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O TEMPO — Previsões para hoje até As 18 horas:
D. FEDERAL e NICTHEROY — Bom, com ne-
bulosldade, forte por vezes. Trovoadns locaes.
Temperatura — Elevada. Ventos — Variáveis, su-«oitos a rajadas, do fresca» a muito frescas.
Temperaturas horárias de hoi*am, no D. Federal
lli.-25,0•11.-25,0
,'l!i.-'J5,0
411.-24,6
Máxima

5h.-24,0
6h.-24,0
7h.-24,0
8h.-24,6

9h.-25,4
10h..28,0
llh.-29,2
12h.-30,4

13h.-31,0
14h."-29,4
lBh.-29,6
l6h.-29,0

31,0, ás lSh.OO. — Mintina: 23,9 ás 7h.05.
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17h.-27,2
18h.-27,2
19h.-27,6
20h.-27,0
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sr. Georges Bonnet está dependendo
novo governoparticiparem do

SE 0 PARTIDO DO SR. LEON BLüffl NAO ATTEN DER AO APPELLO QUE LHE FOI DIRIGIDO, 0 Tt-
TULAR DAS FINANÇAS ENVIDARA OS SEUS ESF ORÇOS PARA FORMAR UM MINISTÉRIO INTEIRAI
MENTE RADICAL, PERMANECENDO EM SEUS POSTOS VÁRIOS MEMBROS DO GOVERNO CHAUTEMPÍ

PARIS, 15 (United Press)
O Gabinete do Sr. Bon-

net está dependendo, para
da decisão dos socialistas
«em acceitare mou recusa-
ier inteiramente formado,
rem o convite para partici-
parem do mesmo.

Se os socialistas recusa-
rem, o Sr. Bonnet prose-
guirá em seus esforços pa-
ra formar um Gabinete in-
teiramente radical, com a
seguinte composição, jã
suggerida como provável:

Chefe do Gabinete e Mi-
nistro das Finanças, Bon-
net; Sub-Chefe do Gabi
nete e Ministro da Justiça,
Chautemps; Ministro do
Exterior, Yvon Delbos; Mi
nistro do Interior, Albert
Sarraut; Ministro da Guer-
ra, Edouard Daladier; Mi-

nistro da Marinha, César
C%npinchi; Ministro do'Ar,
Pi erre Cot; Ministro do
Commercio, Paul Rastid
ou Fernand Chapsal; Mi-
nistro das Obras Publicas,
Henri Queuille; Ministro
da Marinha Mercante,
William Bertrand; Ministro;
da Educação Nacional, Jean
Cay; Ministro da Agricul-
tura, André Liautey- Cou-
sidera-se provável, tam-
bem, a inclusão no Minis-
lerio dos Srs. Steeg, De
tesan, Elbel e Jammy Sch-
midt.

VOTARÃO CONTRA
BONNET

PARIS, 15 (U. P.) —
A União socialista republi-
cana, chefiada pelo Sr. Paul
Boncour e òs communis-
tas annunciaram que vota-

rão contra o Sr. Georges
Bonnet, scindindo assim a
frente popular.

Os socialistas notifica-

m®m

LondresChegou a
o sr. Be Valera

0 primeiro ministro da Irlanda entrará em conver-
sações com o governo ^ritannico afim de pleitear

tréguas na guerra commercial ànglo-irlandeza
LGNDEESi 15 (U t P. > -*¦ O

sr. De Valera, Primeiro Minis-
tro da Irlanda Livre, chegou,
acompanhado de tres membros
de seu gabinete e uma grande
delegação de auxiliares, com o
intuito de manter conversações
com o governo britannico, ten-
dentes a estabelecer tréguas na
guerra commercial anglo-inan-;
cieza, que já dura ha seis an-
nos.

Deprehende-se que, sem se
intimidar com o desafio dos
unionistas protestantes de Uls-
ter contra qualquer iniciativa

pata' ligal-òs ™ 
porcamente â

Irlanda-do Sul. que é cathólica.
o sr. De Valera possivelmente

AS NOVAS UNIDADES
PARA A NOSSA

ESQUADRA
Proseguenv bastante adeaiita-

das, as obras de construcção dos
destroyers "Marcilio Dias","Mariz e Barros" e "Greenhal-
gh", e dos navios-mineiros "Ca-
mocim" e "Carioca", nos Arse-
naes do Kio de Janeiro e da ilha
das Cobras.

iyLlfiKa$Í§

p.) — Sob a intensa d|f
siçao dos socialistas e ço!
munistas que exigem a£í||
ta do Sr. Leon Blum
poder, o Sr. Georges R^;
net tem aproveitado as :I$
ras que lhe restam do pr,S|
zo concedido pelo pre1|^
dente Lebrun, tentando q|f
ganizar um Gabinete tim
mogeneo, só de radicãe^
com o propósito confessa^
do de salvar o franco.. \||

Conclue na 6/ pagina 
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lado para a Corte Su-
ia dos Estados Unidos,
o procurador geral

Stanley Reed
lASHINGTON, 15.(U. Pi

.presidente Roosevelt no-
.o'sr. Stanley Reed, pro-

ípr geral, para membro da
Suprema dos Estados

108..;
WASHINGTON, 15 (U. P.)

Foi hoje enviado ao Senado
creto de nomeação do sr.

iley Reed para a Corte Su-
íà dos Estados Unidos.
|sr. Reed, que é um- vete-

idefensor da legislação do
Deal" perante a Corte

ema, e conta 53 annos d*
Íí: foi nomeado em substi-

ção ao sr. George Suther- ,
<;ò qual foi recentemente 1 aa PdZ „

isentado. para a defesa .

Um programma de politica externa Ira-
çadopeloex-jpresidente Herbert Hocver

Em discurso hontem pronunciado, o estadista americano declarou que 
"só-

mente para repellir uma aggressão ao hemispherio occidental, os Estados
Unidos deveriam fazer uso das suas armas71

SAN FRANCISCO, 15
(U. P.) — Em discurse
pronunciado pelo radio, o
ex-presidente Herbert Hoo-
ver esboçou um program-
ma de politica externa, - in-
tendo oito pontos, basea-
do na "tradicional politi-
ca da America em favor

na preparação
afim de

Impedir a nação de se en-
volver em guerra.

J}Sr. Hoover declarou

3. Devemos empregar as
nossas armas unicamente
para repellir uma aggre**

DOSOLêon Blum
ram aos radicaes que pre
tendem votar contra o Sr.
Bonnet, quando o mesmo
comparecer á câmara e so-
li citar o voto de confian
Ça.

Apesar disso, o Sr. Bon-
neÍ-í>roseguè nos seus es
forços para organizar um ...

l REALIDADE

DE VALERA
fará pressão junto ap sr. Cham-
berlain para que este em vez
da partilha projectada concordr
na creação da Irlanda única

A conferência de segunda-fei-
Conclue na 6.* pagina

EXIGEM A VOLTA DE
BLUM AO PODER

PAIS, 15 (Ralph Hein-
zen, correspondente da U.

FUZILADO7N0 PARÃ^
GUAY, ÜM INDIVÍDUO
AUTOR DE 40 CRIMES

DE MORTE
LA PAZ. 15 (ü. P.l — In-

formam de Tarata, província de
Cochabamba, que, ao iiieio dia
de hoje, um pelotão militar fu-
zilou o indivíduo Aurélio Me-
drano, aceusado de ter perpetra-
do quarenta crimes ãe morte.

SxédfUvtú
PICOT

Rico eir-r
Atcalinos

QÜE IDEAES AFAG/|
DO O SEU CURSO
CO, ENGENHEIRO^
DA PROFISSÃO^ Â
UM IN-QÜERITO

pÇO BRASILEIRO QUANDO, CONCLUI-
IrSITARIO, SENDO BACHAREL, MEDI-
Item de enfrentar, no exercício
ídade nem sempre suave da vida ?
"DIÁRIO DE NOTICIAS" ENTRE

DOUTORES DO BRASIL
"Qüae* os teus rumos, os seus projectos, os seus

••.—\ —cicio da carreira que escolheu?"
planos, no exer-

kPtw

Esta é a pergunta que o DIA-
RIO DE NOTICIAS está formu^
iando aos estudantes que deixa-
ram em 1937 os cursos universí-
tarios do Rio de Janeiro.

Das varias escolas que com-
põem a Universidade do Brasil
saem, annualmente, muitas cen-
tenas de jovens que, durante
alguns annos, lá se prepararam,
afim de convenientemente se ap
parelharem para as lutas da Vi
da. São advogados, médicos,
musicistas, engenheiros, artistas,
pharmaceuticos, dentistas quc.
após o termino de um curso,
muitas vezes levado a effeito
com os mais penosos sacrifícios,
se encontram deante de um pro-
blema de difficil solução: qual'"o destino a tomar? Que cami-
nhos seguir para a realização
completa dos ideaes alimenta-
dos desde os mais tenros annos7
Sim, porque nem sempre, ape-
sar da carreira escolhida, podem
os jovens recem-formados vnve-
redar pelos caminhos que. nella.
os levariam, cedo ou tarde, ao

carreira que
triumpho, ao êxito financeiro, á
missão social, ao .fastigio da
gloria.

Por isso mesmo, resolveu o
DIÁRIO DE NOTICIAS empre-
hender uma interessante "Invés-
tigação, no escopo de perserutar
ás directrízes que pretendem se-
sruir, na transição do sonho para
a realidade da vida pratica, os
estudantes de hontem1 e douto-
res de hoje.

Conseguimos já diversas res-
postas, que iremos estampando
aos poucos.

A primeira conseguida, em
ordem chronologica, é de um
joven medico fluminense, de
quem não conseguimos de ma-
neira alguma o consentimento
para divulgar-lhe o nome. Da*
mos, por isso, apenas, as suas
iniciaes: R. F. T., e fazemol o
com sincero pesar, porque as
suas idéas revelam- um alto e
nobre equilíbrio moral e men-
tal.

intensos preparativos bellicos indicam que
na região de Shang Tung terá travada uma das
maiores batalhas da guerra sino-iaponeza

CHIANG-KAI-SHEK DIRIGE PESSOALMENTE TODAS AS OPERAÇÕES MILITARES - AS MULHERES DA MONGÓLIA ECTE-
RIOR SERÃO TREINADAS PARA OS SERVIÇOS DE POLICIA, DEFESA E COMMUNICAÇÕES - 0 SR. SUN FO, PRESIDENTE

DO LEGISLATIVO CHINEZ, DECLAROU QUE A SUA PÁTRIA "COMBATERA ATÉ 0 FIM"

Disse-nos elle:
— "Poucas palavras me bas-

tam para satisfazer á justa e ori-
ginal curiosidade do DIÁRIO
DE NOTICIAS. Realmente, todo
estudante que siga com sinceri-
dade um curso scientifico deve
acariciar um plano de futuro.
Eu o tenho. Formei-me em me-
dicina por dois motivos essen-
ciaes: por pendor innato t pelo
desejo de ser útil a esse gigan-
tesco enfermo, que é o Brasil.

"Meu pae, felizmente, deixou-
me inteira liberdade para esco-
lher uma carreira de aecordo
com a minha vocação. Fazenda-
ro de café, não sendo rico em-
bora, dispõe de alguns recursos,
que se acham á disposição do
filho único, que eu sou. .

"Acceito esse auxilio no- co-
meço da actividade profissional,
porque não quero mumificar-me
na burocracia sanitária. Embora
isso talvez lhe parece ousado e
.aventuroso, pretendo partir sem
demora... para Matto Grosso."Os meios que meu pae me
fornecerá vão permitir-me con-
sagrar todos os esforços, de que
possa dispor ás actividades hy-
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Hoover

que os Estados UnídosVes- são ao hemispherio ocei*
tão cumprindo missões do- <*!«•-* »ni

SHANGHAI, 15 (Ed-
ward Beattie, correspon-
fe da U. P.) — Fontes ja-
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pouezas referem que as
duas columnas nipponicas

que operam nas immedia
ções de Tsing Tao, appro-»
x i m a m-s e rapidamente
uma da outra, para uma
offensiva conjuneta ao sul,
atravessando o centro da

província de Shang Tung.
Ao que se presume, o

commando nipponico orde-
nou a juneção das colu ii
nas afim de oppor resis-
tencia ás forças do genera-
lissimo Chiang Kai-Shek,
no norte da China, as quaes
se estão concentrando na
parte sul daquella provin
cia.

Sabe-se que o generajis-
simo em pessoa está diri-

gindo as operações em
Shang Tung, tendo orde-
nado a mobilização de lo-
dos os homens validos.
Prevê-se a realização de

uma das maiores batalhas i te da província avançou ao
da guerra. longo da ferrovia de Kiuag

A columna da parte nor-1 Tsi, em direcção a leste.

CAUSA ESÍRPKKEZA A ATTITUDE
do embaixador do Reich n.n»
0 representante dos Estados Unidos em Berlim de-
clarou que o discurso do presidente Roosevelt não

pôde ser lido nem vendido na Allemanha

llll I !* II

WASHINGTON. 15 (U.
P.) _ o Sr. William E.
Dodd, embaixador ameri-
cano em Berlim, que re-
gressou ha pouco da Alie-
manha, declarou hoje es-
lar "bastante surprezo com
a altitude " do embaixador

allemão nesta capital, con-
trariando affirmações que
o declarante fez por ocea-
sião de sua chegada.

O Sr. Dodd asseverou:"Em nosso paiz ha liberda
de de pensamento, princi-

Conclue na 6.* pagina

chegando a dezeseis milhas
de Tising Tao. Outra movi-
menta-se em direcção o
oeste, esperando-se que as
duas effectuem hoje a jun
cção. Um porta-voz mili-
tar japonez affirmou que
fortes columnas de tropas
nipponicas atravessaram o
grande canal, que se acha
congelado, e at tingiram
Tang Chia Kuo, oito milhas
ao sul.

Continua encarniçada a
luta pela posse de Thiniog,
senílo contraditórias as no-
ticias a respeito, porquauio
cada lado allega estar con-
trolando a cidade.

Os chinezes dizem que
recapitularam Tsining de-
pois que o generalissimo

Conclue na 6.' pagin.
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Dr.

minantes e immediata^ a
saber:

1. Manter a sua indepen-
dencia*

2. Manter a sociedade li-
vre.

3. Cooperar com o res-
to do mundo, exercendo
a força moral.para presa.*-
var a paz e pôr fim á guer-
ra.

Os oito pontos do pro-
gramma do Sr. Hoover são
os seguintes:

1. Devemos combater
pela nossa independência
e pelo nosso fortalecimen-
to material e physico. Não
deverá haver soldados es
trangeiros em nosso solo.

2. A maior garantia con-
tra a aggressão ao paiz é
a sua preparação para a de-
fesa. Devemos ser respei-
tados não só pela nossa jus
tiçâ como também pela
nossa força.

dental.
4. Devemos manter t

nossa neutralidade.
5. Não nos devemos

cqmprometter a usar de
força militar para impedir
a tendência de outros povos
para a guerra.

6. Não devemos adherii
a saneções econômicas, em
bargos e boycolts no esfor
ço de obstar a inclinaçã»
de outros paizes para i
guerra.

7. Devemos cooperar
com todos os esforços sn-
lu tares para melhorar as
condições econômicas e so-
ciaes do mundo*

8. Devemos aproveita^
todas as opportunidades
de cooperar com as demais
nações para exercer a for*
ça moral e construir um
ambiente pacifico, afim de
pôr fim aos conflictos no
mundo.

Hélio Beltrão

gienicas que ãquelle uberrimo e
esquecido território reclama dos
brasileiros."Vou clinicar em Matto Gros-
so, menos como meio de vida,
do que como exemplo aos que
comprehendam que vale a pena
um pouco de sacrifício dos mo-
ços em proveito da saude de
brasileiros obscuros, desfavore-
cidos, desassistidos. Em resumo:
ahi tem o meu plano."Como vê, é imples, embora
temerário. Que tenha seguidores,
é o que desejo. Vou clinicar em
Matto Grosso, estudando as suas
enfermidades regionaes e contri-
buirgo, com conselhos c actos,

Conclue na 6.* pagina

CONCURSO POPULAR N. 10
CO «DIÁRIO DE NÊTÍG9HS

(De 1 a 30 dp Janeiro de 1938)

»

COUBON1 N.o 18
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Faça do
Diário do Noticias

o seu jornal

Becorte o aoupon ao lado e colle-o no «en
Mappa. Uma vez collados os 25 coupons
do mez, remetta-o & nossa redacção e
aguarde o sorteio, pela Loteria federai
de 9 de Fevereiro. Os Mappas para •
"Concurso Popular" n.« 11, relativo a Fe-
vereiro próximo, serão distribuídos jfin-
tuitamente dentro da nossa edição do ul-

tlmo domingo deste mez, dia S0.

Ao levantar âa cama, já o jornal o informa do que oceorreu.
de mais importante na sua terra e no mundo. Pense agora
na bagatella que lhe custa esse Inestimável serviçol

•:-:.«
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ODOL
«tfenfíTrrcio.que embeHeza
o sorriso de 5 continentes.

entre o Fluminense e a'Çor-
tugueza. Porque fossem es-
pectadores gratuitos, foram
dispersados a tiros por invés-
tigadores da policia e em com-
seqüência, rolaram pela bar-
reira, soffrendo contusões e
escoriações. Depois dos cura-
tlvos no posto central, reli-
raram-se para as suas res-
pectivas residências.

Alvejados a tiros,
cahiram da barreira
Soccorridos os espectadores gratuitos

da partida de "football"
«rma ambulância da Asais-

tencia foi chamada hontem á
noite, para o campo do Ame-
rica Foot Bali Ciub, na ma
Campos Salles, onde soccoi

reu e transportou paraopo_to
central, os seguintes ferido.:
Divo Antônio dos Santos, ope-
rario, solteiro, de 22 annos de
Idade, residente á rua Ma-
chado Coelho n. 22; Osmar
de Frias, commerciario, de 19
annos, morador á rua Major
Ávila n. 71; Carlos de Ollvei-
ra, solteiro, de 19 annos, em-
regado no commercio, domi-
ciliado á rua João Francisco
n. 5; Josias Francisco, com-
merciario, de 20 annos de ida-
de, residente á rua Gaturano
n. .53; Adalberto Silva, de 16
annos, morador á rua Buar-
que de Macedo 135 e Pedro
iDias da Silva, commerciario,
solteiro, de 19 annos, domici-
liado á rua Major Ávila nu-
mero 71.
\ Todos elles estavam sobre
uma barreirarão lado do Cara-

,<_o do America assistilído ao
jogo de football ali realizado^MASTRUCCv

CREOSOTÀDO

chs

_>ss
X VENDA HAS BOAS

EARMACIASe DROGARIAS DO BRASU.,

DUAS VICTIMAS DOS
AUTOMÓVEIS

UMA DELLAS FOI HOSPITAL-
ZADA EM ESTADO GRAVE

Foram soccorridos hontem, i noi-
te, pelo Hospital Miguel Couto, «
menor Arnaldo, de 10 annos du
idade, filho do sr. Alberto Rodrs-
gues, residente á rua Assis Bueno
n. 22 e Bernardino Gomes da Sil-
v«, de 18 annos, morador á rua
Marechal Cantuaria n. 84, por te-
rem sido, ambos, victimaa de atro-
pelamentos por automóveis.

O menino soffreu o accidente
quando tentava atravessar a Ave-
nida Atlântica, recebendo varias
contusões e escoriações pelo cor-
po e o rapaz, ao passar pela Ave-
nida Portugal, na Urca. Este foi
mais infeliz, soffrendo fractura
da base do craneo, além de con-
tusões e escoriações generalizadas.

Depois dos curativos, o menor
Arnaldo retirou-se para a sua re-
sidencia e Bernardino foi removi-
do para o Hospital da .Beneficência
Hespanhola, onde ficou internado
para tratamento.

Desastre de vehiculos
na rua Alice

Na entrada do tunnel oras Laran-
jeiras, á rua Alice, verificou-se,
hontem á noite, um choque de ve-
hiculos, do qual resultou sahirem
feridas duas pessoas.

Naquelle local collidiram o auto
de praça n. 8.014, guiado pelo mo-
torista Antoni* Leite e o cami-
nhão n. 7.294, conduzido pelo
"chauffeur" Laurindo Pinto Mar-
quês, casado, de 84 annos, resi-
dente á ma Fran. isco Eugênio, 57.

Em- conseqüência do desastre, o
motorista do caminhão recebeu
contusões no frontal e no joelho
direito e t seu ajudante, Manoel
Oliveira, solteiro, de 28 annos, mo-
rador á rua Gago Coutinho n. 00,
ferimento no supercilio esquerdo
e contusões no thorax, sendo soe-
corrido pela Assistência.

A policia do 4.» distrieto foi
scientificada do facto e tomou as
providencias que lhe competiam.

¦*__-__p» ' ,j"HIWÜt—»u

Tempestades violentas desabam
sebre toda a Inglaterra
São incalculáveis os prejuízos

umi

Como
as Mulheres

adoecem
Bem sabem oa médicos qu* oa mais perigo?©» sofrimentos das mulheres

são sempre caiado*p__WnBamações de importantes órgãos interno.
Os sof rtmeritçli jâs veres, são tão graves que muitas mulheres têm medo

de enlouquecer í;i
A vida assim é um inferno v
Para evitar, £ Matar as inflamações internas, e todos estes terríveis

sofrimentos, uàe Imgulador G__eira.
Regulador Gestcira evita e trata as inflamações internas, desde o

começo. :v'í. •."'
Regulador GÉsteira evita e trata também as complicações internas,

que são ainda mais perigosas do que as inflamações.
Comece hoje mesmo

. a usar Regulador Gcsteira - -
',_;.

Duplo atropelamento
As vlctlmas são duas meninas

O auto n.° 4619, atropela,
hontem, na rua Vaz Lobo, as
menores Dyrce de 12 e ZènjVdé
0 annos de idade, filha, de I_o-
cinda Pereira, residente & é__-
da Monsenhor Felix n." ÍIOJ-.'.

Em conseqüência do accidente,
Dyrce soffreu fractura da coxa
direita, além de contusões & _¦>
corlagões generalizadas e Zeny,
contusões e escoriações pelo çor-
po. A primeira foi soecorrida pe-
Ia Assistência da Penha è a se-
gunda, pela Assistência do VMft-
yer sclentifiçado do facto, ò cop-
missario Sá Peixoto, de dia ao
24." distrieto policiai tomou as
providencias que o mesmo exi-

gia. O motorista culpado evadlu-
sc»

FERIDO PELA PRÓPRIA
ARMA

0 soldado do 3-* batalhão da Po-
llcla MiHtar, Theotonlo'Gomes, de
27 annos de idade, solteiro, resi-
dente A rua Crus e álouza n. 135,
achava-se de serviço, hontem, na
delegacia do 24.° distrieto policial.
Em dado momento, sua arma cahiu
e disparou, tendo o projectil o at-
tingido na eoxa direita.

Theotonlo foi soceorrido pela
Assistência do Meyer,

mm
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par* 1938
Scientifico, Astrologi-

co, Philosophico e
Literário

PREÇO 2$000

Em todas as bancas
de jornaes
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No "Rockefeller Center", de Nova York: emquanto
ensaia para a grande Exhibição da Neve, Harry Grogg

salta por sobre uma mesa de chá, onde está
sentada Ruby Maxon
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LONDRES, 15 (U. P.) — Ventos
impetuosíssimos, como ha vários
annos não se registram, continuam
a soprar em toda a Grã Bretanha,
ha mais de 15 horas, causando
enormes prejuízos em terra t no
mar. Em Galles e na Escócia, os
ventos são acompanhados de chu-
vas torrenciaes, produzindo gran-
des inundações. '

A leste, na popular eitancia bai-
nearia de "Lackpool", as ruas in-
nundadas prendem centenas do
pessoas nas residências e escripto-
rios, estando o trafego virtualmen-
te paralysado ha duas horas. Al-
gumas ondas subiram a 70 e 80
pés, arrancando arvores e damni-
ficando o telhado de uma velha
igreja.

Até agora sú se noticiou ter ha-
vido unia victima em conseqüência
directa da calamidade, o sr. Wil-
liam Fragley, de 26 annos, que foi

atirado pelo vento da janella do
sexto andar da Universidade. No-
ticia-se que ha innumeros feridos
em todo o paiz, em virtude da qué-
da de ardosias e outros destroços,
bem como de vitrines em certos

i districtos commerciaes.
Vários pedestres4 foram atirados

ao solo nas calçadas niarginaes
do rio Tâmisa,

VICTIMAS DOS TEMPORAES
LONDRES, 15 (U. P.) — Ascen-

de a seis o numero de mortos em
conseqüência dos tremendos tem-
poraes que assolam a costa da In-
glaterra.

As duas ultimas victimas s&o o
commandante e primeiro , piloto
do vapor "Suffolkcoast", que fo-
ram arrebatados da ponte de com-
mando por gigantescas endas e im-
mediatamente trag dos pel* mar.
revolto. O sinistro occorreu ao lar-
go de Milford Haven.

PÉROLA ORIENTAL
Jóias, relógios e outros artigos pro-
prios para presentes. Óculos com gráo
desde 10.000. Aviam-se receitas de
óptica. — Av. Marechal Floriano, 84

— Entre Andradas e Conceição
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A victima foi internada no H. F. S.

jop
rikitteira

Por uma qu.strio sem impor-
tapeia o encarregado da casa de
conimtiilos & travessa Navarro
n.0 178, o .malandro José Este-
ves, aggrediu a cacetadas, hon-
tem, pela ipanliã, o inquilino Vas-
co Ferreira Moraes,.

A mulher de Ksteves, chegan-
do na óccasião, ajudou o marido
a surrar o contendor e ainda em-
purrou este, de uma ribanceira
existente no local.

O pobre homem soffreu em con-
seqüência da surra e da queda
graves ferimentos e desacordado,
foi conduzido numa ambulância
para o Hospital de Prompto Sof-
corro, onde ficou internado para
tratamento.

A oceorrencia foi levada ao co-
nhecimento do commissario Ma-
chado, de serviço na delegacia do

14." distrieto policial, qiie inime-
diatamente abriu inquérito *
respeito.

CAHIU DA BIGYGLETA
A menor Victoria, de 13 annos

de idade, filha de Henrique de Sou-
za, residente á rua Lopes da Crur
n. 07, quando passeava de bicycle-
ta, hontem, na rua Jacyntho, íol
victima de uma queda, soffrendo,
em conseqüência, fractura da. cóxr
est«4JftL. -¦>'- • --Vy •

Soccprrida pela ÂsSiStenelá-" do
Meyer, Victoria foi, em seguida,
internada lio Hospital te Prompto
Soccorro.

Livros colle-
glae» e aca-

(íomicos. Bu» do Ouvidor n.° I6ft
IVRARIA ALVES

Neste edificio de 4 andares, do distrieto commercial de Washington, irrompeu
violento incêndio que oceasionou prejuixo» no valor de um milhão de dollares.
Todas as bombas e todoê oa bombeiros daquella cidade funecionardm contra o

fogo, que só a muita custo pôde ser abafado.

TERRENOS
SAUDÁVEIS, EM MÓDICAS PRESTAÇÕES

MENSAES E POSSE IMMEDIATA
MUDA OA TIJUCA — Informações com sr. Mario, á rua

Ferdinando Laboriau, 61
MARIA DA GRAÇA e REALENGO — Informações nos bair-

ros e na sede da

COMPANHIA IMMOBILIARIA NACIONAL
RUA DA QUITANDA, 143 — Phone 23-2101

Amazonas
1 O CENTENÁRIO DO NASCI-
MENTO DO CONSELHEIRO

MACEDO SOARES",.. 
MANA'OS, 15 (A. NO — O

Tribunal de Appellação realizou
nma sessão especial em comme-
moração ao centenário do nasci-
inento do ministro Macedo Soa-
íes, falando a respeito os desem-
bargadores presidente Arthur Vir-
gilio, o procurador geral Jorge
Carvalhal. O presidente recom-
mendou com antecedência aos
Juizes do Estado que realizassem
sessões commemorativas dessa da-
t_ em suas câmaras.

Ceará
l COMEÇARAM A CAHIR AS
; PRIMEIRAS CHUVAS NO IN-

TERIOR DO ESTADO'. 
FORTALEZA, 15 (A. N.) —

Pepois de um excessivo calor rei-
„anto nos últimos dia, começa-
£am a cahir ao primeiras chuvas
lio intorior do Estado, despertan-
do vivo contentamento entre «
população.

{ Rio G. do Norte
í ESPERADA, EM NATAL, A
' ESQUADRILHA DE AVIÕES
|' ITALIANA
| NATAL, 15 (A. N.) — Está
ijkendo esperada nesta capital a
esquadrilha de aviões italiana na
faual viaja o filho do sr Mflso.
|ini. A colônia italiana promovo
grandiosa recepção.' 

AS OBRAS DE SANEAMEN-
f TO E ABASTECIMENTO DE
i? NATAL ,
fi NATAL, 15 (A. N.) — Dentro
tie sessenta dias serão inaugura-
das as obras de Saneamento .
Abastecimento desta capital, n3
qual foram despendidos doze mil
contos, sendo cinco mil conUn da
verba ordinária do Estado, o qual,
não obstante as despesas vulio-
sas, mantém em dia todos os com-
promissos, tendo pago os fuii*.
eionarios por adiantamento feitos
«ntes do Natal.

PAVILHOEí.' PARA LEPROSOS
NATAL, 15 (A. N.l — Estão

Quasi concluídos os grandes pavi-

Ihões collocados na colônia de São
Francisco do Assis, onde ie acha
(nstallado um leprosario. As im-
portantes obras subvencionadas
pelo Governo Federal se acham a
cargo da Direetoria de Obras do
Estado. . . .

Os módicos Alfredo Bica e Luiz
Kender, pertencentes ao Depar-
ramento de Saúde Federal, em
eompanjiia dos srs. Dioclecio Du.
arte e Varella t;antiano, visitaram
os novos pavilhões, manifestan-
do-se surprehendidos pela rapi-
dez com que os mesmos estão sen-
do levantados.

Pernambuco
IMPRENSA OFFICIAL

RECIFE, 15 (A. N.) — Desde
hontem, a Imprensa Official pas-
sou a funecionar, definitivamente,
com todos os seus departamentos,
inclusive o director, i. rua da Con
cordia n. 420.

Com a incorporação do escripto-
rio, que funecionava á Avenida
Marquez de Olinda n. 192, %.* an-
dar, as officinas á rua da Concor-
dia, decorreram, além das vanta-
gens de ordem administrativa, «s
de ordem econômica, supprimlndo-
se uma despesa annual de 12 con»
tos de réis, com alugue de casa,
telephone, elevador, continuo» e
serventes.

NOTICIAS DOS ESTADOS

Sergipe

__

_«___

UMA NOTA DA CHEFATURA DE
POLICIA DO ESTADO DES-
MENTINDO AS NOTICIAS Dl*

VULGADAS SOBRE A MORTE DE"LAMPEÃO"

ARACAJU, 15 (A. N-) — Ainda
sobre a falsa «noticia irradiada "pe-
Ia PRA-8, de haver fallecldo de
morte natural o bandido "Lam-
peão", na Fazenda Canhota, neste
Estado, a Chefatura de Policia for-
neceu á imprensa a seguinte nota:"Este departamento declara que
são absolutamente infundadas as
noticias vehiculadas pelos jornaes
e rádios de outros Estados, sobre
a morte natural do bandido "Lam-
peão", na Fazenda Canhota.

Acredita esta chefia de policia
que taes noticias não passam de
exploração, afim de collocar mal o
governo do dr. Eronides de Carva-

J3ÊBBA" lJ3______í-^ ..1..3I*»*.-

lho, por isso que a fazenda em
apreço, .onde se diz haver oceorri-
do o íacto, é de propriedade do seu
genitor, sr. Antônio Ferreira de
Carvalho que, respondendo a um
telegramma de um periódico da
Bahia sobre o assumpto em foco,
declarou que carecia de fundamen-
to tal noticia sobre a morte de"Lampeão". — (a.) Capitão Odilon
Siqueira, chefe de policia".

S. Paulo
O GABINETE DE LEITURA "RUV

BARBOSA", DE JUNDIAHY
JUNDIAHY, 15 (A. N.) - Acham-

se concluídas as obras de reforma
do prédio do Gabinete de Loitura"Ruy Barbosa", eom grande au-
gmentode todas as dependências,
apresentando o prédio actual sum-
ptuosas installações. A sua inau-
guraçào deverá realizar-se dentro
de' alguns dias, devendo o facto
ser assignalado por uma grande
festa social. Por e-^sa óccasião será
prestada significativa homenagem
ao seu actual presidente sr. Bene-
dietc Godoy Ferraz, que desde a
fundação da sociedade vem pres-
tando inestimáveis serviços e a
quem deve o Gabinete de Leitura
o seu progresso sensível ultima-
mente registrado.

PARTE PARA GOYAZ A CARA-
VANA DE UNIVERSITÁRIOS

PAULI-TAS

S. PAULO, 15 (A. N.) — Parti-
rá hoje, ás 19 horas, da Estação da
Luz, a caravana de universitários
paulistas, que visitarão, em via-
gem de estudos e de confraterniza-
(ão, o Estado de Goyaz.

A excursão dos estudantes pau-
listas visa estreitar ainda mais os
laços de amizade e os sentimentos
de brasilidade que unem os filhos
doa dois Estados A sua duração
será de 15 dias, havendo igual-
mente um programma de estudos,
a cargo do professor Tarcísio Sou-

..™,_.™_"S 3

za Santos, do Instituto de Pesqui-
sas Technicologicas, que acompa-
nhará a caravana, dedicando-se ao
exame "in-loco" de varias que»-
toes de mineralogia.

A caravana é chefiada pelo ar.
Antônio Sylvio Cunha Bueno e
constituída pelos acadêmicos José
Lessa, Laerte Guimarães, Ulysses
Silveira Guimarães, Augusto de
Macedo Costa Júnior, Luiz Bote-
lho Costa, Domingos Luiz de Fa-
ria e outros.

Em Goyania os universitários
offerecerfio um pergaminho ao in-
terventor Pedro Ludovico, deven-
do visitar, no regresso, as cidades
de Araguary e Uberaba, no Trian-
guio Mineiro, onde permanecerão
alguns dias.

Rio de Janeiro
PROJFCtA-SE UMA GRANDE

PROVA AUTOMOBILÍSTICA EM
PETROPOLIS

PETROPOLIS, 15 (D. N.) - Con-
forme noticias publicadas not jor-
naes locaes, o Automóvel Club de
Petropolis, em combinação com o
Automóvel Club do Brasil, estu-
dam as possibilidades da realiza-

ção, nesta cidade, em março pro-
jeimo vindouro, de uma grande pro-
va automobilística que, possivel-
mente, se denominará "Circuito da
Montanha".

Uma commissão de directores do
Automóvel Club de Petropolis, pro-
curou o dr, Mario Aloysio de Mi-
randa, prefeito interino do muni-
cipio, com quem trocru idéas so-
bre a realizarão da grande prova
automobilística, na qual deverão
tomar parte os maia aíanudos vo-
lantea nacionaes.
A ARRECADAÇÃO DA COLLE*
CTORIA FEDERAL D_ COR-

DEIRO
CORDEIRO, 16 (A N.) — O mo-

vimento de arrecadação da Colle-
ctoria Federal local, no exercício
de 1937, attingiu o total de réis
88:253$90O, assim discriminados:

Impost" -o c-nsumo, 12:517$800;
imposto sobre a renda, 24:_5Ç100;
imposto sobre acos emanados do
governo da União, 4Ô.090$700; ren-
dfe das extraordinárias, G07$200;
renda com applieaçao especial —
Taxa de Educação e Saúde, réis
7:2911600; depósitos para quem de

1 direito, 400SO0Ò; consigr. .ões, réis
2:731Ç000. Tendo sido de réis....

Classificação do Algodão
SAO PAULO, 15 (Agencia Nacional) — Classificação dc

algodão pela Bolsa de Mercadorias:

Hontem Nâo houve
Até 13 de janeiro 1.147.394 fardos
Total desde o inicio da safra 1.147.394 fardos
Total 202.553.635 kilos

Exportamos desde 1. de janeiro, de accordo com os certi-
ficados emittidos pelo Serviço Technico do Ministério de Agri-
cultura:

Até 31112137 8U3.885 fardos
Até 13 Nà»houve
Total 883.885 fardos
Total 156.7Í0.349 kilos

68:523$900, a renda desta Colle-
ctoria, no anno de 1930, houve, no
anno d* 1937, um acerescimo de
19:730$000.
DESCOBERTO, EM SANTOS, UM
CLANDESTINO A BORDO DO VA-

POR AMERICANO "PAN AMB5-
RICA"

SANTOS, 15 (A. N.) — Na via-
gem do vapor americano "Pan
America", entre Rio e Santos, £ol
surprehendido a bordo o indivíduo
Antônio Ferreira Lopes, brasilei-
ro, de 22 annos de idade, que ha-
via embarcado clandestinamente no
porto dt capital do paiz.

A Policia Marítima impediu o
desembarque neste porto, mas pe-
Io que se espera, os representantes
da companhia do referido vapor,
estão providenciando junto ás nos-
sas autoridades, afim de <jue haja
possibilidade de fazel-o transbor-
dar aqui, para outro vapor, que o
levará de retorno ao porto de pro-
cedencia.

A SAFRA DE FEIJÃO
PORTO ALEGRE, 15 (A. N) —

Em virtude de ee encontrar em
plena safra, estão augmentando as
entradas de feijão nesta praça, es-
tando o producto cotado a 30$ e
31$000 a sacca, sendo que, em vir-
tude das grandes entradas, o ar*
tigo baixou 3$ e 4$000 em sacca.

Minas Geraes
A "CIDADE OZANAN"

BELLO HORIZONTE, 15 (A.
N.) _. Deverá, ser Inaugurado
dentro de tres mezes o grande
emprehendimento que é a "Cidade
Ozanan", para abrigo de todos os
mendigos de Bello Horizonte, ten-
do sido chamadas, para dlrigil-a,
as Irmãs da Congregação de Je-
sus Crucificado.
O CENTENÁRIO DO JÚRIS-
CONSULTO MACEDO SOARES.

EM MINAS
BELLO HORIZONTE, 15 (A.

N.) — Em sess&o d* hoje, a Ca-

_YjJ_

mara Criminal do Tribunal de Ap-
pellação de Minas Geraes, consl-
gnou em acta, por decisão una-
nlme dos desembargadores, ura
voto de saudade em homenagem
ao jurisconsulto Antônio Joaquim
Macedo Soares, pela data do cen-
tenario do seu nascimento, tendo
o prof. Lincoln Prates, procurador
geral do Estado, se associado a
essa homenagem.
A RENDA DA AGENCIA POS-
TAL TELEÒRAPHICA DA FEI-

RA PERMANENTE DE
AMOSTRAS

BELLO HORIZONTE, 15 (A.
N.) — A agencia postal telegra-
phica, installada na Feira Per-
ihanente de Amostras, teve, em
1937, uma renda, em taxas tele-
graphicas, na Importância de 36
contos; vendou sellos na impor-
tancia de 55 contos; expediu 169
vales postaes na importância da
29 contos; 859 registrados com o
valor de 65 contos, tendo sido
este o seu movimento geral:

Telíwrrammas expedidos, 11.833,
com Z20.405 palavras; cartas sim-
pies expedidas, 398.885; registra-
dos sem valor, 30.-535; cartas ex-
pressas, 4.194; malas expedidas,
2 896.

NOTICIAS DE SYLVESTRE
FERRAZ

SYLVESTRE FERRAZ, Janeiro— (Do correspondente) — Con-
tractou casamanto com a senhor:-
ta Maria Apparecida Carvalho o
sr. Joaquim Gfrgulho Nogueira,
funcclonario da Agencia Postal
Telegraphíca desta cidade.

O sr. Miguel Chaib mudou
o «eu estabelecimento commercial
da rua Capita} Antônio José pa-ra a rua D. Maria Franqueira.

Falleceu, no dia 31 do p. p.,
em Soledade, o sr. Avelino Costa,
funecionario postal da R. M. Y.
Sul, onde servira cerca de trinta
annos.
ABRIGO PARA O PEQUENO
VENDEDOR DE JORNAES

BELLO HORIZONTE, 15 (A.
N.) — Amanhã, com a presença
do prefeito Octaclllo Negrão de
Lima, terá logar a ceremonia do
levantamento da cumieira do abri-
go destinado ao pequeno vende-
dor de jornaes, por iniciativa da

If'-

Associação de Assistência ao pe-
qusno jornaleiro.

A ESCOLA DE AVIAÇÃO DE
S SEBASTIÃO DO PARAISG
BELLO HORIZONTE. 15 (A.

N.) — Está fupecionando no mu-
nicipio de S. Sebastião do Parai-
so, sob a direcção do aviador Jn-
venal Paixão, a Escola de Avia-
ção.

Attendendo ao prefeito daquai-
le município, o prefeito de For-
miga vae construir um campo de
aviação afim de estabelecer liga-
ção aerea entre essas duas cida-
des.

Rio G. do Sul
AS RENDAS DA COLLECTORU

FEDERAL DE VACCARIA
VACCA-tIA, 15 (A. N.) — A»

rendas da Collectoria Federal des-
te município, tendo em vista a ar-
recadação verificada até 30 de no-
vembro ultimo, 172:000$, attingi-
rão, como é de se esperar até °
fim do exercício, a 200:000$000.

No exercício de 1936, esta im-
portante repartição federal, arre-
cadou cerca de 152:000$, verifi-
cando-se, portanto, entre aquelle
anno e o actual, o considerável
augmento de 50:0$0$000.

SAL PARA OS CRIADORES
PORTO ALEGRE, 15 (A. N.) -

O Instituto Riograndense de Car-
nes está providenciando a remess»
de sal para os criadores associa
dos e estuda, ao mesmo tempo, urr
programma no sentido de facili-
tar a melhoria da prodúcção pe-
cuaria, com a acquisição de repro-
duetores de classe estrangeira.
O PREÇO DA GAZOLINA BM

PORTO ALEGRE
PORTO ALEORB, 15 (A. N.>

— Baixou o preço da gasolina.
A partir de hoje, as bombas ven-
derâo o combustível a $200 réis
menos o litro.

Informam as Companhias ven-
dedoras que a reducção resulta
da diminuição de impostos que
Incidem sobre o producto: ex-
tincçâo da taxa estadual cone.
mltante com a creação da tax*
federal, que grava menos o ar-
tig_
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é CAMINHCÍEÍÊ í
INTERNATIONAL

ELEGANTE!
Este novo International
com carrosseria de en-
trega é a ultima palavra
«ni caminhões deste
typo. Procure ver este
e outros modelos. ,

s Hacienalislas acreditam que os republicanos cftai de desíecii
lira Huesca i ataque Mi ao que íevarama eleito eni ta

/ÁRIAS COLÜMNAS GOVERNISTAS FORAM BOMBARDEADAS PELA AVIADO REBELDE QUANDOMARCHAVAM NA DIRECÇÃO DAQUELA CIDADE - INTERESSANTE DEPOIMENTO DE UM GRUPO
DE "REQUETES" 

QUE CHEGOU A FRONTEIRA FRANCO-HESPANHOLA

DOMINGO. 16 DE JANEIRO DE 1938

#¦>•*£. V -.-,,*, t.WEmm
DA/ 14 A/16 ftÒtfA/

SakaguijA, 14 (U. P.)
— A's 11 horas da manhã
c!e hoje, os nacionalistas
annunciaram que os seus
aviões lTombardearam va*
rias columuas governistas

eni marcha rumo a posições
a leste de Huesca.

Consta que os republica-
tios estão concentrando no*

oosevelt menino
'y..yP£p'i [cxiâm)

WmSj&&úiÍ^Emmm&mm

Na gravura acima, que reproduz uma photographiatirada em Nova York, no anno de 1887, vê-se, emcompanhia de sua mãe, o menino que, mais tarde,
seria o presidente Franklin Delano Roosevelt, dos

Estados Unidos da America

AÜÉIe na iiiiíli
do proxmo nascimento do herdeiro do throno

SOESTDIJK, Hollanda, 15 (TJ.
P.) — No palavio real, onde a
princeza Juliana espera o nasci-
mento tio futuio rei ou rainha
da Hollanda, augmenta a ansie-
dade á medida que Se approxi-
ma a hora do grande aconteci-
mento nacional.

O povo hollandez espera com
Impaciência as salvas annunci-
ando a vinda ao mundo do her-
deiro ou herdeira da coroa. Im-
mediatamente as ruas serão em-
bandeiradas e decoradas e mi-"bares de pecas de fogos de ar-

.tificio serão queimadas. Os edi-
fifdos commereiaes estilo prepa-
rados para a feérica illumJnaçSo
com que será celebrado o nas-
cimento do príncipe real. Em di-
versas pequena., cidades já foi
festejado o auspicioso facto. dc-
vido á /errônea interpretação das
noticias transmitüdas pelo tele-
phone. Em uma aldeia próxima
a Amsterdan <> céo ficou inespe-
radamente illuminado e começa-
raru a troar os foguetes. Os pe-s-
cadores e suas esposas subiram
As ruas e encheram as igrejas,
começando os sinos a repicar
festivamente. Tudo Isso foi de-
vido ao facto de terem alguns
rapazes traquinas da aldeia quei-
mado alguns foguetes, aprovei-
laudo a distração da policia.

Esta manhíí, o príncipe Ber-
nhard sahlu de automóvel, se-
Cuido de uma guarda especial.

Os photograpuos foram avisa-
dos de que as autoridades nilo
consentiram que continuassem a

tirar instantâneos dos membros
da família real que visitam o
palácio.

vãmente poderosos contiu
gentes naquella região, o
que indica que cogitam de
desfechar* contra Huesca
ataque idêntico ao de Te-
ruel.

DECLARAÇÕES DE OITO
"REQUETE"

Fronteira Franco-Hespa-
nhola, 15 (Harrison Larn*
ehe, da United Preçs) —
Pouco ant*s da madrugada
de hontem um grupo de 8
"requetés" chegou á fron-
teira franceza, procedente»
de Pamplona, via Saint Jean

Pied-de-Port. Os "reque*
tés" vestiam o uniforme e
traziam o gorro vermelho,
mas vinham desarmados. È*
a primeira vez, depois do
inicio da guerra civil, - que
authenticos "requ e t é s"
abandonaram o posto e re-
negam a causa do general
Franco.

Os homens disseram aos
representantes da imprensa
que desejavam partir para
Barcelona e engajar-se en-
tre as fileiras republicanas,
afim de auxiliarem a livrar
o paiz das tropas estran-
geiras. Declararam que em
toda a província de Navarra
augmentava o resentimento
da população contra o che-
fe nacionalista, o qual era
aceusado de ser responsa-
savel da invasão da provin-
cia pelas tropas estrangei-
ras. Precisam, comtudo,
que os phalangistas não es-
lavam incluídos no movi-
mento.

