Oüveira, estação da Piedade; Otto
C. Rezende, Porciuncula, E , do
Rio; Valentim Magalhães, estação dc. Marechal Hermes; Hocha Fragoso, Villa Isabel*. Natalia Braga Pires, Jardim Botanico; Cclia Silva, São Christovão: Philomena Nunes, Olaria;
J. T., Campinho:
Waldemar
Maròilic
Rio;
Manoel Pinto,
Pinto, Rio; Celso Rabello, Rio;
Margarida E. Coutinho, Rio.

VOCÊ SABE?
Para que os homens usam telescópio ?

P

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 tortuoeos. devem abandonnl-os. pnra da,
o bom exemplo, deído que sfio leaders 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«eRulrá tornnl-n cravo. Poderft a for.
C-i dc nuldadoj, augmentar-lhe aa
petilas, »UbtlllZnr «ua fr>rma mod!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« fotmcjtiM noTa."

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 lnteressantes.
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' » pedaço 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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IjOSOo apôs os festejos
fcstolns carnavacirnóv..
lescos, a Fox Film já, preparoa
para iniciar a sua temporada do
35 um film grandioso, uma dostas epopías como muito poucas
vezes têm sido levadas á téla.
Trata-se de "A marcha
dos so-
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Pedalando com gosto" Finalmente, amanha, estreara no Alhambra, o su..I
'

-,,.,, _
n.hnv Siegfried
o,^f,!„,i Ituhmann,
Denny,
Dou!
bo Dresser, numu perfeita harmonia interpretativa que
aceresce
artisticnmorito 0.9 valores emocionaes deste ceüuloíde grandioso o
bello. Em março,
portanto, os
"fans" encontrarão em "A
marcha

Fujam todos! Saltem, depres-j

per-film nacional

"Allô... Alio... Brasil!

sa, para a calçada, porque'
Annuncia-so promissora a tem"EUe" vem ahi, na
porada de 11)35. America o Eurotoda! O
"Bocea Larga" tirou,
pa porfiam om mostrar o que t6m
de novo,
do melhor em films para a eonlicença para ser maluco á
quista do mercado
mundial.
A
vontade!
Inglaterra ae adeanta na priimeira fila, já nos tendo mostrado o
•Pedalando com
gosto"... fuqu© os seus estúdios estão fazenriosamente mesmo, o "Boca LarBajsaj|8 ^^a^jll^iélsSa^i^^^aSapW a^^
do e continuarão a fazer. E os
ga" ahi . vem, montado em uma
'¦ ^'¦'^iislH
grandes cinemas se porfiam tamIBH^h^mc^SSh^^Hmk
bicycleta
pneus já e9t&o
bem em tomar n si a exhibição
"carôcas". cujos
disipOsto a bater tortos
desses colosso» que vAo surgindo,
Os "reeords" dos Irjneus Corrlas
producyues de vulto que
esmae dos V-8 quo appareçam! Desta
gam — pela sua a^e, como Pela
vez mesmo é que ninguém poJe
sua grandiosidade, Os
trabalhos
cem o Joe .Maluco! Não ha s,incolores. A Cinelaudia não podia
snaes de trafego nem guardas que
estar desaUenta ao quo se passa
agüentem... Quem não saltar pamesmo
e por i»so
aa Companhia
ra o lado com rapidy:, será atro
Brasileira de Cinemas que contropelado
ou antes... será. engu.iia as maiores casas, as pretendas,
do, pois o nosso conhecido Bota
daquelle recanto
que o cinema
Larga vem com a boca escancaramovimenta desde logo se apresda. enguündo kilometros, adversatou. Para isso, entre outros conrios e tudo mais que encontrar!
tractos, aoaba de firmar mais um
Ai
des postes da Light! Nâo vae
"Programma
com o
N, J. O."
sobrnr um só sequer! O hoinem
representantes de
uma
das
pretende chegar ao Palácio Theamaiores fabricas inglezas a Critro tio próximo dia 11 de fevereitish Gaumont, pelo qual lhe & Caro, onde vae fazer uma
parada
da exclusividade de primeira íx.sensacional, com fortes guvicnos
hibiçãu do sete films, escolhidos
dos freios o aquelles berros tèrentre o bello e grandioso conjunriveis. os berros que. recenierr.cnto daquelle programma.
te. em "somos de Circo", oncal-aA estréa se ftrá com o forinilaram ató
mesmo ós
enormes
davel trabalho da British
llüu"Pedalando
ledes!
com
gosto"
mont — "Chu-Chin-Chow"
tivae mostrar o maluquismo eomicção magnífica que nos leva ao»
co
da
Franchot
Tone e Madeleine Carroll no grandioso film
Warner First National vendomínios doa contos de ".M.l o
cendo a famosa corrida do seis
da Fox "A marcha dos secuios"
Uma Noites" o <yn que a figundias, cm bicycleta, e os recursos
nha de'Anna May Wong encanta,
na obliqüidade de seus oMunhos culos", a producção dirigida • pe- dos séculos", o esapectactilo scbei- que se valeu para ganhar o poradmiravelmente do premio em dinheiro e ainda *
chinezes, ao lado de George Ho- lo pulso firme de John Ford, com bo qu© relata
uma
mais
historia
amor
das
de
cjue. desta
composto
um
quo atra- linda Maxyne Doyle,
elenco
.^'.fajitfmWm^^ÊK*-í-j-t/Ád,¦ i-^UQQbc-"-'-'- ¦ .^sfl^^HpJ^.-r ¦¦'^¦'^^^^BPJ^ft""'" '...¦.¦.".¦-'jii^TSjJ'3s;¦'¦"¦"¦¦¦¦¦".¦¦¦¦ y^-vzTm
bey e do formidável Kntz ivortvossou
século.?
com
mesma
dos
celebridades
estuEllis e
a
reputadas
ain. veü. substituo Patrícia
ner. sob a direcçilo de WaiteP
Porde. E a British Gaumonc, que dios californinnos. Vemos assim ceridade, o mesmo affecto o o Ginger Rogers, què. tomo ae «abe
Jean Parker
Já nos deu uma prova do seu va- reunidos num mesmo film Fran- mesmo ardor do seus primeiros tSm sido as victimas mais conCarmen Miranda numa scena de "Allô... Allô... Brasil!'
— dias, Franchot Tono e .Madeleine stantes dos beijos assustadoíc» do
Amanha",
no
Odeon,
lor com "Eu fui uma espia", cla*. chot Tone Madeieínè Carroll
teremos
"Eu
Boca
"Corações DOces"
Larga!
fui
vivem
Carroll
admiravelmente
de
interpreto
essificado por toda a imprensa cR- a dlvinal
(Have a lieart).
® Annuneiado insistentemente peque é a primeira òpportiihidade 207 914,28 dollares ou rioca entre os maiores e mais bei- uma espiã" —• Roulien, Reginald tes instantes dentro da maldura
lo radio, faz muito tempo, estréade um scenario gumptuoso copiaque conta o nosso publico para
los films que vimos em 1934, prorá afinal no Alhambra o graiM»
"ver Jean
maravilhosamente
3
200
do
contos de réis ! porcionará u°s freqüentadores dos
A época fasParker
num
primeiro
film brasileiro "AUO...
AMO...
titulo ainda não esta, escolhido. cinante do seu desenrolar. Ao cicinemas
papel. Jean Parker eslá no cine- O
da
Companhia
Brasileira
"RECORD"
Brasil!" da Waioow Film S. AADMIRÁVEL
Na America do Norto appareceu nema Rex caberã a primazia daB
— Was — Fossas —
UMA
PEÇA
DE
MOLIÈRE
Muros
ma ha apenas anno c meio. Esde Cinemas mais os seguintes tra- corno "Power", e o certo 6 que
realizado nos estúdios da Cinéexhibições de "A marena dOs soTanques — Jardlnelrag — VaNA TELA
t:'eou nun] film de Jackie Cooper BATIDO PELO FILM "UMA balhos-.
dia, com a collaboração inteU:o trabalho de Conraa Veidt e de culos", um dos mais retumbantes
—
— mas demonstrou tal expressão
sos,
Pedro,
Rna
de
SAo
etc.
*_
Sempreviva"
(Evcrgreen), o ro.
gente de Adhemar Gonzaga. NestAo sensacional, suecessos da movimentada tempo— Nervai de Gouveia, 157.