Accrescentaram que em*
bora tivessem convisções
monarchicas, .preferiam a
victoria dos republicanos,
pois esta seria menos dolo-
rosa á sua causa do que
uma dictadura phalangista.
Todos, na provincia de Na-
varra, de conformidade com
os "requetés" em questão,
estavam convencidos de
que, no fim da guerra os
phalangistas, auxiliados pe-los italianos, não hesitariam
em perseguir todos os ele-
mentos que permaneciam
fieis aos ideaes tradicionaes
dos "requetés". Ainda se-
gundo os desertores, a evo-
lução da opinião publica é
tal que, na Navarra, o ódio
dos carlistas pelos autono-
mistas bascos tinha diminui-
do consideravelmente, por-
quanto era evidente o máo
tratamento dispensado aos
prioneiros bascos, bem

l como aos religiosos. Disse-

fl Rússia vae suspender todos
os pagamentos á Itália

Confirma-se, nesse sentido, a decisãodo governo soviético

ram que as autoridades na*
cionalistas tinham obriga*

do os prisioneiros bascos a
trabalharem nas obras de
fortificações das linhas de
frente, especialmente • no
Aragão, cm mangas de ca*
misa, quando o thermome*
tro marcava uma tempera*
tura de 0 gráo. A alimenta*
ção que recebiam era igual*
mente insufficiente. .¦-¦',:'

Os oito "requetés" 
parti*

rão esta noite para Barcè-
lona. De outro lado, infor-
inações de fontes republi*
canas, procedentes da fren-
te de Teruel, dizem que rei*
nou calma no sector da' re*
gião da cidade e que os na-
cionalistas não tinham ma-
nifestado intenção de atá*
car, limitando-se a fòrtifi-
car as suas linhas, princi-
palmente ao redor de Muela
de Teruel e de Concud. A
artilharia governista tinha
conseguido dispersar diver*
sos comboios do inimigo, no
sector de San Blas, emquan-
to as baterias nacionaes, das
alturas vizinhas, respon-
diam ao fogo, o que se tor-
nou, por fim, verdadeiro
«lucilo de artilharia. A avia-
ção nacionalista, por sua
vez, levou a effeito uma sé-
rie d« ataques na retaguar*
da rV-.s republicanos, bom-
bardeando varias aldeias.

TJMA "CHUVA DE MORTE
E DESTRUIÇÃO"

HENDAYA, 15 — (HARRISONLAROCHE, correspondente da
UNITED PRESS.) — Os cornrhari.
dantes nacionalistas' enviaram es-
quadrilhas de bombardeio com aincumbência do fazerem cair Umá-."chuva de morte e destruição": era*todo o comprimento da-frente deAragâo. ';Jr"' WJjSm

Os governamentaes aceusam' "os
aeroplanos nacionalistas de terem
lançado bombas sobre um trem-hospital legalista em Mora de Ru-biales, a vinte milhas a leste deTeruel, causando um numero devictimas quo ainda nao foi apura,
do. Dizem os governamentaes queeste ataque foi um dos muitos des-necessários que os nacionalistas
têm feito contra territórios nao
fortificados. Hà, entretanto, indi-
cações que os nacionalistas pro-curavam destruir o Quartel Ge-neral de Campo do general Rojo.
que está localizado nas vlzinhan-
ças.

Além de bombardear o trem-hos-
pitai, os aeroplanos nacionalistas
deixaram cair bombas num outro
trem que estava transportando
prisioneiros nacionalistas, que serenderam em Teruel. Não foi in-
dicado o numero de victimas. O
trem-hospital era formado pordois vagões e estava parado pertoda estação de Mora de Rubia.les.
Estava cheio de soldados feridos
em Teruel.

Segundo noticias do fontes na-
cionalistas os "raids" sâo feitos
com a intenção de destruir as con-centrações militares e trens de
supprimentos que vâo de Valencla
para a frente de combate de Té-
ruel. Diz-se que oa trens de sup*
prlmentos eram seguidos por ou-
tros conduzindo reforços. Segun.
do uma informação os aeroplanos
destruíram um trem de supprimen.
tos, depois do que passaram a voai
baixo atacando os soldados a me-
tralhadora.

Em Barcelona, o ministro da Dc-fesa reconheceu, pela primeira vez
•2rU% "i™8, exPlosâ° oceorrida emMadrid tinha causado muitas mor.tes. Annuncia-se que essa expio-sao oceorreu numa fabrica de mu-• nições subterrânea "tendo roubadoa-vida de operários, principalmen-te moças".

! Diz o Ministério da Defesa quéo official de artilharia de nome
.Jullo Florez morreu em consequen-cia da explosão, acerescentando
ser "impossível esclarecer a cau-sa, mas que as conseqüências daexplosão não foram avultadas".

A declaração do Ministério cri-tica, ainda, os commentarlos fei-tos no estrangeiro de que a expio-são teria sido uma represália dosnacionalistas pela queda de Te-ruel.
OPTIMISTA O COMMANDO

REBELDE
SARAG0ÇA, 15 (U. P.) — 0commando nacionalista continua a

mostrar optimismo quanto á sua
liabilidacle em retomar Teruel, lo-
go que os preparativos estejam
concluídos. Tanto a artilharia,
como a aviação nacionaes, bom-
bardearam e metralharam as posi-
ções e concentrações republica-
nas ao norte e ao sul de Teruel,
apparentemente com o objectivo
de transformar esta ultima numa"cidade de niflguem".

Os dois exércitos, *ios últimos
dias, fortificaram as trincheiras
existentes nas proximidadas o nriòva batalha será travada fora do
recinto de Teruel.

Os milicianos governistas queatravessam as linhas perto de
Muela de Teruel, declaram quo o.
republicanos cercam os civis na-
cionalistas quo ainda resistem nasruinas do Banco de Hespanha e
do convento de Santa Clara, mas
quo não era encarada a realiza-
ção de um ataque em massa. Ac-
ctescentaram que esses inimigo»
hão dispunham quasi de viverei,
e que seriam forçados a capitu-,•lar brevemente.
^BOMBARDEIOS NA FRENTE

DE TERUEL
I MADRID, 15 (U. P.) — An*
nuncin-se quo as baterias de ar-
tilharia de ambos os lados bom-
bardeiani intensamente os secto-
res de Concud e Celadns, na fren-
tev áo Teruel, emquanto as posi*•ções de Fuente de Ebro, Mediana
Ç* SU.lero, situadas ao norto de'.&ejchite, continuam «ob o . violcn-•ba' io-fo dos canhões • morteiros
nacionalistas,'

Não obstante o fogo da artilha-
ria governista,. os insurrectog re-
forçam as suas fortifieaçSes a les-
te de Saragoça.

Em toda a frente d» Aragão, as
forças aéreas tanto nacionalistas
como legalistas foram impedidas
hoje de entrar em acção devido
áo expesso novoeirp.

Continuam em Teruel as opera-
ções de limpesa levadas a effeito
pelas forças governamentaes, as
quaes encontram e retiram num*-
rosos cadáveres nos porões das
casas.
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íeatee em Havana o VII to
oressQ \\\\tit\\\ de Medicina
0 grande convênio terá o compareeimento de mais

de mil médicos, representantes de todos os paizes
Novo Continente

EOMA, 15 (U. P. )_ Informa-
ções de fontes soviéticas coníir-
mam a decisão de Moscou de sus.,
pender todos os pagamentos á 'ta
lia em conseqüência da falta do
pagamento, por parte este pai?;,das mercadorias adquiridas a fir-mas soviéticas.

Embarcou para o Rio a filha j»
do embaixador Oswaldo

Aranha
NOVA YORK, 15 (U. P.) —

fV.o paquete "Western World"
embarcou hoje para o Rio de
Janeiro, a senhorita Zazi Ara-
nha, filha do embaixador Os-
waldo Aranha.

Oo Sovlets recusaram-se a dlvil-
gar o total do debito italiano, rras
soube-se que um dos primiaaesdevedores é o ministério da Mari.
nha,* que ainda não effectuou os
ç-agamentos relativos a "Importan.
tes" remessas ie óleo recebidos da
ffussla, no anno passado. Into--
nrações colhidas em fonte sovlet-
ca dizem que totíns as imot-tan-
cias depositada.-- em conta corren.
te especial com o Banco do Es-
tado Soviético, onde serão coiirer-
vad3s até que se chegue a accor-
do com a*Itália. A embaixada so-
vletica, entretanto, admltte ouo
fora dirigida uma nota ao gover.
no Italiano, "ha certo tempo", oe-
dlndo a liquidação dos deblr.os
ainda não satisfeitos.

A mesma embaixada declara que,
nfio recebendo nenhuma respo-ta,
Moscou decidira susnender todos
os pagamentos á Itália, em retre-
salias. Soube-se Igualmente qi'9

nota alludln 6. Interferência e
á detenção llleeal de dois vauoro-j

I mercantes russos em Naooles no' ultimo anio. vapores esses que
j mais tardo tinham sido llber*:.*
| dos. A nota. corsenuentem->nt'>.* anenas mencionou a 11'etraHriaclr- do

procerrso. nedlnrlo grarantlas de
qirp o facto não se rrnetlria

Os círculos offlrtaes ir.-*.l'r,nos
nezam te> qunlrruer conh^cltncnro
da clecIfiSo de Moscou a n*c. ser
pelas noticias propaladas pela im-

prensa estrangeira. Os funjclona-rios do ministério da Imprensa
desmentiram cvtegoricamente quea Itália devesse qualquer Importai.*-
cia á Rússia, e acrescentaram: * Nâoestamos em falta e pagam js re-
gularmcnte todas as nossas c-ntaa aos Sovlets, e nos '.sentimos
surpresos deante das noticias emcontrario divulgadas pelos |oruaesestrangeiros".

TERRÍVEL EPIDEMIA!
Está grassando em Dur-
ban uma doença desço-

nhecida, que paralysa
braços e pernas >

DURBAN, 18 (U. P.) —
Dnia enfermidade descnnheclrtn,
ile caracter doloroso e qne para-lysa braços e perniis esta grap-
sando em Durban. Até o presen-
te, foram observados vinte ca-
eos, entre os brancos e indige-
nas.

A enfermidade tem certa se-
nielhnncn com a paral.vsdn infan-
til e tem zombado do todos os
recursos médicos, levando ns au-
toridndes a supporem que fosse
trazida dos trópicos pelos aero-
planos.

Appnrece seui o menor aignnl
e, prenilmente, (, primeiro Indi-
crio é ob.*5ervadi> quando a vlcti
ma desperta, Ja sem o controle
de braços e pernas. -,

Telegrarnmas recebidos dos na-
cionalistas dizem que. "diversos
desertores governamentaes decla-
ram que os mesmos tèm soffrldc
pesadas perdas nos últimos dias
Diversas brigadas internacionaes
foram completamente anni^jiii.'».
das".

. A luta na frente de Teruel, hon-
tem, consistiu em fogo de barra-
gem e contra-barragem.

Informam de Saragoça que aactividade nacionalista naquella
frente está reduzida depois que foi
feita uma "ligeira rectificação das
linhas de combate".

Noticias divulgadas pelos gover.namentaes dizem que elles estão
contando com uma nova tentativa
dos nacionalistas para tomarem
Teruel, devido A intensa actlvida-
de que vêm desenvolvendo, e isso
é notado no crescente movimento
de tropas nacionalistas no alto
Aragâo, o que indica que estão
sendo feitos preparativos para as
tropas entrarem em acção. O mo-
vlmento mais Intenso verifica-se
nas vizinhanças do castello de Fi-
guerella, onde os nacionalistas oc
cupam uma nova zona.

0 REARMÃMENTO NA-
VALDA FRANÇA

Quatro submarinos e ura
cruzador serão construi*

dos nos estaleiros de
Rouen e do Havre

PARIS, 15 (TJ. P.) — Dando
inicio ao programma de constru-
cção naval, o Ministério da Ma*
rinha da França approvou os
contractos para quatro stibmari-
nos, cujas verbas foram votadas
no orçamento naval do anno pai-
sado.

Os estaleiros Trais, de Rouen,
construirão dois submarinos e
os de Augustín Normand, do Ha-
vre, construirão os outros dois.

O submarino que está sendo
construído no tlavre serft entre-
gue á Marinha no próximo ou-
tomno.

Annuncia-se que o cruzador"Duukerque". que é o orgulho da
marinha franceza e o mais po-
deroso uavio do inundo, em seu
typo. fará o seu primeiro grande
cruzeiro de treinamento por
águas americanas, este mez.* O navio deixará Bresl em 20
de janeiro, rumo ás Antillins,
onde permanecerá duas semanas
e, então, acompanhado por dois
submarinos visitará diversos por*
tos da America do Sul. escalnn-
do provavelmente no Rio. O re-
gresso a Brest será feito via
Dakar.

O cruzador "Strasburg" quo
é igual ao "Dunkerque" está
sendo completado nos estaleiros
Penhoet, onde está em constru-
cção ha mais de tres annos. es*
perando-se que esteja prompto,
para as experiências, em setem-
bro próximo.

A GONORRHCA É CURAVEL
Tratamento moderno pelo processo americano
Unlcumente pelo calor. Inductothermla por Inducçfto electro-magnética. Sem Invagens. Scni injecções. Sem vaccinas.

APPARELHAGKM NORTE-AMERICANA DE WHITNEV
DE FABIUCAÇAO DA GENERAL ELECTRIC

Cura deflnltlvii, nas iiitllnuct.es, em 2 a 6 appli>uaçõer
DRS. P IZZOLANTE

Diariamente, de 8 da manha em «lennte.
ASSEMBLF.A. «7-3.*' _ TEL.: 23-8472.

NOVA YORK 15 (TJ,.* P.) —
Pelo transatlântico "Queen of
Bermuda", seguiram para Ha-
vana 300 médicos- que juntar-
se-ão a 700 que já se encontrara
na capital cubana, afim de par-
ticiparem do 7.° Congresso Pan-
American*:¦ de Medicina. Segui-
ram os mais proeminentes medi-
cos dos Estados Unidos, inclusi-
ve os doutores James Kwlng,
a maior autoridade em câncer e
o famoso cirurgião William D.
Hagsard, bem como numerosos
médicos sul-americanos, entre os
quaes se encontra o dr. Oswaldo
Pinheiro de Campos, da Assis-
tencia Municipal do Rio de Ja-
neiro.

OS DELEGADOS SERÃO
HOSPEDES DO GOVERNO
NOVA YORK, 15 — (Por Bry-

don Taves, correspondente da
United Press) — Partem hoje,
para Havana, numerosos douto-
res latino-americanos que vão
tomar parte no Congresso da
Associação Medica Latino-Anie*
ricana a realizar-se na capital
da Republica de Cuba.

Representantes de cada um
dos paizes do continente parti-
ciparão nos trabalhos scientifi-
cos do Congresso de Havana,
cujos delegados serão hospedes
do governo cubano e da Asso-
ciação Medica desse paiz.

Centenas de medico*- brasilei-
ros, argentinos, chilenos e uru-
guayos reuniram-se em Nova
York e acompanham os collegas
norte-americanos e suas fami-
lias a bordo do transatlântico"Queen of Berniudas" que reali-
za seu sétimo cruzeiro.

Oe scientistas lntinos-nmerica-
nos desempenharão um papel de
extraordinária Importância. O
dr. Joseph Jordan Eller, dire-
ctor geral da Associação, convi-
dou os representantes da maio-
ria das Republicas da America
do Sul a lerem com muni caçoes
sobre a, obra da cla.«w medica
em seus respectivos paizes.

O dr. Oswaldo Pinheiro Cam-

Não compre bilhetes
Sim senhor! Até amanhã, ás

quatro horas da tarde, nfto com-
pre bilhetes! Porque amanhft,
mou amigo, vae ser Inaugurado
nesta capital, o maior empório
de loteria» do Brasil, á Casa Ma-
gnlhãcs, que offereccrá ao povoo» mo.ls sensacionaes planos Io-
terleos do todos os tempos. A
Inauguração da Casa Magalhães,
que ssrá elegantemente Installu-
da & Avenida Rio Branco, 138,
esta marcada para amanha, ás
quatro horas da tarde. Aguarde
a Casa Magalhães, Avenida Rio
Branco, 138.

pos, representante da Assistência
Municipal do Rio de Janeiro, fa-
rá uma conferc-ncia sobre o pro-
gresso alcaijçado pel* scienda
medica no Brasil, assim como a
respeito dos resultados obtidos
após longos annos de estudos so-
bre a technica da cirurgia pias-
tica, que elle completou nos Es-
tados Unidos sob a direcção do
famoso orthopedista dr. Ered

, H. Albee. O "Queen of Barmu-
i da", como nos cruzeiros ante-
I riores, tocará em diversos por-
i tos. O itinerário da excursão

actual é o seguinte: Havana,
I Porto Príncipe, Cidade de Tru-

jillo, e San Juan de Porto Rico.
Em todas essas capitães, os de-
legados realizarão conferências
sobre diversos assumptos medi-
cos, demonstrações clinicas e ci-

j rurgicas e visitas de inspecção
> aos maiores centros de popula-
I ção e á regiões onde possam
existir doenças endêmicas. As
conferências versarão particular-
mente sobre a medicina geral,
moléstias tropicaes, radiologia e
enfermidades neoplasticas, cirur-
gia, odontologia cirurgia plasti-
ca, etc.

O suecesso da Associação nos
últimos annos traduz-se no cons-
tante augmento do numero de
médicos das Republicas latino-
americanas que visitam os hos-
pitaes e clinicas dos EIG. UU. e as-
sistem aos curso? especializados.
A collaboração entre a classe me-
dica de todos os Estados do con-
tinente americano foi também fa-
cilitnda em virtude da approxi-
mação das nações do hemispherio
occidenral, devido ao aperfeiçoa-
mento da aviação.

VERIFICOU-SE EM US-
BOA UM ROUBO SUPE-
RIOR A DOIS MIL CON-

TOSDERÉS
LISBOA, 15 (U. P.) —Apo-

licia está procedendo a invés-
tigações em torno de um impor-
tante roubo, superior a dois mil
contos em papeis de credito, re-
tirados do cofre do commercian*
te desta cidade, sr. Aurélio Ama-
ro Diniz, pessoa conhecldissima
por sua ganerosldadti. O sentípt
Diniz Mis$'teita gue - atfew dp
N*"bo Mj» < sei» ei»-jreeAdo J-oao
Alves Silva, desapparn-iiãt. en
parte incerta.

FALLECEU 0 SENADOR
GIACOMO GRASSO

TURIN, 15 (U. P.) — TI-
ctimado por uma pneumonia, fal-
leceu pouco depois da meia noi-
te, o senador Giacomo Grasso de
setenta e sete annos de idade,
considerado o maior pintor de
retratos da italia nos últimos
cincoenta annos.

Muitas das obras primas de
Grasso se encontram nas prin-
cípaes gallerlas de arte da Eu-
ropa.

Agruras da economia
Fazer economia dizem que H

uma virtude... Mas convenha-
mos que a economia forçada ê-
uma virtude bem dura de ser
exercida... Ha multa gente pôrahi, anciando pelo desafogo de
uma fortuna libertadora, que
possa finalmente fazer esquecer •
santa virtude da economia. Para
esses, chegou finalmente o gran-do momento.

A Casa Magalhães, Inaugura»-
do amanha as suas modernas
installações & Avenida Ríe Bran-
co, 138, vae offerecer fortunas e
mais fortunas por Intermédio de
sensacionaes planos Iotorlcos.
Amanhã ás quatro horas da tar-
de, á Casa Magalhães estará
instaliada, para bem de todos, A
Avenida Rio Branco, 138.

ANAVALHADO NA RUA
EQUADOR

Foi aggredido hontem, a nava-
lha, por uni desconhecido, na rua
Kquador, o padeiro Pedro Soares,
de 22 annos de idede. solteiro, re-
sidente á run do Monte n. 28.

Tendo soffriclo ferimentos no
braço esquerdo, a victima foi soe-
corrida pela Assistência,
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o novo "/afifc", de grande velocidade, aper-/ *, *-' —-.-«--j •j"-'r

feiçoado por Walter Christie, cujas experiências rea-
lizaram-se em Weslfield, Nova Jersey. Pôde faser SO
milhas por hora, sobre qualquer terreno, desenvol-

vendo a mesma velocidade em marcha-ré
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Cm typo Invulgar
«w O queúraclui

Trinta annos de
reinado

O inimigo da
Inglaterra.

UM 
TVPO INVULGAR. —

Freid la Rolne, canadense
de origem franceza, ganhava a
vida engolindo espadas e co-
meado brasas e tochns nos cir-
co» populares, através dos Es-
tados Unidos. Mas uma proeza
Matto mais notável acaba elle
de reallnir, fazendo-se amputar
uma perna "sem onesthcsia"
«ura hospital de Nova York.
Vlctima de grave accldente de
automóvel, tornou-se Inevitável
r. operação, assás dolorosa. Con-
«urldo para a mesa, Freld op-
pos-. e termlnnntemente ao chio-
rofortnlo e a outro qualquer melo
tfo Insenslblliznç-to. Nilo queria
de modo algum adormecer; pe-
dia apenas que, durante o aeto
operatorlo, lhe fosse pcrmlttl-
do... tocar sanfona ! A muito
eusto, o clrurglSo concordou. E
durante duas horas — tal o tem-
po que a amputação exigiu —
Freid, sem soltar um gemido,
•sanfonou" alegremente íoxes e
rhumhas! Nflo se saho porém,
se o operador, emquanto elle se
dlstrahla com o Instrumento,
praticou dlscretü-mcnte uma
anc«.tluisla local...

tf. *

OQUEBRAOHO. 
- Sabe-se

que o <juebra.eho é urn ve-
getal t&nr.ifero, qua eíriste na
Argentina, no Paraguay e em
parte de Matto Grosso. Na Ar-
gentina, desde 1S72, se extrahe
© tanlno do quebracho, ts-
nino muito procurado e valorl-
sado pe!a industria do cortume.
Existem no paiz mais cie 33 fa-
fcricAíi e cerca de 25.000 pessoas
pe occgparn na extracção, que á
feita com a derrubada da ar-
vore. náo raro de elevado porta.
As múltiplas o Importantes ap-
plicações da madeira do qua-
bracho têm dado origem, na
Arge«itina, á. formação de nu-
marotos povoados ruraes. nu.
vivem exclusivamente dessa er_-
ploração florestal. E nao pomos
do taes povoados apresentam
unia vicia assás confortável,
pois dtspiem de boas habita-
ções, agua corrente, luz elo-
ctrica, escola", hospitaes, hotéis,
etc. O quebracho tlcança pr«-
çoa compensadores. Infolizmen-
te, nâo ha replantlo systematico.

*
* *

TRINTA 
ANNOS DE REI-

NADO. — Em Dezembro
ultimo, toda a Suécia festejou
o 30.» annlversarlo do reinado
d» Gustavo V. apaixonado e fa-
mojio jogador de tennis aos 79
annos de idade ! E* presente,
monte o mais idoso dos chefes
d'E*tndft do mundo Inteiro e o
qun. modernamente, por mais
tempo tem exercido o poder :
30 annos! A actual casa real
sueca tem sua orltrem em Der-
nadntte, marechal de Napolefio,
que o fei príncipe de Ponte-
Corvo. Com o nome de Carlos
Jofto. Bernndotte foi eleito prln-
cipe herdeiro da Suécia em 1810,
porniio o monarrha entflo rei-
nante nfto tinha filhos. Mas todo
traro dessa origem estrangeira
pfide ser considerado como apa.
gado. desde a segunda geração,
entre os membros da casa real,
que é hoje, sob todos os pontos
dn vista, sueca e nacional. O
rei Gustavo V é filho do rei
Osrar II, neto de Bernadotte:
t, portanto, bisneto do marechal
dn NapoleSo. Sua mSe era a
rainha Sopbla, prlnceza de
Nassau.

*
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INIMIGO DA INGLATER-

RA. — Na Idade de 55 an-
nos, morreu ha pouco em Vien-
ua um certo personagem que
teve urn momento de notorie-
íade durante a grande guerra.
Trata-se do allemáo Ernst Lis-
«auer que, execrando profunda-
mente os inglezes, escreveu o
famoso "Hymno do Odlo", cuja
voga foi então enorme entre ai-
lemâes e austríacos. O refrão
terminava sempre assim: "Deus

castigue a Inglaterra!" — O no-
me do hymno era realmente ex-

presslvo do immenso rancor que
JBrnst Lissauer votava â Albion.
Com a derroca da Allemanha,
« violento patriota refugiou-se,
«seondeu-se na Áustria, te,men-
io » vingar»?* dos brltannicos.
O próprio governo de Berlim
achoij prudente a fuga. Annos
depois, Lissauer confessava es-
tç.r cego pela psychose da guer-
r* ao compor o seu hymno tru-
cujento...

1= a a S. I1

A propósito da questão das consignações
em folha para pagamento de empréstimos con-
trahidos pelo funecionalismo, o sr. Matheus
Noronha, director-gerente do Banco dos Pune-
cionarios Públicos, fez-á imprensa, dias atrfla,
algumas considerações que nos parecem judi-
ciosas.

Em primeiro logar, vem elle ao encontro das
reclama_r.es que geralmente se fazem a respeito
da taxa de juros dos empréstimos a funccio-
narios.

A' primeira vista, os juros da tabeliã Price,
variáveis de 12 a 18%, parecem exaggcrados.
Ha, porém, a considerar que a lei de consig-
nagf.es prohibe o seguro de vida de quem toma
o empréstimo como garantia do prestamista;
de modo que tem este de cercar-se das conve-
mentes precauções, prevendo os casos de morte,
de exoneração, etc.

Por isto mesmo, a lei em vigor, n. 25.575,
obviando a falha do seguro, possibilitou uma
razoável margem de juros que cobre os riscos
atríis mencionados e a taxa de \\2% que o
governo arrecada para as secções de consig-
nações.

Isso, todavia, nem sempre acontece, por-
quanto, freqüentemente, soffre o prestamista
prejuízo não inferior a 2%, levado á conta de
falhas em folha e demora por parte das repar-
ticjões pagadoras, que, para attender ao volume
das consignações, retardam os pagamentos de
30 e até 90 dias.

O remédio estaria, sem duvida, na retonnn
da lei de consignações, para permittir o seguro
ou autorizar outros meios, referentes ao nume-
rario, rnanifestameníe insufficiente para atten-
der ao volume, sempre crescente, dos empres-
timos aos servidores da União, sem falar nos
funccionarios municipaes e estaduaes,

Mas a reforma deveria ser pleietada pelas
grandes organizações que operam nesse gênero
de empréstimos, depois de estudada a questão
em conjuneto. Poder-se-ia, assim, levar ao
conhecimento do governo a solução escrúpulo-
samente firmada para resolver um problema que
não p^de permanecer como esta.

Tem-se falado na conveniência de serem
suspensas as consignações. O sr. Matheus ds
Noronha examina também na sua entrevista essa
suggesfão. A suspensão das consignações neste
momento nào resolveria o caso de maneira
nenhuma. Satisfaria apenas a uns 10%, se tanto,
do total do funecionalismo, ao passo que seriam
prejudicados 90% dos servidores, "que vivem
pedindo não só novos empréstimos, como os

Descoberto mais um legiti-
mo "Stradivarius"

ROMA, 18 (U. P.) — ^ 8C-
«ordo com uma noticia inserta
«os jornaes de hontem, um ne-
goclante d« violinos de Stradel-
la, cidade próxima de Turim,
descobriu um violino em bom
estado de conservação com a
seguinte e famosa marca "An-
tennis Stradivarius, Cremonen-
eis Faciebat Anno Domine
MDCCXVIII".

O proprietário do precioso
instrumento, cujo nome não foi
revelado, declarou ter comprado
o violino em questão a uma
"troupe" de ciganos ha dez an-
ros passados. Caso venha a sac
provada a authentiridade do
violino como um "Stradivarius"
o seu valor oscillará entre dez
• oitenta mil dollares.

que já o fizeram pleiteiam interessadamente a
reforma dos mesmos".

O illustre banqueiro, que fez, como se sane,
proveitosa viagem A Europa e aos Estados Uni-
dos, tendo tido oceasião de estudar de perto
e acuradamente o problema, pôde chegar D,
conclusão de que, a exemplo do que se fez na
França em larga escala, poderia o nosso caso
ser resolvido com operações de redesconto, au-
tomadas pelo governo, e em virtude das quaes
a taxa de juros de empréstimos a funccionarios
bailaria apreciavelmente, permlttindo, só então,
ao prestaniista vantagem razoável, visto comi»
o lucro que lhe deixam os empréstimos virtual-
mente se evapora com as vultosas despesas a
que é obrigado, referentes a impostos, iunecio-
narios, instailações, material e outras.

Para deixar reproduzido bem nitidamente,
nestes commentarios, o pensamento do sr.
Matheus Noronha, para aqui trasladamos,
"data vepia", a parte final, e de mais vivo in-
teresse, das suas declarações.

Perguntando-lhe o jornalista se poderia o
governo alüviar os funccionarios devedores,
baixando os juros dos seus empréstimos, assim
respondeu o director do Banco dos Funcciona-
rios Públicos:

— "Penso que sim, e que não seria um caso
novo tomando-se por exemplo o que fez o üo-
verno Francez, agindo desta fôrma com os
credores hypothecarios no território daquelle
paiz. O "Credit Foncier" recebeu do Estado tres
bilhões de francos para emprestar aos parti-
culares a 3 por cento e sobre os empréstimos
antigos foram reduzidos,os juros, levando-se a
differença a debito do Estado. Sõ assim o "Cre-
dit Foncier", de França, pôde reduzir os en-
cargos dos seus devedores e pagar os juros da*
suas debentures postas em circulação. Se o
Banco do Bfasli emprestar, por conta do go-*
verno, sob a garantia das consignações, que
representam deposito publico, dinheiro a quatro
por cento poderemos facilmente dar a oiío por
cento aos nossos mutuários. Pôde parecer exces-
sivo reemprestar a oito por cento, tabéüa
Price. Alas não é, tomando-se em conta o volu-
me dos prejuízos, como de inicio accentuei, o
quc reduz o lucro a uns dois e meio por cento,
para attender a despesas de funccionarios, pa-
gamentos de impostos, installações, etc. O que
é necessário 6 uma solução do governo, accei-
tando o redesconto das consignações parn poder
haver meios para attender a grande massa. O
que não se justifica 6 esta situação de espectativa,
creando embaraços ,1 maioria do funecionalismo
publico, que deixou de realizar suas transacções
costumeiras".

e tá marcado
que regressa á

o P.esiiente dc Re, ublico
As homenagens que estão sendo preparadas

o di 3 e

Mineração e compra de caro
Bm virtude de recente docroto-lel, que Ins.

titula o monopólio offlelal do cambio, foi creada
n taxa do 8 %, a ser pag;: cm moeda nacional,
sobro o montante das letras compradas ao Banco
do Brasil para pagamentos no exterior e, em geral,
para quaesquer remessas de fundos.

Espera o governo que a taxa lhe proporcione
120.000 contos annuaes, sonima que empregurft na
acquisição do ouro metal, afim de augmentar as
suas reservas, que attlngem 27 toneladas.

Quer dizer : . política official do ouro continua
a mesma, com differença apenas no modo de fl-
nanclamento das compras, financiamento que
nassa a ser dlrecto, com os recursos de uma tri-
butação especial, sem o intermédio do Bnnco do
Brasil, que, antes, comprava n ouro para o go-
verno e cobrava do Thesouro a bagutolln de 7 %...

O quo nos parece qne seria acertado era aprn-
veltar o governo os 120.000 contos, que espera
conseguir taxando as remessas de fundos, para
organizar em bases technlcas e econômicas a ml-
neraçfto do ouro, particularmente o de alluvlüo, em
todo o paiz.

Tal como vae continuar a sua politica, elle
comprará, o metal quo lhe fôr fornecido nas
condições actuacs da mlncrnçSo, que sfto sabida-
mento Ineffioientes, inefflctenula ainda aggravada
pelo contrabando, ntfi. ho/p Irrnprimido,

Embora se.ja, por lei, o governo o unico com-
prador, os garimpes acham-se á mercê de outros
compradores, em máxima parte especuladores es-
trangelros, que simultaneamente, com o seu ne-
çoi-Io clandestino, prejudicam os falscadores e a
economia do paiz.

ímpSe-sej por conseguinte^ que tenham og.po-
deres da Uni&o, de maneira effectiva, o controle
da Industria extractlva das lavras, com o equl.
pamento mecânico que ellas reclamam e a assls-
tencia de que precisam os garimpeiros, vasta
classe de trabalhadores ainda abandonados ao
eeu Incerto destino.

Os recursos provenientes da taxa de 3 % se-
riam, sem duvida, bastantes para, pelo menos,
Iniciar-se no Brasil a política orgânica da pro-
ducção do ouro, com a mineração racionalizada,
ampliada, estimulada e garantida.

Sensacionismo
O interventor de Pernambuco prohlblu A lm-

prensa a exploração do noticiário sensaolonlstá
em torno de suicídios e crimes.

Pensamos que a Imprensa, por si mesma, sem
nèressidade de Intervenção da autoridade, pôde
e deve abster-se de semelhante exploração.

Parece demonstrado que o noticiário sensa-
clonista Influe na propagação daquelles episódios
trágicos. Os que tem propensão para suicídio on
crime. Indivíduos JA trabalhados por psycnoscs
perigosas, encontram naquelle noticiário especta-
culoso, delirante, um excitante Irresistível aos
seus desequilíbrios mórbidos.

Jfão ê o Jornal, evidentemente, qué dA causa
ao suicídio ou torna os homens criminosos. Mas
ê Incontestavelmente a publicidade espalhafatosa,
com HluStraçSes e minudenclas excessivas, que
desperta o fundo de cabotlnismo macabro que
dentro delles, quasl sempre, se acha & espera de
um estimulo, que è uma sorte de convito para
que se apressem no aeto supremo da destruição
própria ou da destruição de outrem.

Ha tres ou quatro dias, A Avenida Mem de
Sá, certo Indivíduo matou a mulher em nresença
dos filhos e Immedlatnmente suicidou-se. T.ogo no
dia seguinte, em S. Chrlsfovão, outro indivíduo
tentou assassinar a companheira e sulcldar-so em
seguida. Propagaçfies assim tão Immedfntas do
crimes e suicídios são freqüentíssimas.

O Interessante seria que todos os jornaes en-
trassem em accflrdo espontaneamente, afim de
neutralizar a Interferência official, que de um
momento pnra outro pôde produzir-se.

Nfto noticiar tentativas de suicídio; noticiar
suicídios como fallecimento:. commnns; abstensão
completa de narrativas sensnclonlstas em casos
de assasslnlos ou tentativas: — não seria Isso
pratlcavel ?

Ao menos a titulo de experiência, deveríamos
tentar a combinação, na qual entraríamos tanto
mais gostosamente, quanto a exploração sensa-
clonista não 6 dos hábitos desta folha.

Poderemos alertar nesse sentido a Associação
Brasileira de Imprensa ?

Náo significa uma demons
fração contra o Japão!
0 que dizem os círculos officiaes de Londres a respeito da participação dos
vasos de guerra noríeamericanos na parada naval britannica, por oceasião

da inauguração da Casa de Singapura
LONDRES, IS tPor RICHARD

MCMILLAN, da UNITED PRESS)
— A participação dos vasos de
guerra norte-americanos na pa-
rada naval britanr.ica, por ocea-
shto da inauguração da base do
Singapura, que custou trinta "mi-
lhões de esterlinos, a 14 de Fe-
vereiro, nâo significa uma de-
monstração contra o Japão, se-
gundo opinam os círculos offi-
claes. Contrariamente ao que se
suppunha anteriormente, os Bs-
tados Unidos são o unico paiz
estrangeiro que enviará os seus
navios afim de que se reunam
aos vinte e cinco vasos de guer-
ra brltannicos, por ocçasião da
Inauguração da fortaleza. Esta
Ultima fica situada numa das
extremidades da península ma-
laia — sentineiia do império bri-
tannico — e supera o forte de
Pearl Haibor, com os seus po-
derosos e modernos trabalhos de
defesa.

A ausência de navios france-
zes e hollandezes, cuja participa-
ção não ô possivel em virtude de
interesses mútuos, faz resaltar
particularmente a decisão de
Washington, de acceitar o con-
vite brltannico. Os círculos auto-
rizados não explicam a ausência
das unidades francezas e hollan-
dtzas e se limitam a accentuar
que a França e a Hollanda não
têm a. mesma facilidade quo os
Estados Unidos relativamente i.

transferencia de navios e que é
fácil, para este ultimo paiz, o
envio de uma esquadra para to-
mar parto nas cernmonias.

Evidentemente com o objectivo
rte evitar a. impressão de que o
Almlrantado está reforçando a es-
quadra no Extremo Oriente em
conseqüência da tensão slno-ja-
poneza, todas as unidades ingle-
zas que serão mobilizadas perten-
cem ás estações do Extremo Orl-
ente, inclusive $.s unidades que
operam na China e as esquadras
da índia e das índias Orlentaes.

O numero de tropas subirá a >lez
mil e o de aeroplanos de comba-
te e de bombardeio a cem. To-
das essas tropas e aviões, que to
maráo parte nas manobras de de-
fesa, por oceasião da inaugura-
ção da base naval, sio igualmente
retiradas das estações perman-m-
tes do Extremo Oriente. Os rra.
balhos de construcção da bas. de
Singapura, ao serem iniciados ha
oito annos. foram calculados om
dez milhões de esterlinos, mas es-
se calculo foi em seguida elevado
a vinte mliiiôes e. finalmente, a
trinta, em conseqüência das du-
vidas suscitadas pelo plano prf-
mltivo. Checou se. depois, á con-
clusfto definitiva que em Glbraltar
do Oriente eri vitalmente ne-e-.s-
sarla á segurança do Império, em
virtude dos acontecimentos dos ul-
timos annos. começados com a
denuncia, pelo Japão do tratado
das quatro potências do Pacifico,

e em seg-uida, com a guerriv^ino-
japoneza na qual resultou %-'*ten
são entre LondreF e Toklo. ,

A nova bass naval que está equi-
pada com docas fluetuantes cana-
zes de comportar mesmo unidades
gigantescas taes como o "Queen
Mary", está situada no sector nor-
te da ilha, emquanto. enormes "a
nhões de dezoito pollegadas _ut-
dam a entrada da barra. A ba-sr»
aérea da ilha, em cooneração oom
os destroyers, assegura protecção
âs rotas vitaes commerclaes que
convergem para os estreitos ma-
laias.

O Almlrantado, o ministério d<.
Ar e o da Guerra, em communlca-
do conjuneto, annunciaram que f;s I
detalhes das operações combina,
das teriam Inicio, em Singapura,
em começos de fevereiro, antes da
Inauguração. O eommúnicado ac-
çrescenta que os exercícios permlt-
tlr&o "uma nova opportunldaiie
para o estudo dos problemas par-
ticulares que afectam os tres í.er-
vlços.

PAGAMFNTOS NA
PREFEITURA

Serão pagas amanhã as se-
«ruintes folhas: — Na 1" secção.
livros 26 a 30 — Na 2' secção.
livros 101, 124, 125, 157, Í58.
126 c 127.

Segundo informações colhi-
das hontem, ás primeiras ho-
ras da noite, no gabinete Uo
ministro da Justiça, pudemos
informar que ainda não esta
fixado o dia em que r.._.,ressa-
rá do sul o presidente (la K»'
publica.

Sabe-se, entretanto, que «
seu regresso se dará por toda
a semana que hoje se ir.r.u-i.
<., igualmente, que seu desenv
barque que terá logar no
cáes do Arsenal de ftiaiiniia,
onde será festivamente rece-
bido.

Além dos nomes já divulga-
dos, daquelles que compõem
as cuminissões representativas
das diversas classes sociaes.
na recepção a ser feita ao
chefe do governo, aceres_<;ii-
tam-se, agora, os seguinte.:
sra. Úemetrio Xavier, Com-
mendador João Ueynaldo t>j>u-
Unho, Manoel Guilherme da
Silveira Filho, Manoel Tbo-
nvnz de Carvalho Britto, t"e-
dro Magalhães Corrêa. M**rio
tiouveia Ribeiro, Luiz Her-
manny, Francisco üduardo
Magalhães, José Manoel Fer-
nandes, Octavio Ferreira Nu-
vai. João Augusto Alves. Ju-
venal Murtinho Nobre, .1
Garcia de Aragão, Alfredo
Santos, Pedro Vivacqua, Er-
nani Coelho Duarte, Komub
de Avellar. Adhemar Leite Ri-
beiro, Arthur Lacerda de J'i-
nheiro, Mucio Cont.nentino,
Luiz Pereira e Synval da Sil-
veira.

Os oradores officiaes da
manifestação projectada ao
sr. Getulio Vargas serão os
seguintes: professor Leitão
da Cunha, Reitor da Univer-
sidade do Brasil; sr. Euvaldo

COMPELLIDA A REINTE-
GRAR O EX-EMPREGADO,

LEVOU TRES ANNO»
PARA CUMPRIR A

SENTENÇA
UM DESPACHO DO MINISTRO
DO TRA15AI.HO SOBRB UM
PROCESSO DA CITY OF SAN-

TOS IMPROVEMENTS COM-
PANY LIMITED

The City of Santos Improve»
tuentB Company Limited, con.
demnada pelo Conselho Nacional
do Trabalho a reintegrar o seu
empregado Clemente Alves Mar-
tins. não tondo cumprido a de-
cisão condemnatoria, foi multa-
da de accordo com o artigo 37,
do decreto n. 24.784, de 14 de
julho de 1934.

Depois de recorrer a todos o»
meios, inclusive ao Judiciário,
para, não cumprir a condemna-
çâo e tendo sido mal suecedida,
fez accordo com o empregado o
pediu, agora, ao ministro do Tra-
balho, a relevação da multa lm-
posta.

Attendendo ao evidente intuito
da empresa de burlar 08 prece!-
tos legaes e ao facto de reverter
a multa imposta ao Thesouro
Nacional, em cujo prejuízo re-
dundarla a relevaçâo pleiteada,
deu o sr. Waldemar Falcão,
ministro do Trabalho, em data
dn hontem, o seguinte despacho
no processo:"Indefiro o pedido de fls. 331.
O facto de ter eldo feito o ae-
côrdo mais de tre\. annos depois
de ter sido a empresa notificada
para cumprir a decisão do Con-
selho Nacional do Trabalho,
quando já havia perdido ern to-
das as Instâncias, inclusive pe-
rante o Poder Judiciário, bem
patenteia o seu intuito do n&o
attender aos julgados, proorastl-
nando, por todos os meios, o «eu
cumprimento, o que, por si sõ,
caracteriza a infracção legal.

Ao Conselho Nacional do Tra-
balho para os devidos fins."

VISITA MINISTERIAL
O GENERAL EURICO DUTRA

LOUVOU O DIRECTOR DO
HOSPITAL CENTRAL

DO EXERCITO
O ministro da Guerra, general

Eurico Gaspar Dutra, endereçou:
hontem, ao general director de
Saúde do Exercito, a seguinte
nota sobre a sua recente vlslt%
ao Hospital Central do Exercito:"Tendo visitado hoje o Hospl-
tal Central do Exercito, decla-
ro-vos haver dessa visita traí!-
do agradável impressão. E' uma
casa de trabalho onde nfto se
poupando esforços em prol da
saúde dos que nella são hospita-
lizados, cuida-se ainda e com
desvello do asseio, do melhora-
mento, de sua variada lnstalla-
ção, sem prejuízo de novOB em-
prehendimentos, graças A com-
petencia e dedicação de seu dl-
rector, a quem louvo e autorl-
zo a louvar em meu nome os
que contribuem para tornar o
Hospital Central do Exercito um
estabelecimento â. altura dos
seus fins. a.) — General Eurico
Dutra."

Lodi, Presidente da Confedera*
qão Industrial do Brasil, e
srs. Luiz França e Milton
SanfAnna. Estes dois últimos
interpretarão o pensamento
dos Syndicatos trabalhistas.
O MINISTRO DA GUERRA
CONVTDOU OS GENERAES

A COMPARECER
O ministro da Guerra, em

data de hontem, por inter-
médio do Departamento do
Pessoal do Exercito, convidou
todos os generaes presentes
nesta capital a comparecer a
chegada do presidente da Re
publica.

0 novo Código do Pro-
cesso Civil e Commercial
A commissão incumbida da sua elaboração espera

concluir os seus trabalhes em princípios de feve-

reiro próximo — Algumas das novas disposições
Nomeada, ha algum tempo, pelo

ministro Francisco Campos, a
Commissão incumbida da elabora-
oao do novo Código do Processo
Civil e Covnercial espera ter
concluído o seu trabalho em prin-
clpios de fevereiro próximo, de
modo a permittir que por toao
epse mez o governo o converta
em lei.

Inspirado nos modernos Códigos
europeus, o trabalho que vem sen-
do feito pela referida Commissão,
contém importantes imiovações.
Assirn, o projecto tia nova lei pro-

j cest uai introduz o systema oral,
I que será, applicado na maioria das

Nâ Aviado Militar
Em viagem de inspecçio o general Joaquim de An-
drade — 0 coronel Newion Braga responderá pelo
expediente da D. A. — Designado o tenente-coronel
Eduardo Gomes para prestar serviço na Ia Divisão

general José JoaquimO
de Andrade, director da Avia-

ção Militar, partirá amanhã,
segunda-feira, do Campo dos
Affonsos, no avião militar do
typo 12-A matricula D. Av„
afim de inspeccionar o Núcleo
do 2.° R. Av. em São Paulo
e o 5-° R. Av-, em Curityba.
A equipagem do avião ficou
composta dos seguintes offi-
ciaes: ten. cel. Plínio Raulino
de Oliveira, chefe do gabinete
do director da Aviação, comt.
e observador do avião; capitão
Geraldo Guia de Aquino, pilo-
to; 1." tenente Almir dos San-
tos Polycarpo, co-pi!oto; !"•

sargento Julio Chauvet. meca-
nico. Seguirá também no
avião, o 1." tenente José Odon
de Paiva, ajudante de ordens,
daquelle general.

Em virtude dessa viagem,
passaram a responder pelo ex-
pediente da Directoria de
Aviação o cornei Newton Bra-
ga. chefe da 1." divisão, pela
chefia do gabinete o capitão
Antônio da Rocha Almeida e
pela chefia da 1.' Divisão, o
ten, cel. Eduardo Gomes que,
por esse motivo, interrompeu
as férias em cujo gozo se acha-
va. Este official foi designa-
do ainda para continuar a
prestar serviço na !.• Divisão.

hstitato de Mitectos do
Brasil .eo concurso para o edifi-

cio da Imprensa Nacional
O Instituto de Architectos do a elaboração deste Instituto, des-

phases das acções civei_ e com.
merciaes, pondo termo ao veüio
systema das razões escriptas com
prazo certo e determinado, que
tornavam mais moroso o pronun-
elamento do juiz, nas causas sub-
mettldas a sua decisão.

Pelo novo Código, a partir de
determinada phase em deante, o
processo será oral, tanto para rt-
querlmento, como para apreciação
da prova pelas partos interesís-
des. Institue-se, ainda, uma au-
diencia para'cada acçíjo. de modo
a permittir que o juiz a qufcm esti.
ver affecta possa melhor ter co-
nhecimento das provas e dos fie-
mentos que sobre a mesma prole-
ren as partes litigantes.

Desse modo, o juiz poderá de.l-
dlr sobre a causa depois de ouvir
as razões oraes das partes. Se o
magistrado, entretanto, achar ne-
cessarlo o exame detido do? au'
tos. poderá solicitar o prazo im-
prorogavel de oito dias para pro-
lat.ar a sua sentença.

O juiz será ainda obrigado a lo-
mar conhecimento do. fins e dfc
situação das causas, desde o seu
inicio. Essa disposição visa per-
mittir o julgamento de mais oe
um feito numa mesma aurll^ncia,
pois, conhecendo todos os e'/men-
tos indispensáveis á decisão. desd_
o inicio do processo, os magistra-
dos se acharão habilitados para
prolatar, sem perda de tempo, a
sentença ou sentenças a que ost>l_
obrigados.

A EXPOSIÇÃO VITIVIN1
COLA DE S. PAULO

SEGUIU PARA JCNDIAHV O
INTERVENTOR CARDOSO

DE MELLO NETTO
SAO PAULO, 15 (Agencia Na-

cional) — Em carro reservad--
ligado ao trem de carreira das
9 horas, seguiu, hoje. para Jun-
dlahy, afim de presidir ãs (m-
tlvldades que ali serão realiza-
das, com a inauguração da S?-
gunda Exposlçáo Vitlvintcola, o
sr. Cardoso de Mello Netto.

Em companhia do Interventor
federal seguiram a senhora Car-
doso de. Mello Netto, o sr. Mae:-.
cio Munhoz, secretario particular
e major Napoleio de Almeida,
chefe da Casa Militar da Inter-
ventoria; sr. Bento de Abreu
Sampaio Vldal, secretario da
Agricultura, e outraa alta* ayto-
rldade* civis e militares.

O regresso dar-se-á ás 17 ho-
ras « 50 minutos.

O EMBARQUE DO MAJOR
AGRA LACERDA PARA A

EUROPA
O major Francisco Agra La-

cerria de Almeida, que acaba de
deixar a direcção da Fabrica de
Cartuchos dè Infantaria, esteve
hontem, pela manhã, no gabniôte
da Guerra, apresentando ao go-
neral Enrico Dutra suas despe-
dldas, por estar de partida para
a Europa, no desempenho de im-
portanto missão.

Brasil, conforme o critério de
ordem doutrinaria que sempre
adoptou nos concursos públicos e
particulares referentes a planos
architectonicos, em época oppor-
ti_na teve occaslào de solicitar a
attenção do Ministério da Jus-
tiça para vários itens do con-
curso de projecto da futura Ira-
prensa Nacional que se afasta-
vam das boas normas regulamen-
tares que observa. Não tendo sido
acceitas as suas suggestões e ha-
vendo o Ministro da Justiça soll-
citado aquelle Instituto a desi-
gnação de um membro do Jury, a
seu presidente com a approvação
unanime da Commissão Dlrectora,
enviou ao Chefe do Gabinete Dr.
Negrão de Lima, o seguinte of-
ficio :

Illmo. Sr. Dr. Negrão de Lima
DD. Chefe do Gabinete do Mi-

nlstro da Justiça — Temos a
henra de aceusar recebido o offi-
cio datado de 15 do corrente, no
qual V. S. em nome de S. Ex. o
sr. Ministro da Justiça convida
este Instituto para designar um
representante afim de fazer parte
da Commissão Julgadora do con-
curso de ante-projectos para a
construcção do novo edlficio da
Imprensa Nacional.

Agradecendo, antes de tudo, a
honra do convite feito, lamenta-
mos, entretanto, nào poder o Ins-
tituto de Architectos do Brasil
designar o membro do Jury soll-
citado, conforme deliberação una-
nime da Commissão Dlrectora, pe-
los motivos que expõe:

Com a data de 17 de Novembro
p.p. quando tivemos conheclmen-
to, pela Imprensa, da próxima
realização do alludido concurso,
enviámos ao Exmo. Sr. Ministro
Dr. Francisco Campos o officio
n.° 287-37 cuja copia juntamos,
onde são desenvolvidas considera-
ções de natureza technica-profis-
sional julgadas em desaccordo no
edital daquelle concurso, com a
nossa ethlca e princípios básicos
da regulamentação dos concursos
públicos.

Accentuámos que, entre outras
falhas, o edital não determinava
maioria de architectos no Jury,
não era assegurado ao architecto
premiado a direcção technlca e
artística da obra a executar-se,
nfto eram conhecidos dos eoneor-
rentes os nomes dos seus Julga-
dores e não consignava premloa
compensadores do esforço que os
nossos profisslonaes Iriam rea-
lizar.

Este Instituto — porque tern
presenciado, aempre debaixo do
sou protesto, os prejuízos que a
falta de observação de taes deter-
mir.acões causam á verdadeira ex-
pressão da arehltéctura nacional e
os aborrecimentos proporcionados
aos architectos que se aventuram
em taas provas sem as garantias n
que acima se referiu — solicitou
então que fosse interrompido o
edital do concurso emquanto ors,n-
niznssemos outro que attendessí
ros interesses públicos e aquelle?
da clnpse que defendemos

Roíetlmos anui. mais uma vez,
o que dissemos em nosso offi-ín
r'e lfi de novembro \.. p.: "E* n

tacando-se o mais recente delles,
o da gare do Aeroporto",

Acreditamos que, por motivos
outros, esse officio nHo tenha cbo-
gado ás mãos do èxmo. sr, minis-
tro, do contrario, estamos ecrtoa
de que os seus termos seriam to
mados na devida consideração, tal
é a preoecupação de s. ex. em zelar
patriotieamente pelos interesses
públicos.

E lamentamos bastante que tal
tenha acuntecido, porque prevale-
cendo os nossos pontos de vista
ao referido concurso teriam com-
parecido os elementos mais repre-
sentativos da classe dos archite-
ctos.

Convém notar, também, que jun-
tamente com a publicação do nov»
edital, estudaríamos local mais
apropriado, sob o ponto de vista
urbanístico, para a construcção de
ediicio da Imprensa Nacional, vis-
to que tudo indica que semelhante
ediicio não deveria ser erguido em
zona mais apropriada a outro typo
de construcção, tal como Correios
e Telegraphos, Alfândega, etc.

Esperamos que v, s., reconhecen-
do a coherencia de nossa attltude,
justificará perante o exmo. sr. mi-
nistro as razões pelas quaes dei-
xamos de acceitar o honroso con-
vite para designa? um membro do
jury para o julgamento do concur-
so do futuro edificio da Imprensa
Nacional.

Aproveitamos a opportunidade
para apresentar a v. ex, os nossos
protestos de elevada estima e
maior consideração. — (a.) Nes-
tor E. de Figueiredo, presidente."

O major Agra Lacerda deixará ' obediência a essas just&s e univer-
esta Capital no próximo dia 19,
a bordo do transatlântico "Ge-
neral Artigas".

sae» condições que devemos o exi
lo incontestável de varion concur-
sos organizados pelo governo com

CHEFES MILITARES EM
CONFERÊNCIA COM O

MINISTRO DA GUERRA
ESTEVE PRESENT<5 O CAPI-

TAO FILINTO MULLER
O ministro Eurico Dutra, co-

mo habitualmente faz, chegou,
hontem, muito cedo ao seu ga-
binete de trabalho, no palácio
da praça da Republica, passan-
do, em seguida, a despachar com
os seus- auxiliares o numeroso
expediente de sua pasta.

Concluído esse serviço, rece-
beu vários officiaes, civis e ou-
trás pessoas com interesses li-
gados ao Ministério. Pouco de-
pois, chegaram os generaes Al-
merio de Moura e Valentim Be-
nicio da Silva, commmandantes
da 1.» Região Militar e 1.» Briga-
da de Infantaria e guarnição da
Villa Militar, respectivamente,
não se fazendo esperar o capi-
tão Filinto Mrller, chefe de po-
licia desta capital.

Reunidos, foram as portas do
gabinete cerradas, passando a
conferenciar com o titular da
pasta da Guerra os tres respon-
saveis directos pela tranquill-
dade da ordem publica nos se-
ctores militares e civir na capi-
tal da Republica. Antes de en-
cerrada a conferência, chegou o
ftentral Manoel Rabello, director
da Engenharia Militar, que,
açuardou dentro do gabinete a
sua vez de conferenciar.

O general Góes Monteiro, che-
fe do Estado Maior, foi também
recebido pelo ministro, com quem
ignalmente, eonferenciou s. ex-

O CAMBIO CONTROLADO
PELO BANCO DO BRASIL

AMANHA SERÃO DISTRIBUI-
DAS NOVAS COBERTURAS —
REMESSAS ATE' MIL LIBRA*

O sri Tancredo Ribas Carne!.
no, director da Carteira Cambia!
do Banco do Braall, distribuiu,
hontem, â Imprensa, a seguinte
nota:

"O Banco do Brasil fará se-
gunda-felra próxima, nova dií-
tribuição de cambio em cobertu-
Ta de cobranças depositadas ut*
o dia 8 (oito) d.o corrente, na«<
mesmas condiçfies da prece 

'ente

e fechará r.afblo t".i-_b;' ""-¦'<
entrega a 90 dias, daa remefsa.
até 1.000 libras -|-."

O SYNDICATO DOS JOR.VA-
LISTAS DE SAO PAULO E A
REGULAMENTAÇÃO RA PRO-

FISSÃO DE JORNALISTA
SAO PAULO, 15 (Agencia Na-

cional) — Em sua ultima *•¦
união, realizada quinta-feira
passada, tratou o Syndicato dos
Jornalistas de São Paulo de va-
rios assumptos de interesse das
profisslonaes da imprensa F-n-
tre outras deliberações de cara»
cter geral, examinou a drrecto-
ria a'conveniência dí serem es-
tudadas, desde Jâ, por représen-
tantes da classe em São Paulo
suggestões referentes á regula
mentaçãa da profissão de jorna-
lista, assumpto de que cogita o
governo federal, para effeito d*,
elaboração do plano de reform*
da legislação trabalhista do pais

Neste sentido, o Syndicato dos
Jornalistas Já escolheu ume.
commissão, composta dos senho-
res Antônio Figueiredo, da re<2&-
eç&o do "Estado de São Paulo";
Rubens do Amaral, da "Folha d?
Manhã; e Humberto Dantas, do
"Dlarlo de S9o Paulo"; para eo-
lher e coordenar as suggestòe-?
em geral, apresentando por fim
o plano que devera servir A-
base á. contribuição dos jornaiií-
tas syndicaltzaos de São Paulo

íf

COMBATE AO ALASTRIM
NO ESTADO DO TAO

Commur.icam-no.« do Departa-
mento de Publicidade do Estado
do Rló:

"Comprehendendo a neoíêsid*-
de e a efficiencia de unia acçao
centralizada no combate a tode
surto epidêmico, o Departamen-
to de Epidêmiologia. subordina-
do ao Departamento de Sauo>
Publica, com a cooperação das
Municipalidades e dos partícula
res, lutando, por veses contra
uma série de contratempos con-
seguiu combater com inteiro exi
to o surto de alastrim que se
verificou em grande parte da ro-
na norte do Estado, de julho a
outubro do anno findo.

Pelos dados fornecidos pe'e
Serviço de Propaganda da Saúde
Publica, multo melhor se obser.
va a infiltração da» mediria-"
prophylactlea». Os pontos; ata-
cados p;lo mal foram dividido'
em 28 regiões, installando ne lOü
postos de vaccinação no Estado,
tendo «Ido empregados nesta
cpmpanha 290..W> tubos d. vae
cine, sendo 124.299 o total de
pessoas vaccinadas e revaccina-
daa."

,. .... };_ - ^ _



¦:,:2 ¦>..* ¦J-;--j.^.'%^,.jrv»v>ir'v .,^-j-^-^v; .*:,:^'./*vrv.-1'.¦¦¦;,•; í_/>,v.-,-¦¦',¦ V* ¦¦/'¦"<;¦ ^J-.; ¦ .*;.*^* -;'.v^.v¦<*;¦-. jví* ; «V*^™

PAGINA CINCO — PRIMEIRA SECÇÃO DIÁRIO NOTICIAS

irias do sr. Joseph Avenol sos p
paizes sul-americanos, membros k Lp Ií
ENCARREGADO DE UMA MISSÃO ESPECIAL O REPRESENTANTE DA RE-

PUBLICA ARGENTINA NO INSTITUTO DE GENEBRA

DE

m -esl lPtiraÊÉ~i SEinana 'r^wad—w
IS jvj (iIpIji) ** l^^li^ ^"^^fc1^^^ ' jIÊIDOMINGO. 9 DE JANEIRO TERÇA, 11 WÊÊF ^ÊBffl p „mí) JM

í P^^OT^^^^^R^^Pf QueannuncioÍW
1 ESTA PELLE.. fe^^Ü^K^T^ST íMTERESSANTE? «k
1 E ESTAS 1RRE- fe 

" 
W^,^ H EQUtCOI.SAS fjm

1 GULARIDADES 5*%/M^

\^EMUMANNOJ[ /'J^fâ^ySS w\Uw»W\ <á&? tt^W-^ W

OOMINGO, 16 PE JANEIRO DE 1938

GENEBRA, 15 — (United
Press) — O sr- Joseph Avenol,
secretario geral da Liga das
Nações nomeou sub secretario
o sr* Podesta Costa, da Repu-
plica Argentina, sendo encar-
regado da missão especial de
melhorar as relações entre as
nações da America Latina*
Coincidindo com a nomeação
do novo sub secretario, o sr-
Avenol dirigiu cartas aos go-
ver nos de todos os paizes ame-
ricanos que fazem parte da
Sociedade de üenebra, com-
municando-lhes que o sr. Po-
desta Costa, acompanhado de
um membro do secretariado,
deixará Genebra no fim de
fevereiro próximo, afim de vi-
sitar suas capitães-

O sr* Avenol desde ha muito
tempo manifesta desejos de
remover os motivos de resen-
timento que perturbam as re-
lações de diversos paizes ame-
Vicanos e a Liga das Nações.

O sr* Podesta é conselheiro

technico da Sociedade. Elle
encontra-se actualmente no
Cairo representando a Liga no
Congresso de Direito Interna-
cional promovido pela insti-
tuição genebrina, devendo re-

mas em conseqüência da guerra
civil na Hespanha, foi forçado
a pedir demissão, afim de assu-
miv as funeções de embaixador
da He3panha em Londres. Desde
então diversos paizea deixaram

Naufragou o "Feiraagh",
morrendo afogado o

comíTiandante
LONDRES, lõ (V. VA — Em

..onsequeneia dos violentos tempo-
raes que estão assolando toda a
Inglaterra, o vapor "Fermanairh",

do porto de Bolfast, naufragou ho-
je, após se haver chocado com uma
rocha a quatro milhas ao largo de
Tenby.

O commandante do navio sinis-
trp.do pareceu afogado, emquanto
os sete tripulantes e o único pas-
sageiro ác bordo conseguiram sal-
v«r-se. depois de haverem ateado
*f*-j?o ás suas próprias vestimentas
afim de chamarem a attenção da
guardn do littoral.

IIISmjh^

Sr. Joseph Avenol

gressar â Genebra no fim do . a Sociedade de Genebra, intensi
mez corrente. Elle foi escolhi
do pelo secretario geral para
essa missão devido a seus am-
pios conhecimentos de todas
as questões que interessam as
Republicas Americanas.

O sr. Podesta indicará o
funecionario que deve acompa-
nhal-o como secretário. Ha mais
de dois annos o sr. Podesta pe-
diu ao ex-sub-secretario sr. Pa-
blo de Azcarate y Flores_ que
dedicasse especial attenção a
America Latina. O sr. Azcarate
fez os preparatvios para a vi-
sita ás capitães americanas,

Isolada no infer-
no das selvas

ficando esse facto o desejo do
secretario de enviar um repre-
sentante ao novo continente,
afim de impedir que outras Re-
publicas tambem abandonem
Genebra.

Dln Intensamente Oocupado peln
dolorosa repercussão do tremchdo
accidente avlutorlo de Tomas
Gomonsuro, no tnuguuy. Hiv mui-
ta confusão nas noticias telegra-
Ithlcas. Sal)P-s« que foi destruído
uni dos aviões militares q»e rc-

Krcssavilf»! a Buenos AlreS, dopois
da ceremonia do lançamento do»
marcos fundamentaes da ponte
lntOriiHeioiiul entre LiHrcs o Uru-
ftunyaiia, ceremonia que tove a
assistência dos presidentes da Ar-
Çftlttlúu 3 do Brasil. Snbc-sé ainda
que entre ns victimas so encontra
um filho do presidento Jnsto. Os
destroços dn avltto ntto foram
fiimla devidamente localizados. A
tra.edla empanon dolorosamente
o brilho das enthuslastlcAs festas
da lnauguraçflo.

SEGUNDA-FEIRA, 10

O ministro do Trabalho designa
uma commissão do technicos da
sua pasta, afim de rever a legls-
laçttn trabalhista vigente.

Süo Instituídos no Ministério
da Agricultura premios em di-
nheiro pnra os melhores livros de
leitura escolar tratando do assum-
ptos agricolas.

Annuncia-se que começiirA a
funecionar em breve a Cffrtclra de
Credito Industrial e Agrícola.

Diz-se de Uruguayana que o
governo uruguayo convidou o sr.
Flores da Cunha a ntto viajar do
Montevidéo para o interior sem
licença prévia das autoridades.

Conhecem-se pormenores do
trágico desastre do avltto argen-
tino. cujos destroços foram en-
contrados apôs afanosas pesqui-
sas. Todos os oecupantes, em nu-
mero de 9, morreram. Quando o

presidente .Tusto chegou a Buenos
Aires, ainda Ignorava a immensa
desgraça que o fêrln eom o fim
trágico que teve seu filho. A cons-
ternaetto publica 6 enorme no
Brasil.

A campanha
os judeus na

contra
Italia

Mussolini ainda não interferiu

GEORGETOWN, (Guyàna
ingleza), 15 (U. P.) — Ha 22
dias isolada no inferno das sei-
vas, a expedição Waldeck, que
sahiu á procura do mallogrado
aviador Paul Redfern, ainda não
pôde encontrar-se com a embar-
cação de soecorro que lhe foi
enviada.

A expedição encontra-se numa
ilha pantanosa de cerca de uma
milha quadrada, que emerge cer-
ca de cinco pés acima do nivel
do rio, estando cercada por to-
dos os lados por fortes corren-

tezas, que passam com velocida-
de de 35 a 40 milhas por hora,
procedentes da cachoeira e dos
redemoinhos que ficam 2 milhas
rio-acima.

Cobras, porcos selvagens, ma-
cacos, vampiros, morcegos e
myriades de mosquitos infestam
a ilha. Alguns gamos ç pássaros
são a única alimentação de que
dispõem os expedicoinarios.

Os selvicolas que viram pela
ultima vez a embarcação de soe-
corro ha seis dias passados não
mandaram mais noticias depois
disto.

OS 200 CONTOS DA EXTRACÇÃO DE HONTEM, DA
LOTERIA FEDERAL, FORAM VENDIDOS NO

BALCÃO DO "AO MUNDO L0TER1C0"
Ao possuidor do bilhete n.°

19.317, da Loteria Federal, coube
na extracção de hontem, o pre-
mio maior do 200 contos.

Esse bilhete foi vendido no bal-
eâo do "Ao Mundo loterieo", &
rua do Ouvidor n.° 139-

A conhecida agencia loterica,
bateu nm lindo "record" de sor-
tes gTandes vendidas no anno
passado, e até mesmo de sortes
dadas, pois que toda gente se
lembrará da dlstrlbuçiâo feita aos
clientes da casa, do premio de SOO
contos de um bilhete guardado
pela mesma para bonificaç&o aos
¦eus freguezes.

Agora no alvorecer de IwSo ja
• tradicional agencia reinicia a
Série bemfazeja de prêmios con-
cedidos aos seus clientes.

O bilhete n.° 19.317 foi vendido
«ouço depois do meio dia, no
balctto do "Ao Mundo Loterieo .

O portador desSe bilhete talvez,
venha a saber do suecedido por
esta noticia. Mas deve saber tam-
bem q"« desde hontem ° sr-

Amancio Rodrigues dos Santos,
chefe da firma proprietária do
"Ao Mundo Loterieo", arrumou o
dinheiro em notas novas para fa-
zer-lhe o pagamento Immediata-
mente após a apresentação do
bilhete contemplado.

As approxlmações da sorte
grande e vários outros premios
da mesma extracçio foram hon-
tem vendidos no balcfto do "Ao

Mundo Loterieo".
Já ao cahir da tarde fomos

informados de que era portador
da metade do bilhete n.° 19.317,
o sr. Joaquim da Silva Bastos,
morador á. rua Jorge Rudge n."
143, e que ao mesmo se effectuâra
hontem mesmo o pagamento dc-
vido, no balcão do "Ao Mundo
Loterieo", apesar de passada a
hora do expediente. O aviso ser-
virá, entretanto, para o portador
da outra metade do bilhete. E' só
apparecer, e dar ao sr. Amancio
o prazer de receber-lhe o
nheiro.

di-

ROMA, 15 — (Por Stewart
Brown, da United Press) — A
campanha movida pelo sr. Fari-
naci contra os judeus ameaça
abrir uma brecha nas fileiras or-
ganizadas da imprensa. Alguns
jornaes approvam e, outros, cri-
ticam a explosão anti-semita. Os
diplomatas estrangeiros, por sua
vez, acompanham attentamente a
tentativa do sr. Farinaci tenden-
te a crear um problema judeu
na Italia. Ha grande curiosidade
em saber se o sr. Mussolini
amordaçará o seu jornal.

A maioria dos observadores
bem informados acredita que náo
haverá eérias .conseqüências,
resultantes do pedido do sr. Fa-
rinaci para que os israelitas se-
jam collocados nos seus logares,
mas admitte que a campanha
está causando considerável cons-
trangimento. Muitos acreditam
que o sr. Mussolini evita astuta-
mente interferir, porquanto de-
seja que os ataques sirvam como
advertência aos cidadãos israe-
ütas de que devem dar inteira
lealdade aos nacionalistas e ao
Estado fascista, e absterem-se
de quaesquer relações com o ju-
daismo internacional, bem como
de provas de sympathia em re-
lação aos judeus da Palestina.
Quando fôr conseguido esse ob-
jectivo, presume-sè que o sr.
Mussolini porá termo á campa-
nha. 0 "Tevere", entretanto, na
sua edição de hoje, apoia a cam-
panha do sr. Farinaci e declara
que o problema judeu existe na
Italia e deve ser solucionado.
Depois de salientar que centenas
de jovens israelitas estrangeiros
estudam nas universidades ita-
lianas, procuram naturalizar-se
italianos e desejam encontrar
emprego na Italia, o "Tevere"
observa: "0 problema desses
judeus 6 complexo e grave e dia-
riamente torna-se mais amplo.
Uni bello dia será necessário
solucional-o e, esse dia, na ver-
dade, será formoso".

De outro lado. o "Piccolo",

edição vespertina
d'ltalia", critica o

do
sr.que é a"Giornale

Farinaci por crear um perigo
onde nada existia. Accentua que
os judeus italianos têm se mos-
trado completamente leaes ao
fascismo e que, por conseguinte,
os ataques do sr. Farinaci são
injustificados. As duas principaes
objecções do sr. Farinaci contra
os israelitas são as seguintes:

Primeiro — elles oecupam po-
siçfies importantes em completa
desproporção com a sua força
numérica.

Segundo — a sympathia que
sentem pelos judeus da Palesti-
na faz delles fascistas indecisos.

Mesmo que o sr. (Mussolini
puzesse termo a taes polêmicos
da imprensa a esse respeito esses
ultra-fascistas tencionam levar
avante unia luta subterrânea
contra os israelitas, luta essa
que parece ser das mais oppor-
tunas no momento, devido .1
próxima visita que o chanceller
Hitler deve realizar a Roma.

Elevadíssimo, o numero de exo-
neraçõos de funecionarios na Tre-
feitura do Districto, em virtude
da execução da lei das aceuniu-
lações.

Clicga a Recife o ministro
da Vlapfio, que anda percorrendo
o norte do paiz. Deve seguir lm-
inedlatamente para n Interior «lo
Estudo.

De Tomas Gomeusoro foram
emborcados para Monte Caseros
os (lespo.ios das viclirnus da cütás-
trophe acrea de domingo. Parte
do Buenos Aires, p:tra ali, do
trom, o presidente Justo. Sabe-se
que o accidente foi provocado por
violento temporal, suspe!tando-s«
de que un, raio tenha attingldo ob
motores do avião.

De» entrada em juízo, em
Porto Alegre, a annunciada de-
nuncia contra o sr. Flores da
Cunha e outros. O juiz Mario De!-
fini .iurou suspeicfto, nor ser ca-
sndo com uma sobrinha do ex-
governador.

QUARTA. 12
Chega a SAo Borja, seguindo

lnimediutamente para a fazenda
Santos Reis. o presidente da Re-
publica.

Contínua enfermo o generalDultro Filho, Interventor no Rio
Grande. Tambem adoeceu, estan-
do em tratamento, o prefeito de
Porto Alegre. Terrível explosão
oceorreu nus minas de carvão de
líutlá: morreram, queimados, 2
operários e ficaram 3 gravemente
feridos. Ignora-se quando parlira
de P. Borj.*i pan. Porto Alegre o
presidente da Republica.

Dizem do Perto Alegre que
se ultimam as negociações para
a entrega ao Lloyd dos navios
que o gfeverno do sr. Flores da
Cunha adquiriu nu Europa. Ade-
anta-se que o governo gancho de-
veríl ter o lucro de 10.000 contos
na transacçilo.

Fm 1936. a arrecadação do
Imposto de consumo em todo o
paia sommou 855.782:553S!J00: e
em 1917 chegou a cerca do 
7M.0O0 contos.

QUINTA, 13

OUTRA PARTICIPAÇÃO
OE CASAMENTO'TODAS
AS MINHAS AMJGAS CASAM
SÓ EU ESTOU FICANDO

P'RA SEMENTE-'

j.ks
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QUEM QUER VAE...
JE' Isso mesmo... JE quem n&o

quer manda... >'fto confio em
ninguém. VA o senhor mesmo
assistir, amanhft, a inauguração
da Casa Magalhães e adquira no
momento o seu bilhete nesse novo
estabelecimento loterieo que vae
apresentar planos absolutamente
Inéditos para o nosso publico. A
Inauguração àa Casa Magalhães
que estará lindamente Installada
A Avenida Rio Branco, 138, está
marcada para amanhã, segunda-
feira, ás quatro horas da tarde.
Aguarde a Casa Magalhães, Ave-
nida Rio Branco, 133, o maior
empório de loterias em todo o
Brasil.

Exercite a sua memória..
As 5 respostas de hoje:

--, _ «Credo qula absurdum» - Expressão
551 attribulda a S. Agostinho ("creio por-

que é absurdo"), significando que a crença des-

S-S» Rodrigues - Orande natura-
552 lista brasileiro, autor do "Sertum Pai-

^jrí o inicio dos estudos do "folk-lore" bra-
*53 sileiro - E1 attribuirlo a Couto de

Magalh&e" estadista, sertanista. escriptor bra-

Kro dotado de enérgico espirito nacionalista.
„-, _Os Mídlcls - Foram uma celebre flu
*54 nnun que reinou em Flownça• 

£ 
"^

. 1500 e produziu príncipes, papas, estadista, •

™; 
valor archeologlco da Lha de M-

555 .6 _ conforme se verif.™ dos depo-

8|l0, de cerâmica artisticamente decorada ali

^cobertos, a Ilha do Marajó foi núcleo de uma

civilização indígena adeantada.
~Õ!e7lor 

qae quizer eollahorarnemse^aa
deverü enviar ao DIÁRIO Db NOTICIAS as

suas perguntas, fazendo-as acompanhar, na-
finalmente, das respectivas respostas...

f i

LEITO K: — K«-8p»n«la iwin;!.
mente ás perguntas abaixo e, depois,
confronte suas respostas eom as nossas,

que serão publicadas terça-feira.

556 — "Acta est fábula" — co-
nhece a expressão ?

557 — Sabe com que idade Cer-
vantes publicou o D. Qut-
xote ?

558 — Quem foi o Barão de Ma-
cahubas ?

559  Como se chama a moeda
nacional grega ?

550  Qual o verdadeiro nome
do escriptor francez Pier-
re Lotti ?

Approvado o orçamento
do Instituto de Café de
São Paulo para o exer-

cicio de 1938
SAO PAULO, 15 (Agencia Na-

clonail — Por decreto de hon-
tem do interventor federal foi
approvado o orçamento do Ins-
tituto de Café do Estado de SSo
Paulo para o exercício de 1338.

Previsão da receita: — Ver-
ba 1 — Taxa ouro, 20.000:0005000;
Verba 2 — Juros. 11.700:0005000;
Verba 3 — Dividendos, rêi»
1.025:940$000; Verba 4 — Hen-
das diversas. 703:812$000. Total,
33.429:7528000.

Fixação da deypesa: — Ver-
ba 1 — Serviço de empréstimo,
23.034:8005000: Verba 2 — Des-
pesa com café nos reguladores,

921:3185000; Verba 3 — Despesas
diversas, 6.280:6365000; Verba 4

Annuncios e publicações, réis
300:0005000; Verba 5 — Revista
do Instituto de Café. 160:0005000;
Verba 6 — Impressão do Annua-
rio Estatístico, 35:0005000; Verba
7 — Avaliação de safras, réis...
30:0005000; Verba 8 — Conventos
caf«eiros, 8:0005000: Verba fl —
Fventuaes, 200:0005000; Verba 10

Propaganda do café. réis
1.000:0005000; Verba 11 - Depro-
ciaçfies, 100:0005000. Total, réis
32.129:752500."Superávit". 1.300:0005000.

D "superávit" correra na con-
ta de despesa-s pela vrba de 11-
quidação de credito» incobraveif.

Centcuarlo do nascimento de
André lícbouçus, o grande enge-
nheiro e abolicionista. Diversas e
expressivas commemorações.

Em reunião presidida no
palácio do lag-i peio interventor
no Kstado do Rio, examinou-se o
problema du colonização do largo
trecho da Baixada .Fluminense jà
esgotado.

O ministro da Agricultura
viaja pela Guanabara, com o tito
do escolher uma Ilha para nella
installar a Escola Nacional do
Piscicultura.

Existem no ttio mais do
80.000 tuberculosos e innumeros
lidam com gêneros alimentícios !
— diz o dr. Affonso Mac üowell
numa entrevista.

Contestam de Recite a no-
tlcia para cú, antes, transmittidu,
de ter sido subitamente atacado
de grave enfermidade o Interven-
tor Agamemuoi. Magalhães.

Parece que está arreduda a
Idéa de ser pedida a extradição
do sr. Flores da Cunha. Vem de
Porto Alegre a noticia de que elle
será apenas citado por precatória.

SEXTA, 14

Centenário de nascimento, bri-
lhantemente commemorado, do j
grande Jurista Antônio Joaquim
de Macedo Soares.

Bl-centenario da fundação da
Casa dos Expostos do Rio de
Janeiro.

O secretario de Segurança
do S. Paulo, cm nota á Imprensa,
esclarece não ter havido "conspl-
ração abortada", mas tão só uma
série de medidas preventiva» pa-
ra acautelar a ordem.

Desmente-se a noticia da
morte de Lampeão; a noticia veiu
de Sergipe, o o primeiro a sur-
prchender-se com ella iol o go-
verno local, quo mandou abrir
Inquérito para descobrir-lhe a orl-
tem.

De regresso da fazenda San-
tos Reis, o presidente da Repu-
blica recebe homenagens, em São
Borja, no quartel do J.° Regimento
de Infantaria do Exercito. Pro-
nuncia, por essa oceasião. um
discurso, definindo qual é o "pro-

gramma de acção das forças ar-
modas".

Chega no interior da Para-
hyba o ministro da Viação.

Por ter o seu jornal criticado
certos trabalhos dn commissão de
tabellatm nto de gêneros allmen-
tidos, foi proso por 8 dias em
Belém do Pará, o sr. Paulo Mn-
ranhão, ex-deputado federal, di-
rector da "Folha do Norte".• — Conhece-se a decisão dada
pelo Supremo Tribunal Militar á
apnellnção d: sentença do Tribu-
nal de Segurançí. condemnatorla
do«s co-rAos da revolução extremls-
ta de !»35. Foram aggrnvadas va-
rias penas e condemnados dlver-
sos co-réos que tinham sido absol-
vidos.

 Vae ser elaborada nova lei
de Immigração; o novo estatuto,
ao que consla, abrangerá tam-
bem a colonização e a expulsão
de estrangeiros.

,,, É MESMO
*f EltA REMOÇOU Yp
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f r^/ //il para cá f MÊSm

H» sefftfmeflto» ape Uvtm
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A SAUDE oa MULHER

Bate-se pela reforma
das igrejas christãs
O que disse numa conferência reali*
zada em Berlim o professor Kerrl

BERLIM, 15 (U. P.) — Em
unia conferência pronunciada no
"Instituto de Educaçiío de Adul-
tos", o professor Kerrl bateu-se
pela reforma das igre.las chris-
tfis, declarando: "Creio que as
igrejas devem emprehender uma
grande transformação. E' claro
que, depois de dois mil annos,
não podem subsistir »s mesmas
tendências. Seria ridiculo impor
uma transformação pela força.
Ella deve vir de deiftro da pro-
pria igreja. A naçAo progride.
O destino bate ó:= portas da igre-
ja.

Um dia, quando a nação tiver
marchado para novos horizon-
tes, aquelles que n&o tiverem es-
cutado o chamado, ficarão nos
mesmos logares. E que respon-
dei-au elles quando forem pergun-
tados se cumpriram o seu dever
para com a na';ão? Serão obri-
gados a responder "nio, estamos
onde estávamos ha dois mil an-
uos"V

NSo sei, mas é possivel que a
nação os expulse, como aconte-
ceu aos veudilliões do templo".

O sr. Kerrl classificou de "in-
tolerável" a politica confusa se-
guida pela Igreja, conforme de-

ciaram as encyclicas papaes cri*
ticando o Estado.

Disse que nenhum paitor foi
perseguido somente pelas suas
uctividades religiosas; mas "qual-
quer um que desobedecer ao Es-
tado. deve ser punido".

Uma fortuna para você
H' sempre agradável dar uma

bôa. noticia, principalmente quan-
do se trata de uma bôa noticia
aobre nma fortuna Inesperada.
Por Isso mesmo, é com o maior
prazer que transmittlmos aos nos-
sos leltore» a bôa nova da Inau-
guraç&o, amanhã, das elegantes
Installaçõe» da Casa Magalhães á
Avenida Rio Branco, 138. A Casa
Magalhães, que será o maior em-
porlo de loterias da Capital,
vae apresentar planos loterleos
Inéditos, capazes de collocar »•
fortuna ao alcance de toda ft
gente. Casa Magalhães, Avenida
Rio Branco, 138.

A corrida armamentista
Molotov declarou que a Rússia construirá uma
grande esquadra para igualar o seu poder naval

ao do Japão

SABBADO, 15

A« loja» maçonleas de Porto
Alegre, om numero de 14. acabam
de ser reabertas.

* chefe de Policia do Dlstri.
cto dilatou para 60 dlns o prazo
pnra que deixem o palz os es-
trangeiros que se encontrem Irre-
gularmente no território nacional.

Installndo o Tribunal de
Rthlca Profissional de advogados
e sollrltadores, para Julgamento
da rospi-ctlvn conducta no exer-
ciclo da profissão.

Annuncla-sp a chegnda ao
Ttio, segunda-feira, 17. do prosl-
dente da Republica, de regresso
do Rio Grande do Sul.

DESASTRE DE AUTO NO
ENGENHO NOVO»

A ASSISTÊNCIA DO MIPYER
SOCCORREU CINCO FERIDOS

Poucos minutos depois da meisi
noite de hontom, duas ambulâncias
da Assistência do Meyer foram so-
licitadas para a rija 24 de Maio,
esquina de Bella Vista e dali trans-
portaram para aquelle posto, os
ajudantes de caminhão, Jo6é Pires
Moreira Filho, casado, de 28 an-
nos, residente á rua S. Christovão
n. 112; Viriato Simões, portuguez,
viuvo, de 47 annos, morador á ru»
America n. 67; Amaro Nunes dos
Santos, solteiro, de 18 annos, do-
miciliado á rua Barão de S. Felix
n. 210; Waldemiro Delmiro do
Nascimento, do 23 annos, solteiro,
residente á rua Gonzaga n. 20 e
Nelson Baptista dos Santos, de 28
annos. cnsado, morador á Estrada I
da Tijuca n. 20*1. Todos elles apre-
sentavam contusSes e escoriações
pelo corpo e depois dos curativos
de que necessitavam, retiraram-se
para os seus respectivos domici-
lios.

Os feridos viajavam no auto-ca-
minhão n. 7.600, guiado pelo mo-
torista Augusto de tal, que na-
quelle local chocou-se com um au-
tomovel.

O "chauffeur" do caminhão eva-
diu-sc e o commissario do serviço
na delegacia do 19.° districto po-
licial. transportou-se para o local,
afim de apurar a occorrcncia e até
á hora em que encerrávamos os
trabalhos da presente edição, nio
havia voltado áquclla delegacia»

MOSCOU, 15 (U. P.) — A
fazer a sua sensacional decaíra-
çào de que a Rússia construíra
uma grande esquadra para

Nomeações do presidente
Gardenas

CIDADE DO MÉXICO, 15
(U. P.) — O presidente Carde-
nas nomeou o sr. Eduardo Villa
Senor para o cargo de assistente
do secretario do Thesouro. O sr.
Villa Senor, que serviu como
cônsul-geral em Nova York,
deixou hoje a gerencia do Ban-
co Agricola desta Cidade.

0 "Canelo" chocou-se com
uma rocha, ao largo de

Punta Tortuga
SANTIAGO DO CHILE, IS —

runited Press) — Informam
de La Serene que o vapor
"Canelo", de 1.200 toneladas,
registrado em Valdivia e per-
tencente á firma Haverbeck
& Cia. chocou-se ás sete ho-
ras da manhã de hoje, com
uma rocha ao largo de Punta
Tertuga.

igualar o seu poder naval ao do
Japão, o sr. Yvachelav Molotov,
presidente do Conselho dos Com-
missarios do Povo, esclareceu
textualmente:"Possuímos quatro esquadras,
a do Baltico, a do Mar.Negro, a
do Mar do Norte e a do Oceano
Pacifico. Só ha poucos annos
essas esquadras tiveram a im-
portancia que deviam ter. Nos-
sas esquadras têm sido constan-
temente augmentadas e continua-
remos a construir unidades mais
rápidas e maiores.

Nosso paiz é em grande parte
banhado por mares e tem um li-
toral immenso; a nossa esqua-
dra, portanto, deve seir forte.

O regimen soviético, que é po-
deroso, deve ser mais poderoso
ainda e invencível aos seus ini-
rnigos. Concluo disso que preci-
samos de um forte exercito ver-
melho e uma forte armada, nos
mares e oceanos, corresponden-
do aos nossos grandes interesses.
Para attender a essa necessida-
de, organizamos o Commissaria-
do dos Negócios Navaes".

O sr. Molotov declarou, refe-
rindo-se á emenda relativa & lei
marcial: "Até agora, emquanto
a União Soviética não foi ataca-
da, não necessitávamos dessa lei;
porém, no momento devemos
prever certas complicações que
a exigem".

Bêiko do Commercio e Industria
do Rio de Janeiro

RUA DA ALFÂNDEGA, 30 — TEL.: 23-3357
Capital  5.000:000$
Fundo de reserva . . . 600:000$

FAZ TODAS AS OPERAÇÕES BANCARIAS

KSK2 )*ás melhores taxas
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"Não é mais preciso BOMBEAR nem en-
cher a casa de cheiros desagradáveis.

"FEL-PAM" é a ultima descoberta da
SCIENCIA. E' o MOSQUICIDA inigualável,
infallivel e de fácil applicação. Seu uso não
cansa com correrias de quarto em quarto.

Basta collocar na área ou em um quarto,
I uma pequena vasilha com "FEL-PAM" e re-

novar a solução de dois em dois dias.
Dentro de pouco tempo as moscas sómen-

te serão uma desagradável lembrança."FEL-PAM" é muito ECONOMICO no uso.
Ao conteúdo de uma lata de 1 kilo juntam-se
3 litros de agua.

Comece a usar "FEL-PAM" hoje mesmo o

Ih jlg ^^H*s
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A organização do Gabinete francez pelo sr. Georges

Bonnet está dependendo da resposta dos socialistas

ao convite para participarem do novo governo
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Do sonho á realidade
Conclusão da 1.* pagina

para todo o bem da gente nossa
que ali sofjre. Eis abi."

Temos agora a resposta de
um bacharel, o dr. Heiio Penna
Beltrão, com 21 annos de idade,
natural do Districto Federal
filho do dr. Heitor da Nobrega
Beltrão e de D. Christina Penna
Beltrão, que fez o curso secun-
dario no Collegio Pedro II e
acaba de deixar a Escola de
Economia e Direito da Univer-
sidade do Districto Federal

Disse-nos elle: "O actual es-
tuãante brasileiro vive tão
longe ae suas aspirações que.a
pergunta o surpreh enãe .
Quaes os seus projectos? Vi-
vendo a realiâaãe de cada dia,
elle ha muito os abandonou
ou esqueceu. ''¦

Vejamos o caso ão estuãan-
te ãe Direito:

A carreira jurídica, por sua
natureza philosophica, é a
que seduz ãe preferencia os
espíritos ávidos da verdade
eterna e da solução dos pro-
blemas humanos.Aos primei-
tos contados com a seiencia
do Direito, o estuãante sen-
te-se penetrar de uma atm.es
phera de equilíbrio e estabüi-
Made, ãe justiça e fraterni-
daãe social. Nesse ambiente
se plasmam suas facilidades

. intellectuaes em formação

Muito diverso, porém, ê o
exterior. Desãe o inicio dc
curso faz-se ouvir, a todo o
instante, a voz ãos derrotis-
tas,ãossem moral, dos imme-
ãíatístas, ãos achincalhaão-
res da rofissão. A aâvocacia
(e isto é hoje logar commum)
tornou-se a profissão ão apro-
veitaãor, ão inútil, do homem
de má-fé.

O desencanto vem desde a
facuiaaae onae, annuuanao
o esforço ãe granães mestres
vários factorès se reúnem: a
pobreza ãe instailações, a ãe-
ficiencia ão pessoal, a /rs-
quencia livre, as provas frau-
ãulentas, o ensino excessiva-
mente theorico, além do des-
interesse de alguns professo-,
res' e da improficuiãaãe de
outros que, pela iãaâe, se tor-
naram incapazes de ãoutn-
nar. Impossível, dentro de

taes conâições ãe existência,
a formação ãe um espirito
universitário, tão util á con-
stituição âas elites.

Um outro factor ãe instabl-
lidade, mais grave que todos
os outros, vem preoecupando o
curso que agora terminamos.
Desãe ceão nos colheu, em

LIVRARIA ALVES Livrou colle.
(fines e aca-

• Este O Vanorama interior. I demlnos. Rua do Ouvidor n.» 16*
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sua agitação tumultuosa
absorvente, a granãe realida
ãe do facto social. Onâe ap-
plicar o velho Direito, se o
meio social é agora, outro?
Como utilizar o antigo pro-
cesso — tarâo e complicaão -
se os conflictos índividuaes e
collectivos reclamam soluções
caãa vez mais rápidas e sim-
pies? Todo o Direito se ües-
morona para reconstruir-se
em bases novas, no sentido
da realização ãe uma Justiça
que ampare a toãos sob suo
protecção. Longe ão indivt-
dualismo do século passado
vemol-o, socializado, restrin-
gir a liberãaãe ãe uns afim
ãe possibilitar a existência
áigna ãe outros. Tuão se
procura reajustar, na ânsia
ãe uma estãbiliãaâe maior
nas relações humanas.

Diploma em punho, que ca-
minho tomaremos? O viagis-
terio, a aâvocacia, o jornalis-
mo, a ãiplomacia, a política?
Toãos elles; nenhum, talvei.
Sacrificado, com os de sua
Época, pela angustia ão mo-
mento histórico, âesorientado
por tantas áuviãas e condi-
ções, cansaão ãe reformas de
ensino meramente roíuiares,
ãe agitações e revoluções de
toda espécie, o estuãante de
Direito ãe nossa geração Cie-
ga ao fim ão curso esquecido
de sonhar. Não tem a vellei-
daãe ãe construir o seu des-
tino. Kspera-o, como vier,
prompto a vencel-o, ãe qual-
quer moão, com as armas da
cultura e do âesassombro".
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O ministro das Finanças teve,

às 10 horas da manhã, demorada
conferência com o Sr, Blum no
qual solicitou o apoio dos socla-
listas: ao que o ex-presidente do
Conselho respondeu que n&o podia
promettel-o antes que a comniía-
sáo executiva do partido estudas-
se os projectos do Sr. Bonnet e
a provável composição do seu Ga-
binete.

Entrementes, o Sr. Bonnet foi
obrigado a telephonar para os
Campos Elyseos, solicitando pro-
rogarão do prazo dar a a-.ia res-
posta definitiva, o qual devia expi-
rar ao meio dia. A's 15,30. o Sr.
Bonnet esteve no palácio presiden-
ciai, tendo declarado, ao retirar-
se, que as consultas haviam aluo
suspensas, emquanto se realizava
um reunlüo do Partido Radical
a qual ia ter inicio immediatamen-
te no edifício da Câmara. G ac-
crescentou: "Depois da reanifio,
poderei dar ao Sr. Lebrun unia
esperançosa impressão das minhas
negociações.

Como os bancos se achem fecha-
lof. neste fim de semana, o Sr.
Lebrun n&o Julgou necessário eo.
licitar urgência ao Sr. Bmnet'
mas o presidente esta anslosD per
que, quando se reiniciarem os ne-
gocios na segunda-feira pela ma-
rínã. a França 'a tenha o seu Ga-
binete organizado.

Se as negociações do Sr. Bon-
net derem resultado, elle ficará
com a presidência do Conselho e
a pasta das Finanças, distribuiu-
do as demais pastas entre as per-
sonalidades mais proeminentes do
Partido Radical.

O Sr. Edouard Daladier conserva-
rà a pasta da Guerra, e para a do
Interior irá o Sr. Chautemps, ou
o Sr. Sarraut".

No caso de fracasso do sr. Bon-
net, é possível que o presidente
Lebrun incumba novamente o sr.
Chautemps de organi«Ar o Gabl-
nete, o qual contaria com a col-
labora çiio dos srs. Sarraut e Paul
Boncour para uma coallção entre
os radicaes c socialistas.

Dada, entretanto, a divisão da
opinião parlamentar, parece qup
se considera mais plausível um
gabinete homogêneo, ou todo d°
radicaes, ou todo de socialistas.

Os esforços do sr. Bonnet sân
approvados pelo^Senado, onde con-
ta com prestigio e com o apoio
do jrrupo do sr. Calllaux.

Não houve, hoje, cotação offl.
ciai do franco cm virtude de es
tarem os bancos fechados; entre-,
tanto, não offlcialmente, apresen-
tou-so em situação mais forte,
sendo cotado a 149,55 por libra ea-
terlina, melhorando, igualmente,
com relação ao dollar, o que oe
attribue á enérgica intervenção
dos fundos de equilíbrio do Nova
York e Londres.

Noticia-se também que, se o sr.
Bonnet conseguir organizar o Ga-
binete, negociará um vultoso em-
prestimo para compensar o que
foi resgatado, recentemente, pela
França.

OS RADICAES-SOCIALISTAS
RESOLVERAM APOIAR BONNET

PARIS, 15 (U. P.) — Urgente —
Os parlamentares radicaes-socin-
listas annunciaram ás 6 horas da
tarde de hoje, o seu apoio ao sr.
George Bonnet, especificando que
elle deve formar novo gabinete
com elementos da Frente Popular,
recusando-se a tolerar a concen
tração de elementos liberaes, taes

como os srs. Paul Reynaud e Flan-
din.

BONNET ACCEITOU A INCUM-
BENCIA

PARIS, 15 (U. P.) — Urgente;
 O Sr. George Bonnet, ministrt,

da Fazenda do gabinete demissio-
nario, communicou offlcialmente
ao presidente da Republica, sr. Al-
bert Lebrun, que acceita a missão
de organizar o novo ministério.

O sr. Bonnet constituirá um go-
verno com elementos da Frente
Popular, ou só com personalida-
des do partido radical, se os so-
clalistas s» negarem a collaborar.

Dick Powell quer ser pae
pae adoptivo...