181
«• de ta] nicilo brilhou sua belleza iNOITE DE AMOR", DA CO- mance de uma artista que reviveu, Benita Hume 6
ENRY PROUST, em "Com- sa esplendida pellicula, toda fadeliciada, que a Aictr0 a mante- LUMBIA, NO RADIO CITY nas linhas harmoniosas da beüe- que o film permaneceu no Tivolt, rada de 1935!
Londres por mezes seguidos.
moedia",
do
escreveu o seguinte lada e cantada em nosso idioma,
Ve sob a tua protecção, e agoza esptendente de sua filha ouAlém desses seis films da Britópico,
vou reproduzir: o publico carioca terá duas 110que
MUSIC-HALL
ra eslá liourniido o môriio de sua
tra ella, como que cúpia Aa um
"Annunciou-ae
ras de delicioso divertimento, oiUraa
Companhia
Gaumont,
tish
"Coque a "Co
protegida. Jean Parker, cm
retrato./, .'essie Matthews fa»
números
d»
mCdie-Française" acaba de entro- vindo Os melhores
rações Doces", ;1 estréa de ama- *. Duzentos e sete mil novecentos esse papel, ao lado de Sonie Halo sileira de Cinema9 fechou contracarnaval e um enredo, aldo
próximo
cto
tambem
a
quatorze
dollares
vinte
exhibição
firma
o;ta
uma
cinem/ttographie
gar
a
para
e
nhã no Odeon, vivo um syrnpathie de Betty Balfour, A direcção "Noites Moscovitas" (Nuits .Moaca os "Preciosos ridículos" repre- lamento cômico, entregue a estu,
«issimò papel. E' uma joven or- centavos. ou sejam Ü.200 contos desse film é do grando Victor Sacomediantes.
de rí-is, foi a cifra soben.a e jaScenario*
G.
covites),
da
snper-produeção
E' uma attracção do organis- quando o outro attraido por nova sentada com o» artistas da Casa Peiidos
phã que se sento ferida pur ter- mais
ville.
do Moüére.
enumerar
os mo., .
igualada que so
G. Films. Basta
ve.'-l co.i
Não se trata, desta naturaes tle grande belleza. quo
"EvensOng"
rivel desillusão precisamente no
da
beldade,
natureza,
voz
a
A
esqueceu
E
esRosine.
ó
_
-Uma
(Pnmadonna)
enaltecem a
natureza da nossa
Anuabella
cujos juventude sente-se attraida
diu em que se ia casar. Resulta- com n exhibição do film
ta, a principio, vendo tanta dedi- vez, de uma adaptação, ma3 da capital
tambem direcção de Victor Savil- seus artistas:
arranJaCOM
reproducça\o fiel de uma
e interiores,
trabalhos se contam por trium- a juventude. Occasiües haverá para
niirlit o." lo,
obrado: a joven, corajosa e dócil, de- noite de amor" (One
cacSo,
como
sentoiu
em
que
que
somos
transportados
"Avo
e111 que
Prima tal qual se representa no com rino gosto artistico, emolducid0 supportar tudo eom estoicis- love) da Columbia Piotúres', clu. para um ambiente do theatro ly- pbos; Harry Baur, quo cm
tt fl t* ta»*>.«WW
"AUO...
ram a acção de
theatro.
Aliõ...
Mo e dedicar seu bem a Proteger rante duas semanas, no Radio Ci- rico, pelo que "os é dado ouvir de Rapina" nos disso o seu enor- « » « w"-'— iv vi rum»" m. vocoowk; „ ivmytemmamat- a—MMgBM^—i—mmmmmmmtfa muamatum
—
•*^Mtti'"- 5S^i^o
f.y Music-riall de Nova Vork. E'
¦¦¦
¦
Levantaram-se
me valor; Germaine Dermoz, noi
¦o próximo,
ama
protestos |ogo Brasil" de forma absolutamente
lindas canções clássica», Xive.yn
para esquecer me¦¦¦
£ s f ^^&i^mm^mi^^^^^aí
¦¦¦¦WKS^a 3WNHH
que esta noticia foi cunhecida. encantadora e tornam esse cellulhor suas niaguas. 13 sorrindo, pa- uto expressivo acontecimento e*- Laye é a protagonista, que vemos mo que não precisa de recommen'e aue registra o interesse do puPara algumas pessoas, isto signi- loide um cartaz
muito attraentw
dação. bem como o do SpuneUy.
ra esconder a sua dor. como dus
ao lado de Fritz Kortner e de Carl
fica um golpe terrível
foi
que
vibrado de toda sensação. DOs seus pria eançüo de Aracy Cortes, Jeiin blico «a maior cidade dos lista- Bsmond, csse bello gala que tan- Pierre Richard WiUm.