Uma petição apresenta-
da ao Tribunal de Los

Angeles
HOLLYWOOD, 15 (TJ. P.) — O

conhecido actor cinematographico
Dick Powell apresentom hoje uma
putição ao Tribunal de Los An-
geles solicitando permissão para
tdoptar o filho de sua esposa .Toan
Blondell, também actriz do cine-
ma, e do ex-marido desta, George
Bames, o qual renunciou aos seus
direitos sobre a criança.

Expressando o seu grande con-
tentamento pela volta (Vi filho, a
bella loura da tela declarou : —
"Dick e eu nunca fomos tão fe-
lizes antes", emquanto Dick Po-
well manifestou a sua gratidão
para com George Barnes "pelo
seu gesi;o desinteressado".

Por sua vez, Barnes fez decla-
rações que muito o elevaram no
conceito geral, dizendo textual-
mente: "Acho que as crianças
sahem sempre prejudicadas quan.
do seus pães se divorciam. Con-
senti na adopção porque Dick -
um bom rapaz e certamente o
pequeno será bem e carinhosa-
mente tratado".

O Tribunal não approvou ainda
a adopção, fazendo-se notar que
George Barnes mantém relações
absolutamente amistosas com a
sua ex-esposa, visitando Joan
Blondell e Dick Powell frequen-
temente.
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Este pequeno avião - miniaturado «Clv™ Clipper» -possuo um motor dê 40

cavallos e pôde desenvolver uma velocidade de cem milhas horárias. Esta sendo

experimentado em Garden City, Long Island, nos Estados Unidos

Intensos preparativos bellicos indicam que na
região de Shang-Tung será travada uma das

maiores batalhas da guerra sino-japoneza

GAFE' AMORIM
Sempre o Melhor
Sempre o Mesmo

Km todos os bons Armazéns, •
Torrefacção, telephone: 43-2228

Causa extranheza a atti-
tude do embaixador do

Reich em Washington
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pio fundamental estabeleci-
do ha mais de cento e cin-
coenta annos.

Faz apenas poucos dias
que recebi a noticia de que
o discurso do presidente
Roosevelt, vertido para o ai-
lemão, não poude ser ven-
dido nem lido na Allema-
nha. Os propagandistas ai-
lemães estão preoecupados
com as coisas americanas.
Nosso paiz nunca pagou a
propagandistas para falar
ou escrever em outros pai
zes; mas o nosso povo pen-
sa que os governos moder-
nos e os seus represenUn-
tes devem comprehender o
nosso mundo complexo.

Surprehende-me que o
Sr. Dieckhoff não reco-
nheça esses princípios fun-
damentaes".
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Chiang Kai-Shek tomou a
direcção das operações.

Entrementes, noticias da
província de Hensi, que é
limitrophe da Mongólia Ex-
terna, dizem que as auto-
ridades provinciaes plane-
jam mobilizar toda a popu-
lação. As mulheres serão
treinadas para os servijosi
de policia, defesa e commu
nicações.

Noticia de origem chino.-
za informam que o antigo
presidente do governo, Sr.
Wang Ching, partirá .im
breve para a França em
missão secreta, presumível-
mente, para ten lar obter
auxílios diplomáticos e fi-
nanceiros. Despachos de
Ilankow confirmam que o
general Han Fu Chu, que
se acha alli desde o dia 13
será submetlido á Corte
Marcial-

UMA ENTREVISTA DO
PRESIDENTE «O I.EGIS-

I,ATIVO CHINEZ
AMSTERDAM, 15 (U. P.) — O

Sun Fo, presidente do Legis

cia Domei diz saber do fonte di-
gna de credito que a Conferência
Imperial decidiu retirar o em-
baixador japonez junto ao gover-
no da China sr. Kawagoe emquan-
to o embaixador da China par-
tira por iniciativa própria. A se-
guir o Japão e a China nomea-
rão novos representantes dlplo-
maticos.
IMPORTANTÍSSIMA MISSÃO

SECRETA
SHANGHAI, 15 (U. P.) — In-

formes de fonte chineza dizem
que o sr. Wang-Ching-Wei em-
barcará. brevemente para a Fran-
ça, no desempenho de uma lm-
portantissima missão secreta.

AVANÇAM OS NIPPÔES
SHANGHAI, 15 (U. P.) - O

correspondente da Agencia Domei
em Tsinan informa que aa tropas
japonezas que avançaram ao lon-
go da Febrovia de Kiaosti, rumo

CIGARROS

SELMA
Ponta de Cortiça

Carteira 800 Réis

CIA. SOUZA CRUZ

a leste, chegaram hontem, á noi-
te, a um ponto distante de Tsing-
tao somente dezeseis milhas.

O mesmo correspondente accen-
tua que a resistência chineza *
fraquissima, ração pela qual é II-
cito esperar que durante o dia d«*
hoje o exercito em marcha faça
juneção com o contingente
em Tsingtao.

ora.

Chegou a Londres o sr. De Valera

TERRENOS
A* VISTA OU A PRAZO

De^damente loteados, promptos para construir

Na rua de SÃO CLEMENTE
Defronte á Rua da Matriz

NO ESTACIO — NA PENHA
ADMINISTRAÇÃO IMMOBILIARIA DO BRASEL, LTDA.
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Resultado do 364.° sorteio, realizado em f
z. 15 de Janeiro de 1936. §j
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| Numero Sorteado 317 1
§j O próximo sorteio terá lugar no sabba- |
I do 22 de Janeiro de 1938. |
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lativo chinez, acompanhado dos
membros da sua comitiva, percor-
re actualmentc a Europa com o
objectivo ds conhecer as varias
capitães.

Em entrevista exclusiva conce-
dida á "United Press", o sr. Sun
Fo fez as seguintes declarações:

— "A China não tenciona ren-
der-se, pelo contrario, combaterá
até o fim e para isso, tem tudo em
ordem. Nosso exercito está bem
equipado e lembro que grandes
encommendas do material de guer-
ra foram recentemente feitas no
estrangeiro. Essas encommendas
naturalmente não desequilibram o
orçamento chinez, o qual está em
perfeito equilíbrio, como o decla-
rou o ministro das Finanças da
China recentemente, em commu-
nicado especial. O chinez é um
povo trabalhador e não se deixara
desencorajar pela guerra que, d»
maneira tão galante, é chamada
de conflicto.

Unia longa luta não nos arrul-
nara e o pessimismo suscitado pela
causa chineza deve ser qualifica-
do de ridículo, visto como estamos
decididos a fazer tudo o que esti-
ver ao nosso alcance. Nas presen.
tes circumstancias não me é dado
dizer qualqiier coisa sobre a poli-
tica que adoptamos relativam<^l%,,
aos negócios financeiros e eco-
nomicos. Tomamos, evidentemen-
te, todas as precauções possíveis
para evitar desordens econômicas
e financeiras. Tanto quanto sei,
não serei nomeado ministro do
meu paiz em Moscou. Quanto á
missão que desempenho na Euro-
pa, nada posso adeantar porquan-
to a sua natureza é secreta e os
seus movimentos ainda não foram
planejados."

O sr. Sun Fo, acompanhado do
embaixador da China em Londres,
8r. Tai Hsi devo partir hoje ou
amanhã com destino á capital bri-
tannica afim de iniciar as con-
versações decorrentes da sua mis-
são. Os demais representantes
chinezes, que ora se acham em
Amsterdam, seguirão para os res-
pectivos postos.
A PUBLICAÇÃO DAS DECISÕES
DA CONFEItENOlA IMPERIAL

TOKIO, 15 (U. P.) — O gabl-
nete annunciou que o communi-
cado sobre as decisões tomadas
pela Conferência Imperial será
publicado âs 12 horas de amanhã
(hora local), nada sendo revelado
antes desse prazo.

NOVOS EMBAIXADORES
TOKIO, 15 (U. P.) — A Agen-
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ra será a primeira reunião do
sr. Chamberlain com o chefe
irlandez, que provavelmente fez
mais esforços do que qualquer
outro em tempos modernos para
quebrar os laços constitucionaes
entre a Irlanda e Grã Brota-1
nha. Essa conferência será,]
também, o primeiro entendi-
mento directo sobre paz, de&d<»
que se verificou o fracasso das
negociações e foi iniciada a
guerra commercial em 1932, por
ter o sr. De Valera retido cinco
milhões de libras esterlinas de
impostos territoriaes e outros
pagamentos devidos á Grã Bre-
tanha.

Depois de serem recebidos na
Estação de Euston pelo sr. Me
Donald, representantes do go-

0 padre soffreu uma qué-
da ua residência

Foi soecorrido hontem á noi-
te, no posto central da Assis-
tencia, o padre João Bugriothi,
italiano de 52 annos de idade,
residente á rua Clapp n. 52,
que fora victima de uma qué-
da em sua residência, rece-
bendo em conseqüência, um
ferimento no frontal-

Depois dos necessários cura-
tivos, o sacerdote retirou-se
para o seu domicilio-

Communistas mexicanos
assaltam uma igreja

MÉXICO, 15 (United Prtss)
— O Jornal "Universal" ín-
forma de Vera Cruz que 50
jovens communistas assalta-
iam a Igreja de Christo, dis-
parando tiros de pistoia e
empunhando cacetes, tendo
expulsado cincoenta catholi-
cos que se encontravam no
interior da igreja.

O templo foi incendiado.
Um dos communistas recebeu
graves ferimentos em conse-
quencia de uma unhalada.

Os catholicos ainda na 4.°
íeira ultima haviam sido re-
integrados na osse da igreja,
que na época das perseguições
religiosas havia sido confisca-
da e entregue ao culto schis-
matico.

verno britannico e pelo Alto
Commissario John W. Dulanty,
a delegação irlandeza seguiu ds
automóvel para o Piccadniy
Hotel, que fica do outro lado
da rua em frente ao escripto-
rio do sr. Dulanty. Não ha
compromissos officiaes marca-
dos até ao almoço que será,
realizado na segunda-feira no
numero 11, de Downing Street.

As conversações devem abran-
ger todos os pontos das rela-
ções anglo-irlandezas,, esperan-
cio-se, entretanto, que as mes-
mas serão resolvidas sob quatro
denominações principaes: Defe-
sa, Partilha, Commercio e Annui-
dades tesritoriaes. Tanto para
a Grã Bretanha, como para a
Irlanda a questão da defesa tor-
nou-se urgente. O Estado Li-
vre da Irlanda mantém um pe-
queno exercito de voluntários de
sete mil homens, tem vinte e
cinco acroplanos, mas não dis
põe de marinha de Guerra. O
sr. De Valera já por diversas
vezes no passado tenha decla-
rado que o Estado Livre da Ir-
ianda nunca permittiria que o

mesmo se tornasse uma bn?-!
para um ataque hostil contra
a Grã Bretanha, a pequenez das
forças de defesa faz com noa
exista oma ameaça permanente,
no lado do oeste da Grã Bre-
tanha, tornando provavelmente
necessário que, por precaução,
se verifique nova oecupação mi-
litar por parte da Grã Breta-
nha, no caso desta se ver en-
volvida numa guerra, mesmo
que o Estado Livre se conserv*
benevolamente neutro.
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A questão da partilha, ao qu»
se espera, será das mais mu-!
cadas, podendo oceasionar «
fracasso das negociações dentro
de quarenta e oito horas, se t
sr. De Valera insistir em oue
se deve pôr um termo ao caso
da partilha, antes de ser feii»
qualquer accordo politico.

As ultimas duas questões d«
commercio e annuidades territo-
riaes estão estreitamente liga-
das, porquanto h guerra com-
mercial resultou da retendo d«
annuidades, entretanto, ha indi-

cações de que ambas as v,altf;*<
tentarão negociar um amplo
pacto commercial, removeivlo os
impostos penaes creados como
saneções na guerra commer.ial,
o que causou enormes prejuízo»
a ambos os paizes.

Renêe Marcelle Victoire, amante do bandido francês Roger Million, que parece
estar também implicada non assassinio* praticados por George Weidmantu A

photographia mostra-a cm companlüa do seu advonado llenri Jerautl

Por POUCO DINHEIRO — quasi nada. . . é fa-
cil adquirir agora TAPETES MODERNOS, MO-
VEIS E NOVIDADES para PRESENTES ÚTEIS

por preços INDISCUTÍVEIS, na nossa
GRANDE VENDA ESPFCV r
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a casa que impõe confiança
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COMMUNICA QUE
TODAS ÁS SEGUNDAS

FEIRAS
ABRIRÁ SOMENTE ÁS

14 HORAS

Exiraarale prscirio a
estado de saude do f âti
Algumas centenas de pessoas que foram recebidas
em audiência no Vaticano notaram que o Santo Padre

encontra-se excessivamente fraco

¦saEsa-r
__ sm

m\\

s marítimos têm
direito s férias
espondendo ao Syndicato dos Armadores, ,o minis-
o do Wabalho declarou que a lei é constitucional
.' ji . *...\-ivn *r»*t«tv»íi'n*-!.*nt"J>

O directofr geral do Expediente
do Minlste/rlo do Trabalho dirigiu,
hontem, sfio presidente do Syndt-
cato dos ./Armadores Naclonaes o se-
gxünte,-*'ofício, relativo ás férias
•/ojtío tôm direito os .Marítimos, I

' "Sr. presiâente —• (iíumprind'
despacho exarado pelo Sr. minis-
tro. a 5 do mez corrente, no pro- I
cesso concernente ao officio n.
829I37, de 9 de. dezembro ultimo,
em que solicitaes esclarecimentos
sobre1 o critério que, em face do ar.
tigo 137, alínea "e" da nova Cons-
tltuiçáo, se deverá observar na
execução áo regulamento annexo
eo decreto n. 2.038, de 13 de ou-
tubro de 1937. que se occupa da
euncessac de férias aos trlpulan-
tes das embarcações nacionaes, re-
metto vos. na Inclusa cópia, o pa-
tecer emlttido a respeito pelo con-
eultor Jurídico deste ministério,
o qual demonstra que náo ha mo-
tivo para se considerar o citado ie-
gulamento lrcompatlvel com os
termos da nova disposição consti-
tucional.

E* o éeç-M-tte o parecer do con.
«uítor Juridico a que se refere o
oííicio.

"Consulta o Syndicato dos Ar-
jnadores Nacionaes sobre a duvida.
mm que estAo oa seus associados,
tam lace do texto da nova Cons-
¦tttulçlio, que condiciona a conces-
¦So de licença remunerada (fa-
rias) & condição de trabalho
¦"ininterrupto" (art. 137, letra e);
quando a lei de férias dos mari.
timos, que é o Dec. 3.038 de 13
de outubro de 1937, regula as fA-
ria* dos referidos trabalhadores
•era a exigenela daquella condição
de trabalho "lnlnterupto". Pa-
rece ao syndicato consulente que"ex-vi" do art. 183, os dispositi-
•vos do "Dee. 3.038 que, estão em
contradição com o art. 137, letra
"e". da Constituição, foram revo.
fados.

Káo «reio que haja Incompatl-
bilidade entre o Dec. 2.038 e o
texto constitucional relativo a lé-
rias. O conceito de. "trabalho inln-
terrupto", tal como está na Cons-
tltuiçáo, náo pode ser entendido
de um modo arsoluto e literal:
ha de Ber entendido no sentido re.
latlvo que lhe tem sido dado pela
nossa legislação social e pela Ju-
rlsprudencla respectiva. Trabalho
Ininterrupto não quer dizer, oara
o effeito d» aquisição do direito a
férias, trabalho continuo, sem ln-
tennlttencias durante os 365 dias
do anno. Dose mezes de trabalho
ininterrupto nâo significa doze

mezes de trabalho permanente,
continuo, sem trégua, durante «sta

periodo de tempo.
Não é assim no regulamento

de férias do trabalho commercial
0 bancário (Dec. 23.103, art i").
Nfio é assim no regulamento do
feria.-; do trabalho industrial (Dec.
23.7638, art. 8o. De modo que este
conceito relativista do traulho
Ininterrupto náo pode deixar de
ser da lei de férias dos .imrlH-
mos _ c. não se pode concluir que
a Constituição, ao referir-se no
"trabalho lnlnterupto", quizesse
modificar esta conceituaçâo tra-
ciiclonal.

Parece, pois, que náo ha motivo
para que se considere incompatl-
vel com os termos do art. 137
letra "e" da Constituição o regu-
mento das férias no trabalho ma.
rltimo, baixado com o Dec. 2.033 "

CIDADE DO VATICANO, 15 — j
(RALPH FORTE, correspondente
da UNITED PRESS). — Com o
semblante estranhamente palltdo,
fraco e denotando extrema fadiga.
Sua Santidade o Papa Pio XI, rc-
cebeu em audiência hojo 110 pares
de recem-casados, 350 estudantes
do Instituto "San Felipe Neri" de
Roma, dezenas de prelados e a cor.
respondente da "United Press".

A audiência durou apenas dez
minutos exac.tos, tornando-se cvl-
dente ás pessoas que consesulram
collocar-se mal*- próximo do thro-
no e observar a apparencia do
Papa, que ns condições de Sua
Snntidade são extremamente deli-
cutlas e que a continua viRÜancla
do sen medico assistente, dr. Ml-
lanl, é ivmplamcnte justificada."Coro -que se retiraram da Sala
dus Bênçãos, numerosos estudan-
tes rommentaram:

 "Nunca Imaginei que. o Papa
JA estivesse tfto fraco."

A ultima vez em que o corre»-
pondente da "United Press" viu o
Summo Pontífice, elle deixava a
sua residência de verSo em Cas-
tèlftandolfo para voltar ao Vatt-
cano.

Hoje, elle viu novamente o Papa,
de uma distancia Inferior a dea*
jardas e pôde observar com a
maior attenção todos os gestos de
Sua Santidade. O globo luminoso
suspenso sobre o pállio multo fa-
cllltou a eua observaç&o No curto
espaço de dois mezes e melo a ap-
parencla do Papa mudou surpre-
hendenteinente e o seu estado de
saude jamais pareceu tão preca-
rio.

A*s 13 horas e cinco minutos o
Papa deu entrada na sala condu-
zido na cadeira, gestatorla. Nao
respondeu ás saudações dos pre-
sentes com o seu habitual sorriso
e o acceno da mfto direita.

Toda a cerèmonia foi apressada
o mais possível. O Papa deu cinco
passos vaclllantes até atingir o
throno onde se sentou, auxiliado
pelo seu secretario particular,
monsenhor Dlego Venlci.

Logo depois começou a falar em
voz quasi imperceptível. Da peque-

na distancia cm que se acha»** o
correspondente da "United Press ,
elle pôde apenas comprehender
tres palavras em dez. O instru-
ctor dos estudantes recommendou»
lhes o maior silencio.

Monsenhor Venicl e monsennoi
Alberto Nella, juntos do throno,
mostravam-se visivelmente appre-
hensivos. Em dado momento o se-

gundo fez um signal para o prlv
melro, pedindo-lhe que collocass*
uma almofada rubra sob os pés de
Sua Santidade, o que foi feito,
mas o papa. teve que faz»' varia*
tentativas em vâo ante» de pode»
collocar os pés sobre a mesma.

A face do Papa denotava extre.
ma pallldez e as suas rnHot*. tre»
miam continuamente. O annel
pontificai estava no dedo médio e
nfto uo Indicador, porque as mfto»
de Sua Santidade estavam dema»
sladamcnte atiladas. O pescoço e«-
tava Igualn-icnte multo fino de mo-
do que a golla branca lhe ficava
larga demais. Por varlas vezes o
Papa parecia procurar ar e res-
plrava com dlfflculdade.

A allocuçfto durou sete minuto»
e Aa 13 horas « 14 minutos Su*
Santidade encaminhou-se v*garo«
samente para a cadeira qne 161
Immediatamente erguida e levada
para fora da sala.

O Papa n&o se voltou antes de

passar pela porta nem respondeu
ás despedidas dos presentes.

Vermes! Cuidado na escolha ds Vermícida
PROTEJA A SAUDE DO SEU FILHINHO

Antes de dar um lombriguelro ao seu filhinho, pense nos perigos
a que pode expor a sua saude com a escolha de qualquer verml-
fugo, cujo effeito nfto se produz sem violentos abalos do organismo.

Preferindo, entretanto, o

HOMEOVERMIL
ficará tranqullla- porque a sua fórmula homeopatha age com suavi-
dade, operando a expulsão de todos os vermos sem nenhum damno.
HOMEOVERM1L é\ um afamado produeto dos Laboratórios Ho-
mcopnthas de De Faria & Cia., á rua de S&o José ».• 74 e rua

Archlas Cordeiro n.° 2-19.
 PHONE : 32.2247 — RIO

UM FAMOSO RETRATO
DE MAURÍCIO DE

DE NASSAU
Será offerecido ao go-
verno de Pernambuco
pelo ministro da Hollan-

da no Brasil
A bordo do "Raul Soares" se-

guirão no próximo dia 21, para
Pernambuco, o ministro Schuller
Tot Peursum e sua exma. esposa.

O illustre representante diplo-
matico da Hollanda, que ha muito
tempo desejava visitar o grande
Estado nordestino, offerecerá ao
governo da prospera unidade, um
famoso retrato de Maurício de
Nassau, o principe fcollande» a
quem Pernambuco deve os mais
assignnlados serviços.

Em Recife, onde serão reeebldos
official mente pelo interventor Aga-
memnon de Magalhães, o ministro
Peursum e sua exma, esposa serão
hospedes da municipalidade.

Modificações no systema de
ensino do Districto Federal

Os srs. Paulo de Assis Ribeiro e Mario
de Britto elaborarão o plano

Novas modificações s* annun-
ciam no systema de ensino fe-
deral e municipal. Afim de exa-
minarem o problema estiveram

rio da Educação do Districto Fe-
deral e o sr. Mario de Britto,
director do Departamento Nacio-
nal de Educaç&o, que trocaram

reunidos, hontem, no gabinete do i idéas sobre as directrizes a se-
sr. Gustavo Capanetna, o sr
Paulo de Assis Ribeiro, secreta-

Responsável pelo desvio
de 100 contos da 2.a C. R.
Decretada a prisão preventiva do te-

nente Enir de Alencar Moura
O Conselho Especial de Jus-

tica s'èrteado para Processar e

boorTou-SB, hoiitem, o
exercicio financeiro

de 1937
Grande, o movimento
nas repartições do Mi-

nisterio da Fazenda
Encerrou-se hontem, o

exercicio financeiro de 1937,
tendo sido, por esse motivo,
Intenso o movimento nas va-
rias repartições do Ministério
da Fazenda*

O expediente de algumas

julgar o 2° tenente de adm.
Enir de Alencar Moura, de-
cretou hontem, de accordo
com o pedido do encarregado
do rer-pective inquérito poli-
ciai militar, por unanimidade
de votos, a prisão preventiva
do aceusado.

A esse officia) é imputado o
desvio de «erca de 100 contos
de réis recebidos dos cofres
da Directoria de Fundos do
Exercito e que eram destina-
dos ao pagamento do pes-soal
da 2." Circumscripção de Re-
crutamento, de Nictheroy.

das referidas repartições foi
prorogado, afim de que pu-
dessem ser attendidas todas
as pessoas interessadas.

rem adoptadas no novo systema
em estudos. Os srs. Paulo de
Assis Ribeiro e Mario de
Britto elaborarão de commum
accordo o plano das modifica-
ções a serem adoptadas. Desde
já, porém, ficou assentado qu*
desaparecerá a duplicidade de
orientação e fiscalização do en-
sino no Districto Federal, ficao-
do uma e outra entregues á ad-
miiústraçao da municipalidade
após a reorganização do Distri-
rto, a ser effectuada até 22 de
março próximo,

Soffreu uma queda na sede
da "Bola Preta"

o infeliz encerador foi
hosp:talizado

Quando hontem, á noite, traba-
lhava na ornamentarão do salão
de baile do "Cordão da Bola Pre-
ta", á rua Álvaro Alvim n. 28, 6.*"
andar, o encerador Antenor José
Castro, de 55 annos, casado e mo-
rador 4 rua da Capella n. 0, foi
victima de uma queda, soffrendo
em conseqüência, luxação do bra-
ço esquerdo com secção do tendão.

Trrnsportado para o Posto Cen-
trai de Assistência o infeliz ence-
rador, depois dos soecorros de ur-
gencia, foi internado no H. P- S.

A cobrança do imposto de
industrias e profissões

Será feita, sem multa de

1 a 28 de fevereiro

próximo
A Recebedoria do Districto

/ Federal previne aos Interes-
sados que procederá» de 1 a 28
de fevereiro próximo, á co-
branca, sem multa, do impôs-
to de industria e profissão
relativo ao primeiro semestre
do exercicio de 1938. o referi-
do imposto, não pago no pra-
zo acima alludido, incorrerá
na. multa de 10°|°.

Isentas de taxas portua-
rias as mercadorias des-
tinadas á Exposição do

Estado de S. Paulo
O ministro da Viação concedeu

á Companhia Docas de Santos a
autorização solicitada relativamen-
te á isenção de taxas portuárias
para os materiacs e mercadorias
destinadas ao pavilhão italiano, na
exposição organizada pelo Estado
de S. Paulo.

3 ^^ ^m\ Mm* 9&> mm •• mm ^t ^^^^^^^^m

^••WI WÈ*\ MaKMm\ ^B^ PP^HIP^QR^nli H ' ^^

B:li'< ilÜHMiHitM Hl KSB& 1

Tâ&í, do* ftiitietftaeá catouteitiücoé
que teâHOt» n mva &OÁOM deJf}M

La no 
"nho 

do «Sovei moderno! Um carro grande e luxuosa mo».**^ *?]£,
lera no «wnnu «¦¦ . 

Ausentes bero espaçosos e excellentement» almofiadadoa-'

^W%t»*?45de£^ qualidado- Uto é algum» eou»

éoZ SErióf p£=/2fíSf no Lo esterio* ondo « destaca • «tístí» . «lida gsad.

de seu radiado». ^

FORÇA-O Graham n3o ee Bmtta «n-tamrerct» á befle« d« 
f^%^.^%E^j

SrSf: SStílíBSircaarroíLRSoe9oae contudo iSo «obedientes-, que é um
I jfi AAL, ™ àl-os o dia inteiro. Isto para não falar na sc-jurança quo «prescrita •

«xiste, hoje, no mercade*

ECONOMIA-O GRAHAM de 1938 nSo tem qcto -pretendeF" te» a sopmrnrria. m
e t U v* u 11• n " "vou 

tei.aí por doas cezes vem «endo reconhecido o campeão de

ÊonS dPo°uSJm ESK"íiS ímf dua8 «xes o primeiro lugar has ****»«*

rfdTs de Gilmore-Yosemife- Tem a seu credito o record oliicial de economia de 2o.«

Slhi pSdJ3E ÍTS-Iin.» Assim, pois. o novo Graham de 
jmf 

om «.tomove! tao

Seantodo cia es^lo e faBCoionamcn^ qpz, pa» appm». e preciso «1k>I

nufma Hora Sporilva

O Fluminens trium
phou com difficuSdaae
Tres a um,a contagem do jogo de hontem

Poi eom grande dlfflculdade
que o Fluminense trtumphou hon
tem á, noite.

Actuando com multo enthusias-
mo, o quadro da Portugueza lo-
giou equilibrar a partida com

nerottl; Novamuel, Romualdo, Gal-
lego, Jayme e Bituca.

O JOGO
O Fluminense inicia áa 21.38

horas e ataca. Ha uma falta peitu
da área, que Hercules bate sem re

mou eautllbrar a paruaa tu», ua. uicn, mu= «v-— ,
cSMcoTri. ?ode-BePdlzer que o .ultudo. AUcsi«.Por «guez eGa

triumpho foi conquUtado gra?as
a classe maior dos tricolores, qua
novamente não confirmaram a
actuação magnífica feita contra o
America.

OS QUADROS
Inicialmente o» quadros actua-

ram assim:
FLUMINENSE — Nascimento;

Ernesto e Machado; Santamir^a,
Brant e Guimarães; Orlandlnho,
Romeu, Sandro, Tlm e Hercule-*.

PORTUGUEZA — Onça; New»
ton e Oswaldo; Bloró, Néco e Ve-

A NOVA MARAVILHA DA SCIENCIA
Com o VIRILASE, » nova maravilha da sciencia, n&o h»

velhice, nem Impotência : VIRII-ASE è o mais Intimo amigo de

todos os easaes felUes. -__,„
Estudos acurados sobre a Vitamina E (Vitamina d* repro-

ducção de Evans) provaram que

í-sS&O NOVO

lego recebendo centro de Novamuel
assignala ás 21.41 horas, o primei-
ro ponto do Portugueza.

Os "lusos" atacam com grande
enthusiasmo e Nascimento faz duas
boas defesas. Resccionam os tri-
colores Hercules se apodera da
bola e 

'centra. 
Sandro impede que

Onça intervenha, consignando de
cabeça o empate. Pormanecem os
tricolores no ataque e Nelson com
mette falta. Brant cobVa e Tim
de cabeça assignala o 2." goal tri-
color.

Nascimento intervém fracamen*
te, mandando a comer. O Portu-
Kueza ataca bastante e o arco tri-

color periga. O Fluminense volta
a dominar e quasi Sandro augmen-
ta Onça c substituído por Arman-
do' O Fluminense está actuando
melhor mas o Portugueza age vio».

lentamente. O jogo decae bastan-
te è no ultimo minuto dessa pna-
se, Orlandinho recebe e sozinho,
frente ao arco, atira na trave.

A'S 22 31 o Portugueza reinicia,
cabendo 

'porém 
ao Fluminense o

primeiro avanço. O Portugueza res-

ponde immediatamente e Novamuel
atira fora. Hercules escapa e per-
de boa opportunidade. Novamuel
em impedimento prejudica o avan-

ço dos seus. Duas vezes Hercules

perde, atirando fora.

O Fluminense domina, mas na-
da consegue dada a imprecisão de
seus avantes. Nascimento abati-
dona o arco numa sltuaiçao dli
flcil e Machado salva. Logo a se-
tmlr Sandro perde soslnho ír*?n-
te ao arco. Bltuoa dá á Jayme que
escapa. Intervindo Machado A
torcida reclama penalty mas *-•

juiz nada marca. A Portug***-«-*a
persegue tenazmente o empate e
Nascimento age bem. Aos trinta
e tres minutos de Jogo, Hercules
depois de uma Jogada sensacional
consegue o 3° ponto tricolor.

O ponta tricolor se apoderan-

do do couro evita quatro adv*?-.
sr.rios e encaixa magnlíicam«mte

O Fluminense domina nos ultl.
mos minutos e nada mais couío**

gue. Termina o prelio com o tfl«
umpho tricolor pelo score da tres
a um.

A PRELIMINAR
Em prosegulmento ao campeo-

nato de amadores, Flamengo *
Portugueza .-jogaram na parada
preliminar Foi um Jogo mov .eu-
tado que terminou com a vicrtorla
dos "lusos" pslo seora de 4 & 3*

A FUNDAÇÃO DA
CIDADE

Commemorando-se no pro1*!»»
dia 20 do corrente, a data da fun?
dação da cidade, a Associação Ca-
rioca, com sede 4 travessa do On-
vidor n, 14, fará realizar, ás 14
horas desse dia, junto ao marco
existente na fortaleza de S. Joio,
na Urc», antigo Morro cara de Câo;
uma brilhante solemnidade.

1
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HEMORROIDAS
"PHILANOL", em Ô dias, cura radicalmente, recente ou antiga,

noite, durante seis dias seguidos.

Na. boas drogaria, do Bra.il. Neste Estado: Baruel e outra..

nos animaes delia privados s«J
apresentavam os mala variados
distúrbios quanto A vitalidade
sexual. Tanto nos machos como
nas fêmeas.

VIRILASK, resultado da ex-
tracção ehlmlca e biológica-
mente estudada do oleo de em-
hrlao do trigo e do milho ama-
rejlo, com o complemento da
"Carynanthe Iohlombe", flcoi»
sendo, sem contestaçfto e com
experiências p*obatlvas. o pre-
parada mundialmente Indicado
para a fraqueia genltal, paro
a Impotência, qualquer que seja
a sua arlgem ou causa, pois

que a impotência n/U» é somente uma "doença", mas, e quasi sem-

pre, uma pcrturbac&o geral do systema nervoso on uma conse.

quencia de enfraquecimentos orgânicos.
VIR1LASE pódc e deve ser tomado por moços e velhos, ho-

mens o mulheres, como renovador de suas funeções genltaes e

ToTlL rev.gor«dor de organismos debilitado». VlBILASF-, como «je

observa na sua composição, nfto * um «excitante ««"««•»»•»:

trazendo a condlçào de maior abatimento após ••<¦<•>•< .™*™b«"
é "medicamento". VIRILASE 6 "tratamente". V1RILASE ó cura .

VIRILASE fc NOVO SOI. PARA NOVA VIDA.
VIR1LA8E encontra-se á venda nas principaes pharmacias e

drogarias do Brasil. .,»..»*.« r-AiYA
Literatura, Informações e pedido. : F. VIEIRA - CAI-XA

POSTAL 3117 — Rio. ii

Envie-nos, lioje mesmo, a soa Assignatura!
AO DIÁRIO DE NOTICIAS.

Rua da Constituição, 11 — Rio de Janeiro

Janto encontrarão a importância de $000

para pagamento de uma assignatura do DIÁRIO DE NO-

TICIAS por um a começar do dia da primeira

expedição.

® «
As assignaturas come. I
çam em qualquer dia I

Brasil e Portugal
Anno .... RHM»
Semestre . . . 30*000
Trimestre. . . 1M0O0

<íi -®

Liata 
[Some ... ,
Rua
Localidade
Lslado . .

N°
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eriRciMl de Icipi- Meu»
FEIRA GERAL; 6, A 11 DE MARÇO
GRANDE FEIRA TECHNICA; 6 A 14 DE MARÇO
Prospectos e informações pelo Delegado Official para o

Brasil, Rio de Janeiro, Av. RIO BRANCO, 69, Caixa
Postal 1597. — Tel. 23-6211

News iu Engiish
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Conforme estava annunciado,
teve logar hontem. ás 14 horas,
a inauguração do "Banco Auto-
castro", novel sociedade de cre-
dito rjue se destina principal-
mente ao financiamento de tilu-
fos de automóveis, modelada nas

suas congêneres americanas.
Ao acto inaugural, que teve

| logar em sua sede á rua dos
Inválidos, 123, compareceu
grande numero de convidados,
aos quaes foi servido um "cock-
tail" e refrescos. A nossa gra*

ra reiii-
larizar a sua sltoado

vura mostra um flagrante da
inauguração, vendo-se os seus
directores srs. Attila Castro e
José Felizola Zucarino, entro
amigos e convidados presentes.

Portaria do chefe de Policia sobre a permanência
irregular de estrangeiros no paiz

U capitão Filinto Muller bai-
gou, hontem. a seguinte porta-
ria, relativa ao repatriamento
de estrangeiros que permanecem
no paiz em situação irregular:

"Aos estrangeiros que se en-
contrarem irregularmente no
paiz, fica concedido o prazo d<>
sessenta dias a contar da pre-
Eente data para que deixem o
território nacional. O dr. Dul-
cidio Gonçalves, 3o delegado au-
xiliar, investido dos poderes quo
lhe foram concedidos pela porta*
ria n. 3.593, de 25 de outubro
do anno findo, processará depois
todos os estrangeiros que se en-

ALVES L,vr"SCü"*
n'"H!H FiS,Iff_-> Rlaes e aca*

demlcos. Soa do Ouvidor n." I6t»

contrem irregularmente em ter-
ritorio nacional, de accordo com
o paragrapho acima, devendo os
alludidos processos serem enca-
minhados a esta chefia".

Commissão de Efficien-
cia do Ministério da

Fazenda >
Foi designado para presidente

da Commissão de Efficiencia do
Ministério da Fazenda, o sr.
Álvaro Dantas Carrilho, director
das Rendas- Internas do The-
souro. Para vice-presidente da
mesma Commissão, foi escolhi-
do o sr. Mansueto Bernardi, di-
rector da Casa da Moeda.

SIDENT
UM RADIO PERFEITO EM SONORIDADE

MUITO SELECT1V0

VENDEMOS A PRAZO, SEM FIADOR
DAMOS GARANTIAS SÓLIDAS

ClSll YOLNU i
Rua Uruguayana, 145

I
CLINICA »E OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA

DR. CAPISTRANO PEREIRA
DOCENTE e laureado com MEDALHA DE OURO da Faculdade
de Medicina. - AI.CINDO GUANABARA. 15 - A, 6." andar.
_:_:_ Telephone: 22-8868. Das 2 às 7. — Ros.: 26*4477. —:—:— i

Companhia Cantareira
l Viação Fluminense

BARCAS DE PAQUETÁ, AOS DOMINGOS
Com approvação da Prefeitura do Districto Federal o

CTibarque de passageiros, aos domingos, a começar de 16 do
corrente, será limitado á lotação das barcas, em cada via-
gem. entre Rio e Paquetá, e vice-versa.

A Companhia espera que esta providencia, de força
maior, que foi impcllida a tomar para evitar os inconve-
nientes dos excessos de lotação das barcas, será compre*
hendida pelo publico.

HORÁRIO DAS BARCAS
PARTIDAS DO RIO: — ?b.l5' — 9h.30' — 12h.00' -—

;4I,.00' — 17h.30' — 20h.20'.
PARTIDAS DE PAQUETÁ': — 7h.OO' — 9h.l5* — llh.OO'

Hli.00' -- Hih.OO' — 19h.l5*.
Kio de Janeiro, 15 dc Janeiro de 193.S.

X ADMINISTRAÇÃO

Quiz atirar á lagoa Rodri-
go de Freitas o cadáver

do filho
O Hospital Miguel Couto soe-

correu hontem a domestica Wal-
déa Lodessa, de 22 annos, natu-
ral tle Campos e domiciliada á rua
Itapemirim sem numero, a cuiol
havia sido accommettida de forte
tiemorraghla interna.

Waldéa que compareceu áquel.
Ie estabelecimento em compa»iiila
de uma amiga e sobraçava um pe-
queno embrulho, contou o seg*"in-
te:

Estando sosinha em sua ""«si-
dencia, na noite de ante-hontem,
dera á luz a uma creança. que
morrera pouco depois. Sentindo-
se mal, pela manhã resolveu ir a-i
hospital afim de tratar-se, tendo
antes feito um embrulho da croan-
ça recém-nascida. Esse embrulho
era, Justamente, aquelle que cnn.
duzla.

Immedlatamente o medico de
serviço mandou internal-a na ma*
ternidade. dando sciencia do fa-
cto ao commtssnrio Fernandes, 3o
1" districto policial.

Esta autoridade apurou que <Val.
riéa, em caminho para o H. P. C,
nulz atirar á logôa Rodrigo de
Freitas o cadáver do filho, o que
só nfto fez por motivo da lnt<*r-
vcnrião da amiga que a acompa-
nhou.

O corpo da creancinha foi Inn-
tem mesmo removido para o ne
croterio do Instituto Medico Le-
gal.

HIGHLIGHTS OF SHORT-WAVE RADIO PROGRAMS
Sunday, January 16

i:00 p.m.

7:30 p.m.

8:00 p.m.

Jeanette MacDonald, soprano
CSouth American direction)
Phil Baker, comedlan, and
variety Show
(European direction!

Symphony Concert

New York W2XE 17,760 — 16.8

- Hollywood (*)
New York ....

— New York (•¥)
Boston — W1XK

W2XE — 17.760 — 16.8

— 9,570 — 31.3
8:30 p.m»—"Eearaches of 1933" with Harry

Conn, comedian
(South American direction)

9:00 p.m. — "Sunday Evening Hour"
(.*",) City in which program originatea.
9:30 p.m. — American Álbum of Famlli»

Music ,

10:30 p.m. — "Headlines and Byllnes," ne-ws
review
(South American direction)

12:00 mldnight — Eddie Varzos* Orchestra

New York — W2XE
New Yorlt — "\V2XE 17.760

17.760
16.8
1«.8

New York (%.)
Schenectady . .

New York
Pittsburgh

W2&AF — 9,530 — 31.4

W2XE
W8XK

17,760 — 16.8
6,140 — 48.8

Monday* January 17
7:00 p.m. — Argentine Hour

(South American direction)
7:30 p.m. — Modern Radio Course
7:45 p.m. — Boake Carter, new-i

(South American direction)

8:30 p.m. — Comedy and Revue
9:00 D.m. — "Theatre of the Air" witlv

Hollywood Stars
(South American direction)

10:30 p.m. — "Brave New World," drama of
South America
(South American direction)

10:45 p.m. — Programs from Networks
(South American direction)

12:05 a.m. — Dance Orchestra
12:15 a.m. — New Penn Orchestra
12:30 a.m. — Lang Thompson's Orchestra

New York . „ „
Boston ....

Phiiadelphia. (#>
New York . . .

Phiiadelphia . .

— Hollywood (#)
New York . .

W3XAL — 17,780
W1XAL — 6,040

16.9
49.6

W2XE — 17,760 — 16.8
W3XAU — 0,000 — 49.5

W2XE

New York — W2XE

New York ..... — W3XAL
Chicago — W9XF
Pittsburgh — W8XK
Pittsburgh — WSXK

17,760 — 16.8

17,760 — 16.8

6,100 — 49.1
6,100 — 49.1
6,140 — 48.8
6,140 — 48.8

OS MELHORES INSTITUTOS

GTWUSIO METHOPOUTAHO
INSPECÇÃO PERMANENTE

R. Dias da Cruz, 241 - Meyer - Tel.: 29-3295
Cursos Secundário e Primário para ambos os sexos
CURSO DE FÉRIAS GRATUITO para os candidatos t,

exames de Admissão em Fevereiro.
Acceltam-se GUIAS DF, TRANSFERENCIA para toda» a»

do CURSO GYMNASIAL.

ESCOLA BRASILEIRA DE PAQUETÁ'
Internaton preferidos para a educaçSo Integra! de menino, j
ninas, separados, no centro de frondosos parque», á beira-
Informações: Rua da ConstltulçAo, 33-3.° Telephone:

Das 2 ás 4. Colônia de Féria*, no verôo
2!

vínumr -¦

¦Ma-**t**w«WB^««W"i^''*************************************'" ****—»a*B

COLLEGIO PAULA FREITAs
io. *'-*A
o labor f

roverno).  Bua Haddock Lobo
•ÍII annos de proveitoso I:(Sob fiscalização do

Phone 28-0358
Estão funecionando as aulas para o exime cie admissão, em feve-
reiro próximo (2.» época). — Internato, Semi-intern.V.o e Externa-
to. — Reabertura das aulas, para todas os cursos, no dia l.« o*

fevereiro. — Professores seleecionados,

ADMISSÃO AO CURSO COMMERCIAL
ESCOLA* MODERNA DE COMMERCHÇ

20$000 nocturno  DiurnoV 25Ç008

RUA RAMALHO ORTIGAO, 20 — TEI,.: 22-V?766
wmteMtmmaaiàqaumma
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By T-<- UNITED PRESS

LOCAL NEWS
-¦-¦¥ Chief of Police Filinto Mui-,

ler today issued instructlons that
ali foreigners whose status in
Brasil ls not now legal must
s' aighten their passports out
withln 60 days. Deportation or-
ders will be suspended ;for this
period.

<\:>f. The Ministry of Educatlon

is studying a. program by which
teaching wiil be standardized
throughout all the schools of
Brasil.

>);¦¥ Reporta from Bahia today
said that Pra idetit Vargas would
vUit that sectlon of the natton
I June for the opennig of the
new port at Maceió.

UNITED STATES
WASHINGTON — Former am-

bassador to Germany William

AGGRESSÃO A BAIA
No restaurante da rua Sacadura

Cabral n. 219. discutiram aca
loradamente os Indivíduos Cae-
tano Ribeiro, de 32 annos de Ida-
de, solteiro, morador no Alber-rup
da Bôa Esnprnnca. Manoel José
de Jesu. de S-i ar>nos de !d<ide. ca-
sndo, residf-nte & rua Saccndura
Cabral n. 231 e um outro, des-
conhecido.

Em dado momento. Julgando-se
offendldo nor certa r»hrase nrofe-
rida por Caetano, Manoel abando-
nou os dois comnanhelros, -llr!
tlndo-se á sui residência. De lá
rcrrse-íou armado de uma garru-
rhn e ao defrontar-ne com o des
nffecto, desfechou-lhe um tiro, fe-
rlndo-o na perna esquerda.

A victima foi soeçorrida ne'a
Assistência e o criminoso pr"so e
autuado em flagrante pelo com.
missario Cezar, de dia ao 9o dis-
tricto policial.

Um vo© de duas horas no
apparelho de Stopani

Attendendo ao convite do avia-
dor Stopani, da Real Aviação Ita-
liana, o comandante Raul de Vlan-
na Bandeira, director geral de
Aeronáutica Naval, acompanhado
do commandante Álvaro Araulo.
aviador naval, voou hontem, por
espaço de duas horas, no appar-dhu
que realizou o "rald" Cadiz-Cara.
vellas".

O commandante Raul Bandeira,
a quem foi entregue a direcção do
apparelho, decolou do aeroporto
da Condor, fazendo varias evo-
tuções.

FOGÃO JUNKER
Grande exportação. Vendas a prestações

FOGÕES E AQUECEDORES A GAZ JUNKEJV
CONCERTOS E REFORMAS

Trocam-se novos por usados. Tels.: 22-1749 c 22-1712
OTTO SCHUBACK & CIA. LTDA.

Rua Republica do Peru, 56 (antiga Assembléa)

IP' 00$ .
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Dodd today said was "considera-
bly surprised" at the German pro-
test agai st hls recent speech cl-
•ing conditlona under Der Feu-
hrpr.

Dodd added he could not nnders-
tand Dieckhoffs failurc to reco-
gr.izo tho fundamental principie
of freedom of speech as applied in
Am-aica.

SAN FRANCISCO. — Former
'"resident Hoover today broadeast
an oulline of a American foreign-
affairs program bascd on "Ameri-

ca's traditional policy of peace and
preparedness".

NEW YORK — The stock mar-
ket closed ligher after a modera-
tely active day. Cotton was 2 to 3
hip-her.

WASHINGTON — President
Roosevelt today nominated Stanlej
Reed, solicitor-general, to beeome
a justice of the Supreme Court
replacing Justice Sutherland.

Incerteza no ntercaÉ
de títulos de Nova York
Os effeitos da projectada cooperação do presidente

Roosevelt com os indüstriaes

HOTEL
LONDRES
IRMÃOS MIRANDA

São Lourenço — Minas
Highly recomended to En-
glish and American families

NEW YORK, 15 (U. P.) —
No mercado de titulos observou-
se accentuada incerteza no de*
correr da semana, pois muitos
financeiros de Wall Street pro-
euravam definir o provável pia-
no de cooperação do presidente
Roosevelt com os indüstriaes, o
qual no momento actual é extre-
mamente confuso. Assim lem-
brava-se que o presidente con-
ferenciou com diverso**.- majrna-
tas dos negócios, indicando esse
facto desejo de cooperaqâo.
Em segundo logar o sr. Roose-

velt declarou-se favorável á eli-
minação de todas as companhias
cie serviços públicos, demons-
trando que o governo não desis
te de seus projectos em relação
a essas empresas.

0 processo do capitão
José Luiz Godolphim

Com o parecer do Procurador
Geral da Justiça Militar, foram
restituidos ao Supremo Tribunal
Militar vários processos, dentre os
quaes o em gráo de appellaçâo, a
que responde o capitão José Luiz
Goidophim.

O chefe do Ministério Publico
.Militar, discordando da decisão do
Conselho de Justiça que desclassi-
ficou o crime do art. 166 para o
167, é de parecer que a desclassi-
ficaç.lo não pode subsistir, pois o
dispoditivo em que foi aquelle of-
ficial incurso não pune o desfal-
que resultante de empréstimos,
mas a transacção em si mesma,
com o fito de prevenir o risco a
que ella sujeita os bens e dinhei-
ros do Estado.