"A Ultima Carcontra o prestigio da nossa gran- tagonistas já temos dito o bastarl'arker viyc. soffre, e sonha até ¦los Unidos, tão movimentada e re- to brilhou com o seu uniforme d* uma revelação em
esse projectò é um erro comedio- te de molde a nfto haver necespieta de attracçOes e divertliunO autor de romance 6 Piertada".
"Primavera
encontrar o verdadeiro amor de 'os,
dragão em
de Amor". re Benoit e a direcção do. Alexis
. por assim dizer - e esse sidade de repetir-lhes os nonusí.
um
graphico
por
espectaculo
cliema• ua vida
na
figura de
James
George Aruss
o artista prin- .-iranowsky. ' '••'-• .-•""¦;,'¦'
de scena nacional; para outras, Lembramos, no
emtanto. que ot
dís-íio
de oipal de "O Duqueé de Perro"
Dunn. Una .Merkel e Stuart lir- tographico realmente
"azes" do "broadeasting"
(Tho
niençílo honrosa. E isso ,)Orquc.
naciophlco — por assim dizer — e esae
Win são o segundo casai desse •U-fim
E ahi estão os sete films qúe
Iron Duke) — em que personallll
nai
'*/"
^^l^^^^^mm^Êm^^Mm m%%
film, que será, afinal de contas,
tomam parte 110 film da Walda sua estruetura cin emi;). zando
1 ^|
mmw,.</ffi&Mí&#.M&
Illm da -Metrc-iJoiawyii-.Mayli,.o programma Jl. J. O. cedeu â
o
^^ÊmwF^B-i^^w^mw^m
duque
~
de
o
"One
"bobinado".
WeUington,
'
ca,
theatro
11m Bri'"iiiii
light of
lova"
dispfle
terá apenas dow, que jstarã, a part:- de ama"Disráe- Companhia Brasileira de Cinemas,
um interesse medíocre quaesquer nha. na téla do Alhambra e qu»
ao milagre de um;, figura formidável interprete de
não brilhali1*
de
luz
focos
de
se
talsete
e
que
Rothschild
Amanhã, ultimo dia de ainda
revela
G distribuído
o do umn voz consagrada Ja pela vez
que sejam o valor do realizador
Metro-Goldpela
ainda
maior o rão apenas nas telas dos cinemas",
"Meu coração
o talento dos interpretes. E 10. wyn-Mayer do Brasil. d»
lyrica dos tempos «otuaes maia um artista
te cha- s'c»na
mas
como
inficarão
impressionante.
A
direcção
pharóes
que
— i voz e a figura de (lw .Modos esses detractores estão de ao"fan"
verdadeiras
dicarao
ao
é do Victor Savillo
cordo em que seria preferi vel
ma" na téla do Palácio ode — ox-diva do Mjtr .poütan, tambem
a
—
Jew
6
Susr"
um film cujt, | obras do arte.
1'euuiicia.
Somente amanha estará na tí, com escala has mais furiosa? pilei
gos
intermináveis
introduzein
Volta-se
l.a do Palácio a rniva super-pro- "as do mundo intei'0.
á
discussão quo tem algumas imagens desastradamenitiolnsiva
"fang»
feito
Pnns,
onde
correr
ducção da
wm
InuteiM,
Os
mares de tinta:
seu»,
Ora o cinema mio í
Ci- te
lia
Çino-Alliánz que.
nema ê uma arte própria como
nio tom mais conta... "Uma noi(luas semanas,
vem encantando o -.e
as um amálgama deste gênero.
suas
de
regras
amor" será um dos PrCxiNo caso sujeito deseja-se, pei»
publico da cidade. Nesses quine a Sua tbchriica; ou
devo ser «Penas o reflexo da
íe dias o conjunto harmonioso, mos cartazes do "Alhamorg'.
na
sce- contrario, fixar
pellicula *
na.
representação
unij espécie de theatro
formado por Jan Kiepura. Martha
de uma obra-priphotogra,phado e mecânico? Para nós ma. E', em summa, um meio J»
Eggerth o Paul Kerap, trouxe paha muito quc a resposta „ão
ra a Alliangà, Cm ".Meu coraçiio nao
não
conhec»
ó permittir a quem
viram esta linda
realização
duvjdosa: o Cinema é
do chama", uma nova victoria pa- 'lo arte
"Amor e Lagrimas" (Polichc) original
uma arte faris o v-er uma pe(;a de Moliér»
não
a
perderem
a
opporBell
em
uma
scena
de
Marie
Interpretada pelos nossos melhorn essa fabrica que, com o film Umidade
e nova; deve fugir
do ouvir magnifieOs nutaçao de imitar o theatro, a teri. its artistas. E' claro
*m questão, obtevo o seu primei- meros
que- em Pa-,
supre amava tambem e que não fOra secantados, ao som de uma
"Bem —
o
scíntillante
espirito
quo
ro grande
dir-nos-ao. Nesse ca- ns, essa. peça filmada
triumpho cm
1035. musica
capricho
(e não esse.
a mocidade e a attracção se es- nao um pequeno
pelo so. v. e da
num
enredo
iiiiiii
Aconselhamos aquelles que ainda altamenteexcellente,
não
nossa
teria
opimão e a
razão de ser. Mas
cômico e divertido.
tabelece; mas o espirito so sacia aviador o que tivera em seu 00- tentativa da
em
Comódie-Fra
províncias longínquas
mçaiso
cm
e o corpo material pede a sua par- ragíio. Isolaram-se, mas foi mes- parece-lhe destinada
te dequinháo do prazeres. Assim mo o isolamento que a aborreceu, '-asso . Enganam-se: a uma fra- paizes estrangeiros, principalmeu»
te,
pode ser útil á causa da Franpelo consuecedeu a poliche, essa persona- o no dia em que soube que o ou- trario, essa
tentativa parece-nos ca... e se, como é provável. e«'a
gem creada pelo espirito vivo da tro a procurava.., Nao... Nao interessantíssima..
tentativa
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mi Henri Bataille, na sua obra que abandonaria Poliche... Mas é esf.Or coroada do exito. s
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V1Qa' na,<|Ue * encontrara no Iodo e a
MT^HÍ MB^^^^^Wytmí
mmWWKfí BWlffiaFjaL - - J^M
Effectivamente,' não se
ii>aC«Lh'V"U1M
,"a do l0do,
«ua
sombria vida d0 flor
trata da de desejar que se renove, masi st"
o theatro celebrizou. Nelle era a te nic-^mo, é elle próprio que. fazer um
transportava
o
altar,
'^^tí&'tfcm
dandopara
film, mas sim de "fil. para obras de primeira grandefila tentava ser leal para um ho. Hio seu
"verve" o
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principal motivo de at- co-m.prchendendo a situação, a con- nia-r
amparo.
uma peça, coisaa differen. za, cuja importância consiste nas
mein lent. .. .Mas o Destino jnter. nAo se nome e o seu
ra- vence de que dovo ir para Os bra.
espon
.A
sua
alegria
furtar ao encanto
tracção.
réMÊm
ip^H
podia
t
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Br
WÊm
tes em absoluto.
suas popi-ias bollezas e nas
poz-se. razendo-a apáixonar-so pOr máo que outra lhe causava
nea, natural, que
se
Ello quer
irradiavi ços que a esperam.
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ml^JmM
mfmãÊÊÊ
e paAquillo que julgamos
nào se deve mudar nem u«na guau*
u.m estranho, um péssimo compa- ro
virJ
delle para contagiosamente ir se continuar a parecer que ê feliz, a e:ro
ser
oa seus braços fugia, conheum
"Photographia"
n3o
nheiro. quando mais próxima
gula...