A situação dos titulos c acçõti
virtualmente não experimentos
alteração. Os primeiros func:
eionaram com certa irregulati
dade.

As cotações da maioria do?
gêneros de consumo subiram,
attingindo a média de preço*
mais elevada desde novembro
do anno passado.

O dollar manteve-se sustenta
do particularmente em compa-
ração com o franco francez, qut
declinou em conseqüência d»,
crise ministerial.

O movimento dos negócios ai-]
cançou um nivel mais alto dc-l
vido ao rápido augmento da proJ
ducção de aço e de automóveis.!

Attenção!
Façam como nós. Segurem seus empregados e operários no

LLOYD INDUSTRIAL SUL-AMERICANO. Única Companhia de
Accidentes do Trabalho, no Bra sil, que possue Hospital próprio et-
pecializado desde 1925 !...

SEDE: — Avenida Rio Branco n. 20 — 2." andar.
SERVIÇOS MÉDICOS — Direção Technica do Dr. Mario

Jorgr de Carvalho.
HOSPITAL CENTRAL DE ACCIDENTADOS: — Rua do Re-

¦v.r.íe n. 154. ||

GREAT BRITAIN
LONDON. — Gales which at ti-

mes reached o0 miles and hour
swept the Brilish Isles today, cau-
sinp; at 1,-ast six deaths and sprea-
ding destruetion throughout the
tenitory.

LONDON. — The Foreign Ex-
change today rcBumed doalings in
milreis, suspinded sinc-í January
7, on an official sclling basis of
2 13/16.

LONDON ¦— The De Valera
party arrived at Euston Station
at 6 o'clock this atternoon. Actua]
initiation of the Anglo-lrish con-
versations will be made Monday.

OTHER COUNTRIES
MOSCOW — The Soviet today

announced it was ready to start
building up the strength of its
navy in vlew of the capitalist
powers' naval construetion. The
announcemenl intimated the start
of a naval race with Japan.

TOKYO — It was rediably fore-
cast here today that the staement
of the Imptrial Conference — to
be published at noon Sundky —
would recail Ambassador Kawa-
goe from China. Meantime it was
expected the Chinese embassador
to Japan, Hsuh-Sbih-Ying, would
return to China on his own lnitia-
tive, whereafter Japan would ex-
change representatives with the
Peking government.

LIMA — The Peruvlan boxlng
fednration toduy announced tha*
twelfth South American amatem
champlonshipa would start here
on Jnnuury -9, with Argentina,
Brasil, Cliik' and Uruguay, tn ad-
dltlon to Peru, pnrtleipntlng.

PAKIS — Despite the open op
posltion o( Socialista and Commu*
nlsta and only lukcwarm mijipor'
from the Radical Socialista. Bon-

Stezembach & Co. sueces-
res de Leclerc & Co.

Agentes Officiaes da Propriedade
Industrial

Rna trrugiinyana N." 87, 5.» andar
EDIFÍCIO ADRIATICA

Encarregam-so de contractar e
e promover o emprego do pro-cesso para colorir chapas metal,
"cas gravadas, privilegiado pelaPatente de Invenção N." 19.019

da qual sfto concessionários
IltSIAOS LEMMI.

massagista""
Mme. Santos, da Casa de SaúdeDr. Pedro Ernesto, registrada
na Saúde Publica — Massagens
em gernl, manuaes, electrlcas
para senhoras e cavalheiros emedloinnes para conservação daeutls; trabalho garantido paracmmagrectmento. Rua Evaristo
da Veiga, 83 — 6." andar, ap 607— Tel. : 42-4514.

net tonight continued his effortsto form an all-Radical cabinetHe will report definitely on hisabihty to drum Up support tomor-row noon. The Socialista doman-ded power for themselves as the
Pronr' gr°UP ,n tlU> "p°Pular

APARTMENT
To rent the whole 7th floor

Avenida Epitacio Pessoa 70,
(Lagoa Rodrigo de Freitas).
K-iccptlonnl iltimtlon, with
very gond vlew. 3 llvlng-rooms,

íl nmplc bedrooms, bath, kit-
eheit etc Inforinnllnns: lornl
or Sfto Clemente. 253, Phone:
-Ifl. 1077.

I
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INEDITORIAES
CURSO DE

PSYCHOLOGIA PRATICJ
Pelo dr. ArgoIIo, medict

Psychotherapista
vi

ALIMENTAÇÃO
O indivíduo que deseja augmí-i-*

tar a sua vitalidade, e desenvolve;-
a sua força nervosa ou, magnet.í
ca, deve aproveitar-se conscien.
temente dos alimentos que lnge*
re, para absorver-lhes toda a ener*
gia chimica proveniente da sua
digestão, transformando-a em for..
ça vital ou nervosa.

O homem civilizado em gera!
come muito, come mal e corne
erradamente.

E' assim que esses tres erros íe
alimentação causam a maioria Aza
doenças que dizimam a humanl*
dada.

A alimentação exaggeraila í
mal digerida pelo estomage « ir.-
testinos, produzindo as numerosai
doenças destes dois org;\os e ain
da mais, as intoxicações ou auto*
Intoxicações lentas, devido ás íe*(*
mentações Incompletas dos «"ü!»
mentos.

O dr. Nolrot escreveu: "Lm ía-
cto incontestave' é que o homem
civilizado come multo, e con.*ome
quasi sempre, sobretudo ei? n,vterlas animaes, multo mais* j' „,J0exige a manutenção de tc ^A natureza se contentf' ... pou-
co; em nossos hábitos ouclaea, o
appetite ê muitas vezes flctleto\

O dr. Louis Lucas escreveu: "Os
grandes comedores tendem a n*
tornar hypocondrlacos, lnconsclen-
tes, impotentes c idiotas".

O dr. Michand escreveu: "Que
reia viver até a velhice, permano*
cendo sempre sadios? sede sóbrios:
tal é a lei primordial em toda r
hygiene da velhice".

Mm fúnebres
Antônio Nogueira Peniáo

Engenheiro Civil
Paulo Nogueira Penid**
isenhora e filhos, Mari»
Cecilia de Castro Penido.
João Carlos Nogueira
Penido senhora e filhas,

Gilberto Moura Costa e se-
nhora. as famílias Penido. Pe-
nido Burnier, Penido Monteiro.
Affonso Celso. Gastão da
Cunha e Rezende Castro con-
vidam os seus parentes e ami
gos para a missa de sétimo
dia dc ANTONIO NOGUEIRA
PENIDO, que será rezada ás
10,"t0 horas, terça-feira, dia 18
na Igreja da Candelária

J O
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Questões hygienicas e humanitárias estudadas
pela S. D. N. em 1937

Publicamos, hoje, a terceira e,
ultima parte dos dados extrahidos
do Boletim quinzenal da Secção
de Informações do Secretariado da
Lijra das Nações, com o resumo
das principaes actividades do or-
scanismo dc Genebra do anno pas-
sario.

Asummula de hoje, que nos foi
tg;v.almente remettida pelo Servi-
ço de Imprensa do Ministério das
Relações Exteriores, refere-su. ás
questões de hygiene, do trafico de
ópio e de outras drogas nocivas
e aos problemas sociaes e humanl-
tarios.

VIII. — HYGIENE: — A Orga-
nização de Hygiene tem por obje-
ctivo essencial uma tarefa de uti-
Udade immediata para as collecti-
vidades publicas.

A Commissão da Habitação re-
digiu seu primeiro relatório sobre,
a hygiene das condições anihien-
tes 

' '(aquecimento. refrigeração,
ventilac.ão, humidade) e sobre a
luta contra o ruido.

T_m matéria de alimentação, os
estudos da organização de hvgie-
ne encaravam certo.- problemas,
ainda obscuros, da sciencia ali-
»ientar, e sobre a technica dos
Inquéritos necessários para divul-
gar os hábitos alimentares e o
estado de nutrição da população.

SEGUNDA SECÇÃO Rio, Domingo, 16 de Janeiro de 1938

sangueScena
num quarto de feoíeí
Tentou matar a esposa a facadas

e foi preso em flagrante

prendeu-se á fabricação clancles.
tina de estupefacientes, à üit-.m-
ção do Extremo Oriente e á organt-
éa-ção de uma Conferência para a
limitação e controle da cultura da
papoula do oplo. Os paires pro-
cU ctores, os paizes fabricantes de
drogas,, os monopolizadores do oplo
pariv fumar e os consumidores de.
clararam-se protnptos a partict-
par duma Conferência Internado-
nal nesse sentido.

X — QUESTÕES SOCIAES E
HUMANITÁRIAS. — Reuniu -se
em Bandocng. na Ilha de Java. de
dois a quinze de Fevereiro de :937
a Conferência das autoridades cen.
traes dos paizes do Oriente, que
concluiu um accordo sobre os me-
dldas de ordem pratica destiladas
a combater o trafico em zonas de-
terminadas do Oceano Indico e
do Oceano Pacifico.

A Liga das Nações occup.m-se
também, em 1937 com a questão
dos refugiados provenientes da Al-
lemanha, por meio do Inst.trto
Nansen e do Alto Commlssarwdo
comnetente

XI — COLLABORAÇÂO TECH.
NTCA ENTRE A LIGA DAS NA-
C<*iES E A CHINA. _ Desenvol-e-
ram-se as relações entre a China
e a Liga das Nações no plano ln-
telelctual e hv-WiIco, eme com
porta a constituição de turmas mo-

O auto cahiu no canal da
Alameda em Nictheroy

DUAS PESSOAS FERIDAS - COMO SE VERIFICOU 0 DESASTRE

Foi instituída uma consulta a VCjS, equipadas com os meios
eminentes peritos sobre a orlen
tação que deve ser dada ãs pe?-
quisas em matéria de educação
physica.

Reuniu-se em Bandoeng, na ilha
de Java, uma Conferência inter-
governamental dos paizes do Ori-en
te sobre a hygiene rural Fize-
ram-se representar treze paizes ou
colônias. A ordem do dia consta-
va da organização dos serviços
médicos e sanitários, do recen-
seamento rural, saneamento e d&
politica sanita.rin. da alimentação
« da luta contra certas doenças
do melo rural: Inpaludismo, pea-
te, tuberculose, pneumonia e le-
pra. As conclusões da Conferen-
cia mostram que o recenseamen-
to sanitário das populações rura.es
•do Oriente só será possível se se.
realizar obra, análoga nos doml.
nios da economia publica, da sócio-
logia, da agricultura e da educa-
çao.

Uma exposição européa da ha-
bltacão rural, organizada pelo Co-
mité de Hygiene da Sociedade das
Nações realizou-se, em 1937, na
Exposição Internacional de Pari?.
Treze paizes europeus ahi expu-
«eram planos e "maquettes" mo.->-
trando os resultados de seus ln-
queritos sobre a hygiene das ha-
bitações ruraes.

O Oomité Mixto de alimentação
proseguiu no estudo dos aspectos
nyglcnicos e econômicos da .tli-
mentaçáo. O relatório definitivo
do Comitê appareceu nas vésperas
da Assemblêa de 1937, sob o titulo
de "A Alimentação em suas re-
lações com a Hygiene.

IX — TRAFICO DO ÓPIO E
DE OUTRAS DROGAS NOCIVVS.
— O trabalho da Comissão do
oplo, no curso do anno passado,

clínicos e o material de urgência
necessários para prevenir e liml-
tnr ns epidemias, e soecorrer a oo-
oulncão civil e os refugiados. Tres
turmas desse gênero partiram pa
ra a China em 10 de Dezembio
de 1937, nfim de entrarem f.m
ac^íío.

XII — QUESTÕES ORÇAMEN-
TARIAS — A situação orçamenta-
ria da Llça das Nações foi =oll-
da no anno findo, permanecendo
intactas as reservas e mostrando-
se equilibradas as contas.

Atropelo iíor auto,
em Nictheroy

No Serviço de Promnto Soccor-
ro de Nlclíheroy foi medicado, hon.
tem, o cnmmerciniio Leonel Pln-
to. branco, com 23 annos de Ida-
de, morador Ã rua Gavião Pelxo-
to, n. 19S, que foi atropelado por
um automóvel na mesma rua, sof-
frenclo contusão no thorax.

^^pT^ii^tOT^^^^.'

Derrapando, a motocycleta
atirou o guarúa-civlt

ao chão
Quando hontem, á noite, dirigin-

do uma motocycleta, passava pela
Avenida Rio Branco, esquina da
rua de Santa Luzia, o guarda civil
Juracy Filho do Brasil, n. 333, de
26 annos, solteiro e morador á rua
do Lavradio n. 170, foi victima de
uma deri-apagem, sendo atirado no
solo. ,,

Em conscíiuencia, soffreu ene
ferimento no frontal e contusões
generalizadas.

A Assistência soecorreu-o.

O vendedor ambulante.
Wencesláu Pereira, de 23 an-1
nos de idade, residente á rua
Leopldina n. 84, na Piedade,
está ha um anno separado
de sua esposa, Irene Ribeiro
Pereira, de 19 annos, morado-
ra á rua do Lavradio n. 51.

Ha dias, Wencesláu resolveu
fazer as pazes com a mulher
e marcou um encontro para
hontem á tarde, no Hotel
Mundial, á rua Senador Eu-
zeblo n. 98, de propriedade
da senhora Maria Nazareth
Noronha.

Depois de algum tempo de
palestra, o casal que concer-

| tava os planos para viver jun-

FERIDOS
a bala

Os jogadores não attenderam á voz de prisão
.... i •-_ if.4«:i1n no ' -roer

to novamente, desaveiu-se e
Irene disse ao marido que
liia para Santos, uma vez que
elle não procurava fazel-a fe-
liz.

Enfurecido com a attitude
da mulher, o vendedor ambu-
lante ameaçou-a de morte e
como esta não acreditasse na
amea,ca, elle sacou de uma
afiadíi faca de sapateiro e
desfechou-lhe vários golpes.

Aos gritos da infeliz mu-
lher, aceudiram a dona do
hotel e o guarda civil 202, ciue
arrombaram a porta do quar-
to e encontraram-na toda»
ensangüentada. O aggressor
ainda de arma na mão- foi
preso e levado para a delega-
cia do 13" districto policial»
onde o autoaram em flagrar*-
te.

Irene foi transportada para
o posto central da Assistência,
apresentando ferimentos in-
cisos nos braços e no resto,
porém sem gravidade.

CERii PI ME
Bordalo Pinheiro

vazes, fltruras, Pinhas, Jardlnel-
ras, carranens, golfinhos, anões,
etc. artefactos dc f alance. —

S. Pedro. 181

CAIXAS D'ÁGUA
Muros de cimento, fossas, bancos,
cercas, tanques, caixas de gorilu-
ra, balaustros, peltorls, soletras,
degrftos, etc. — S. Pedro 181, —

Nerval de Gouvêa, 154..

O auto 2.075, no fundo do canal onde cahiu

Pela Alameda São Bôa V?n-
tura em Nictheroy corria
hontem o automóvel particu-
lar n. 2.073, conduzindo Da-
niel Peres, branco de 22 an-
nos de idade, solteiro, resl-
dente á rua Visconde de Ita-
borahy, sem numero, e Pio de
Souza, pardo de 19 annos de
idade, solteiro, operário, mo-
rador á Villa Pereira Carnoi-
ro, n. 132 na vizinha cidade.

Faziam esperiencia do carro
que era dirigido por Antônio j
Gonçalves também morador á
Villa" Pereira Carneiro. j

Vinha o automóvel 2.Ü75'
em vertiginosa carreira, quan
do, num golpe de direcção, so-
bindo a calçada, foi projectar-
se dentro do canal que coita
o centro da Alameda, Gon-
çalves, percebendo o perigo,
saltou do vehiculo. o mesmo,
no entanto, não puderam fa-
zer os seus companheiros que

Ü^S^^^^^^^^^^^I^í^Í^^-^ " "¦ "^^^^^^*™°"y^?^?^^wS^Sií

O jornaleiro Murillo Paulo
Cavalcanti, de 19 annos de ida-
de, solteiro, residente á rua
Senador Pompeu, n. 121, e ©
operário Luiz Mendes da Silva,
de 24 annos de idade, solteiro,
morador na mesma residência,
jogavam cartas, lu.ntem, no
morro da Favella, em compa-
nhia de alguns collegas, quando
foram surprehendidos pela pre-
sença ali de um cabo e um sol
dado da Policia Militar.

Os policiaes deram voz do
prisão aos jogadores, mas ven
cio que elles ameaçavam reagir,
desfecharam alguns tiros na di-
reeção do grupo. Um dos proje-

ctis attingiu Murillo, na' região
mastoidea e outro alcançou
Luiz na região lombar. Os de-
mais jogadores evadiram-se..

Os feridos foram soecorridos
pela Assistência e, em seguida,
internados no Hospital de Prom-
pto Soccorro.

G RATIS
Está doente? Quer saber o qn«
tem? Mande nome, idade, pro-
fissão, residência, enveloppe sei-
lado, para a resposta. Ende-
reco: Caixa Postal 509 — Rio.

COMCORSQ

Novos programmas de
renovação da nossa For-

ça Aérea Naval
O commandante Raul de Vlan-

na Bandeira, actual director geral
de Aeronáutica Naval, está elabo.
rando novos e Importantes pro-
grammas de renovação e fabrica-
çãi do material da Força Aérea
Naval, bem como da administra-
ção e vida militar da quinta Arma
na Marinha.

I 11 — Rio de Janeiro

AO "DIÁRIO DE NOTICIAS»

(CONCURSO POPULAR)
' Rua da Constituição n.°

Queira annotar o meu nome e endereço afim de que
me sejam enviados GRATUITAMENTE Mappas para to-

dos os seus próximos concursos, a, partir do n.5 10, rela-

tivo a Janeiro de 1938 o

NOME . .
RUA E N.»

1jJ9f_Oíl11-»l>**°:íí i j s s i j a >i •• ) * • 9 ¦

«•«•*•«'

CIDADE  ESTADO «.....-.......»•••
No caso de mudança, farei a devida communicação

a esse jornal.

'i

OCIBRA
abriu com chaves de ouro o anno de 1938
1/nWnCNnn (a apólice BERGAMIi\A 4II.839 premiada no dia 3 com .500 contos
YLHUEÍIUU 

(a a*poUce pORTO ALEGRE 15.272 S. 13 prem. dia 12 com 10

O MELHOR SYSTEMA DE ECONOMIA E FICAR RICO DE UMA VEZ E'

COMPRAR OS FAMOSOS PLANOS:

CONJUNCTO UB" (8 apólices em prestações de 40$ por mez)

CONJUNCTO "CIBRA" (4 apólices em prestações de 30$ por mez)

CONJUNCTO "IDEAL" (com bonificações de 50 e 20 contos por mez)

A SOCIBRA E' A CASA QUE VENDEU E PAGOU O MAIOR NUMERO DE
 APÓLICES PREMIADAS 

NAU A DE EXPERIÊNCIA: economise jogando. . . jogue economisando na cer-
ta com os planos da SOCIBRA

Avenida Rio Branco 60 — Rio
Vendas para o inleri or, peçam informações

Daniel Peres e Pio de Souza, as victimas do desastre

foram arrastados para dentro: portados em uma ambulan-
do Rio cia para o Serviço de Prompto

Daniel Peres, mais infeliz,! Soccorro de Nictheroy, onde
recebeu graves lesões pelo; receberam os curativos de que
corpo inclusive fractura do \ careciam,
craneo- Pio de Souza, soffrcu 1 o estado de Peres é grave,
contusão no joelho e escona- A policia não havia, ate a
ções generalizadas. noite tomado conhecimento

Os dois feridos foram trans-' do desastre.

Um filtro afam
em todo o „__¦>___¦-_. «ra 0KbB&P*!m "" jjfl

—

r^^_l___^^

T 1 "V/st. rA¥£Uft V#

Com 1, 2 e 3 velas 1\

^m Esterilisantes \\
yf SENUN 

Collisâo de omni-
bus no Flamengo

DOIS FERIDOS NO DESASTRE

Collisâo de
vehiculos

0 desastre oceorreu na rua Jardim Botânico
Na rua Jardim Botânico, pro- Em conseqüência, saiu ferido

~ _. _ r,„TT,nTit ° motorista Alberto Ribeiro, que
ximo a praça Santos Dumont. | r(jcebeu contusões e esc0riações
registraram-se hontem, na mes-

ma occasião, dois choques de

vehiculos.
As "limousines" números

16 961 e 23.846, que passavam
por aquelle local, desenvolvendo
excessiva velocidade, por um
descuido dos seus motoristas,
chocaram-se violentamente
Atrás de um daquelles carros,
trafegava uma motocycleta com
"side-car", do Departamento
Geral dos Correios e Telegra-
phos. dirigida por Alberto Ri-
beiro, morador á rua. Visconde
de Itauna, n. 531.

Afim de evitar um choque
com as "limousines". o condu-
ctor da motocycleta «leu um
Kolpe de direcção. Com a velo-
cidade que levava o pequeno ve-
hiculo derrapou e foi <l«v encon-
íro a uma bicycleta que se acha
va encostada au meio-fio

generalizadas, sendo soecorrido
pela Assistência.

AGGUSADO DE FURTO, 0
7I6IA FOI PRESO

Por um detective particular,
foi preso hontem pela manhã t
conduzido il delegacia do 14° dis-
tricto policial, Antônio Pinto da
Silva, vigia do deposito da fir-
ma F. R. Moreira & Cia., & rua
Visconde de Pirassununga, 10.

Antônio é aceusado de desviar
mercadorias daquelle deposito,
üe cumplicidade com um seu ir

Pela manhã de hontem, na
Praia do Flamengo, esquina da
rua Silveira Martins, verificou-
se uma violenta collisâo de om-
nibus, da qual resultou sahirem
feridas duas pessoas.

Em grande velocidade trafe-
gava por aquelle iocal o omni-
bus da Empresa Limousine Fe-
deral, n. 642, que derrapando
violenatmente, foi bater em cheio
na trazeira do carro n. 122, da
Viação Excelsior, guiado pelo
motorista Nelson Tostes Coe-
lho.

Depois de chocar-se com o ou-
tro,, o omnibus 642 foi de en-

A policia do 1° districto teve I mão, de nome Sebastião Pinto
conhecimento do facto. da Silva.

Tentou suicidar-se
A tresloucada foi internada no H. P. S.

Tentou suicidar-se hontem,
á noite, á rua do Rlachuelo
n. 105, Incendiando as veõtes
embebidas em álcool, a costu-
reira Alayde Lucas, de 18 ai:-
no.s de idade e casada com o
commerciario José Jordellno
Lima.

A tresloucada, que reccbr,_
queimaduras dc 2" gráo pelo

Central de Assistência, e, a
seguir internada no H. P. S.

Segundo conseguimos apu-
rar, o gesto de desespero da
infeliz costureira foi motiva-
do pelo facto de ter o seu na-

rido declarado a um amigo que
pretendia _eparar-se de.:a
em virtude da incompatibili-
dade de gênios.

A policia do 6" districto re-

Intoxicado por hydro-car-
isureío, em Nictheroy

Apresentando symptomas de in-
toxicação por hydro-carbureto, foi
medicado hontem, no Serviço de
Prompto Soccorro do Nictheroy, o
operário da Companhia Telepho-
nica, Luiz Moura, pardo, de 22
annos de idade, solteiro, residente
a travessa Senão n.° 1 na vizinha
capital.

O operário trabalhava na rua
Benjamin Constant, quando se
sentiu mal.

Após os soecorros médicos re-
tirou-se.

Um cyclista atropelado
Montando uma bicycleta, o me-

nor José Luiz, de 15 annos d*
idade, filho de Manoel de Andra-
de, residente á rua Cordovil n. 28,
transitava, hontem, pela estrada
Rio-Petropolis, esquina da rua Ma
jor Conrado, quando foi colhido
pelo caminhão n. 9-349, de trans-
porte de carne verde, que era dl-
rigido pelo motorista Antônio Viet-
ra de Souza, residente á rua Gu-
rupá n. 79.

Em conseqüência do accidente,
a victima soffreu contusões e es-
coriações generalizadas, sendo por
isno Boccorrida pela Assistência da
Penha.

contro & amurada da praia,
damnificando-a bastante.

Em conseqüência do desastre,
a passageira do omnibus da Li-
mousine Federal, d. Maria José
de Lima, solteira, de 28 annos,
residente á rua Menna Barreto,
180, soffreu ferimentos por es-
tilhaços. de vidro, no nariz e o
trocador do carro, José Pinto
Guedes, morador á rua André
Cavalcanti, 174, ficou com va-
rias costellas fracturadas.

Uma ambulância da Assisten-
cia soecorreu os feridos, condu-
zindo-os para o posto central."
D. Maria José, depois dos cura-
tivos, retirou-se para a sua re-
sidencia e o trocador foi hospi-
talízado.

O chauffeur do omnibus 642,
evadiu-se e o da Viação Excel-
sior, embora sem nenhuma cul-
pa, foi preso e levado fi presen-
ca do commissario de serviço
na delegacia do 4o districto po-
licial.

AGGREDIDOTCHAVE
DE FENDA

I corpu. foi aoecoiTida no Po_t9 Kistrou a oceurrencia

O motorista foi preso o autua-
do cm flagrante pelo commissario
Clcrtan, d* dia -o 21." districto
policial.

O motorista do auto de aluguel
n. 9753, José Caldas das Neves,
freqüenta assiduamente a zona
do Mangue, onde goza da fama
de ser uni Indivíduo violento.

Hontem, ao anoitecer, deixou seu
auto estacionado durante mais de
40 minutos em logar impróprio da
rua Uranos, isto é, nas proxlmlda.
des da esquina da rua João Rego

Observando a irregularidade, o
guarda civil n. 1199, Luiz BaphacJ
Jordão de Oliveira, residente á es-,,
trada do Engenho Novo n. 76,
acclonou a buslna do vehiculo.

Nao obstante se achar a pou-
cos passos dali. Neves demorou
a apparecer e quando o fez, msul-
tou o guarda.

Este o convidou a comparece^
_ delegacia.

O motorista relutou e o pill-
ciai se dirigiu a um telioh-.n©

i r.flro de communlcár o facto ao
commissario Clerton do dia ao -Io
districto.

Aproveltando.se do momento em
que o guardn falava ao ap-iare-
iho Noves o açgredlii pelas coí-
t:«<- com uma chave de fenda. evn-
dlndo-se rm scmiltla.

A victima foi rsoccorrlda pela Aa.
«atcncla da Ptnlia.

A' venda em todas as casas de loucas e ferragens



v—r;- •*»¦- ?r*"'v':x:

li'-

St

PAGINA DEZ - SEGUNDA SECÇÃO DIÁRIO DE NOTICIAS
DOMINGO, 16DEJANEIRODE1938

|

*,
r.

Promulgado o decreto criando o

Berviço Nacional de Theatro. agi-
toramse as classes theatraes em
torno das possibilidades promlsso-
ras do novo apparelho technico-
administrativo.

Era natural. Por um lado sen-
tlu-se que o Governo, apesar dns
«jeslllusões determinadas pelo fra
casso da Commlssâo de Theatro,
continuava inclinado em amparnv,
entre nós. a grande e nobre arte
do palco.

Por outro, comprehendeu-se que
<-, novo serviço é instituído den-
tro de possibilidades mnls amplas,
«oo promessas mais seductoros.
abrangendo um raio de acção mais
complexo. „,

¦C que o decreto-lei encerra uma
amplitude de visão scenlca capaz
«Je trazer ao nosso theatro, em to-
das as suas modalidades artísticas,
¦uma estabilidade e um futuro ga-
rantldores do êxito da imclatl-
va Como ainda ha pouco prlzn-
mos nas linhas geraes, a lei recen-
te previu o problema e encarou o
assumpto pelo aspecto artístico
ic-b a mnls Inteligente comureben-
85o ria matéria. E* o Theatro Bra-
Bueiro — dramático, musical, cho.
reographtco - que se vae lmplnn-
tar no paiz.

Accrescentamos. então, que tucio
dependeria da regulamentação, rto
methodo a ser adoptado, da exe-
eucâo a ser levada a effeito do

critério com que serSo encarados,
praticamente os dispositivos mag-
nlficos do recente decreto lei.

Para nós o problema sô se re-
«olve dentro de uma paciente
lenta e elaborada serie de med-.cas
capazes de preparar um amUsi-

BASTIDORES
TRES SESSÕES HOJE. NO UE.

CREIO, COM "VES. NO'S TEMOS
BANANAS"

Mais um domingo cheio será
o de hoje no Recreio com a re-
vista de Alberto Ribeiro e João
de Barros. "Yes. nós temos ba-
nanas" as principaes musicas do
Carr.aval de 1938. No seu desem-
penho como primeira figura, es.
tá Aracy Costes, em números
notáveis, assim como Oscarito, Eva
Tudor ítala Ferreira, Margot Lou-
ro e 

' 
Zèzè Porto, Stuart, Pedro

Dias e outros.
"GRITO DE CARNAVAL" CON-

TINUA COM SCCCESSO NO
OLYMPIA

1

te favorável á officialização dos
corpos artísticos estáveis, como
quem amaina a terra antes do fe-
.r.ear. Attlngido esse amolents,
então, poder se-á dar o passo go-
vernamental da criação offlciall-
zada do nosso Theatro, do mode-
a desldgal-o, em todos os seus mol-
des, da arte estrangeira do palco.
Um theatro nosso, em ambientes
scenographlcos nossos. reproJu.
zlndo assumptos e figuras nossas,
interpretado por artistas nossos,
falando a nossa língua ustal, ani-
mando ns nossas dansas, os nos-
sos bailados typicos, os nossos
rythmos muslcaes, as nossas ex.

pressões nrtistlcas raclues — um
theatro genuinamente brasileiro!
Como se vê, o problema repo-isa
numa obra realizadora pensada,
calculada, preparada, que só'uma
(ircUcaof.o sem treeruns poderá ia-
?,er triumphar. Trata-se de um
f-abalho continuo, umn necao pr»r.
inanente, ura esforço Ininterrupto.
Tudo aue fer feito cc».i nrecipita-
t..io nao conseguirá mais que ->

êxito ephemero das victorias in-
consistentes.

Aliás parece que essa é tam-
bem a opinião do Governo, pois
até ho.ie não escoleu o pessoal,
administrador e technico, que de-
vo- pu<mar por essa obra de arte
e patriotismo, sob a direcção tle
uma capacidade, ao que parece,
tambem ainda náo escolhida offl-
Malmente.

Como se vê, o problema está cen-
do encarado com retervas e cul-
ciados qup. só podem cimentar os
alicerces do grande ediliclo a ser
construído.

Abadie Faria Rosa

Primeiras
"GRITO DE CARNAVAL" PELA
CIA DE REVISTAS POPULARES,

NO OLYMPIA
Em continuação da temporada

de espectaculos populares a Com-
panhia do Olympia nos deu ante-
hontem cm primeiras representa-
ções a revista carnavalesca 

"Gri-

to de Carnaval", original de Nes-
tor Tangerini e Octavio França

A nova peça enscenada no rhea-
trinho da rua Visconde do Rio
Branco é bem Interessante como
espectaculo divertido que é. tendo
números de musica que merecem
especial registro. '

Todos os artistas do Olympia
representaram com agrado, mesmo
o garoto Sobral, estreante, e as
"girls", que souberam animar os
números musicados. Todavia, ms-
recem destaque os trabalhos de
Durvallna Duarte. Diamantina Go-
mes, Dinorah Marzullo, Ratinho e
Octavio França."Grito de Carnaval", repetimos.
é uma revista interessante e de
aspecto accentuadamente carna"a-
lesco.

EDI
6." CONCURSO DOS VETERANOS

PO
PROBLEMA N.° 2

De E. AUVRAY

j_aÊmmiBaammmamaamwak
Theatro Carlos Gomes
HO.IE — As 15 hs. "matinée"
— HOJE — ás 20 c ás 22 horas

— duas sessões.

"Olá, seu Nicoláo!"
' 

com ALDA GARRIDO e toda
a COMPANHIA. AMANHA —
"OEA, SEU NICOLAU!" — Dia
19 _ Recita dos autores. Qnln-
ta-fclra — ás 16 hs. "matinée"

de ELBE LIMA. offereclda aos
seus "fansr

— RIO
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Preparativos para a VII Ex-
posição Nacional do AnI-
mães, em Bello Horizonte

:Bstá elaborado o prograrama
para a organização da Sétima Ex-

posição Nacional de Animaes e
Produetos Derivados, qne será Tea,-
üzada em junho deste anno, na cl-
dade de Bello Horizonte.

O ministro Fernando Costa de-
signou ao commissões dc techni-
cos, que devem operar nos Esta-
dos, assim como a commiss&o con-
juneta, composta de elementos do
Ministério da Agricultura e da Se-
cretaria de Agricultura do Estado
de Minas Geraes. para a organi-
zação do certamen.

No Rio Grande do Sul, é grande
a espectatjva em torno-do novo
certamen, em virtude do extto que
tem alcançado a producçâo gau-
cha nas duas grandes exposições
realizadas no Klo e em São Paulo.

O Departamento da Producçâo
Animai de Sao Paulo acha-ae em-

penhado. ao lado das assoçiaçdes
ruraes e associações de criadores
de animaes de differentes espe-
cies e raças, no sentido de orga-
nizar com o maior brilho possível
a representação paulista.

Como nos annos anteriores, se-
rao convidadas as associações de
criadores estrangeiros para se ia-
zerem representar no novo certa-

Pelo numero de lneerlpçoea JA
feitas, pode-se calcular em mais
de tres mil o numero de exempla-
rea que serão exposto».

"^T^OGRAMMA DE CARNAVAL
COM GENTE NOVA

Está em scena no Olympia, a
revista de suocesso "Grito de Car-
n-Aval", de Tangerini e Octavio

Franca. Nessa peça, as actrizes
,' Durvallna Duarte, Diamantina Go-

mes. Dinorah Marzullo e Romanita
Cardona, cantam sambas e max-
chás populares do Carnaval de
1938! Em "Grito de Carnaval", aa
"Escolas de Sambas" são homena-
geadas como tambem os Clubs dos
Democráticos. Fenianos, Tenentes,
Pierrot da Caverna e Congrego
dos Fenianos.

Estreou no Olympia o ga.ioto
Denizard Sobral —- que agradou —-
e as "girls" reappareceram, ain-
mando assim o espectaculo. Hoie
em "matinée" e ã noite, em tres

tres sessões teremos "Grito de Car-
naval", a revista que todos que-
rem vêr. -,„,_
A PRÓXIMA FESTA DOS ACTO-
KES DE "OL.V, SEU NICOLAÜ

A Companhia de Re-Âstas Mo-
rlcrnas do Carlos Gomes dará ho-

]o em "matinée" e á noite, a re-
vista carnavalesca "Olâ, Seu Nico.
laul", de J. Maia e Marques Ju-
nlor, 

'com 
a estrella Alda Garrido.

Na próxima quarta-feira, os es-
crlptores J. Maia e Maroues Ju-
nlor realizarão sua festa de. autor
com attraente programma, to-
mando oarte nos actos variados:
Jeanette. e o seu chepéo de ua.
lha: Carlos Galhardo, Jorge Murad.
Manoel Reis, Jorge Veiga e Os-
man Rocha. Os acompanhamentos
sürão feitos neio pianista Luiz '-3ÍT,-

tencourt e Newton Teixeira. Quln-
ta-feira. em "matinée" dia feria-
do municipal, a garota n. 1 El-
be Lima, offereeerá esse espacU-

I culo aos seus pequeninos "íani".

ULTIMAS REPRESENTAÇÕES
DE "A Vim TEM TRES AN-

DARES", NO REGINA

A Companhia Elza-Cazarré rea-
liza, hojo, com a vesperal das 1F>
horas, e ás duas sessões das 20
o 22 horas, ns ultimas represên-
taçôes no Regina, da comedia
brasileira "A vida tem tres an-
dares", de Humberto Cunha.

Elza-Cazarré está ultimando as
! demarches para a sua reappariçâo
i quarta-feira próxima no Rival, on-
j â& a reappariçâo terá logar com

a "Vida tem tres andares", e on-
de' a seguir darão a "premiére

de "Appareceu um homem".

PEQUENAS NOTICIAS
THEATRAES

Na próxima quarta-feira n*
Olympia, Alda Garrido será no-
menageada pelos artistas da Com-

panhia do popular theatro Serfl
uma consagração á "estrella ao
Carlos Gomes o seus eompanhei-
ros, quo irão prestigiar ali a fes-
ta de Diamantina Gomes e rer*.
berão uma manifestação de sym-

pathia do publico carioca — o que
gosta do verdadeiro theatro po-
pular!

 paz annos, amanha, o ie-
eretarlo da Companhia Luiz Tgle-
zias-Freire Junior, o sympathico
Álvaro Assumpção, figura presti-
giosa o querida em todo o meio
theatral e que receberá por certo
as mais justas e merecidas home-
nagens de seus amigos. Assum-
pção, antes de ser o secretario d*
empresas theatraes, é um nome
conhecido no jornalismo, sendo
tambem membro dos mais estima-
dos da directoria da Casa dos Ar-
tistas.

ÂMÍNDCLEITE
Contra rugas, espinhas, quel-

maduras do Sol, manchas da
pelle e embtíllezador da cutis.

Representante: rua Machado
Coelho. 115 - Rio. Tel. 22-6901.

HORIZONTAE9

1 _ Infelicidade.
5 — Calumnia.

— Graça.

_ Metal precioso.
10 r— Bazoíla.
13 _ Vigor.
14 pessoa muito magra
-5 — Estúpido.
16 Nome próprio feminino.
17 Bravata.
13 — Fim.
21 — Joelra.
23 — Imoerador Romano
24 — Adoç.ar.
25 Espécie de Insectos.

VERTICAE*
— symlsciio.

3 — Totalidade.
_ Mostrar.
_» Nymplia.
— Harmônica

S — Crescer.
7 — InhabU.
9 — Dtz-se de eertoa dentes ar.

«flciaes, feitos com marfim
do blpopotamo.

10 — C&o.
II — Nasce.
12 — Fruta.
19 — Espada, .
20 — Critique.
3S — Matllha de des.
23 — Cabeça. •"

Plcclonarlo: Simões da Fonseca.
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RECTIFICAÇAO
No problema n. 1. publicado era

nossa edição de domingo, 7 do
corrente, foi publicado por enga-
no _ Vertical n. I — corrente,
quando deve ser: — Preces por oc.
castão de calamidades.

Tambem o problema n. 14 do
nosso 3o Concurso dos Novos. TI-
ca sem effeito, devido a diversas
Irregularidades nelle verificadas.

SOLUÇÕES
Foram recebidas as seguintes:

Mascotinhfi: Aryctte — S. Gon*
-calo-, Sybllla: Itaglba — Nattvl-
dade do Carantrola: Jam.: Penha:
Buridan _ Nictheroy: Francasfl;
Ma-wercas; Pérola Rosa; K.lutl;
Xlco; Grão Turco: Vldlnha: To-
nio; Noea: Luso; Ancora: Musta-
fá I: Roselio: Nodlv: Irenita; Se-
lenita; Paulinho: Faumax __ S.
Paulo; Gauchlnho: Nodjy Svlvla
Ribeiro; Nicolete; Ratah: Nônô.

COLLABORAÇOES
Recebidas com multa satlsfa.

ç.fio as ctue nos foram «--'orlas
nor: KJutl; Grão Turco; Nodjy:
Rômada: Dimalo.

CORRESPONDÊNCIA
Antes de reiniciar esta corres,

pondencla, interrompida ha has-
tante tempo, por absoluta falta
de tempo, desejo agradecer e re-
tribulr, sinceramente, os cumpri-
mentos de toas festas que tiveram
a gentileza de enviar, as seguintes
pessoas: Aisen: Velha Cocoroca:
Kelly; Kyrth; Hina: Otto von
Mach: Noga; Luso: Nicolete; Jam:
Rutra Pae: Giglca; Lilita; Rutra;
Melaero: Antônio Lopes: José "Pe

dullo: Maranghelli; Adamor; Bu-
rldan;

para Uso Doméstico e nos

Estabelecimentos Industriaes.

Combate o máo cheiro e

estereüza os

ralos
esgotos

pias
privadas ^

escarradeiras
sargetas

gallinheíros
casas de cachorro

cocheiras
etc.

Gauchlnho: — Com que então,
adivinhação? Quem foi "que lhe
disseram"» De vea em quando *
preciso um problema assim, para
tirar as teias de aranha dos olhos.
Qualquer dia tem uma respos-
tinha mais ou menos parecida com
a de seu Corlnga.

ZrrO: — Está desculpado, per-
doado, lndulsenclado, relevado,
absolvido. Justificado e desobriga-
do. Chega ou quer mais?

KJTJTT: — Achou, 18, pouco?
Arre que o Amigo é dlfflcU de
contentarl O tal "brabo" teve
multa gente que se queixou delle
e para «eu consolo, alguns dos
bambas eá da panelllnha! Portart-
to não foi sô o Amigo.

BtTRIDAN: — O tal Agente,
sahlu melhor que a encommenda,
é da pontinha. Se fôr assim sem-
pre, desbanca o resto da turma
Quanto á corrente de água, nem
me fale. Poz-me a cabeça em
água, porque não sei onde fui bus-
car semelhante coisa. Para a cor-
rente, precisava eu de ir, por cas-
tlgo.

MELAGRO: _ Sim, Senhor! Va
cê é um desalmadoi TJm homem
sem coração! Então com um ea-
lor destes, mandar-me um arra-
zoado daquelle tamanho, que sô
de olhar para elle a minha tem.
peratura subiu a 92« á somera?!
Sabe o que me aconteceu? Morri
derretido, nem a minha alminha se
pôde aproveitar. Reze pela minha
alma. ——

Para se Inscrever em nossos Con-
cursos, hasta enviar a esta redac-
ção, dirigido a ANNTBAL MALTA,
o coupon abaixo, devidamente
preenchido.

ANNIBAL MALTA

A pesquisa ou lavra de ia-
zidas, no território

paulista
Um officio do sr. CaTdo-

so de Mello Netto ao
ministro Fernando

Costa
Houve, hontem, no gabinete do

ministro da Agricultura demora-
da conferência entre o titular des-
sa pasta e o sr. José Leal de
Mascarenhas, advogado da Pro-
curadoria de Terras de Sao Paulo.

Nessa conferen>ta, tratou-se de
assumptos attinentes ao dominio
territorial do Estado de São Pau-
lo e, particularmente, de um offl-
cio dô interventor Cardoso de Mel-
lo Netto, solicitando ao ministro
Fernando Costa providencias para
que aquelle Estado seja dado co-
nhecimento — através da Pro-
curadoria de Terras — de todos os
requerimentos feitos ao Ministério
para pesquisa ou lavra de jaridas
dentro do território paulista.

UYARA

1 Revela Índia li tramai
MOREIRA DA SILVA - o Rei do Samba Typico

DÉA COUTINHO - o Samba em Pessoa
DUO BERTI, fantasistas cômicos e uma série de

surpresas
HOJE

0 ministro Fernando Gosta
visitou hontem a Estação

de Pocicultura de Deodoro
O ministro de Agricultura deu

immediatas providencias junto ao
Departamento Nacional da Pro-
ducqfto Mineral, no sentido de ser
tomado em consideração o pedido
do interventor em Sao Paulo.

O ministro Fernando Costa,
acompanhado do director do Ser-
viço de Fruticultura, sr. Alves
Costa, visitou, hontem, ás 8 ho
ras da manha, a Estação de Po-
micultura de Deodoro, percorren-
do todas suas dependências.

Depois accedendo ao convite qu»
lhe fora feito por diversos íruti-
cultores, sua excellencia visitou oa
laranjaes e o "packing-house" de
Nova Iguassu. '

Não tendo se apresentado até Iiontem, data marcada, o
possuidor do coupon premiado com o brilhante presente
do CASINO ATLÂNTICO aos seus freqüentadores, será.
feito novo sorteio 4."-feira, 19 do corrente, a 1 h. da noite.

**

MORREU REPENn-
NAMENTE

Quando se approximava de

um "guichet" da estação cio

Riachuelo, afim de comprar uma

passagem de trem electrico, a
sra. Joaquina Simões, de 78 an-
nos de idade, viuva, residente
á rua Esmeraldino Bandeira, n.
98, casa 5, foi victima de um
collapso cardíaco, morrendo ms-
rantaneamente.

Scientificado do facto, o com-
missario Vicente Martins, de
dia ao 19° districto, fez remo-
ver o cadáver para o necrotério
da Saúde Publica.

Para assignar o termo de
incorporação das estra-

das de ferro
Solicitado um novo re

presentante do Rio
Grande do Sul

0 ministro da Viação solicitot.
ao interventor federal no Estado
do Rio Grande do Sul seja desi-
gnado novo representante encar-
regado de assignar, em nome da-
quelle Estado, o termo relativo á
incorporação definitiva das estra-
das de ferro Quarahim a Itaqui e
Itaqui a São Borja á Rede de Via-
ção Férrea Federal do Rio Gran-
de do Sul.

NOME 
PSEUDONYMO 
RESIDÊNCIA 
CIDADE  ESTADO

***TB9Qjfff

ELZA-CAZARRÉ
Hoje — Vesperal As 15 horas

e sessões á noite As 20 e 25 hs-

Ultimas representaçSes no

THEATRO RE-Bllf
com

A VIDA TEM
3 ANDARES

EVANGELISMO
Conferências

Communicam-nos:"Abordando o thema "O Fracas-
so do Atheismo e o Trlumpho da
Fé", falará hoje, ás 30 horas, no
Templo Adventlsta, & rua do Mat-
tose n. 161, o pastor L. H. Chrls-
tlan, recém-chegado da America
do Norte.

O pastor Chrlstian tem viajado
pela Europa, Rússia e Africa, e
esta, pelas- observações que fei.
qualificado para discorrer aobre o
lmportau»e assumpto. supra-citado.

A entrada é franca."

HIME <& O
52 - RUA THEOPHILO OTTONl - 52 - RIO DE JANEIRO

(ESQUINA DA RUA DA QUITANDA)
Caixa Postal 593 — End. Telegraphico FERRO — Phone: 23-1741

/^^MI^E^^^^^^^B^BÍMbBbBÍHBÍWÍÍ^^MRI^^^^^^»*'5^^^^^^™^^^^^^^^^^^

A venda ém todos os bons Armazéns e Casas de Ferragens. I piÁ^
Poro vendo» o granel peço informacón». a Caitro Lopes 4 Tebyriçá

Ruo da Allondego, 81 A 3." ond. felephone 23-5304
ilptxo

THEATRO RBCRf]«
HOJE - A's 15 horas - MATINÉE fcHIC dedicada ás »e-

nhoras — A' noite duas sessões ás 20 e 32 horas
Continuação do formidável êxito da JUrabolante^vIstada Actualidade, original da parceria JOÃO DE BARROS e

ALBERTO RIBEIRO"Yes, ffós Temos Bananas"
Suecesso sem precedentes da sempre

imitada e jamais igualada
"RAINHA DO SAMBA"

ARACY CORTES
Que interpreta as ultimas novidades
musicaes para o Reinado de Momo
Uma fabrica de gargalhadas com
OSCARITO o maior cômico do Brasil,

e toda â Grande Companhia ! ! 1
Quadros que vêm alcançando grande
suecesso: "TOURADAS EM MADRID" -

"CREADA CARNAVALESCA" — ACCUMULACOES" —
"CARNAVAL POLÍTICO" — BANANOLANDIA ' — etc.

AMANHA e TODAS AS NOITES: A»s 20 e •» horas no
THEATRO RECREIO: "YES, NOS TEMOS BANANAS

Fabricantes — Importadores — Exportadores

DEPOSITO DE FERRO E AÇO^Rualaccadura Cabral 108 a 112
Telephone»: 43- 0396 e 43-6282

Grande deposito de « ferro em barras, vergalhões para cimento armado, chapas de

ferro preta» e gaivanls»das. vigas de «C»; cobre, latio. zinco, chumbo, cimento, tema»

<alvanuada.. tnbo. de erro galvanizado, tubo, para caldeira e para vapor •£»££

Meus e tintas, ariime farpado. enx.idas. bombas, arados, soda cáustica, louça sanitária,
f«rra«>n» em reral nara oonstriicçao, uso doméstico, etc.

Dep„.lt«los di COMPANHIA BRASILEIRA DE «SINAS MBTAI.LUBOICAS.eon.
altos forno, para a producçâo de ferro guza. grande laminaça» de ferro e açci em

(...rras. vergalhoes e canteira.: fundição de ferro e bronze fabricação de P*"™°£
reblte». prego» para trilhos, ferro» de engomam r, balanças, louças de ferro fundido estannaao

» de ferro batido estanhado, de oano» de ehnm bo. etc.

FABRICAS:
NOVA INDUSTRIA - <Bua Figueira de Mello) _. Telephone: 28-2787 — Ponta»

da Pari», tacha» para »epatelro, em ferro e latao; louça» de ferro batido, louça de

ferro esmaltado, etc.
EMPRESA PROGRESSO — (Rua Flguelr a dc Mello) — Telephone! 28:2795 - Fe-

güe», caixa» d'agua, ferradura», porta» de aço, grudis, etc

3WTTODOS OS PRODl-íTOS LEVAM
KSTA MARCA REGISTRADA

Depositários da COMPANHIA BRASILEIRA DE PHOSPHOROS

Metal DEPOYE' - f.oalho JACARÉ' -r- Óleo de linhaça crú,e fervido marca

LIGUE — Enxada MINERVA e GOLFINHO — Cimento luglez WHITE BRO-

THERS — Cimento NACIONAL — Dinamite & Gelifftiite da Nobel S Expio-
eives Company Ltd. Ferro Guza da Usina Morro Grande.

Representante em São Paulo: HEITÕrTIÃ ROCHA AZEVEDO
RUA LIBERO BADARO', 4flB — *° ANDAR — CAIXA POSTAL 618

1
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SEDAS E L1NH0S NACIONAES E ESTRANGEIROS - VENDA ESPE*
CIAL DE FÍM DE ESTAÇÃO

LYON
RUA GONÇALVES DIAS, 55

fechou honlem para reabrir amanhã, 17, ás 10 horas, com formidável baxia nos

preços cios artigos de verão, tecidos finos e altas novidades, que serão vendidas
a preços in acreditáveis.

Visitem

H CIDâDE DE LYON
RUA GONÇALVES DIAS, 55

PREÇOS FIXOS E RIGOROSAMENTE MARCADOS

I MJMM_P_||—W—i * Jl. „_ MM.

I ^^fê^/l Offertas sensaclonass
I w^z ^AK»£ -em"
H " VS_ _X?'1''!''»-- ****** M9 ^ i"-*n ..V-^**»-^. ^t^rrr- ¦'.•_-, *.™.,_'»s< ^m&^m 
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ll ' _•»_*__

tiDETESTA AS MULHERES" - assim
acreditavam seus amigos, mas as
moças o comprehendiam melhor!

fc UM DtLlLJ KArAf.' t^Oi^^m-.-^S/SL^ Jn.nr tn_*.-.i tnt_t A CVMDAT1-.I 'VJMM- ccdà vcor*,.!.!- mie ^"T^- i>r~±3 — QUE PEQUENA SYMPA1HI- «Tnl
DFTF.TA A<-, MU V^Tr/*^-  CAI MAS t ESQUISITA* NAO _>p<!l

IHERES? Kx^-^BIHBkK TOLERA A QUEM ItNI-IA *B4-"J^

l.*07d%*£|6^^ D.PQlS

EíiMDE JS-I
•s^*» Minha Senhora

Capsulai

Anníüersarios

_lito de í"'-

Leopoldo Freire do Ama*

fazem annos, hoje:
Dr. Erasmo Hyppolito

gneiroa. ,Sr. Henrique Alliaua Solde
*_ias, industrial.

_ Sra. Judith Alves Alvaren

ga, esposa do sr. José Alves Al
?arenga, commerciante nesta pra
«a*

Sr.
ral* ... j

_ Menina Nancy. filha do se-
nhor Cavalcanti Vieira e de dona
Olga Gervais Cavalcanti Viona.

Sr. Lydio Ferreira, func-
cionario 

' 
da Guarda Civil.

_ Sra. Heloísa de bouza bit-
tencourt, e.posa do capitão Hen-
rinue Ferreira Bittencourt.

Dr. Newton Janner Mon-
teiro. _

Sra. Petronilla de Carva-
lho Brandão, esposa do dr. Aure-
liano de Campos Brandão.

 Menino Antônio Carlos, fi-
lho dò sr João Ferreira da Ga-
ma, funecionario da Secretaria de
Finanças, da Prefeitura, e de do-
na Adalgiza Gama.

Senhorita Hercilia Soares, fi-
lha da sra. Francisca Rosa Soa-
T6S

_1 Menina Therezinha. filha do
gr. Mario R. da Silva e de dona
Dalila Silva. .

_ sr. Mario Ache Cordeiro,
funecionario dos Correios.

_ Sra. Elza de Moraes Singer,
•esposa do. sr. Fernando Singer.

 Professora Celina Gomes
Coelho, directora da Escola Sil-
va.

Passou, hontem, a data .na.tal.i-
eia da se*.horita Edith Amarante,
funccionar.ia du gabinete do .pre-
feito. . , .

Nascimentos
Na pia baptismal receberá o no-

me de Celn-.d a menina nascida ha

poucos dias, filha do sr. Alberto
\'alladão e de d. AntomettE
Amaral Valladão.

Acha-se augmentado o lar do
sr. José Simoão de Avellar e de
d.' Olga Duarte do Avellar, com
o nascimento de unia menina que
se chamará Neida Mariza,

Com o .nascimento de um ro-
busto menino, acha-se açcresci-
do o lar do phamaceutico Benedi-
cto Peçanha e de sua esposa do-
na Georgina Rocha Peçanha.

MODAS
Um vestido para ser

usado á tarde

O DESTINO, SEGUNDO
A ASTROLOGIA, DAS
PESSOAS Ql-E NASCE-
REM HOJE, 16 E AMA-
NHA, 17 DE JANEIRO

A criança que nascer hoje.
aerá muito intelligente Bem
orientada, vencerá facilmente
na vida.

A mulher è. a um tempo,
sonhadora, prudente, v energi-
ca. Provavelmente, c dotada
de profi/ndo. aentimentos re-
ligiosos, fiel cumpridora dos
nreceitos da igreja Possuindo
talento, triumphar. na vida.
ae se dedicar a qualquer das
seguintes profissões: desenho,
literatura, commercio, musica,
etc Seu destino parece indi-
car uma vida feliz no rnatri-
monio.

O homem deve dedicar-se ao
trabalho com energia e confi-
anca. Profissões quc lhe «ao

propicias: advocacia, engenha-
ria, politica, industria e com-
•mercio.

A criança que nascer a 17
de janeiro possuirá com cer-
teza o dom da palavra. Essa
é uma qualidade que os se.s
pães devem aproveitar, orien-
tando-a em actividades que te-
nham relação com os seus do-
tes oratórios.

A mulher é geralmente, me-
thodica c pacifica Dotada de
um bom-gosto extraordinário,
aprecra a Belleza. onde quer
que ella esteja. E\ por esse
motivo, uma excellente e cui-'
dadosa dona de casa. Tem
tambem inclinação para a dan-
sa. podendo chegar a ser uma
bailarina emérita. Caridosa,
gosta de repartir o que tem
com os mais necessitados.
,->'uas melhores actividades se-
rão: decorações artísticas, de-
senhos de vestidos . chapéos,
etc. Demonstra aptidões pa-
ra a pedagogia. Seu destino
assegura que poderá ser mais
feliz casada que solteira.

O homem deve aprender a
moderar-se e esconder o seu
temperamento. Triumphará.
provavelmente. na engenha-
ria. na botânica, no theatro e
na chimica.

Jantares

te'
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0 Club Militar da Reserva do
Exercito, commemorando o ter-
ceiro anniversario da sua funda-
ção, fará realizar no próximo dia
19 do corrente *_m grande jan-
tar, que terá logar em sua séde.

Commemorações
 ii «i i 

Os médicos da turma de 1887
commemorando o 50." anniversa-
rio de sua formatura reunir-se-
ão no pro-imo dia 19. ás 12 ho-
ras, na Confeitaria Colombo pa-
ra um almoço de cordialidade.

A's 10 horas do mesmo dia, fa-
rão celebrar missa em acçáo de
graças e em intenção da alma
dos professores « collega. mor-
tos.

MEHAGOL
kBA A FALTA OA MENSTRUA&O

os srs. H. L. Banfill e F. Sum-
marselí, respectivamente, enge*
nheiro chefe e sub-superintenden-
te geral da Companhia Telephoni-
ca Brasileira, devendo saudar o
homenageado o sr. Eugênio Peco-
ra Seara.
Viajantes

Destinando-se a BUENOS AI-
RES, com escalas de costume, dei-
xou, hontem, esta capital a ac-
ronave "Tupan", do Syndicatò
Condor Ltda.

Seguiram na referida aeronave
os seguintes passageiros:

Para SANTOS — a era. Inge-

O SALÃO MODERNO, fez em 18 mezes 3.986 ondula-

ções permanentes. Faça tambem a sua ondulação per-
mauente á base de liquido aliemão garantida por um
imno, por 25$000, mas só no SALÃO MODERNO

(O Rei dos Per
man entes)

Avenida
Passos,
104-sob.
Bem em
frente a

Casa Mathias.
TEL.: 43-3760

! M<âiW^hm1 iÍMíflIflIwlFA
___1'AV^__\'T_^_*^ *^___5t

T_fl_____t n-*
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SIM EM GERAt. O MAU HÁLITO
PROVEM DE PARTÍCULAS DE AU-
MENTOS FERMENTADOS ENTRE OS
DENTES SEMPRE ACONSELHO
COLGATE SUA ESPUMA PENETRAN*

TE ELIMINA A CAUSA' " m

, FELICITO TE
L PELO TEU NOI*..

VADO COM Ml* f=
NHA IRMÃ'

/XGRADECIDO
.VOU EXPERI

.MENTAL O*

DEVO-TE MUI

TO POR ISSO

QUANDO FALA, SEU HÁLITO P NOTADO

Dunlop; d. Julieta Leuenroth Be-
nedueci, casada com o sr. Flavio
Beneducci, negociante em S. Pau-
lo; sr. Cicero Leuenroth. director
gerente da Empresa de Propagan-
da Standard, casado com a senho-

Missas

Rezar-se-á, amanhã, ás 9 lio-
ras, na igreja de N. S da Con-
ceição e Bôa Morte, missa de 30."

fâ22 <•*» Í93â

£_i.
maam0t{ira a ncita

ACCEITE 
o valioso con-

selho deste especialisla,
dictado pela experiência
de muitos annos na cli-
nica odontologica, e faça
o seguinte: Pela manhã e
á noite, usando Colgate,
escove os dentes supe-
riores da gengiva para
baixo, e os inferiores da
gengiva para cima. En-
xague a boca. Depois,
ponha na lingua um cen-

timetro de Creme Dental
Colgate e dissolva-o com
utn sorvo de agua, Bo-
cheche com este liquido,
fazendo-o passar entre os
dentes. Torne a enxaguar
a boca. Além de evitar o
mau hálito, Colgate lira-
pa e dá brilho aos den-
tes. Conserva as gengivas
rosadas e firmes. Colgat©
deixa na boca uma delicio»
sa sensação de frescura,

JP 9 f ft
\&'Wfc|r ** Vr£%t/

CONHECIDO DENTISTA REFERE-SE A

COLGATE
• Ha muitos annos que eo-
nheço e recommendo Colgate,
que repulo optimo denlihicio
para clarear os dentes e perju-
mar o hálito",

í.b£-L-38Íõ

1

¦Ras Ouvidor. 10S e 107 — Av Marechal Floriano. 94 (Canto de CamerT-wl*
Rua da Carioca. 38 —Av. Passos, 29 e 31 —Av. Marechal Ran***!. «l-(Ma-*
d_rdra)-NICTHEROY-R.Conceiçío.46-JUIZ DE FÔRA-R. Halfeld. 825

NOVA YORK, (Janeiro) —.
Este elegante modelo vae cn-
contrar, certamente, a melhor
acceitação v^r parte das nos-
sas leitoras. E' um vestido
próprio -para ser usado á tar-
de em passeios, ou reuniões.
O corte das manejas è muito
moderno e a faixa larga da
v.m aspecto alegre á figura.
Os botões qv.e se vêm na par-
te central ão lado da frente
são um detalhe simples, mas
de magnifico effeito vara re-
saltar as linhas retas ãa saia.

Noticias
irai do

PASSAGENS FORNECIDAS
HONTEM

.a C©ni
>ras;

iI

r

tos e de sua esposa d. Audith Tei-
xeira dos Santos, eom o nasci-
mento de um robusto menino que
recebeu o nome de Carlos.

Noivados
Com a b ©nhorita Lucy liyer,

filha do dr. Frederico Eyer o de
d. Augusta Abreu e Lima Eyer,
cóntractou casamento o dr. Luiz
Lago de Araújo, advogado nesta
capital.

Acaba de cor.tractar casamento
com a senhorita Emilita Brandão,
filha do sr. Aseenço Pinto de
Oliveira Brandão e de d. Evcly-
nn Soares Brandão, o sr. Frede-
rico Guimarães de Souza.

Conferências
A Academia Carioca de Letras,

a exemplo do que vem fazendo to-
dos os annos, vae realizar, a co-
meçar de março próximo uma sé-
rie de conferências publicas men-
saes, a cargo de jornalistas dos

princidaes jornaes desta capital.

Reuniões
A Associação Brasileira de

Pharmaceuticos fará realizar na
séde da Sociedade de Medicina e
Cirurgia, no próximo dia ffO, uma
sessão solemne, commemorativa

do seu 22.° anniversario.

Festas
Tijuca Tennis Club — O He-

partamento Social do Tijuca Ten-
nis Club leva a «feito, hoje, mais
uma retumbante batalha dc con-
íetti que denominou "Noite Car-
navalesca Tijucana".

A exemplo das anteriores, a do
hoje transcorrerá, por certo, no
mesmo ambiente de alegria e en-
thusiasmo. Terá inicio ás 20 ho-
ras, uo üom dn jazz-band de Na-
poleão Tavares, prolongando-se
até ás 2*1 horas.

Casa «lo Estudante — Está sen-
do esperado com interesse o gran-
do baile de caranaval que a So-
ciedado Universitária de Inter-
cambio Cultural e o Departamen-
to Social da Casa do Estudante
do Brasil realizarão no dia 5 de
fevereiro, nos salões do Club Al-
lemão, ás 22 horas.

Festa de caracter lidimamente
estudantino, seu suecesso está de
antemão garantido, em vista dos
cuidados com que seus promotores
a vem cercando, empenhados em
que nada falto para seu comple-
to êxito.

Orpheão Portuguez — Realiza-
se, hoje, com inicio ás 20 horas,
na sedo do Orpheão Portuguez,
uma animada reunião-dansante,
offerecida aos sócios e respecti-
vas famílias. As dansas serão
animadas por magnífica orches-
tra. Traje de passeio. •¦

Colomy Club — A directoria do
Colomy Club levará a effeito um
grande baile em commemoraçào
ao. 6." anniversario de sua funda-
ção, no próximo dia 19 do cor-
rente, ás 22 horas, no Casino da
Urca. Traje de rigor, permittin-
do-se o branco.
Homenagens

Sr. Alfredo Thom dos Santos —

borg Stolting; para PORTO ALE-
GRE —- a sra. Ruth Couto Ma-
ciei com seu fiiho Guido Antônio
Maciel, os srs. Plácido Guimarães,
Holger Ernst Lcrche, Sylvano Car-
doso e o sr. James Moffat; para
MONTEVIDE'0 — o cônsul Ma-
rio Annibal Moratorio Osório o o
sr. Mario Zimmermann; para
BUENOS AIRES — os -""**-• 1>e*e""
Franz Wefers e William Cunnin-
gham.

Destinando-se á FORTALEZA,
com as escalas do costume, deixou
hontem, esta capital, a aeronave
"Caiçara", do Syndicatò Condor
Ltda.

Seguiram na referida aeronave
os seguintes passageiros:

Para BAHIA — Raymundo Mar-
tins, Paulo Oehler, sra. Baronisia
Martins; para RECIFE — Lothar
Paul; para CABEDELO — dr. Co-
ralio Soares de Oliveira; para NA-
TAL — o sr Wernel Hindenburg
Hasse e o sr. Carlos Eduardo Ho-
fecker; para FORTALEZA — o
sr. José Bento Ribeiro Dantas.

ra d Dulce Calazans Leuenroth; dia, em suffragio da alma da se-

Voltaire Leuenroth, sócio da 1 nhora Maria Luiza Barbosa de

Confidencias de

violino
O DIÁRIO DE NOTICIAS offe-

rece, hoje, aos amantes da boa
musica, tres magníficos solos de
violino executados pelo exímio ar-
tista brasileiro Buby Morei, numa
irradiação do l"i minutos subor-
dinadoa ao thema "Confidencias
de Violino".

A irradiação terá logar is 15
horas em ponto nos studios_ da
Radio Ipanema, em continuação a
interessante programma de duas
horas de arte cm que tomarão par-
te, entre outros, os seguintes as-
tros do nosso "broadeasting": Ro-
nald Lupo, Mlle. Sinai Mctta, Bu-
by Morei, Jaal fVmando e um cor-
po coral.
Fallecimentos

sr.
firma V. Leuenroth & Cia., casa*
do com d. Graziella Leuenroth.

Deixa quatro netos. Era irmã
de d. Cácilda Teixeira e do se-
nhor Benedicto Teixeira.

Almirante Francisco Paulo Coe
lho —• Falleceu, hontem, na Casa
de Saude São Sebastião, o almi-
rante engenheiro naval reforma-
do, Francisco Paulo Coelho. O il-
lustre morto, que possuía uma
brilhante fé do officio. prestou
relevantes serviços á Armada _ e
ao paiz, chefiando varias commis-
soes no estrangeiro.

Dentre os serviços mais assi-
gnalados que realizou, enumeram-
se aquolles que dizem respeito á
armação das flotilhas fluviaes do
Estado de Matto Grosso, das quaes
ainda existem navios prestando
serviços, bom como o fechamen-
to do casco da actual canhoneira
"Paraguassú"', que passou muitos
annos na carreira do Aiscnal de
Marinha.

O enterro do almirante Francis-
co Paulo Coelho foi realizado hon-
tem, ás 17 horas, tendo o fei"*tro
sahido da capella da Casa de Sau-
do São Sebastião, para o cenuie-
rio de São João Baptista.

A Engenharia Naval, em cuja
directoria possuía o extineto gran-
de numero de amigos, prestou-lhe
as mais merecidas homenagens.

Almeida, mandada celebrar pela
sua familia.

Patrulhamento da Villa
Militar e Deodoro

Foram approvadas pelo General
Commandante da Ia Região Ml*
lltar as novas instrucções para o
serviço de guarnição e patrulha
mento na Villa Militar e Deodorc
organizadas pelo General Comman
dante da Ia Brigada de Infantari.
e Guarnição da Villa Militar e
Deodoro.
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A estação D. Pedro XI forneceu
hontem, por conta dos diversos
Ministérios, 25 pasagens, na im-

portanoia de 3:7033900. Ks.sa.-5 re-

qulslçóes foram assim distribui-
das* M. da Guerra, 5 passagens, na
importância de 7.3S200; M. da
Justiça 13. na quantia de 
2-440S900; M. da Educação 4. no
valor de 232S700; M. da Marinha
2 na somma de 155S200: e M. da
Viação 1, no total de 1415900.

A RENDA DA CENTRAL DO
BRASIL

A renda Industrial da Central
o Brasil, Inclusive as estradas de
ferro filiadas, no dia 14 do cor.
rente, attingiu a Importância de
736:7498*100, para mais ••
172:3063200, sobre igual data do
anno anterior.
REPLETOS 1>E PASSAGEIROS
.. OS TRENS DE VERANEIO

Partiu hontem, desta capital, 4s
7 30 de estação de Alfredo Mala,
o' primeiro trem de veraneio, com
o prefixo D P 3. Esse trem foi
repleto de pnsa.eiros. Para hol»
Já estão quasi tomadas todas as
lotações.
COROADA DE ÊXITO A EXPE-
KIENCIA COM AS LITTORINAS

ITALIANAS
Depois de vários dias de expe-

riencias de motor parado, nas Of-
flclnas de Engenho de Dentro da
Central do Brasil, foram postas
em experiências do trafego, as li-

torinaü Italianas, receütenient*
chegadas e que deverão transportai
pasagelros entre esta capital e S.
Paulo, em viagens rápidas As
litorinas trafegaram no trecho dos
suturblos desta, capital, sendo «a.

sas experiências coroadas de pie*-
no êxito.

PAGAMENTOS NA CATXA DE
APOSF.NTAUORIAS E PENSÕES

A Thesouraria da Caixa de Apo--
sentadoria.. e Pensões da Estrada
e Ferro Central do Brasil, resol-
veu que os aposentados e pensio-
nlstas no mez de Fevereiro proxi.
mo, recebam seus venclementos
nos dias abaixo: Pensionistas -

dia 1 — de números 1 a 300; dia
8 — de 801 a 1.600; dia 3 — d«
1601 em diante. Aposentados -
dl _ 14 — de numero 1 a 800: dia 7
_ de 801 em diante.

Para orientação dos interessa-
dos, serão distribuídas, opportuna»
mente, novas tabellas com indi-
ção das datas dos pagamento.
nos mezes subseauentes.

PASSE APPKEHENDIDO
A administração da Central do

Brasil determinou a apprchensáo
do passe n- 24.138, pertencente

i\ Honorato Alfredo e que foi «-
travlado.

¦¦>.¦
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Escola Oxford - Chapéos
A ultima* palavra do ensino de
chapéos em curso rápido e sem
igual. Methodo próprio, prlvlle-
giado. Prepara contra-mestras em
trinta dias. Rua Gonçalves Dias,
G4 - 5.» andar - Tel, - Z2.437B,

7

S SUPERIOR AO MELHOR
PEÇAO AO SEU

FORNECEDOR

BIPPE? VICETARU
Depo^,tatiò$.

irmul
Rodólphò H«ssfr

Chama-se Adalberto o menino
recentemente nascido, filho do ce-
nhor j...-. Rodriguei Pinheiro Paz
e do d. Edith Xavier Pinheiro
Paz.

Acha-.se au.mentndn o lar do
¦r, Ccmosthensí Uibeiro do» San-

ÔSSI-BRolclrÉJ
_____ n ¦ ___ __.__, __ A Mp a £k) A A ff

Amigos e còllegas do sr. Alfredo
Thom dos Santos, suporintenden-
te commercial da Companhia Te-
lephonica Brasileira, re.olveram
offcrocer-lhe um almoço em rego-
sijo pela sua reeleição parn a pre-
sidencia da Junta Administrativa
da Caixa de Aposentadoria e Pen-
*fics dos Serviços Telophonlcog do
Districto Federal, o qual, terá
logar ás 12 horae do dia 18 do
corrente, no Restaurante Panair,
r.o Aero Porto Santos Dumont.

Comparecerão á essa homena-
gem, eomo convidadoi d» honra,

Em S. Paulo, onde se achava
recolhida ao Ho.pital do Sociedn-
de Portugueza do Beneficência,
falleceu, hontem. _« 17.55 horas,
após prolongados padecimentos,
a exm... sra. d Olivia de Maga-
Ihães Leuenroth. esposa do senhor
Eugênio Leuenroth, soc'0 da fir-
ma Leuenroth í: Cosi, proprietária
da empresa "A Kcleoticn".

A finada deixa os -seguinte.-, fl-
lhos: d. Paulin» Leuenroth Oal-
vão, casada com o f.r. Manoel Gal-
vão, funecionario da Companhia

ãiiiiiTmmiHiiiiiiiiHiiiimimiiiiiiiiiiiiiin»»»i»

I A GRAÇA, A SEDÜCÇÃO E A MOCIDADE NÃO |
SE DESPEDEM NONCA DE

Carmen M
1 Mas Carmen Miranda despede-se, |

hoje, de seu publico do  |n ckiíi
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiniiiiiiiiiiiiimiiiiniiiimiiiiimiimiiiiiiiiimir

EM BENEFICIO DE TODOS

TENSE", dignou-se enviar ao depositário geral o seguinte

attelt-e°.to, 
em beneficio de todos, que tenho usado^e com

o melhor resultado possivel, o poderoso PEITORAL Uü

ANGICO PELOTENSE" formula do hábil pharmaceutico
Sr Domingos da Silva Pinto, e preparado na acreditada dro-
garia do Sr. Eduardo Cândido Sequeira, de Pelotas, contra
constipações, tosses, bronchite, etc, e por estar MtwfeitM
simo com a cura tão prompta por este efficaz remédio, taco
a presente declaração, assignando-a.

D. Pedrito — ANTÔNIO CORRÊA DA SILVA.
Confirmo este attestado. — Dr. E. L. Ferreira dc Araújo.

DEPOSITO GERAL:

Drogaria Sequeira — Pelotas — Rio G. do Sul
Vende-se cm toda a parte.

f-í
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THEOPHILO DE ANDRADE

Exportação de 50 % da producçâo
Quem estudar os typo» econômicos da actua-

(Idade, chegará, sem grande esforço, & conclu-
stua de que a ecouumia nacional so divorciou
completamente da economia Internneional. Cons-
tMtará um fado histórico de grande relevância,

para -o futuro desenvolvimento do mundo, que
se processou multo rápida, .ente, sem obedecer

i princípios predeterminado», ou programnine a
executar, mas, apenas surgido como uma con-
seqüência Incoerelvel de factores momentâneos,

que se foram impondo, até formar um corpo ou

um systema.
Antigamente, a economia era nacional. Como

padrão de troca Internacional valia o ouro. Noa

lemnos modernot., com o advento do llberalls-

mo 
' 

a economia mundial se Internacionalizou.

As'rel»o6eB entre os bancos emissores do» diver-
«os palies, ee ós.reltnram. E. máo grado a exis-

tencia de pautas alfandegária* de caracter fl»-

cnl, o occldento pai-nou a constituir um espaço

econômico único. * • •
Vol o regimen que imperou até rebentar a

guerra de 1011 e quo, «lepoi, do conflicto. os es-

tadistas do inundo tentaram, om vfto. restane-

lecor. Aquella tentativa fracassou, dc mamiiu

terrível, <v.,m a grande crlso que sé Iniciou em

outubro de 1029 o qut liquidou, historicamente,
com o liberalismo econômico.

Hoje. ha uma separaçfto* nítida, entre eco-

nomia nacional e economia internacional. As me-

dida» tomudns para umn nflo servem, nem se

appllcam a outra. Na economia Interna, é pos-
sivel. sem prejuizo para o paiz, decretar res-

trieçOes estabelecer normas, fisoulizar a rcIaV*°

ontro a producçâo e o ooníitmo, crear artifi-

clalmente Industrias, fomontar á producçfto de

produetos agrícolas ou defender-lhe os preço».
Mas sa ostas mesma» medida» ou esta» mes-

mas restricçftos e defesas foram appltcadas a

artigo» quo demnndem o merendo Internacional,
„ resultado será desastroso. Neste »*otor. a unlca

eolsa efficlcnte que ainda se P«de ***** * *
"dumping". Seja pela venda dos produetos abai-

xo do seu preço de custo. »<~Ja pelo estnbcle-

Cimento de promlo» á exportação.

estamos
se dirige

A»

Isto posto, é focil de verificar a base fn*»*»

sobre que odlfleamo» a política volorlsadora, que
seguimos, cm rclaç&o ao enfí, até 8 d« novem-

bro do anno passado. Tratamos aquolle produ-
cto capital do nossa exportaçfti como
tratando o nssucar, cuja producçâo
exeluslvumente para o mercado nacional,
safras "ão estimadas, os plantadores de canna

on as usinas recebem "quotas", de producçâo.
Oiianiln hn excesso de produoc&o, oste1„e*c,!'S'"!
{¦ etportudo em uma "quota de sacrifício a

preço abaixo do custo, e, depois, equilibrado»

producçâo c consumo, os preços sfio estabeleci-

ilns, nSo na base da offerta e dn procura, mus

na base do custo <la producçâo. E «» meeanls.

mo funeciona satisfatoriamente, devendo os dis-

turbws que surgem serem nttrilnildos antes a

defeitos de exccuçfto, do que no próprio plnno.

Ma», no caso do café, as premissa» são •"-

telrnmente differentes. O consumo interno é

verdadeira "quantlté negllgeablo", em compara-

çilo com o volume da exportaçáo e dn produ-
eçào. Toda a economia cafeeira se assenta mo-

bre a exportação do artigo, ou seja, sobre as

possibilidades do sna collocação no mercado llt-

ternaeloniíl. Se fossemos n*s os únicos produ-
etorog, como, por exemplo, os ratado» Unidos
são, no mundo, do gaz hellio, poderíamos InrtpOr
condições, como ellep estfto impondo, para o for-
neelmento pnra o enchimento dos Zeppellins.
Mn», desgraçadamente, nôo somos. Temos ape-
nas n sltunção de maiores produetores, capazes
de Influenciar, decisivamente, os preços,
tudo.

E é

DOM-NGCUSPE JANEIRO DE 1938
Wm%\
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1'ensando-nos senhores de uma posição, que,
absolutamente, niV.» desfviitavnnios, passamos á

tratar do eafé, eom a nossa política de ínami-
lénção do "equilíbrio estatístico", como se o

mercado mundial fosse Inteiramente nosso. O

resultado foi o grande desastre, mais tuna ve/.

confirmado peln» cifras da exportaç&o de 1037,

anno em quô prod"-*"-!"*0» cerca de, vinte é cinco
milhões rte saccas, para só exportar do/.e mi-

Ihões cento C onze mil.
Um artigo, que é produzido para o mercado

internacional, tem que ser orientado ainda den-

tro dos velhos princípios do liberalismo, ou seja,

sujeito A lei da offerta e da procura. Ov tira-

mo» agora, com a nova política, todas us con-

scqucnclus deste principio, ou nflo teremos resolvi-

| do o problema eafeelro nacional.

LLOYD
â^«~»
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COMMERCIO, PRODUCÇÂO E FINANÇAS

dn Porto"ÃlTÃTÍ MBó
Sahirá quirta-fèlra, 19 do cor-

rente, às 15 horas, para:

SANTOS quinta-feira

RIO GRANDE sabbado

PELOTAS sabbad0

POKTO ALEGRE domingo

Pi-o::lma sahida: ARAItANGUA
a 2 de Fevereiro.

A R A X Á
Sahirá a 15 do corrente para:

Santos,
Rio Grande,

Pelotas e
Porto Alegre

_ TCls.: 33-3580 e JS-4614 —

pclo Armarem 14 do Cie»

24-4193 0 21-4173

ARARANGUÁ
gahiri. quinta-feira, 20 do cor-

rente, ás 14 horas para:

VICTORIA
BAHIA
MACEIÓ'
RECIFE
CABEDELLO
(Jóã.0 Pessoa)

Próxima sahida:
a 3 do Fevereiro.

aexta-teir*
domingo

segundarfetra
térçe.-felra

quarta-feira

ARATIMBÓ'

MERCADO CAMBIAL
DISTRIBUIÇÃO DE CAMBIO

O Kanco do Brasil forneceu, hontem, a seguinte

hota: , .
"O Banco do Brasil fará, segunda-feira próxima,

nova distribuição de cambio em cobertura de cobran-

eas depositadas até o dia 8 do corrente, nas mesmas

eondicòes da precedente e fechará cambio também pa-

rs entrega a 90 dias das remessas ate 1.000 libras '•

N» ABERTURA: DOLLAR A 17$3Ü0NA ABWUtM 
FECUAMENT0: DOLLAR, A 17$300

O cambio, hontem, funccionava calmo e pouco mo-

vimentado, com o Banco do Brasil comprando o dol-

lar para entrega até 30 dias, base á vista, ao preço de

17.300. Assim fechou, ao meio-dia.
O Banco do Brasil affixou a seguinte tabeliã paia

a compra do dinheiro:

LETRAS A 90 DIAS Dollar ......

Libra • S6Ç220 Franco

Dollar . . • 175270 Marco, compens.

A' VISTA Peso arS*i PaPel

Libra S6Ç420

O Banco do Brasil deu as seguintes taxas para de

posito:

17?300
n te.

55570
5Ç080

Libra ...... S7Ç930 Escudo
Dollar J7$K<I0 Marco, compens..

Franco.' 
'.'.[]. $595 Florim

Franco suisso . 4Ç06Õ Coroa tcheca. . .

Franco belga. . 2?980 Peso arg., papel .

Lira $930 Peso urúguayo. .

Camara Syndical dos Corretores
MÉDIAS DE CAMBIO

A' VISTA i Portugal.
Lon'rea ....
Nova York. . .
Paris
Itália
Suissa
Bélgica, (ouro).

Rg. Mark . . .
V. Mark. . . .
U. jMark. , .
Buenos Aires.

S7Ç856
17.456

$606
$961

4.540
2$9S0 '

MERCA>»0 DE MOEDAS
Reichsmark
Florim. . .

§800
5Ç680
9.800

$620
5?100
9$070

?859
4S511
5$672
4$550

19 Empréstimo de 1906, portador .... 158$000
Decreto 1*535, 7 <-/c, portador  ltín!™'n
Decreto 1.933, 7 %, portador  198.000

OBRIGAÇÕES DA UNUO
2 Thesouro, de 1:000$, 1930  1:0008000
2 Ferroviárias, de 1:000$  985f000

100 Idem, idem, idem, idem  995$000

OBRIGAÇÕES DOS ESTADOS
2 Thesouro de Minas, de 500$, 5 7o
4 Thesouro de Minas, de 200?, 5 7o

DEBENTURES
28 Div. emissões, de 1:000?, port...
80 Idem, idem, idem, idem

PREGÕES DE HONTEM NA BOLSA

APÓLICES Vended- Comprad

íhnprestimo ile 1937, 6 7c P***-
Reajustamento, e/l sem. venc.
Reajustamento, c/3 sem. venc,
Uniformisiidas, 8 
Diversas emissões, nominaes..
Diversas emissões, portador ..
Empréstimo de 1903
Obrigações do Thesouro, 1921.
Obrigações do Thesouro, 1930,
Obrigações do Thesouro, 1932.
Obrigações Ferroviárias .. ..
Obrigações Rodoviárias, nom*.

MUNICIPAES
Libras 20, nominaes
Libras 20, portador  ..
Libras 20, portador
Empréstimo de :906, portador.
Empréstimo de 1906. nominaes
Empréstimo de 1914, portador.
Empréstimo de 1317, portador.
Empréstimo de 1920, portador
Empréstimo de 1931, portador.
Empréstimo de 1931, titulos ..

Edificadora ,
Fluminense F. 
Carris Porto Alegrense.
Tecidos Corcovado .. ..

63$5U0

1751000
211*1300
165*00(1

5S237
Uruguay  9?11P

900?000

925^000
815$000
818Ç0OO
814*000
780*000

1:010*000
1:000*000
1:032*000

988*000
700*000

450*000
460*000
156*000

150*000
150*000

465*000
186*000

812*000
814*000

786*000
921*000
812*000
812*000
812*000

998Ç0OO
995*000

;020*000
985*000

400*000

450*000
155*000
151*000

MERCADO DE ttREAES
Regularam as cotações abaixo, para os diversos ge-

neros, no mercado atacad'«ta:
Minimo Máximo

105*000 a 107*000
102*000 a 104*000

93*000 a 95*000
96*000 a
90*000 a

Arroz agulha amarellào, 60 Its*.
Arroz agulha esp., bril-, 60 ks..
Arroz agulha do 1.', bril., 60 ks.
Arroz agulha especial, 60 ks. . .
Arroz agulha de l." 60 ks. . . .
Arroz agulhn de 2.", 60 ks  77*000 a

Arroz agulha de 3.*, 80 ks  72!???° a

Arroz japonez especial, 60 ks. .
Arroz japonez de 1.*, 60 ks. . .
Arroz japonez de 2.", 60 ks. . .
Arroz japonez dc 3.", 60 ks. . .
Sunga, 60 kilos
Alfafa nac. ou estrangeira, kilo.
Amendoim em casca, 52 ks. . .
Al nos nacionaeu, cento
\lhn.-~ estrangeiros cento . . .
Alpiste nacional, kilo
Bacalhào especial, 58 ks
Bacalhào supoiior, 58 ks. . . .
Bacalhào escaniudo. 53 Us.. . .
Banha de Porto Alegre, caixa .
Banha de Laguna, caixa. . . .
Banha de Itajahy, caixa ....

$400 a
52*000 a

3*000 ft
36*000 a
35$000 a
30*000 a
25*000 a
32*000 a

81*000 a
76*000 a
73*000 a
07*000 a
36*000 a

$540 a
27*000 a

2*500 a
8*000 a
2*200 a

220*000 a 225*000
205*000 a 210*000
170*000 a 175*000
205*000 a 215*000
205*000 a 208*000
207*000 a 215*000

125*000 Batatas do interior, kilo
Cebolas nacionaes, éaixa
Ervilhas, kilo
Farinha de mandioca esp., 50 ks..
Farinha de mandioca, fina, 50 ks.
Farinha de mandioca, ent., 60 ks*.
Farinha de mandioca, gros.. 80 k.
Feijão preto, espie, novo, 60 ks..
Foijào proto, rom, 60 ks  2ÍÍ°:? *

Feij&o branco, 60 ks*  72*000 a

Feijão enxofre, novo, 60 ks  53*000 a

Feijão manteiga, novo, 60 ks. . . 45*000 a

Feijão mulatinho, 60 ks  30*000 a

Fubá mimoso, 50 kilos  28*000 a

Fubá extra-fino, 50 kilos  26*000 a

Herva matte, kilo  10*500

Lentilhas, 60 ks  ^lllll

Línguas defumadas, uma ....
Lombo dc porco salg., min., kilo .
Lombo de porco salg-, do sul, k. .
Manteiga do interior, kilo ....
Milho Cattete vermelho, 60 ks*. .
Milho Cattete amarello, 60 ks*. .
Milho Cattete mesclado, 60 ks.. .
Polvilho do norte, kilo
Polvilho do sul, kilo
Tapioca, kilo
Toucinho mineiro, kilo
Toucinho paulista, kilo.
Toucinho de fumelro, kilo . • • •
Xarque, mantas puras, nac, kilo.
Xarque, patos e mantas, min., k.

Xarque, patos e mantas, do sul, k-

9S*000
92*000
79*000
74*000
83*000
78*000
75*000
69*000
38*000

$560
28*000
IUIíUOíJ
145000.

2*300

a
a

3*200 a
3*400 a
3*000 a
5*600 a

24*000 a
23?00C a
21*000 a

$850 a
$800 a
1$800 a
2*800 a
3*300 a
4*300 a
3*000 a
2*800 a
2*900 a

$800
55*000
3*200

37*000
36*000
31*000
26*000
46*000
26*000

110*000
54*000
55*000
32*000
30*000
28*000
12*000
68*000
4*500
3*600
3*200
6*000
25*000
24*000
22*000
$900
*850
2*000
3*000
3*400
4*400
3*100
2*900
3*000

ITAGUASSU'
6ahirá * 24 do corrente para:

BAHIA,
RECIFE E

MACEIÓ'

\%.\

%

Para cargas,̂ Tstes e se*«ros co» o .«ente l™ «^WJU.

_ R. Visconde ie Ihauma, 38-L' - Teis-: 28-8268 a 33-Ü97.

PASSAQBNS - Na Av. Rio Branco 30, telephone^ M.34S2.

— -Fxnrlnter Av. Rio Branco, 57. Tel.: 23-õ6ofl. — 8. A. V. I. Av.

R,c"SSÍTm 1 A.T àá-0478 _ Embarque, de passageiros pelo

Armazém 14, du Càes do Porto. - Tel.: 34-4193.

Navegação
DA EUROPA PARA A AMERICA DO SIL

PROCEDÊNCIA

BIU OE JANEIRO

NAVIOS 18
POSTOS

DESTINO

s

Libra 96*1 Si Reichsmark . . 4*895

Libras/africana. 90500C Florim 10*000
Dollar 19*108 Coroa sueca . . 4*050
Franco. 

'. 
.... *6fis Peso argentino. 5*591

Franco'suisso . 4*300 Peso urúguayo. 9S828
Lira SSS7 Y-»n 5*110
Escudo §882

OUKO FINO
O Banco do B"rasil adquiria, hontem, a gramma le

ouro fino na base de 1-000/1.000, em barras ou stnoe-
dado, a 19*600.

OURO COMPRADO
O movimento -le compras etíectuado por este Ban-

co, foi o seguinte: . , J
Quantidade

Hontem
De 1 a 14 do corrente  257.560.048

Decreto 1.535, 1 vo
üecreto 1 550. 8 
Decreto 1622, 5 
Decreto 1.933, 8 
Decreto 1-948. 7 % ..
Decreto 1.999, 7 
Decreto 2093. 8 °/o
Decreto 2.097, 7 
Decreto 2.339, 7 
Decreto 3*264, 7 

ESTADUAÉS
í-etropolis, 1918
Bello Horizonte, 1 7c t
Barreto Gravatahy
Uberaba
Obrig. dc Minas, 1:000$, 8 %..
Obrig. de Minas, 200$, 5 %. ..
Minas, de 200*, 5 %, 2." série.
Minas, 7 7c nom. e port
Minas, 5 7c, portador
Minas, 5 %. nominativas

168*500
172*500
166*000
178*000
J67*000
200*000

165*000

171*000
168*000
166*000

690*000
823*000

940*000

170*000
665*000

146*000
1675500
172*000
165*000

C A F
DIARIO DE NOTICIAS — Em 15 de Janeiro de 1938

550*000
840*000
420*000

Total
MOEDAS DE OURO

Libra  143*511
Dollar 29*478
Franco B$6_84
Franco suisso 5*684

ÁGIO DA PRATA

CASAS DE CAMBIO

í-rata da Republica  125 % 140 %
Prata õa Monarchia  190 % 210 7c

CASA DA MOEDA
f. Prata do Império  188 %

Prata da Republica  126 %

|; MERCADO DE MOEDAS
Vigoraram hontem os seguintes pretos:

W "~ Moedas: Comp. Vend.
Argentina (Pesos).. 5*400 5*650
Bolivianos (Pesos) *650 $750' Coroas (Tchecoslovaquia) *550 *600

§ 
Chilenos (Pesos) 1550 *65u
Dollares (America do Norte) .. 19*200 19*400
Dollares (Canadá) 18*000 1SÇ50Ü
Dinares (Servia *290 *330

m Escudos (Portugal) Í870 $900
Francos (Françu1- $630 $680
Francos (Suissa) 4*100 4*300

ílfe Francos (Bélgica) *500 $580
Goldens (Hollanda) 9*900 10*000
Kroners (D ,hmarca) 3*900 4*200
Kroners (Noruega) 4*300 4*600

m Kroners (Suécia) 4*500 4*800
ff Libras (Inglaterra) 96*200 97*200

tiras (Itália) $770 *85U

Stlarcos 

(Finlândia) tàSO $400
pesetas (Hespanha) 5250 $400
Reichsmark (Allemanha) 4*000 45400
Shillings (Áustria) 3*100 3*400
Soles (Peru) 38*000 40*000
Uruguay (Pesos) 9S400 10*000
Yens (Japão) 4*500 5*000
Slotvs (Polônia) 3*000 3*400

^__„___ —

930*000
190*000

95 %
620*000
820*000

43*000
54*000
89*000

210*000

13ò$000
215*000
100*000

200*000
190*000

115*000
sao$ooo
410*000
170*000

360*000

BOLSA DE TÍTULOS
A Bolsa de Titulos funceionou hontem, em condi-

ções movimentadas, com negócios apreciáveis sobre
os papeis em actividade, que ficaram bem colloeados,
eomo se vê a seguir:

VENDAS REALIZADAS HONTEM

APÓLICES mÜRAES
5 UniformÍB.'.da;i, de 1:000$, 3 %.. .

port.
46 Idum. idem, idem, idem
50 Div. emissGcs. fie 1:000*
10 Idem, idem, idem, idem . . .
93 Idem, idem, idem, idem .. .

1 Div. emissões, de 200*, port.
REA*U'SiAMI2NTO

28 De 1:000$, portudor
.*> Üi; 1)000$, e/1 sem. venc.

45 De 1:000$, c/8 sem. venc...
AP'*" I' KS t*;.SI ADUAES

18 Sio Paulo, de 1:000*. ç. 7c
6ii (dt.*!/:. ífk-m. idem. idem . .

I Sim Paulo, de 200*. 5 ' ¦, p
67 Idem, idem, idem, idem . .

.\1tna'«. de 2'l"*r. 5 '•>. port.
Idem. nk-m. idem, idem . .
Minas, de 200*. :, 7c 1U4
Minss, decreto P.716, portador
11'Kfi MUNIcrpAEP.
Empréstimo du )0lil. portudor

unif.

1
J3*

A POI-
64

-rt.

1ÍÜ 1.

2.' «ti

Rio, de 1:000*, 8 %, port
Rio, de 500$, 8 
Rio, de 100$, 4 7c
S. Paulo, rle 1:000$, 8 7c. unif.

257.560.048 S. Paulo, de 200Ç, 5 %, port...
Bônus Paulistas
Esp Santo, 1:000*. 6 %. nom..
Esp. Santo. 1:000$, 8 %. nom..
Paraná, de 200$, 5 
Porto Alegre, 3 Vi 
Recife, 4 7o
Pernambuco, de 100$, 5 %. ••

ACÇÕES
Banco Boavista
Banco do Commercio

EST. DE FERRO
Minas de S. Jeronymo
Paulista  ••
São Paulo-Rio Grande

COMP. DE TECIDOS
Paulista •• ••
Cometa,. „, .• •• •• •• •• ••>
Petropolitana
São Pedro  .. •.
America Fabril
Corcovado
.lonfiança  .. •
Progresso
Manufactora Fluminense .. .
Nova America
Alliança  }??!???
IVrasil Industrial
Vlgodão

COMP DE SEGUROS'rovicenU*. 

Varegistas''arantin  ••
Brasil, c/70 
Brasil, c/40 
\rgos Fluminense, •
-*.HTÍ\*tí9 i» • • * ••

Integridade
Confiança •

DIVERSAS
iírasileira dc Phosphoros .. .
F, Electricidade
Docas de Santos, portador. .
Docas de Santos, nominativas
Terras e Colonização
Serviço Hollerith, nom
Serviço Hollerith, port.. .. .
Artefactos de borracha. .. .
Sul Mineira de Electricidade.
Expresso Federal
ilratiia de Petróleo
üiama»itifera.

| e:indro Martins S. 
Mestre & Blatgé  . .

810^000 -lestre &. Bliiteé. ordinárias.
815*000- Mitieir*» de Lncticinioa
810*000 Cervejaria Brahma
812*000 Centros Pastoris
816*000 S A. "A Propriedade''.. ., .
147*000 Mercano Municipal  .