Assim, teremos duas esessa
alastrando, fazia com que foli- rir pura os outros, na certeza de d.'recta
JA cendo perfeitamente o seu
„
é
erro,
se encontrava do altar! James Ca- mas sem
Peeies
e
leal
de
duma
films:
,.ls producç5e»
obra! mas ,
realmente
cho so visse cercado do pessoas que ltosino seja
feforças para resistir...
Kney o Joan Blondell, maiores no "O homem
maiS °U »'eno8ade" originaes, feitas segundo uma t«amigas o entre ellas Rosine, quo liz.
quo eu perdi" 6 uma
^St'
chnica
drama do qile na comedia. Us inprogressiva, e as reproduConstant Hcmy foi o encarrega, neste
^*' °s ™ caem
se sentia, mais que todas, tomaproducção da Warner Pirst Natiocções mecânicas das
„;rdUm!l
«squeciveis interpretes de Foe*. nal,
erro pretendem "fazCr
da por aquelia alacridado qu» es- do por Abel üance, o famoso dique marca o primeiro triumci- hros, para quem &\ nttopeças ceielight Parado", vestindo agora a
ncma
• P°r^e * roda de dia'o.
possa ver
Pho dramático desse par que altava bem do accordo com o seu rector de films, a assumir o pa«lascara do drama, numa interdo outro modo..."
c.iiiçou a gloria nas comédias mutemperamento, E 1'oliehe sentia- Pel de Poliche 11a pellicula que
pretáçiló niagislrai, profundamon- sicadas; James
foj adaptada da famosa peqa de
se feliz.
Cagney e Joan
te comnioveiite,
Joan
Blondell Blondell,
.Mas a juventude não vive so- Henri Bataille, o Itemy sae-se masecui/lados
briVinteravühosamente do papel, emquanmente dos prazeres do espiritai
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Uni joven aviador se lhos atra- to Mario Bell se nos revela tiraves^ou no caminho. Rosine so foi bem admirável no papel de RouUma das conquistadas do íilm "As Aventuras de Ceuun ,
desse film que tomou o titulo
para el]e. E só então Poliche cnm- ne. "Amor
amanhã, no Palácio
o Lagrimas" e qne a
prehendeu que amava. Mas ama- de
Frnnco-Erasileira vaa
So Im quatro séculos cxistissc"A cigarra o as formigas", sym- va sem effóismo. com o unlco fi- Sociedade
imprensa escandalosa em Floren- phcnia colorida do Walt Disney, to do ver feli zaquella a quem mostrar-nOa amanha no cinema
ça, ella teria assumpto sensacío- que valo por um espectaculo, i;m- dedicava o seu espirito e, por is- Gloria.
nal cada dia. E poderia usar de bora de pequena metragem.
so. do novo lhe abriu os braços
títulos e subtítulos ssmaclonaes:
^h9P*^H^ ¦ '*Br*^mÊ mú "Um homem perigoso solto pelas
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cidade!", " Mulheres bo< ÍM>'Í. :-&&?y /
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nitas precisam ser trancadas...",
"Senhores maridos, cadeados
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Hh mao!", "Elle não "respeita" na 1 ::: :™::™::;™í™^ ¦¦. ¦. -x..,,, imm^fmmmmimi
as
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caras!", "Louras e morenas, mo.
ças e velhas, feias e bonitas, para elle tudo serve..."
... porque Cellini
era assim
mesmo. Solteiras, casadas e neuCura radleal montrás, desde que Cellini lhes puto esta 011 Permitiazesse os olhos e.m cima e desde
que lhe agradassem, estavam na
do om poucos dias.
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mmm lista
sas", E, uma Vez na lista, nem â
í"i%MMzi-i' wmA mR «% S^ktV
A' vencia nas Drogarias
EsK^Bi
mao de Deus Padre escapariam.
do Rio e S. Paulo
Era um caso liquidado, liquida WM mKK&e&(&x?8^A '''VA'^mw!È, ^^B^y^rP HwBWBWWmHHt^
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Depois de conhecer "As avantuESPECIALMENTE
•"
NA DUOWmBt^M¦mW ¦¦¦"" \^M WmsWxmUma das scenas do film "Cinderella
•.'