DEBENTURES
765*1)00 Docas de Santos..
7<!!'í(i(MI Onças do Bahia
920*000 Banco Hyp. "I.m Brasileiro"

Nova America
926*000 Bellas Artes
930*000 Mrreudo Municipal
r.iu.[."*(>ii \ntnrcticn Paulista
KMSOOd Mnnuínctor*! Fluminense ..
I40S0(mi i-rngrcsMi Industrial

1 ll*l>0ll i nri ,..* i ,,,| Mineira
I70ÍÜIHI Indubtriai Campista
665|UHU Min.,» Nacinnncs.

•Vili-ral dn Fundição
12".;ii').i Alliança IriduetrUI

165*000
196*000
165*000

196*000

164*000

180*000

2$00<j
920*000
141*000
160*500
660*000
500*000

416*000
105S000
927*000
190*500

94 to %
600*000
810SO0O
100*000

37*000
53*000

685*000
206*000

134$000

200*000
80*000

160*000
812$000

80*000
250*000

120*000
300*000
140*000

200*000

8:000*000
1:050*000

90*000
120*000

70*000
a:«20ÍOOO

Abriu e funccionava t.ustentado,
hontem. o mercado cafeeiro. Na pe-
dra, o typo 7 vigorava ao preço de

12*100 por 10 kilos e de manhã fo-
ram vendidas 1.826 saccas. Nego-
ciaram-se, á tarde, mais 877, numa
somma de 2.703, contra 4.750 ditas
anteriores. Assim o mercado se
conservou inalterndo até ao seu en-
cerramento.

COTAÇOES POR 10 KILOS

Typo 3 14*100 — Typo 4 13*600
Typo 5 13*100 — Typo 6 12SC00
Typo 7 12*100 — Typo 8 11*600

O anno passado o typo 7 foi co*
tado a 19*000 por 10 kilos.

Taxa semanal — Café commum,
1$350; café íino, 2*270.

MOVIMENTO DO DIA 14

Saccas

Amsterdam
Londres .
Rio . . .
Antuérpia
Gênova .
Oslo . .
Gênova .
Hamburgo
Londres .
Havre . .
Kio . . .
Hamburgo

17
17
17
19
18
19
22
20
24
26
26
26

Salland . . .
H. Patriot . ->
Pedro II . • .
Astrlda . . •
Conte Grande .
UHa
Alsina ....
Monte Pa.scoa.1
Almeda Star .
Kerguelen . .
Cabedello .. .
Cap. Arcona .

17
17
17
19
18
19
22
20
24
26
26
26

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

Airee .
Aires .
Aires .
Aires .
Aires .
Aires .
Aires ,
Aires .
Aares .
Aires .

Santa Tè.
B. Aires

. 22-9900
. 23-2161
. 3S-3756
„ 23-4827
. 23-5840
. 33-4952
. 23-29S0
. 23-5947
„ 23-59S8
. 23-1963
. 23-3756
. 23-5947

DA AMERICA DO SUL PARA A EUROPA

Stock em 13.. ..
Entradas:

Pela Leopoldina.
Pela Central . .
Reg. Flum. Rio.
Reg. Esp. Santo.
Regs. Mineiros .

6.43r
2.45?

702
73-*

lo

694.612

10.409

Total  705.021
Sahidas;

Cabotagem 250

Total  704.771
Consumo local 500

Stock em 14
Idem, anno pas~"do . .
Entradas geraes ein 14. .
De 1.° de julho
Idem, anno passado . . .
Sahidas geraes em 14 . .
De 1,° de julho
Idem, anno passado . . .
Revertido ao stock desde

1.° de julho

704.271
661.597
137.176

1.150.690
1.304.643

118.259
1.044.635
1.011*848

9.441

185
190 %
201 %
206
21.000
Acces.

F. ant.
187
192
201 V»
205
65.000
A. est.

O café a termo n5o funceionou*

EM SAO PAULO
S. PAULO, 15. - Entradas de ca-

fé até ao meio-dia:
Hoje F.ant.

Em Jundiahy, peia
Estrada Paulista. 12.000 12.000

Em Sào Paulo, pe-
Ia Sorocabana . . 54.000 13.000

480*000
424*000
S00$000

220$000

15$000

120*000

210*000
400*000

50$000
400*000
210*000

200*000

\eo$oon
1:5008000

243*000
223Ç000

7$000
1:190*000
1:2()0$000

230*000
208*000
100$0ü(*

30*00t
200$0*ti.
207*000
220*000

4.íl'í(il).
30Í0..I
56*001)

Patente de invenção
N.° 14.663

Monisen & Harns, Agente Of-
fieis.1 da Propriedade industrial,
estabelecida á Praça Mauá, r..°
7, 18.°, nosta. cidade, encarrego.-
so de promover o emprego de
" APERFEIÇOAMENTOS NAS
ASAS DB MANUTENÇÃO PARA
AEROPLANOS", privilegiados pe-
Ia patente dô invencáo supra
mencionada., de propriedade da
JUNKERS FLUGZEUGWERK
AKTIENGESELLSCHAFT, esta-
belecida em Dessau, Allemanha.

Total  66.000 25.000

250*000 23B$00ó

ll(2f000 191*000
42SUQ"

201*000 198*000
1:020*000

210*000 206*000
214*000 2IO*O0ii
2O4$OU0
203*000 100*000

1ÍHÍ00Ü
18OÍOÜ0

1G0J0O0
206*000

200*000
20,'fü00

CIA CARBUMFfcRA
RIO

PRÓXIMAS
SAIDAS

NORTE'
Jaiieirn

Tnquy

I I

I~.it..»

Janel'»

11)

9%« *fi t> oz. n c
s r-1
i^J "O fe ^.

s «¦ "
ml V

i á- i. r-
-

EM SANTOS N
SANTOS, 15. — Entradas de ca-

fé nesta praça:

Mercado — Hoje, sstavel; ante-
rior, estável; anno passado, esta-
vel..

N. 4, disponivel. por 10 kilos —

Hoje, 20*600; anterior, 20*600; an-
no passado, 23*500.

Embarques — Hoje, 58.027 sac-
cas; anterior, 12.952; anno passa-
do, 34.802.

Entradas até ás 14 horas — Ho*

je, 38.159 saccas; anterior, 12.972;
anm passado, 47?58.

Existência de hontem por embar-
car, 2.104.078; anterior, 2.118.596;
anno passado, 2.173.018 saccas.

Sahidas — Pf.ra os Estados Uni-
dos, 12.385 saccas; rava a Europa,
13.256.  Total das sahidas, 25.641
saccas.

EM VICTORIA
VICTORIA, 15. - Não houve co-

taçào neste mercado, ficando o dis-

ponivel, typo %, por 10 kilos, a
12*100, calmo.

NO HAVRE
HAVRE, 15.

ÚNICA CHAMADA
Hojo

Entrega em março
" em maio.
" em set. .
" em dez. .

Vendas do dia . .
Mercado .....

Alta de % a 1 e baixa de 1 % a
2 frs., desde o fechamento anterior.

EM LONDRES
LONDRES, 15.

FECHAMENTO

Typo 4; Hoje
3r-> Sutil os prom-
pto p/embarque .

Typo 7:
Rm nrctiipto para
embarque ....

EM HAMBURGO
HAMB'URGO, 15.

FECHAMENTO

(Santos de l" — Contracto ne»o>

Hoje F -nt

Entrega em março
" em maio.
" em set. .

" em dez. .
Merendo estável.
Inalterado desde

anterior.

KM NOVA YOUK
NOVA YORK, 15.

ABERTURA
(Contriicto d'» Rio)

Hoje
Entrega em março

" em m..io.
" em julho.
" tm sol. .

Vendus conhecidas
viereado .

Baixa de 3 « 4 pontos, óesd
chamento anterior

FECHAMENTO
(Contractos do Rio)

Ho)e
Entrega e.in março 4.39

em rriiio. 4.10
•• em julho." em set. .

Vendas do dia . .
Mercado .....

Bi.ixa dc ;; ponti
intuito anterior.

MALA REAL INGLEZA)
PA8A A EUROPA

Asturias . . 15 Janeiro
H. Brigade . 25 Janeiro

PARA O RIO DA PRATA
H. Patriot . 17 Janeiro

H. Monareh . 31 Janeiro
Para mais informações

sobre
PASSAGENS E FRETES I
ROYAL MAIL AOENC1ES |

(BRAZIL LTD.)
51 - AV. RIO BRANCO - 53

Telephone: 23-2131 |

Rio 17
B. Aires .... 16
Rosário .... 16
B. Aires . . . 16
B.
B.
B.
B.

Aires
Aires
Aires
Aires

Rio
B. Aires

17
17
19
19
31
22

Lud-wlgshafen.
Fonrtose . . •>
Santarém . .
Pasa. Glovanna
Zaanland . .
Aridálúcla Star
Sornni0 * » -
Oen. Artigao •.

S. Francisco .
D. de Caxias *

Rio 23 I Cuyabá
B.
B.
B.
B.
B.
B.

Aires
Aires
Aires
Aires
Aires
Aires

24
29
25
25
28
26

Alw&ki
Alcântara .
H. Brigade
"Bore IX" .

I Monte Olivia
1 Pulaskl . .

17
17
16
16
17
17
21
19
19
22
23
24
25
25
23
28
26

Hamburgo.
Gênova . .
Rio . - .
Gênova . .
Amsterdam
Londres . „
Pv. Unido .
Hamburgo.
Stockholmo
Rio . . .
Hamburgo.
Hamburgo.
Southampt.

I Londres . .' Finlândia *.
, Hamburgo.
! Gdynia . .

. 23-5917
, 23-1965
. 23-3756
. 23-5840
. 22-9900
. 23-5988
. 23-2161
. 23-5947
. 23-2896
. 23-3756
, 23-3756
. 23-4637
< 23-2161
„ 23-2181
„ 23-1532
. 23-5947
. 23--W30

Seridó . . T. 3 45$000 T-
Sertões . . T* 3 44$000 T.
Cear*. . . T. 3 nom. T.
Mattas . • T 3 nom. T
Paulista . . T. 3 nom. T.

goeiações foram mais activas. Fe-
chou firme.

CORRETORES
(Entregas immediutas)"5 44?000

5 42Ç500
5 nom.
5 nom.
5 nom.

COTAÇOES
(Preços para entregas futuras 1

Seridó . T. 3 44$000 T. 5 43§000
Sertões'. . T. 3 4?$000 T- 5 42Ç000
Ceará. . . T* 3 nom. T. 5 nom
Paulista . T. 3 nom* T* 6 nom
Mattas . • t- 3 nom. T. 5 nom.

MOVIMENTO DO DIA 14
Fardos

Stock em 13  11.824
Entradas-

De Santos. 65

DA A. DO SUL PARA OS E. PNIDOB E JAPÃO

B. Aires
B. Aires
Rio . .
B. Aires
B. Aires

17
20
23
28
27

Delalba . . .
South. Prince
L/ages • • • •
Norfolk Marli
Pan America .

17 I N. Orleana . 23-2000
20 N. York . 23-0754
23 N. York . 23-3756
26 Japão . . 23-4952
27 I N. York . 23-3000

DOS E. UNIDOS E JÁPAO PARA A A. DO SUL

Baltimore .
N. York .
N. Orleans
N. York .
N. York .

17
21
24
25
28

Lista 17
Eastern Prince 21
Cabedello ... 24
Taubaté .... 25

B. Aires
B. Aires
Rio . .
Rio . .

W. World 28 ¦ B. Aires

22-4252
23-0754
23-3758
23-3756
23-2000

LINHAS COSTEIRAS
SAHIDAS PARA O NORTE SABIDAS PARA O SUL

30,

2"'

Ant

30/

20/

Total..
Sahidas

11.889
441

NAVIOS DESTINO NAVIOS DESTINO

32
32
32
32

32
32
32
32

o feciiamcntJ

Stock em 14  11.448

EM SAO PAULO
S. PAULO, 15.

ÚNICA CHAMADA
Comp. Vend.

Entrega em jan. . 4Ü$30Ô 49$800
em íev. . 49$400 4ÜÇ500

» em março 49*700 50?000
em abril. 501.100 50?500
em meio. 50$500 50Ç700

» em junho 50Ç300 50$800
em julho. 50.500 50?800

" em agosto 50Ç500 51$100
" em set. . 51?000 51$100

Foram vendidas 4.000 arrobas.
Mercado estável.

EM PERNAMBUCO
RECIFE, 15.

16 lltaberá - Cabedello . 23-3433 ]
17 |P. Alegre - Belém . 23-3448
18 |C. Capella - Recife . 23-3756
19 lAraguâ - Cannavielras 23-3756
20 | Araranguá - Cabed.» 23-3433
20 |Tlbagy - MacAu . . . 23-3443
21 |Rod. Alves - Belém . 23-3766
21 |Apody - Aracaju' . . 23-3443
21 |Taquy - Tutoya . . . 23-4320
22 |Araim - S. Matheua . 23-3433
22 |Arassú - Macau . . 23-3433
23 |Itapé - Belém . . . 23-3433
24 |Itaguassú - Maceió . 23-3433
24 |3 de Outubro - Tutoya 23-3736
25 |Curttyba - Maceió . 23 3433
26 |D. Caxias - Manáos 23-3756

16 |Anna - Laguna . . . 23-3756
16 jltatlnga - P. Alegre 23-3756
18 JTutoya - S. Pranoleco 23-3756
18 |S. Cathar.»-S. Franc.» 23-630S
18 |Araxá - P. Alegre . 23-3433
18 |S. Pedro - P. Alegre 23-3443
19 BultA - P. Alegre . 23-4320
19 Laguna - S. Franc.» 23-3443
19 Aratimbó - P. Alegre 23-3433
19 Bocaina - P. Alegre . 23-3756
19 Jary - P. Alegre . 23-3443
20 B. Macedo - Antonina 23-6308
22 Aragano - Antonina 23-3433
24 Miranda - Laguna . . 23-3756
24 IC. Hoepecke-Laguna 23-3443

27 IParâ - P. Alegre 23-3756

ENTRADAS DO NORTE ENTRADAS DO SUI

17 IBocalna - Recife . . 23-3756 116 |Raul Soares - Santos 23-3756
18 IBultâ - Tutoya . . . 23-4320 j 16 |C. Capella - P. Aleg. 23-3756
20 IA. Benevolo - Recife 23-3756 | 17 |Cubatao - P. Alegre 23-3756
23 IC. Salles - Manáos . 23-3756 , 19 |Urú - P. Alegre
25 |Pará - Belém

4.38
4.15
4.05
4.^5

Apst.

-,\ itio r.i:s\o> iox

4.05
4.05

5.000
Calino

, desde o fechn*

¦ ant
4.42
4.19
4.08
4.08

\ iM
: o fe-

f .int
4.4V*
¦1.19
4.08
4.08

5.000
A est

Pieço por 15 ks.
Mercado ....
1.» sorte., comp.. .

tíntradii»
De3de hontem. .
De 1." de set. p.

K-cportuçao;
Aio de Janeiro.
Sa.i^os

. . IMII sue
ess de 80 ks. .

Hoje Ant
Eatav. Estav.
535000 53$000

Saccas de M) ks.
 2.700

1E5.100 185.100
Fardos de 180 ks.

100
¦ 100

. 50.400 50.700

23-3756
23-3758 l 19 |Asp. Na6clmt.°-Lag.« 23 3756

19 |S. Cathar." -Antonina 23-630S
19 |Curityba . P. Alegre 23-3756
19 |Rod. Alves - P. Aleg. 23-3756
19 |B. Macedo-Paranaguá 23-6308
20 |Taquy - P. Alegre . 23-4320
20 |C. Hoepeeke-S. Franc" 23-3443
22 |3 de Outb.«-S. Franc.0 23*3756
24 IParaná ¦* Antonina . 23-6308

MOVIMENTO AÉREO
D e s t I n o • t A v I * o • da I Cb. |Sah

Foram abatidas do consumo 300
saccas de 80 kilos*

EM LIVERPOOL
LIVERPOOL, 15.

ABERTURA
Amer. futuies; tlo.ie
Entrega em março 1.S3

cm maio. 4.S7
" em julho. 4.91

ant
4.8S
4.92
4 '.>;•
5.U1em unt. . 4.96

O merendo afrouxou depois da
«'icrtura. dewdo h noticias de No-
v» VnrU c a liquidação de contra-

ALGODÃO
Hontern, o mercado algudoeiro

operava firme. Nas cotnçftt-s veri*
f ir í MI-** •Íif»t í '<(loMv« «ilio m •• •••>.

Ualxa de 4 b 5 pontos, desde o
ichnmentu anterior.

FECHAMENTO
Hoje Am

. . Calmo Fítuv

Chile 
Fortaleza 
Santiago 
Matto Grosso o Bolivia 
Aasumpçflo e Buenos Aires
Porto Alegre 
Bello Horizonte ,
Belém ,
Pnrto Alegre 
Pj. UnldOK 
Bello Horizonte
Kuropa 
•íantiiipo (Chile) 
Belln Horizonte 
Bahia •••¦••••
Europa 
Fortaleza 

Air France 
Panair 
Condor Lufthansa
Condor 
Pan Am. Airways
Condor Lufthansa
Panair 
Condor 
Panair 
Pan Am. Airways
Panair 
Air France 
Condor 
Panair 
Panair 
Condor
Panair

Lufthansa

16

16

16
17
17

17
17
18
18
18
19

20
19

16
16
16
16
17
17
IT
17
IS
18
18
W
19
19
19
20
20

99%

f:.
w

Merendo . . .
.-) (¦'•«nin Fair,

„m Cl mr. ri « - 1
No-

Pernambuco Fair. 4.55 4.02
Maceió Fair . . 4.55 1.(12

\ni«) Pully Mirtl.

Univ. Standard. 4.95 õ.u2
Ame.' Futures;

Enlreg.i em março 4.£4 1.S8
em muio. 4.88 4.32
»"i iulh". 1.91 4 H5 I

" em out. . 4.97 5.0':
Disponível braiiileiro - Buixa rk

7 pontos.
Disponível americano - Baix.t <1c

7 pontos.
Termo americano — Baixa de »

pontos.
Conclue na 13.' pagin»
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União Beneficente dos Chauffeurs do Rio de Janeiro
Rua Bvaristo da Veiga, 130. feleplionès, 22-190S e 22-1926. Expe-

rftenif tooot « dias. inclusive domingos e feriado», das S ás 22 horta.

<S>

 Paulo dn

 joao

Domlclano

Friinclseo

Pereira

sede

Domingo, 16 de janeiro
G4BTNBTK .TUR1DICO: — Ad.

vogado de dia. dr. Abel Assumpo-a
Procurador de plantio, Antônio

RortrHtes de Carvalho.
«ABTNKTE MEDICO: — O Cr.

Bmw Netto pWMU « •1sr «JJJEj*

^.'no C-ahinete Medico^ TJjJ.

das 13 âs 14 hora. *?™^\So

xr~iszyy^>-<«™
$êssSo ordinária dò «gg^J, no

Sw1*» ->S "„»S
30 de 'an-iro de 1939.

*wSS?nt* - Manoel Mene.es

Garcia (re-elelto}.

VSSS_i» - ™entta Mves
de oliveira Carvalho.
V Thesourelro - HermWO Af-

formo ns swa- Toatm*m Pe-
jò The^ourrtro — joao"'»'

ralra da Fonseca.
Procurador nerul

Seaerra da Silva
Whllothftcnrio

^ÂUlvIst» "la™ A1VM
C8Commlssao de W"*»"""' "

wnlli-, nndrl»rue!5 Martine*. Kuf»e-

lM,doloM .Tulto Ferreira • José

Vl*>'ra dé Carvalho.
Comm^ao de ^"rti(<-a'1P'':plr;

Mvnro rtr.fl.es. Antwlo Ribeiro

f&Z Abel Ktoolmi W ¦ ¦ -»«-'£!»

GowPS Tavares e Henrique da Sil-

£Ctor;;Lsr^ede S
cedo Raul W«t« Ribeiro. Annlbal

yp»rl»r.»1 ris Silvn.
O, directores sclm» eleitos, se

rfin «n-rtos-artos na nroxims. ««In-

ta-fetra. 20 <"> corrente, t- 90 *»-

ras. em eessao solemne
«r>",',l.
Segun^-'^»-

ípn^iro
Associados' cV>smadns

pprer-^em é svmmnrlr)
T»ra-ie!seo Moreira 3".

crimine* •
Manoel Pinto Cardoso

•pr-,rr..-(«! criminal.
Manoel Carneiro LeSo

yVJllln fnsar w.anoso, na
ria. Criminal.

jm*-. Fernandes

Domin»-. Pereira 2°, na 7» Va-
»a r«i-i»r.'na1. ' , ,

Ramo.*- Marlno. na 4' Pretória
Crim1r.nl. , .„

Fnmm aeceltos como associados.
os candidatos «M-lnt-K Antônio
Cardoso. Ant-orUo Salvador Ha

deira Annlbal Cavalcanti Montei-
ro Aderito Freitas Bastos. Cel^i"
Rodrimie-- ttscolo Francisco Pel
Anpelo. Francisco Vlanna, Uilr. Es-
t*ves. Lui- Fonseca de S-wja, T.ui-.
Ribeiro da Costa, Manoel Alves
da silva. , , ,

Nfto haverft eonsulta dentaria
(*»= a As 11 horas.

çj^rxfeo rir» enrola^"'*'"!-

to rio Automóvel Club
A partir do r-roxlmo dia ln do

corrente, o Automóvel Club do
Brasil começará a emnlacar os car-
ros d' setis associados no navHhao
da Allemanha, recinto da Feira
de Amostra?.

Os .associados .do A C B
encontrarão funeclonarlos habilita,
dos aue promptamente se desln-
cumblrâo desse serviço.

A Secretaria do Departamento
Automobilístico continua a receb-
ber, até o dia 31 do corrente, as
licenças de autos e garages para
a renovação no anno corrente.

BEBAM
°<VFÉ TAM0Y0

\ Marca de Confiança !...

17 de

para

na 1'

com

Var»

na 5»

TVeO-
2* Preto-

7» Pretória

AÍ0 DE
(N

t^il&o em 18 de Janeiro de 1938

VIANHA, IRMÃO & CIA
RUA PEDRO 1, NS. 28 E 30

(Antiga do Espirito Santo)

CASA JOSÉ' CAHEN
Leão dâ Silva & Cia.

SUCCESSORES
"FILIAL". RUA D. MANUEL,

Lellfio. 22 de Janeiro de 1938

INSPECTORIA DO
TRAFEGO

Exame de motoristas
CHAMADA PARA HOJE, .VS

8 HORAS: -- Edison VascOilcéllos
Prado, Antônio Augusto Borges,
Ângelo Varonnesl, Joel Câvalcan»
ti, Affonso Ferreira, Braz Neri,
Edgard Thomas Doro. Orlando Lo-
pes de Almeida, Antônio Vlllela,
Francisco Marcos Monteiro, Do
mingos Pierone, Roberto Ulinue
Delforge e Alberto Rodrigues RI-
cart.

Prova Regulamentar: — Walter
Kruse Filho. Alfredo Werner Cnrl
e A'jf.onio Lourenço.

Exame de Sufriclencla: — Juer-
gen Burmelstar.

Turma Supplementar: — Alta-
miro da Silva Freitas, Mftrio Celso
Soares, Humberto da Costa Fer*
reira, Antônio dos Santo* Fernan-
dei e Lauro Alvos.

CHAMADA PARA HOJE, A's 9
HORAS: _ Eduardo Alves Moreira,
Fonad Dlb Habre. Adelino Mar-
aues, Manoel Bernardlno Peixoto,
jorrre Ureullno de Almeida. Ma-
noel Pedro Cossich. Arlindo Daniel
das Santos. Manoel iWnxt.lT.« ria S»l-
veira, Otton Ver"ilio. Waldemar
Noeruelra. Nelson p?rpira Roceira.
Venvlndo Baotlsta de Carvalho.

Prova imitira: — Lourenço Tel-
seira Villarlnho.

Prova Regulamentar: — Manoel
Saraiva, Sebastião Antônio dort
Santos.

Kvame de Stiffleleiteia: — Sc
ta.stiâo Cardoso Ribeiro.

RESULTADO DOS »XAMKS T)F-
FEC.TUADOS HONTEM: Annrnvu-
dos: — Gilda Vicente dp Aievedo.
Fmllia Rosado Guidu. Pedro VI»
rente de Azevedo Júnior. Alvnio
Fllituelra '"MUio, Tnnornnrin rle 011-
veira Soares, Jalr Tnvaresl Hb
nlel Marioti. Sebastlflo PelK- Re-
?-ende. Iirnaeio nonralves dos San-
tos. José Teixeira. Mario Gnnral-
ves da Cruz, Gefaldo Alves Ribel-
ro.

Reprovados: — Quatorjw.
ORSFRVACAO — A falta á

chamada na turma effeçtlva lm-
nnrtarâ no pas-amento rie nova ins-
çrinrSo. (Art. 2f>4 do R. T.l.

Infracçôea registradas
DESOBEDIÊNCIA AO SIGNAL

PAR'. SER PTSCALTZADO: — Exp.
M —- C. 1804 — 3523 _ 396rt —
8339 — P. 606 — 1S13 —¦ 3274

4080 — 7555 _ IP.820 — 17.413
17.770 — 20,123 — 21,103 —

24.500.
EXCESSO DK VELOCIDADE: —

C. 1R16 — 5633 — 5821 — P.
1".173 _ 24.94K _ 35.284 —-.

NAO DIMINUIR A MARCHA: —
R. J. 15 — 3031 —SP. I., 12.920
__ C. 8169 _ 10.0.12.

ESTACIONAR EM LOCAL NAO
PERMITTTDO- — C. «IR — 8931

P. 10 _ 16"R — 380* — RTÍ9
8304 •— 7140 — 73RB — 7462 — 8713

8' 1 — 10.519 _ 11.^41 —
1.9.89» — 12.790 — 19.580 —
?".o02 _ 33.940 — 24.35"

'-^¦jOBwnrarw-TA *o sic*rNAL:
C. 2285 — P. 1059 — 1941 —

1191 -r 10.101 — 10.13* — 12.557
18.568 — 20.250 — 21.S98 —-
21.732 _ 25.804 — 24.443 —
24.547 _ 24.79?- _ 25 481.

INTERROMPI-!.-? o TRANSITO:
C. 8725 — 9566 _ P. 1936.

ANGARIAR PASÍAGFTPOS: —
P. 11.821 — 15.518 — 15.916 —
K.314 — 16.763.

MFTO FTO E BOND: — P.
24.931.

CONTRA A MAO: — P. 22.932 -
23.487.

CONTRA MAO DE DTRF^nAO:
—P. 4328 _. 16.914 _ 19.455.

DESOBEDIÊNCIA A'.*» ORDENS
DF SERVIÇO: — C. 8438 — P.
6857.

EALTA DE ATTENCAO E CAU-
TELA: — C. 4384 — P. 7797 —
12.840 — 16.060 — 16.239 —
16.472 — 17.947 — í*3.5a2.

DFftrrNIFOWMTZADO: — C
5160 _ P. 15.081.

ABANDONADO: — P. 2058 _
2102 — 2777 — 3137 — B015 _
1-753 _ _ 10.150 — 13 183 —
1.3.412 — 14.568 — 14.60?; __
15.574 — 16.720 _ lfi.796 —
19.267.

FALTA DE l,V7i: — C. 8138.
FAT.TA DE cETTAS: _ C. 7136

_ 83R2 — 969Í.
F A LTA DE "TO /> NS WREN-**T"

DK LOCAL: — O. 95flo _ nqsg
881B"— 8449 — P. 508 — 527 -
867 — 1760 — 1966 — 4055 _ 5122

6177 — 6401 — 6687 _ 8099 —
R784 —- 90-8 — 9061 — 9190 —
9553 — 9827 — 9881 — 10.901 _
10.3Í7  10.0R3 — 13,1'»- ._
1.' .Ris — 16.024 — lfl.4"? __

18.341
21.161

— 21.660
"3.141

ÇÃO E FINANÇAS
Conclusão da 12.* pagina

ALGODÃO
EM NOVA YüKh

NOVA YOKK, 15.
/•BÜ.IUUKA

Amer- r"utu*«s; Hoje tf Ant.
Entrega om máieo 8.50 8.50

" em maio. 8.55 8V06
cm julho. 8.112 8.63

" em out. . 8.70 S.72
Commercio de caracter normal,

devido a liquidação de negócios.
Baixa parcial de 1 a 2 pontos,

desde o fechamento anterior.

ASSUCAR
Honterh, o mercado sacebarino

regulava sustentadp. As negocia-
ções levadas a effeito eram menos
animadas e a» cotações corriam nas
bases anteriores. Fechou sustenta-
do.

COTAÇÕES POR 60 KILOS
Mateavinho . , . —- Nominal —
Mascavo regular. 41Ç5U0 a 4Ü$00H
Branco crystal. . S6|50ü ã 67ÇS0U
Demerara. .,,-»- Notrunál —

I

MOVIMENTO DO DIA .14

Stock em 13.
Entradas:

De Campos .

Saccas
91.598

550

Total  92.148
Sahidas  2.510

Stock em 14  89.638

EM SAO PAULO
S. PAULO, 15. - Nfio houve cota-

çóes neste mercado.
PREIJO DO DISPONÍVEL

Branco crystal. . 62|000 a 63$000
Somenos . . . 55J000 a 56$U00
Mascavo. .... 45f000 a 46J000

KM PERNAMBUCO
RECIFE, lõ.

/teço pui 15 «s.: Hoje
Morc-ado . . Fume
Usina de 1.» . . níÇSUO
Usina de 2.- • . 61S&00
Crystaes ..... 4H$ÜÜ0
Detneraras .... 34$500
3-- sorte 32$000
Somenos ..... 95500

7$500

Ant
Firme
54?5Ü0
51*500
4tí$0UÜ
34$500
32$0ü0

E)f60C
7$500

. . 21.000 10.400
2.201.700 2.180-700

B'rutos seccos
Knl IHílHR: Si.

Desde hontem
De J." de set.

Expurtaçãuj
Santos   13.500
Sul do frasil. . .  23.000
Norte do Brasil. .  2.000
Existência em sac-

cas de 60 ks. . 1.158.300 1-137.300

EM LONDRES
LONDRES, 15.

FECHAMENTO
Ho)« f an.

Entrega em jan. . 5/7 Va 5/9
em março tí/0 lA 6/0 lí" em maio. 6/1 Vi 6/1 Va" cm agosto 6/1 % 6/2 Vi

EM NOVA YORK
NOVA VORK, 15.

ABEPTURA
Hoje

2.2*5
2.-9
2.30
2.32

fmi
2.27
2.29
2.31
2.32

52

5/ W $0Ufí_SS£... ?o/» «fé Mana
SOU MESMO UM TYPO CaIPORA!

30 MEREÇO COMPAIXÍO.
A "GAROTA" DEU-ME 0 FORA

SEM ME DAR SATISFAÇÃO.

NfiO SEJA TÂ0 PESSIMISTA,
POIS^SROVE TUDO ENDIREITA,
VOCÊ DE NOVO A CONQUISTA
SEGUINDO A MINHA RECEITA.

FAÇA A BARBA TODO DIA,
SENDO Á GILLETTE FIEL,
E A PEQUENA- ÇUE ALEGRIA!
"CÁ E", COMO MOSCA NO MEL!

e'verdade! sou culpado,
nem çue chova canivete,
serei agora barbead0
todo dia com gillette!

DEUS PROTEJA 0 VOSSO FADO

ABENÇOANDO VOSSO LAR,

E QUANDO HOUVER BAPTISADO
NAO ME DEIXEM DE CH/WAR.

A VERDADE ME COMPETE

DIZER-KS-SEM CONFUSÕES:

FOI COM Á LAMINA GIUETTE

QUE UNIMOS OS CORAÇBES

?^fB^r ^W^fW^
BARBSLINO
AFFIRMA:

r%*<_ak zf
Fazer a barba diariamente é um dever social \

apparencia ajuda a vencer na vida. Com-
pre, hoje mesmo, um apparelho Gillette
e airva-se delle, diariamente, sempre
com as legitimas lâminas Gillette Azul.

•SilletÉe
Caixa Postal 1797 - Rio dt Janeiro

"C-> erro grave permittir que o habito
J_J de descurar a barba possa influir,
prejudicando, nos seus negócios e na
sua vida social, ao ponto de vir a excia-
mar, tarde de mais: "Si eu soubesse..."
Adquira, desde já, o habito de barbear-
se ém casa, todas as manhãs. Com uma
Gillette faz-se uma barba rápida, hy-
gienica. confortável e econômica. Apre-
sente-se, todos os dias barbeado. A bôa

^__-^_BS-t__

Bolei do lentMHli Pessoal do Exercito
APRESENTAÇÃO DE OFFICIAES - NOTAS MINISTERIAIS - VARIAS PERMISSÕES

DEPARTAMENTO 110 PESSOAL
DO EXERCITO

Rio de Janeiro, em 15 «le ja-
neiro de 1038

BOLETIM INTERNO N. 12
(EXCLUÍDAS AS NOTICIAS JA

PUBLICADAS DESTACADA-
MENTK PELO "DIÁRIO

DE NOTICIAS")
Publico, de ordem do sr. mlnls-

tro, para conhecimento deste De-
partamento e devida exécuçAo, o
seguinte:

APRESENTAÇÃO DE OFFI-
OIAESi — Apresentaram-se a este
Departamento os seguintes offi-
claes:

HONTEM: a) — Por motivo de
transito:

•21

CASA CAMPELLO
ERNESTO CAMPELLO

35 — Avenida
LellHo em 21 de

Passos
Janeiro

35
de 1938

Francisco de Apuar & C
>!iao em "> de Janeiro dc 193R

3B - RUA LUIZ DE CAMÕES - 3Í!

17.0(13
1 o ORg
"'.sa'?
''3.010
•M.031

 1a <<«q

— 2?. R31

._. 25.351 — 25.777.

0 processo dos officiaes
3.° R, I.

Entrega em jan. ." em março
" em maio.
" em julho.

Mercado calmo.
Baixa parcial de * ponto, desde o

fechamento anterior.

TRIGO
1'REÇOS NO MERCADO DA FARl

NHA DE TUIGO
MOINHO DA LUZ 44 ks-

Semolina 63$000
Luz 60$000
Tres Coroas . . 595000
Brilhante. .... 58ÇOO0

MOINHO FLUMINENSE
Semolina 63$000
Especial 60Ç000
Bôa Sorte. .... 59$000
S. Leopoldo. . . 58?000

MOINHO INGLEZ
Semolina 65$000
Budha 60$000
Nacional 58$000
Comog-sta .... 50?000

FARELLO DE TK1GO
MOINHO DA LUZ

Sac. de aniageu
Farello, 36 ks. . . 10?UÜ0 a 10$50.
fareilinho, 35 ks- I0|uu0 a 10$50t
Remoido, 50 ks. . 13Ç500 a 14$000
Triguilho, 35 ks.. 18Ç500 a 19$OO0
MOINHO FLUMINENSE
Farello, 35 ks . . 10$000 a 10|5O(j
Fareilinho, 35 ks. 10$000 a lüfSÜP
Remoido, 40 ks. . 13$500 a 14$00l.
Triguilho, 50 ks . 18$500 a 19f00t.
MOINHO INGLEZ
Farello. 35 ks. 10S500 ll$000
Fareilinho, 35 Its. 10S500 ll$0<)0
Remoido,"40 ks. 12ÇÕ00 13ÇOO0
Triguilho, 3j ks-. 14^000 14Ç500

EM BUENOS AIRES
BUENOS AIRES, 14.

FECHAMENTO

Reune-se amanha, na Primeira
Auditoria, o Conselho tio Justiça
Especial que está processando os
officiaes do cxtlncto Terceiro Re-
glmento de Infantaria, para a con-
clusilo do interrogatório dos ac-
cusados.

A MUTUANTE S/A.
LEILÃO DE PENHORES

Em 21 du Janeiro. As 13 hora*
17!) - Rua Sete de Setembro - l.»

An cautelas podrrfto ser refor-
madas atA A véspera « o rata-
logo »crá publicado nn -Mnrnal do
Commercio" no dia do lell.lo.

Veuve Louis Leib & C.
Lelláo em 2H dc Janeiro de 193*
Sui-t-e*»oreh do A. CAHEN & Cio.
Ruas Imperatrlr Leopoldina, 22, e

L-.I- de Camõe», 62, e»(iuin»

A esíaçãa do Badé, da
Ride Mineira de Viação
passará a denominar-se,

"Raul Chaves"
A' Inspectoria Federal da* Es-

iradas o Ministério ,\r Via cã o Oí-
flcloit, communlc-indo n autoriza-
ciiu <la mudança dr. nome du esta-
çfto de Badé, situada no kllom1--
trr. 07.W50 flu linlKi 'le Cruzeiro a
Tuiuty, dn RAde Mineira do Via-
fAo, para o de Raul Chaves.

,—1. pm itin us Une F : *
Entrega cm fev. 12.23 12.35

" em março 12.28 12.40
em abril. 23.34 12.45

Mercado A. est. F,. me
IpniMi typo Kar-

letta p/o Bnir.il 12.35 12.45

EM CHICAGO
CHICAGO. 1-1.

FECHAMENTO
H.M. I- .*

Entrega em maio. 97.50
" em julho. ill.50

98.87
92.87

Fabrica de tscada»

CUNHA K FKK
Roa da Conntit

NANDb-
uição. 82

Capitães — Álvaro Paiva de
Araújo, do 9." Batalhão de Caça-
[.ores-, pôr tér sido claâsificaao
nesse Batalhão e entrado cm tran-
sito; Renato Pifes Ferreira, do 22.»
Batalhão do Caçadores, por ter
sido classificado nesse Batalhão e
seguir destino: Manoel AarSo
Gonçalves de Lima, do S. I. «•
da Sexta Região Militar, por ter
sido desligado o entrar em tran-
sito a partir de 12 do corrente;
primeiro tenente Nilo Cotrim Sil-
va, do 26.» Batalhão de Caçado-
res, por ter sido julgado apto para
o serviço do Exercito e seguir des-
tino; segundo tenente Braz Antu-
nes Siqueira, convocado, do 3."
Batalhão de Caçadores, por ter
sido desligado do Batalhão de
Guardas, mandado servir na 8."
Circumscripção do Recrutamento e
seguir destino;

b>  Com permissão nesta ca-
pitai:

Primeiro tenente Paulo Salles
Palm, do 3.» Batalhão de Caça-
dores, por ter entrado em gozo de
férias; segundo tenente Renato da
Silva Mendes, do 10.° Batalhão de
Caçadores, por ter vindo de Ouro
Preto com oito dias de dispensa
do serviço e permissão do sr. mi
nistro;

c) — Por outros motivos:
Coronel Francisco Jaguarlbe Go-

mes de Mattos, do Q. S. de C,
por ter terminado o inquérito de
que estava encarregado; tenente-
coronel Francisco Borges Fortes
de Oliveira, do 2.» R. C. D.., por
ter terminado as férias em que se
achava « regressar a Sâ.o Paulo;
majores — Américo Carneiro de
Campos, da Segunda Circumscrl-
pçao do Recrutamento, por ter re_
gressado de Ouro Preto, aonde
fora em diligencia referente ao in-
querito de que é encarregado;
Adamastor Emílio Haydt, do 6.--
Regimento de Infantaria, por ter
terminado o período de férias em
cujo gozo se achava o obtido vinte
dias de dispensa do serviço para
desconto das férias a que ainda
tem direito; Bernardo José Tel-
xeira Ruas, por terem sido cas-
sadas as suas férias e ter de re-
colher-se, a 18 do corrente, ao
D. R. de Valença; Sérgio Corrêa
da Costa Vlllela, do Q. S. de C.,
por ter entrado no gozo de dois
períodos de férias e ir gozal.os
no Estado do Rio Grande do Sul;
Euclydes Sarmento, do 4.° G. A.
Do., por ter vindo a esta capital
a chamado do «r. ministro e
aguardar tvansferencia; Luiz Gel-
so Uchôa Cavalcanti, por ter sido
mandado servir no A.. G. R. J.;
José Bina Machado, de Q. S., por
ter vindo da Bahia, com autoriza-
cílo do sr. ministro; Alfredo R"-
dolpho Lautert, por tér sido cias-
slflcado no E. S. da Quinta Re-
glâo Militar e desligado de addido
a este Departamento do Pessoal
du Exercito; capitães — Osman
Lopes e Humberto GuimarãPs de
Almeida, por terem sido postos _
disposição da E. T. E. para effei-
to de concurso de admissão ao
mesmo estabelecimento- Ernesto
Geisel, do Q. S. de A., por ter
regressado do Rio Grande do Sul.
aonde se üdiava em gozo ds fé-
rias; Ângelo Cabeda Brochi, do
4.» R. C. I.. por ter terminado as
férias em que se achava e conti-
nuar addido a este Departamento,
de ordein desta chefia, aguardan-
do solução de uma proposta; Car-
lo.i Augusto Collares Moreira e
Henrique Alves da Silva, do 14."
Regimento de Infantaria, por tr-
rem regressado de São Lourenço,
aonde se aclrnvani em gozo de fô-
rta.s; Mario Solon Ribeiro, do l.°
Regimento de Infantaria, por ter
siiio classificado-nesse Regimento;
Ai-mindo Teixeira de Carvalho, do
R. Mx. A., por ter dn regressar
k Nona «tcglAo Militar, de onde
veiu em gozo de férias; Bagllou
de Araújo Soares, da F. M. C. O..
pur ter de seguir para o Estado
dii Parahyba, em gozo de férias e
com permlPslo; Jorgo Bayma de
Paula Guimarães, do Q. S. do A.,

por ter sido designado adjuneto da
Directoria Geral de Knslno da Es-
cola das Armas; Heitor Mendonça
Carneiro da Cunha, do 2.» Regi-
mento de Infantaria, por ter sido
designado assistente da Primeira
Brigada Independente; Newton
Barra, do 2.» G. A. Do., por ter
obtido permissão para aguardar
nesta capital a solução de uma
proposta; Anthero de Mattos Fi-
lho, do 1.» R. C. D., por ter sido
transferido para esse Regimento;
Enio da Cunha Garcia, do 8." Re-
gimento de cavallaria Indepanden-
te, por ter sido transferido para
esse Regimento, ficando addido ao
1.» R. C. D., para effeito de ma-
tricula na Escolas das Armas;
Eduardo Regis Vieira, do Batalhão
Escola, por ter sido sorteado para
um C P- J-: Paulo Pinho Dutra,
do Q. S. de A., por ter de regres-
sar á Nona Região Militar, de
onde veiu a serviço; Adaucto Cas-
téllo Branco Vieira, por ter de re-
gresaar a Nona Região Militar;
Ary Silveira de Souza, da Escola
de Aviação, por ter sido desligado
do 2.o Regimento de Infantaria «
recolher-se ã citada Escola; An-
tenor de Almeida Lima, por ter de
seguir para Itatiaya e Cambuqut-
ra em gozo de férias, com permls-
são do sr. ministro; dr. Adolpho
Sodré de Castro, medico, da F. P.
E., por ter entrado em gozo de
periodo de férias relativo a 1934;
primeiros tenente — Dr. João Sa-
leiro Pitâo, medico, do 2.° G. A.
Do., por ter obtido permissão do
sr. ministro para vir a esta ca-
pitai e seguir para Maceió ama-
nhã, dia 18; Abelardo de Medei-
ros Galvão Raposo, do ó.° Regi.
mento de Infantaria, por ter de
seguir a 19 do corrente para Ca-
capava, afim de recolher-se A sua
unidade; segundos tenentes —
Eduardo dos Santos Mello, do 2."
G. O., por ter de seguir destino a
18 deste mez; Ubirajãra Cabral
da Silveira, do E. C M. I., por
ter sido classificado nesse estabe-
leclmento; Francisco Coelho Li-
ma, de Administração, da 1.» F. I.,
por ter sido rectificada a su*
transferencia do 13.° Batalhão de
Caçadores para a citada Forma-
ção, á qual se recolhe; convoca-
dos —- Manoel Felltzzari de Almei-
da, da 4.' I. A. C, por ter de se-
gulr para o Rio Grande do Sul,
em gozo de férias; Luiz Moreira
de Paula, de Engenharia, por con-
clusao de uma syndicancia da
qual era escrivão; aspirantes a of-
ficial — José Corrêa da Silva, do
10.° R. C. I., por ter sido classi-
ficado nesse Regimento e seguir
destino; Mozart Moacyr Moreira
da Sllvà, do 4.° R. A. M., por ter
de seguir destino.

FALLECIMENTO DE SUB-TE-
NENTE E SARGENTO: — Falle-
ceram, nesta capital, nos dias 19
e 4 de novembro de 1937, respecti-
vãmente, os sub-tenentes V/alde-
mar Won Wreden, do 14.° Regi-
mento de Infantaria e terceiro
sargento reformado Athayde Pe-
reira de Castro, que estava addido
ao citado Regimento para effeito
de percepção de vencimentos.

APRESENTAÇÃO DE SUB-TE
NENTE: — Por ter vindo com
uma escolta afim de conduzir anl-
tnats para a Sétima Brigada Mill-
tar, apresentou-se a este Departa-
mento. no dia 13 do corrente, o
sub-tenente João Fernandes Kus-
tetti, da B. I. A. Do., de Recife,
o qual foi encaminhado á Primeira
Região Militar, para os fins con-
venientes.

— No Hospital Central do Exer-
cito, pela respectiva J. M. S., no
dia 11, tudo de janeiro fluente —
precisar de hospitalização — o es-
crevante da classe F — Raymnn-
do Fulgenclo Ribeiro de Moraes,
em serviço no Estado Maior do
Exercito.

NOTAS MIN1STERIAES -r
PERMISSÃO: —¦ Afim de attender
pessoa enferma de sua família o
sr. ministro concede trinta dias dé
permissão para ir a Maceió. Es-
tado de Alagoas, ao primeiro te-
nente medico dr. João Saleiro Fln-
to. devendo ser o prazo acima des-
contado de suas férias.

ADDICAO DE OFFICIAL: — De
ordem do sr. ministro fica addido
a este Departamento o major de
Artilharia Euclydes Sarmento,
que, ainda de ordem do sr. ml-
nistro, veiu para ^sta capital
aguardar sua transferencia.

TRANSFERENCIA DE OFFI-
CIAL: — Transfiro, por nec.essl-
dade do serviço, o primeiro tenen-
te Fernando Soter da Silveira, do
2fi.o Batalhão de Caçadores para o
I.° Regimento de Infantaria.

TRANSFERENCIA DE SAR--
GENTO: — Transfiro, do 4.° Ba-
talhão de Caçadores para um dos
Corpos da Primeira Região Mill-
tar, o terceiro sargento Ezequtel
Lyra, correndo as despesas de
transporte por conta própria.

TRANSFERENCIA DE PRA-
ÇA: — Transfiro, do 5.° Regimen-
to de Infantaria para o Batalhão
Escola, o soldado João Marque» de
Faria.

APRESENTAÇÃO DE FDNO-
CIONARIA: — Apresentou-se ho-
je, assumindo as suas funeções, A
senhorita Judith Medlna Fonseca,
auxiliar de escrlpta de quinta ciaa»
se, que, conforme consta do Bole-
tim Interno n. 9, de 12 do corren-
te, foi considerada como contra-
ctada para este Departamento.

INSPECÇAO DE SAÚDE: —
Ao sr. director de Saúde do Exer-
cito solicito providencias no senti-
do de ser inspecclonado de saúde o
capitão Domingos Kiribau Cavai-
canti, do A. G. R. J., por ter ter-
minado a licença prêmio de sela
mezes, em cujo gozo se achava.