ras de Cellini", que
ORARIA PACHECO
amanha a
á Força ", que o ftex
United apresenta no Palácio, o
exhibirá amanhã
prestigio de d. Juan estará, abaTal como diz seu
titulo,
esto to desemipenho Janet'
mmm
mS lado em seus mais sólidos alicerWÊmkk êmÊSÊWk «Mi
ces. E de futuro, quando se quiA Universal preparou film quo a Fcx apresentara ama- uma mimosa comediante, revata-s»
cooperar o scu traba.hô tendo a
zer fazer mcns.ío do
James Cagney c Joan Blondell cm uma scena
exacto
nhâ no Rex trata do uma.
a sym!
uma
de "O homem de um conquistador, typo
alta
das
mais
appella-se
grandio* comedia que relembra, Pola sua Pathia irradiante du
dt mocidade, •
que cu perdi", amanhã, no Império
jovialidado
para Ceüni, gráo dez no assumdo Lew Aires o Ketl
SOS temporadas .feitura elegante, um auuiontico BalO,
numa caracterização de mulher mente
em "Feira de
pto.
tonto de fadas. A cinderella
,.,
Arnostrae**.
Victor Jory,
por
|
"O
Frank
I
quo
Fredrieh March, Constance BenCom motade da
homem qué eu Per- fniven. Sarah 1'addcn
que ama!
dest;liue marw.
producc.lo do vive «sta pellicula e outros net. Erank Morgan e Fay Wray.
t035, jA sento a
o pc-a Sl,a /'e
di" (Ho Vias Her Man) resumo avontos...
Universal quo ro! a do nossos dias, uma cinde- ?«tl!..VU,t0
interpretado .'n^
Um film que Lloyd os
vestindo
"azos"
os
vao intensificar «ua producçf\->.
i Wal ter Connoiy. t|11(>
dessa deliciosa
quatro
seqüências
em
impressionantes Bacon dirigiu e
me ..ores vcstido3
SGr
â"
que obteve a pri- produceflo "2th Ce.ntury*, rivaliAo chegar o anno novo, os cs- melhores calçados. e calçando o.,
' °„"m ",,ap'V' «"«avUhUo'
todo o horror do umn frasii mu- meira
çlaeslflòncfl0
do
Esta
mez,
cinde- "CCinderella
entro zando entro si no desempenho dou
tud-os da Universal
nn
lher. de uma aventureira que eo- o» «landes filmi
acabaram
ft Força» r.crtcnC6 4
a rella que a Fox revela nesta rui
c*'reado3
ro. quatro principaes interpretes, vilo
filmagem do "A Farra dos D0u.
r.hecia muito honi a si mesma o ccnlomènto em Nova
produção í nada mais, nada me- oatceoria destes films agrndav61«
TórS. O lini fazer
«o
"melhor
Jèa-,
divertido,,
'
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ao
Ju's
titulo
Mysterio
sentia
fraca
deanto
de
mdestes
do
ho.
Knwm nos do que Janet. Oaynor
'io, a partir do amanhã,
que se
do
films%uo cor:
>rood", "Eu matei um homem"
por t.% terpreto", titulo que
a
mem péssimo, mau quo o Destino dns c': ¦*¦ rnzr.es, va9
o pronr;0
Um pr,,zcr immenso
0 nlal o auarldlsatàa "star" da go"A Boa Fada",
tor a Pref«-, publico so Incumbirá
ao*
cn
,
,"
cm.
"faus*,
co-ejtrellado
Uc
de
lho rWervAra! Aluada por outro, rencia doi
dar-lhes. Rcx, o animal com alma dc
l»"° o qua!q„er
por prcM de "Cavnlcnde". cuja do. 'tador,
gente, segunda-feira, no Broad- Margnret Sull0van
esp^!
rt°»
E no moínio programma, ainda
mornionto quando
•
Herbort pulandade M nnno, sô
way, cm o "Rei dos Cavailos Selvagens"
„',?£
tem n„. a de um film
.Marahall.
ementado. Ncst0 5Cu mais
üo Jan t Q
receu- It bem amada,
"*"?Sj
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Um homem perigoso solto pelas ruas da cidade! Mulheres bonitas precisam ser trancadas...

MAIORES NO DRAMA QUE NA COMEDIA.
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