ADDIÇAO DE OFFICIAES: —
Fica addido a este Departamento,
o capitão Ubirajara dos Santos
Lima, de Artilharia, por ter sido
desligado da E. E. M. o se achar
classificado no Q. S., sem com»
missão.

SERVIÇO: — Concedo: — Ao ter»
celro sargento Bmmanuel pereira
Lima, do C- M. R. J., permissão
para gozar as férias regulamenta-
res que lhe forem concedidas, no
Estado do Pará.

— Ao segundo cabo Manoel Ta-
rynlo Muniz, do Contingente do
Curso Especial de Equitação, dez
dias de dispensa do serviço, em
prorogação As férias, e permissão
para ir ao Estado da Parahyba,
afim de busesar sua progenitora,
em virtude do falleclmento de sati
pae.

AINDA TRANSFERENCIA BB
SARGENTO: — Transfiro, do Ba-
talhão de Guardae para a Escola
de Aviação Militar, o segundo ear-
gento Manoel de Souaa Martins.

PERMISSÃO PARA GOZAR
FERIAS EM SANTA CATHABI-
NA: — Concedo, ao capitão rne-
dico dr. Alfredo Gomes Sapucaia,
do Instituto Militar de Biologia,
permissão para gozar em S&o Ben-
to, Estado de Santa Catharina, as
féria* regulamentares qu* lhe Ut-
rem concedidas.

<a.) — MAURÍCIO JOSÉ» CAR-
DOSO, General de Brigada, Chefe
do Departamento de Pessoal de
Exercito.

CONFERE — (a.) -- EDGARD
DE OLIVEIRA, Tenente-Coronel,
Chefe do Gabinete."

Como serão os novos
Fords para 1938 ?

Segundo noticias vindas dos Çs«
tados Unidos, os novos carros
Ford, para 1938, estão causando
sensação, n8o poupando os en-
tendidos elogiosas referencias ao
carro que, pela audácia de li-
nnas modernas, distincção. ele-
gancla e excellencia mecânica,

vem alcançando notável suecesso
em todos oa paizes em que é apre»
sentado»

Pelos característicos de moder-
nismo que lhe valeram consagra-
çflo inédita nos Estados Unidos,
e da esperar igual acceitaeão no
Brasil, onde o Ford se tornou um
«arro extraordinariamente popu-
lar.

TEM CUSPA?
USE

PETRÓLEO
SOBERANA

único preparado scientifico
contra caspas e queda do

cabello.
Venda em todo o Brasil.

De ordem do sr. ministro, foi
mandado ficar addldo ao R. A.
N., até nova ordem, o primeiro
tenente do 13.° R. C. I., Carlos
Tabert.

AINDA NOTAS MINISTE-
RIAES: — Permissões: — O sr.
ministro permltte que o capitão
Haroldo Rocha d'Avilla Garcez, do
Grupamento de Leste, goze na cl-
dade do Barbacena, Estado de Ml»
nas Geraes, as férias regUlamen-
tares a que tem direito.

INDICADOR
Dr. Mariano de Andrade

Docente da Universidade — TRATAMENTO DAS DOENÇAS DA
TIREOIDE (BOCIOS) — CIRURGIA EM GERAL — Cons.: Ed-
Rex, 13.» andar, ss. 13024)3, 16 As 18 hs. Tels.: 83-4430. Resld. 48-1303.

Br. Gabriel de Andrade

APRESENTAÇÃO DE SAHGEN
TOS: — Apresentaram-se a este
Departamento do Pessoal do
Exercito, no dia 13 deste we_, os
primeiro sargento Manoel Gonçal-
ves da Rocha, por ter sido refor-
mado, tendo sido mandado addlr ã
1.- F. I. para effeito de perce-
pção de vencimentos e encami*
nhado a D. S. M. R. para os de-
vidor; fins; terceiro sargento mos-
tre-ferrador Adelino Joaquim da
Silva, por ter sido transferido do
Batalhão Escola paia o 2.° G. A.,
de Cavallarla, o qual foi encaml-
nhado a Contadorià para effeito
de passagem, c A Terceira Re-
gifu. Militar.

RESULTADOS I»K INSPEC-
ÇOER DE SAÚDE: — Em inspe-
cções de saúde a que se submet-
teram, foram julgados:

Na D. S. E., pela respectiva
J. M. S-, no dia 7 — apto para o
serviço do Exercito, — o capitão |
Jonathaa de Moraes Corrêa. nOj
dia 10 — aptos para continuar no i
serviço do Exercito — Os major
Firmino Herculano de Moraes An-
cora, capitães Fernando de Al-
meida, José Carlos de Moura *
Cunha c Erlco da Fonseca Mi*raea.

O sr. ministro declara que con-
cede permissão aos officiaes abai-
xo mencionados, para gozarem as
férias regulamentares nas seguln-
tes localidades:

Major Luiz Baptista, do Estado
Maior do Exercito — em Cambu-
quira (Estado de Minas Geraes) t
Barão Homem de Mello (Estado
do Rio); e primeiro tenente Oro-
zimbo Costa, do Q. S. — em Lo-
rena, (Estado de São Paulo).

PERMISSÕES — DISPENSA DO

Dr. Octavio Rodrigues
Lima

Docente da Universidade — Par-
tos — Gynecologla — Cons.: Rua
da Assembléa, 73, 2.° and., Tele-
phone: 28-2733. Diariamente de 4
ás 6 horas. Res.: Tel.: 26-2734.

Dr. Duarte Nunes
Vias urinarias (ambos os sexos)

BLENORRHAGIA e suas
complicações. HEMORRHOIDAS
e Doenças ANU-RECTAES —

S. Pedro, 64. Das 8 As 18.
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Clinica Dr. Moura Brasil
Moléstias dos olhos. Dr. Moura
Brasil do Amaral — Rua Um-
guayana, 25, 1.» andar. De t As
6 horas. — Telephone : 2Í-Í289.

ANALYSES CLINICA»

Dr. José Magalhães
Pecego

Exames de sangue, pus, urina,
escarro, fezes, ete. REACÇAO
DE ZONDEK-ASCHEIM. (Dia-
irnostlco precoce da gravidez
pelo exame rápido e seguro da
urina). VACCINAS AUTOGE-
NAS. Prasa Floriano, 65-7.° and.

— Tel.s 22-6377.

OOULISTA — Largo da Carioca
N.» 8, 6.° andar. (Edifício Ca.

rioca). — De 1 As 5 horas.

S YPH IL I S
DOENÇAS DA PELLE E DA
NUTRIÇÃO — (Tratamento de
eryslpella, furunoulos, espinhas,
mycoses, ulceras, câncer, quei-
maduras, varlses, eezemas, obe-
sidade, magreza, diabetes, etc).
Reglmens allmentares. — DR.
AGOSTINHO DA CUNHA. Con»
sultorlo: Edifício "Nllomex", 4.»
and., Sala 410. (Esplanada do
Castello). Tel.: 22-5454, As 17 hs.

Dr. Ataulfo Martin»
(ESPECIALISTA)

OURA RADICAL
Bronchlte. Com-
pllcaçOes. Assem-
bléa, 88. (Óptica

Brasil). Tel.: 22-0049, 1 As 6.
ASMA

Dr. M. Vaz de Mello
Clinica de Crianças. Docente da
Universidade. Diariamente, As 16
horas. Üruguayana, 86. Salas
500, 510 e Ml. Phone : 43-0503.

Resld.: 25-1444.

Dr. Heitor Achilles
Tuberculose. Doenças broncho-
Pulmonares. Chefe Sérv. Tu-
lierculnse da Cruz Vermellia.
Tlsiologista da Saúde Publica.
Cons.: Av. Nilo Peçanha, 155,

4.°, Esplanada do Castello.
Tels.: 87-2405 o 42-3671.

SRS. MÉDICOS™
Não se preoecupem com o con-
sultorlo ao no formarem. Pro-
curem a FABRICA S. FRAN-
CISCO DE ASSIS, que lá estfto
os melhores e mnls luxuosos,
pelos menoies preços. Rua Vis-
conde do Itauna. 357-A. Tele-

phone : 22»70O5.

Pharmacia e Drogaria"MUNDIAL"
113 — RUA SAO JOSft — 113
Meticuloso aviamento do recel»
M ia rio medico. Drojras em geral.
IVrfumarlas. Entregai a durai-

«IHo. Phone; 22-8032

Dr. Alves da Cunha
Clinica medica (meles tias in-
ternas) pelle e syphllls — Vias
urinarias — Dlathermla — Ultra-
violeta — Infra-vermelho — Vlta
Lux — Banhos de luz. R. Maré-
ohal Floriano, 7, sob. (próximo
so Largo de Santa Rita). Das
12 ás 19 horas. — Tel.: 23-4164.

MOLÉSTIAS DA BOCA
E DOS DENTES

Simões de Oliveira
Dlathermla — Ultra-Violeta —
Ralos X — PRAÇA FLORIANO
N.° 65, 6.° and. — Tel.: 42-C814.

HYDROCELE
Por mais antiga e volumosa que
seja. Cura radicnl sem operação
cortante, sem d6r » sem afãs-
tamento da» occupaçSes. — DR.
CRISSIUMA FILHO — Rua Ro-
drlgo Silva, 7. Dn» 13 As 16 hs.

DENTISTA
Dr. Heitor Corrêa — Especla-
lista em trabalhos a ouro o den-
tes artiftclaes — Rua Ramalho
OrtigSo, 14 — Entrada pela rua
7 de Setembro, 155. — Preços

módicos.

Casa de Saúde da Gávea
ESTRADA DA GÁVEA, 15) —
Tels.: 27-0003 e 27-0998. Doenças
nervosas e mentaes. Tratamon»
to da demência precoce (eschlzo-
phrenla) pela tnMillno (methodo
de Sakel) Director: Dr. Bueno

do Andrad».
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Ouanfe opinava! se approxiia...
Será inaugurada, hoje, a nova séde do Centro dos Chronistas Carnavalescos
— Grande festa carnavalesca no Tiju ca Tennis Club — Toda a cidade, hoje,

á noite, dansará — Batalhas de confetti

/ 413, 587, e 1010. Banca — Drs.
/ We»ver, Calimerio- e Duarte- A s

11 hs. .
2o anno — Sciencias — Ais. ns.

298 e 1027- Banca — Drs. Heitor,
"Villar e Armando- A's 11 hs

30 anno — Inglez — Ais- ns-

5 106. 736, 274, 525 o 622. Banca
— Drs. Weaver, Calimerio e Du-
arte. Á's 11 hs.

30 anno — Gcographia — Al •

n 945- A's 8 hs. Banca — Drs-

Araripe, Leopoldo e Juvencio.
4» anno — Álgebra — Ais. ns-

242, 344, 359, 373, 439, 544, S65,
947 1013, 1017 1058 e 1094- As

EXAMES THEOKICOS
11 hs. Banca — Drs. Alonso, An-
thero' e Ataulpho

JanÉoSvicato úis listas do Rio
__„on 111 - 4\ SALAS 402-41..ÍM,„ in . 4'. SALAS 402-405 - PHONES: -

Av, R/O 
^ANCO 

111 
Pre'síaente: Dr. Joaê ãe Freitas Bastos.

DIR. 23-4132; SEC. 23-36Sd 1 r* ^^ I

Collegio Pedro II
EXTERNATO

Segunda época para as provas
parciaes

A Secretaria do Collegio Pedro
jt — Externato — de ordem do
director, previne aos alumnos in-
teressados que as» provas par-
ciaes que serão realizadas em se-
gunda chamada, terão inicio ama-
nh&, dia 17, de accordo com o
horário que se acha affixado na

portaria do Collegio.
No mesmo dia serão effectuadas

também, ás 11,30 horas, as p-o-
vas parciaes de Portuguez, das
turmas C, B, e C. respectivamente,
das 4» e 5*> séries e relativas as
c^cciras e segundas provas, que

estejam sob a regência do pro- .... uu. _„„_ _.., .._, ._
fessor Oiticica. 951, 1033, 1044- A's 11 hs-Banco

. - _ j r> _ — Drs- Pires, Arruda e Muller.
Universidade do Brasil ^ ánn0 _ lngiez — Ais- ns.

 _, . _ ,r __*V1 l ____¦ _._._ _.__. ____ A >_ *tl Vi_ HOTT

4o anno — Inglez — Escripto
para os alumnos que faltaram,
por motivo justificado, á primeira
chamada. A's 8 hs. Banca — Drs-
Weaver, Calimerio e Duarte.

S" anno — Chorographia —
Escripto para os alumnos que fal-
t-iram, por motivo justificado, á
Vimeira chamada. A's 8 hs. Ban-
c_ — Drs. Monteiro, Vasconcellos
e p. Leme.

DIA 18 — 2o anno — Historia
da Civilização — Ais- ns- 21, 56,
lf-0, 131, 145, 235, 546, 586, 652,
T,„, 944, 1089. 1130. 1158- Ultima
r.uimada — A's 8. hs- Banca —

Brs- Braga, Lessa e Nelson.

3o Anno — Historia da Civili

4» anno - Geometria - Ais- .ação - Ais. ns- 518 525, 961, e

_<; 50 435 477,492,682,704,876, 1191- Ultima chamada — As 8
ns- ou, -*oo,  _, , . 

g Ba_ca _ •£,_,_ _essai Braga

Inaugurando a sua nova sé-
ãe social, á Avenida Rio
Branco, 183 {antigo eaípcio
Martinelli), o Centro dos
Chronistas Carnavalescos of-
perecerá, hoje, aos seus asso-
ciados, um lauto almoço re-
gado a vinhos finos.

Dotada ãe amplos salões
para festas, com todos os re*
quisitos modernos, a nova se-
áe ão C. C. C, além de estar
situada no ponto mais centrai
da cidade offe', cce todas as
possibilidades áe conforto,
O JULGAMENTO DOS PRES-

TITOS CARNAVALESCOS
Os cinco grandes clubs car-

navalescos âa cidade enâere-
çaram um. officio ao sr. c.e-
orgmo Avelino, áirector ae
Turismo âa Prefeitura, solici-
tanão-lhe a nomeação de
uma commissão de artistas,
para o julgamento dos presti-
tos que ãesfilarão pela cidade
na "terça-feira gorda".

TIJUCA TENNIS CLUB
O elegante Tijuca Tennis

Club realizará, hoje, a sua an-
nunciaãa festa carnavalesca
tljucana que, por certo, será
prestigiada pela alta socieda-
ãe carioca que costuma fre-
quentar 0$ seus salões.

GrajaW Tennis Club
O Grüjahu- Tennis Club leva-

Tb, a efeito hoje .uma grande ba-
talha de confetti em homenagem
ao Tijuca Tennis Club.

Villa Isabel F. Club
O veterano club do Boulevard

98 de Setembro abrirá hoje os seus
Balões, afim de realizar ali uma
formidável batalha de confetti em
homenagem ao C. R- Boqueirão
do Passeio e ao Tijuca Tennis
Club.

Club de São Christovão
Em homenagem ao Icarahy F.

Club será realizada hoje no que-
rido club da Praça Marechal Deo-
_oro magnífica festa dansante.

Pierrots da Caverna
Os componentes do "Molnhc.M

organlsaram para hoje uma gran-
de passeata, seguida de um gran-
de "mastigo-dansante".

Bangu' Club
A directoria do Bangu» Club

fará realizar hoje umn animada
festa carnavalesca, com o concur-
so da "Turma da Thesoura".

A batalha de confetti
do Botafogo F. Club em
homenasrem a imprensa

Hoje das 21 á 1 hora. o Botafo-
ço _ . Club fará realizar uma bel-
ilsslma batalha de confetti, em
homenagem & Imprensa.

Elite Club
O "Elite Club" festejará no

próximo dia 20 a passagem do
seu annlversai-lo. Para isso ela-
borou e executará o seguinte pro-
gramma:

6 horas Alvorada com cia-
rins em saudação ao padroeiro;
9 30 horas — missa em accão de

_*aça nu Egreja de Santo Antônio
dos Pobres; 13 horas — almo .
em homenagem á Imprensa Cario-
ea; 16 horas — Grandioso corte,
jo era passeata pela Cidsule em
visita ás sociedades cô.irmas; 16,30
horas — passagem do cortelo na
Prefeitura em visita ao padroeiro;
19 horas — regresso á séde; 21
horas — inicio do grandioso 

"Bal-

le BlanCjie".
Parasita de Ramos

O querido rancho do subúrbio
da Leopoldina, vlce-campeao do
Carnaval de 1937, commemorarí.
com um animado baile, no dia 20
corrente, a pasagem de mala um
anniversario da sua fundação.

Olympico Club
O elegante club da Cinalandia,

offerece hoje aos seus associados,
uma brilhante festa dansante.

Penha Club
Mais uma reunião dansante, rea-

llzará. hoje, á noite, o querido
club da estação da Penha, com
o concurso da "Long Island Jazz .

Congresso dos Fenianos
Na ultima assembléa realizada

no Congresso dos Fenianos, foi
dado o grito de Carnaval

O artista escolhido foi o sr.
Pu.lio Marroig.

A Commissão de Carnaval ficou
asim constituída:

direcção geral: Miguel Barreiros
Cavanellas.

Chefes de Barracão: Manoel
Barreiros cavanellas e José Joa-

qulm de Carvalho.
Secretario: João Luiz Pereira.
Tliesoureiro: Perpetuo Viday y
Vldal. . _

Commissão de frente: José Joa.
q\üm de Carvalho e Álvaro Fer-
reira.

Guarda-roupa: Franklin de Al-
meida.

AVISO AOS CLUBS
A direcção desta secção está a

cargo do chronlsta Álvaro de
Aguiar, (Pierrot), para quem de-
vem ser endereçadas as notas e
convites para as festas.

ESCOLA NACIONAL DE
ENGENHARIA

Exames de 2*> época — Todos
os candidatos a exame dc segunda
época na forma da Lei 9-A, de 12
de dezembro de 1934, deverão re-

querer do dia 15 ao dia 28 de
fevereiro próximo.

Exame vestibular — No proxl-

454, 505, 903, 969- A's 11 hs. Ban-
ca __ Drs. Weaver, Calimerio e
Duarte- *

4o anno — Portuguez — Alo. n
277. A's 8 hs- Banco — Drs. Leal,
Jarbas e Berillo-

5» anno — Literatura — Ais-
ns. 210, 239, 286, 543, 983, 1056,
1059, 1195- A's 8 hs- Banca —

Exame yísuuuw' *.~ •;--•-.- _u&y, nao- -*•>¦ = ° "¦' —•
mo dia Io de fevereiro terá inicio Dr- gerpa> Ruy e Jonas

 ___ .'nn.nr-in í_p. _T__h_~ -A -._. — rfismn._r.1To processo do Concurso de Habi-
litação para os candidatos á ma-
tricula nesta escola.

Curso de Férias da
Escola Municipal

Estão abertas até o uid 20 do
corrente mez, das 13 ás 16 horas,
as inscripções para o curso do
Historia da Literatura Brasileira,
a cargo do professor Bezerra de
Freitas, e que será realizado, na
Radio-Escola Municipal, ás quar-
tas e sextas-feiras, ás 18 horas,
obedecendo ao seguinte program-
ma: ., .

I — A Sociedade Brasileira nc
secuio XVI e sua manifestação
literária.

jj — Gregorio de Mattos e a
Escola Bahiana.

jjj — Aspectos literários do se-
culo XVIII.

jy — A pleiade mineira.
y —0 Romantismo.
VI  A primeira geração ro-

mantica-
Vn — A segunda geração ro-

mantica.
yjjj — Alvares de Azevedo e a

poesia da duvida.

5o' anno — Cosmo-graphia —

Ais- ns- 326, 444, 4(31, 636, 919,
1104, 1127- A's 8 hs- Banca —

Drs- Decio, Victolino e Caio-
50 anno — Chorographia —

Ais- ns- 136, 209, 249, 271, 462,
049, 618, 655, 778, 840, 923, 928,
1024, 1092, 1105. 1116. A's 11 hs.
Banca — Drs- Monteiro, Vascon-
cellos e P. Leme.

5° anno — Physica — Ais- na-
G6 95, 186, 249, 258, 391, 402,
493, 594, 644. 673 e 741. Sup. —

299 602, 753, 804, 932, 990, 1009,
108. ,1160- Banca — Drs- Djalma,
P. Pinto e Armando- A's 11 hs-

4» anno — Algobra — Escripto

para os alumnos qus faltaram,

e Nelson-
4o anno — Álgebra — Ais- ns-

S85, 408. 545, 469, 621, 749, 777,
S71, 952, 967. 986. e 1082. Sup.
— 1145 e 1178- A's 11 horas. Ban-
ca — Drs- Alonso, Anthero e
Ataulpho-

4o anno — H- Geral — Alo. n.
277- A's 11 hs. Banca — Drs-
Lessa, Vasconcellos e Nelson-

4o anno — Geomctra — Ais. ns.
18, 102, 108, 276, 401, 470, 782,
792, 1196- A's 11 hs. Banca —

Drs. Pires, Arruda e Muller.
5» anno — Geometria — Ais-

ns- 66, 95, 1365 422, 623, 611, 615,
f>73, 829, 762, 840 e 856- Sup. —

209, 543. 568, 655, 727 e 751. A's
11 hs. Banca — Drs. Paiva, As-
torico e Quintclla-

5o anno — Physica — Ais- ns-
271, 332, 444, 510, 529, 603, 776,
898, 966, 3095 .1126 e 1148- Sup.
— 672, 928, 1024, 1116, 239. A*6s
11 hs- Banca — Drs- Djalma, P-
Pinto e Armando-

5o anno — Chorographia e His-
toria do Brasil — Ais- nB. 211.
286, 374, 381, 732, 754, 804. 983

Andamento de pro-
cessos

v, t-aZENüA: — A Recebedo

_it Dileto Federal despachou

o requerimento de Padula & Cia-,

reduzindo o «valor locativo para
36:O00$O0O, no lançamento dtste

anno. 0 t
_ Impoz a Recebedona a J.

Campos, Macedo Pontes, Sarmen-

to & Cia., e Duarte Ferira &

Cia. a pena de revalidação, cor

rcspòndcnte ao sello devido.
— A Directoria de Rendas In-

ternas mio tomou conhecimento
do requerimento do associado João
Barbosa Madureira, por ter sido
frito fora do prazo para exe-
cutal-o. „,„in

NO DEPARTAMENTO NACIO.
NAI. DO TRABALHO: - Foi o

seguinte o movimento dos proces-
sos de associados do Syndicato, no
Departamento Nacional do Tra-
balho:

J. J. Ramlrcs — Pedindo homo-
logacâo de convenção do traba-
lho. — "Compareça a testemunha
Manoel Costa para assignar a ter-
ceira via." .

Notificação á S. A. Brasileira
Estabelecimentos Mestre & Blat-

g. da multa de 100$000; à firma
Oscar Moreira de Carvalho, da
rnulta de 1:000.000; a Antometico

Cernido Limitada, da multa de rela
200.000* a M. M- Gomes & Cia.,
Limitada, da multa de 2:0O05O00.

NO DEPARTAMENTO UA

PROPRIEDADE INDUSTRIAI..
 O Departamento Nacional da

Propriedade Industrial, registrou
a marca "Óleo Slnger", da firma
Slnsrer Sewing Machine Compa_y,
a marca "Velox", da firma Villa*
B6as & Cia.

_ O mesmo departamento de.

pachou os requerimentos da. fir-
mas Lemos, Garcia & Cia., man-
dando prestar esclarecimentos so-
bre a diversidade dos títulos ado-
ptados com o mesmo estabeleci,
mento; da firma Elisiario Fernan-
des Lima, determinando requeres»
se copia"photosthetica.

NA PREFEITURA: — A Sub-
Directoria da Receita da Prefei-
tura despachou os requerimentos
de José Maria Felippe: — "Pagan-

do uma averbação simples, trans-
fira-se." Eugênio Braga da Silva.

 "Junte o distracto social"; Car»
los Machado & Irmão: — "Fagan-

do nova averbaçãr de 0,5 por cen-
to sobre 6õ:000?000".

— A Divisão de Esthetica 
"Urba.»

na deferiu, pagos os impostos do-
vidos, o requerimento de Nicollna
Bellini; deferiu a petição de S**
lin Neder.

pílulas de bruzzi
Na «-.norrhêa. em qualquer período nâo tem 

^^KrJ,^
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Objectos achados
na Central do Brasil

Cordão dos Laranjas
Um novo "arrasta pés" reall-

zará hoje. o valoroso Cordão dos
Laranlas. A festa será Iniciada com
um "brodio" do "outro mundo".

Fidalgos da Praça da
Bandeira

A novel "Ala dos Veteranos"
dará hoje a sua festa Inaugural
com uma tarde "mastlgo"-dansan-
te.

Club de Regatas Lage
Com o concurso da "jazz-Elito

Carioca", o Club de Regatas Lage
realizará, hoje, unia grandiosa sol-
ré-dansante.

Rio Cricket
A "Ala do Cruzeiro", offerecerá

hoje ao Departamento feminino,
um baile a fantasia, que será tal»
ciado ás 13 horas, com uma feljoa-

I da & brasileira.

20lL Century-Fox Aclualiiades focalizou em dc-

talhes seosacionaes o bombardeio dos aviões ja-
* 

' " Ml 
mm. '

ponezes a caubonèira norte-americana 
"Panay

emagoascbinezasl V

SEGUNDA-FEIRA, NOS CINEMAS

Sociedade Musical
Bomsuccesso

A magnífica festa dan-
SANTE DE HOJE

NESTE CLUB
' 

A directoria da agremiação su-
pra-citada fará realizar hoje uma
excellente tarde-dansante, das 14
ás 19.30 horas, que pelos prepa-
ratlvos que vêm sendo feitos pro-
mette revestlr-so de um brilhan
tismo invulgar.

Os directores do valoroso e tra-
dicional club da rua Nova Ciâo,
em Ramos, não poupam esforços
no sentido de que a festa de hoje
seja digna do selecto corpo social
do Musical Bomsuccesso.

Impulsionará os pares, a "Jazz-

Manoco" com um variado e mo-
derno repertório, seguindo-se logo
após a dominguelra habitual, das
20 ás 23 horas.

A batalha de confetti de
hontem, na Feira de

Amostras
Obteve o mnis completo êxito,

a batalha de confetti, que hontem
(dia 15), se realizou na Feira de
Amostras, ao lado do Parque Shan-

ghai.
E hoje, com a mesma sumptuo-

sidade e brilho, com que se reves-
tiram os lestejos de hontem, tere-
mos o segundo dia da imponente
festa popular.

Todos os íoliSes que hontem ío-
ram á Feira de Amostras, voltarno
hoje, levando os seus'amigos, tão
satisfeitos e entusiasmados fica-
ram com os folguedos a que asais-
tiram.

Vários blocos, grupos e cor-
does, além de cainavalescos isola-
dos, deram muita alegria aquelle
local.

Hoje elles lá estarão para co-
nhecer o "veredictum" da com-
missão julgadora.

Tudo faz crer, portanto, que a
batalha de hoje supplante a que
hontem nos foi dada assistir.

social.
x _ Os últimos românticos.
XI — O Naturalismo.
XII — O Parnasianismo.
XIII — O Theatro e a Elo-

quencia-
XIV — A Historia e a Critica.
xv — a corrente symbolista.
XVI — O Modernismo.
XVII — A Critica. „
XVIII  Nacionalismo mera-

rio-
Xix — Influencia estrangeira.
XX — Correntes actuaes. _

O Serviço de Sobras da E. F.

,esia na ouviuu. , Central do Brasil, localizado na

IX _ Castro Alves e a poesia Katação Marítima, tem sob sua
' çuarda. os seguintes objectos,

Achados nos trens e estações no

periodo de 27 de Dezembro a 8
00 corrente.
BELLO HORIZONTE

2 guarda-chuvas, 2 malas de
roupas, 1 brochura e 1 cochonil
oranco.
«. JOÃO DE MERITT

t sombrinha de tricoline.
MADUREIRA

1 Pasta de couro com 1 som*"
orlnna.
JUIZ DE FORA

1 guarda-chuva.
D. PEDRO II

1 collete cinza, 2 sombrinhas,
1 chapéosinho e 1 calcinha de

criança, 1 emb. retalhos e 1 ves-
tido velho, e 1 emb. com 3 car-
tas e 1 folhinha.

CURVEIXO
1 emb. com 1 par de sapatos.

PARACAMBY
1 guarda-chuva panno preto

ordinário.
ItELftM .m ¦

1 sombrinha ordinária.

I iõ - São Luiz
NEGÓCIOS NO RIO
Para qualquer negocio no Blo
Escreva ao Sr. M. R. Maga-
lhS.es. R. Rlachuelo, 26 - sob.'
_ T. 42-1183. Confiança —

Presteza — Segurança.

Instituto de Educação
PROFESSORES DESIGNADOS

P.RA LECCIONAREM NAS
TURMAS ESPECIAES

Afim de leccionarem nas turmas
especiaes de que trata o decreto
n 156, o director do Instituto de
Educação designou oa seguintes

professores: José Lourenço dos
Santos, portuguez; Annibal fer-
nando da Costa, francez; Theo-
baldo Recife, inglez; Corrégio de
Castro, physica e chimica; Fer-
nando Rodrigues da Silveira, His-
toria Natural; Ezilda Amorim
Casal da Silva, trabalhos manu-
aes; Júlio Nogueira, literatura;
Odilon Portinho, chorographia;
Antônio Pereira Caldas, arithme-
tica, álgebra e geometria; Jayme
Coelho, historia da civilização e
historia do Brasil; Adhemar Cos-
ta, anatomia; Antônio Moreira,

psychologia; Antônio Moreira,
psychologia; Asterio de Campos,
noções de direito; Celso Kelly,
sociologia; Antônio Moreira, psy
chologia experimental; Adhemar
Costa, hygiene; Asterio de Cam-
pos, historia da educação; Evan-
gelina Alvares de Azevedo Cruz,

pedagogia; Orminda Isabel Mar-

quês, didactica.

Collegio Militar
Realizar-se-ão nos dias abaixo

mencionados, os peguintes exa-
mes theoricos:

Dia 17 — Io anno — Geogra-
phia — Ais. ns. 10 e 1094. Banco
— Drs Araripe, Juvencio e Leo-

poldo- A's 8 hs-
2o anno — Geographia — Ais-

ns- 21. 46, 51, 56, 100, 131, 138,
145 173, 235, 452, 586, 652, 750,
77L 1034, 1050, 1060, 1061, 1076,
1079 e 1130- A's 8 hs. Banca —

Drs. Araripe, Leopoldo e Juven-
cio-

2o anno

calol, 1 calça pyjama côr branca,
1 maleta dc mãu com 1 bonet o
1 capa de borracha verde.
PINHEIRO

1 maleta de couro verde com
roupas e objectos de viagem.

QUINTINO BOCATUVA
1 chapéo de palha para homem.

D. PEDRO II
1 emb. com 6 collarinhos, 1 cal-

xa com óculos com armação do
metal, 1 sombrinha cabo de me-
tal, branco, 1 guarda-chuva pre-
to, 1 par de luvas de couro.

PIRAPORA
1 machina photographlca, 1 bo-

net de oleado.
MESQUITA

1 bolsa de senhora com papeis.
NORTE

1 emb. carteira de oleado com
1 camisa azul, 1 calça de case-
mira azul, 1 livro psychologia da
Fè, 1 chapéo marron, 1 capa

preta marron máo estado, 1 caixa
cartões, 1 par de botinas usadas,
1 emb. roupas de brim, 1 capa
usada para criança e 1 chapéo
usado.

MADUREIRA
1 caderno peça de theatro, 1

emb. 5 collarinhos, 1 emb. papeis
dactylograplados, 1 guarda-chuva
para homem, 1 emb. 2 bonecos de

massa, e 1 emb. 2 binóculos de

brinquedo.
ALFREDO MAIA

1 broche fantasia de metal, 1

guarda-chuva preto, 1 capa de

gabardlne côr cinza, 1 sombrinha
marron, 1 valise com r°J*<l
emb. 2 peças de bronze, 1 capoto

côr cinza, 1 caixa sabonete Eu-

FALLECEU NO H. P. S.
Gravemente ferido em conse-

quencia de um atropelamento
oceorrido na avenida dos De-
mocraticos, achava-se internado
no Hospital de Prompto Soccor-
ro, o commerciario José Fran-
cisco Britto, de 25 annos de ida-
de, residente á rua Sargento
Silva Nunes, n. 68.

Hontem, José Francisco veiu
a fallecer e o seu cadáver foi
removido para o necrotério do

Inglez — Ais. ns. I Instituto Medico Legal.

MATOU-SE COM UM TIRO
NO PEITO

Francisco Alves de Almeida,
de 55 annos de idade, casado,
residente á travessa Carlos Xa-
vier, 2, em Madureira, soffria de
neurasthenia, o que constante-
mente o fazia pensar em suei-
dar-se.

Hontem, pela manhã, munindo-
se de um revolver marca "Na-

gant", o infeliz tentou contra a
existência, dando um tiro no
peito.

Em estado gravíssimo, Almel-
da foi soccorrido pela Assisten-
cia do Meyer, onde veiu a fal-
lecer.

Com guia do commissario Al-
ceu, de dia ao 24» districto, seu
cadáver foi removido para io
necrotério do Instituto Medico
Legal.

O suicida dtixa viuva dona
Durvalina de Almeida, de cuja
união existem os filhos João, Ro-
que, Odette, Esmeralda, Rosah-
na, Quim e Rosa.

POITMW*

REX-PLAZA
_ escola rRim 1 CO I
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com o concurso extraordinário por correu-
pondencla, para se habilitar em pouco»
tnezeB A profissão de guarda-livros, mesmo
tem preparo • com o auxilio do» famosos

livros t
«O GUARDA-LIVROS MODERNO".

"O COMMEBCIANTE CALCULADORA
-O COMMEBCIANTE PREVIDENTE".

VER PARA CRER — O curso completo
Minta apenas 240$, pagamento em 6 pres-
tações. com direitos grátis a um certificado
ou diploma de Üiiardn-Llvrus ou Contador,
habilitado. Habilitei, rapaziada ao» milha-
re» melhor que com o systema americano.
Peça prosperto a Prof. Jean Brando. —

Caixa Postal. 1376 - 13. Paulo.

A questão do voto na Con-
ferencia Internacional de

Radiocommunicações
O MINISTRO DA VIAÇÃO APOIA
AS SUGGESTOES DO GOVERNO

NORTE-AMERICANO
O titular da Viação. em aviso

ao das Relações Exteriores, relati-
vãmente á nota enviada ao Ita-
maraty pela Embaixada dos Esta-
dos Unidos, sobre a quest&o do
voto na Conferência Internacional
de Radio-communlcações. n reall-
zar-se no Cairo, no corrente anno.
com a proposta de um prolecto de

processo, para resolver a referida

questão, acata -de declarar que
está de accordo com as sucgest6e3
do Governo norte-americano, no
aentldo de ser mantido, nas Con
ferencias do Cairo, o critério ado-
ptado nas Conferências e Madrid.
de 3932, e de ser desis-nado. no dc-
correr dos trabalhos daauellas Con-
ferencias, um comitê esner-t.il des-
tinado a examinar a questão «li
volo p formular, se possível, uma
recommendaT-ao unanime as fu 1
turas conferências admlnistratl- [
vas de telecomm-unlcaçoco. *

'*B
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(I IINICO FILM
**_« !t PARTEV

O navio- completamente fu>
rado pelas bombas lançadas

dos aviões
O r.ameraman dc_ nervos de
açe filma com calma »ci>

nas horripilantes

| 4 mais linda c romântica historia 1
que o cinema Já filmou! I

>íil I 11 A T T AN ION E S I
I Cf k E li PAUL ROBESON j&&^ 
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Praça Duque de Caxias n. 315
(LARGO DO MACHADO)

Telephones — 25-2950 e 25-2960

A mais luxuosa e confortável casa de espe-
ctaculos do Brasil

A MARAVILHA DA CIDADE MARAVILHOSA
POLTRONAS ESTOFADAS

REFRIGERAÇÃO
LU 7. I N DI RECT A

O CASO TEVE INICIO EM PARIS, NA REDACÇÃO DE UM
GRANDE JORNAL, CONTINUOU NAS CABINES DE LUXO
DE UM TREM EXPRESSO E ACABOU NAS MONTANHAS
BÚLGARAS, EM MEIO A UMA FUZILARIA TREMENDA....

UM FILM DE AVENTURAS, NARRADO NUM ESTYLO
NOVO, INSPIRADO NO FAMOSO ROMANCE DE JEAN

BOMMART —"Le P oisson Chinois".

(Impróprio para menores até 10 annos)
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MEIO DIA
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AMANHA
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AMANHA INICIA TRIUM-
PFALMENTE A SUA

100 Homens e uma Menina
Uma semana inteira de lotações esgo-
tadas — Milhares de pessoas applau-
dem Deanna Durbin — Um verdadeiro tri-
umpho — Uma verdadeira consagração ao

CINEMA SAO LUIZ

PROGRAMMA DE HOJE:

HORÁRIO: 2 - 4 - 6 - 8 e 10 HORAS
O presidente da Republica no Sul. Reporta-
gem completa da visita do Presidente Dr.
Getulio Vargas^, ao Rio Grande e inaugura-

ção dos trabalhos da ponte internacional
FOX MOVIETONE NEWS — actualidades
ENSAIOS DE BOMBEIROS — desenhos
comJBETTY BOOP

A Nova Universal apresenta- o segundo
film de

DEANNA DURBIN
com ALICE BRADY — ADOLPHO MEN-

JOU — EUGENE PALETTE — MICHA
AUER e STOKOWSKY

AMANHÃ — Sessões, ás — 4 — 6 — 8
e 10 horas
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numerosos processos entraios BORteB
Secretaria Tribuna Militar

Deram entrada no Supremo
Tribunal Militar os processos
em gráo de appellação a que
respondem os accusados: pri-
meiro tenente Ney Neves da Sil-
va, Ruy Pinto, Luiz Francisco
Ricardo, José Carvalho Sobri-
nho, José Martins de Alencar,
Oswaldo Luiz da Silva, Manoel
Penha Pereira Trois, José Gomes
da Costa, Manoel de Souza Oui-
maráes, Felix Bezerra da Cunha,
Felisberto Lopes, Oswaldo Silva,
Elias Lopes de Albuquerque,
Santo Panisson, Francisco Avi-
Ia,' Orlando Legg, José Oswaldo
Gavião, Ângelo Vianna, Herme-
lino de Oliveira Lima, Manoel
Pedro de Mello, Raymundo Sil-
va, Emmanuel Barbosa da Con-
ceição. Arthur Martins de Sou-
za, Joaquim Theodoro Bentes,,
Alberto Leandro Ferreira, Fer-
nando Teixeira, Jorge Firpo, An-
tonio Pereira, José Dias Neme-
zio. André Trajano dos Santos,
Julio Clemente, Julio Pacheco de
Moraes, Cícero Alves dos Santos,
Severino Hilário dos Santos, Pe-
dro Tezza, Porphirio Dias Mar-
uns. Alicelir Pereira Pinto, An-
tonio Florismundo Regis, José
Ribeiro, Gumercindo Martins de
Toledo, capitão, Humberto Tei-
\e ra. Antônio Joaquim de Souza
FMho. (osé Andrade. Sebastião
Machado, José Luiz Goldophim-
capitão, Arthur Rodrigues da
Moita Netto, Julio Rosemberg,
Cnntonilio Gomes Belém, Alva-
ro da Silva Porto. José Zacha-
rias dos Santos, Sebastião Lydio
dos Santos òu Sebastião Octa-

cilio de Lima, Álvaro Belda e
mais 75 pessoas, Luiz de Almei-
da Mendonça, Waldemiro Bap-
tista Cardoso, Nadyr Camara
Noronha, Francisco Salles Bit-
tencout, Firmino Alves de Lima
e João Ferreira Gonçalves.

Aisenico Iodado Composto
FORTIFICA — DEPURA — REVIGORA — VENCE A ANEMIA, O
RACHITISMO E A FRAQUEZA GERAL — A* VENDA EM TO-

DAS AS DROGARIAS E BOAS PHARMACIAS

BINGCROSBY
MARTHA RAYE

!P^

Livro» colle-
,«,» jflaes « aem

d«">il o». Rua d» Ouvidor n." ica-

A 1.001 BOLSAS
Tinge Supat.m, carteira» • luvas
em qualquer côr. Concerta e
rrforma carteiras de senhoras.
Fabrica própria. Serviço garan-
tido. — UVA DA CARIOCA, *»

LOJA.
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ÀNDY DÊViNE
MABYCAfiLISLE:
Wi*ia.m Fr.àwley • Tay Hòldeii'

n/m
Uma hilariante comedia*

Hiisical que possue em
>obro todos os attracti-

yos das outras!.M

NO
PROGRAMMA?

O BOMBARDEIO'
DA CANHONEIRA"PANAY"!

PASSAPORTf
L

"ESPIONAGE**

EDMUNB MAÚGB
LOWE • EVANS

PAUL ___-TTÍ
LUKAS GALLIAN

ESQUEÇA O CALOR,
GRAÇAS AO AR
CONDICIONADO
DO "METRO"

-^OlTPONAS

Í400
,EST UDAN1

»2CO>

;^lmk;« mrrr'^Btíôçíàoi; no
5"f4e.trò"^B'èíâ èxhibido em
vòütros Cinemas do Bio:''ãú'->,
í (-KmL* í -S •!¦ tTT; fi fi C«1: VI *ll Wi 1 l«iTV* ilí'fiúãa exhibiçQ% neste:

y^y^''--- Cinema/ ¦;•'''¦'¥

4*^ FEIRA
,;mmMitM„DONALD'mwmm-m

Wall an jones

J1AN HERSHOIIf
rÁRTHüRTREACHEftf

HELEN WESTLEY)

A grande
gloria

da
"estrala'
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20th. CENTÜRY-FOX ACTUALIDADES
apresentará - 0 ATAQUE AERE0 AO
"PANAY em detalhes sensacionaes !

2/-FEIRA

PA L AC IO
•i_» "^wsgs qm.\

TIRO DE GUERRA 536
Assembléa geral

ordinária
Sol1clt_m-nos a publicação do se.

guinte:"De ordem do senhor presidente
e de accordo com o artigo 51 das
I. S. T. 1., convoco os senhores
asHociados quiten e maiores de 18
annot;, para a assembléa geral or-
dinarla a realizar.re no dia 24 do
corrente, e que deve eleger o Con-
sflho Deliberativo para o anno de
1938."

UNIÃO BENEFICENTE DOS CHAUFFEURS
DO RIO DE JANEIRO

Reconhecida de tJtüldade Publica por Dec. n." 17. .982 em 4-10-9S4 -
Edifício próprio á rua Evarlsto da Veiga n.» 130 - sob." —

Tolephones : 3Z-19S5 e 33-1826.
De ordem d» sr. Presidente da mesa convido os senhores conse»

Htelros a tomarem pnrte na reunião ordinária do Conselho Dellbe-
rativo, cm continuarão a realizar-se terça-feira, 18 do corrente, 4»
"0 horas, na sedo social.

ORDEM DO DIA — DIscuKSfio f» votação dos relatórios : do si.
Presidente da União e dus Commlssfies Fiscaes, e interesses sociac*.

Presença — 31 senhores conselheiros.
Ri», 16 | 1 | «38.
O 1.» secretario da mesa (a) Rodolpho Julio "Ferreira.
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Shirley Temple v* vendo
um famoso romance Heldi 1

INGR1D BERGMAN
CONTRACTADA PELA UFA

A notável artista sueca estreará
numa grandiosa producçâo

Shirley Temple, em uma empolgante scena no seu primeiro film para 1938.
"ífeír//."', baseado no romance de Johanna Spiry, que a 20lh Cenlury Fox trans-
portou para a leia sob a direcçãò de A llan Dwan, que o Palácio, exhibirá

 amanhã 

MILHARES 
de leitores do mun-

do inteiro, Já sentiram todo o
encanto e toda a ternura que

existe no maravilhoso romance de
Johanna Spiry, "Heidt", que nos
relata a historia linda de uma
menina adorável e boa, assim
como a vida simples e feliz de
algumas creaturas. habitantes
de uma aldeia situada nos Al-
pes Suissos, bem perto do céo e
das estrellas!

Traduzido enf varios Idiomas
e lido ern todas as partes do
universo, esta é uma novella
que teve; de esperar por muito
tempo, afim de encontrarem
uma artista que estivesse a ai-
tura de interpretar no cinema.
Finalmente acharam um dia que
Shírlev Temple bem poderia rea-
lizar este Meai de varios pro-
duetores, e coube ã 20th.
Centurv-Fox a confecção desta
producçâo. pols clue como todos
sabem, a garota, ouerida faz par-
te integrante da constellaçao
desta empresa.

Realizada sob a direcçfio de
AUan Dwan, têm agora os ml-
ihares de "fans*' de Shirley a

mais gloriosa opportunidade em
applaudir a sua predilecta em
mais uma Interpretação que dl-
remos sem exagero — clássica!

E com a brejeirice de seu
olhar puro e a meigulce do seu
sorriso Infantil Shirley Temple
consagra-se ao mesmo' tempo,
uma genial artista que agora,
mais que nunca, revela os seus
esplendidos dotes artísticos!

Poderíamos neste espaço re-
latar alguns detalhes deste film
primoroso, mas isto eqüivaleria
ao furto de um prazer que a
20th. Century-Fox irá proporcio-
nar amanhã na tela do Palácio,
com a apresentação de "Heldi",
a mais subti! lntepretacão de
Shirley.

Diremos tão somente que den~
tre os mil e um attractivos que
possue esta deliciosa producçâo,
além do máximo aue é a pre-
sença da estrellinha n.° 1, é o
seu fabuloso elenco onde pon-
tiflcam Jean Hersholt, Helen
Westley, Thomas Beck, Arthur
Treacher, Si" Ruman. Pauline.
Moore, 6idnev Blackmer, e uma
infinidade de outros partlcinan-
tes que contribuem poder<»sa-

I mente para os esplendores ar-
I tlstlcos de "Heldi", a sensaclo-

nal estréa clnematographlca de
amanhã! Como nota altamente
Interessante, salientamos oue a
côr sepla é o effeito donilnan-
te desta nova consagração de
Shirley Temple. nas suas mais
bellas e delicadas seqüências!

Preparem-se todos para este
rehtbiloso acontecimento em re-
ver a sua favorita em sua prl-
meira apparição nn anno de
1938 ouri ora desponta t-doriosa-
mente na temporada clnemato-
graphlca!

A 
artista sueca Ingrid Berg-

man, que caba de ser con-
tratada pela Ufa, é uma das
mais notáveis do cinema sueco.
Ha dois annos ella despertou
a attenção do publico europeu
com o seu film "Swedenhi-
elms" em que se destacava por
uma interpretação cheia de gra-
ça e de naturalidade. Ultima-
mente appareeeu em outra pro-
ducção "Walpurglsnacht" com a
qual conquistou definitivamente
a sympathia do publico. Neste
film ella faz o papel de uma jo-
ven secretaria que se apaixona
pelo seu chefe. Este, porém, es-
tá ligado pelos laços de um ma-
trimonio infeliz a uma mulher
que nunca o amou. Mais tarde,
a joven secretaria consegue em-
fim realizar o seu sonho. Este
papel tão delicado como drama-
tico foi interpretado por Ingrid
Bergman com uma impressio-
nante naturalidade que capti-
vou o publico. E' uma artista
muito feminina, cuja linda ca-
beca é daquellas que não se es-
quecem mais, ao contrario do
que acontece com tantas jovens
que apparecem na tela pela pri-
meira vez. "E* uma actriz que
valorizaria immenso a produc-
ção allemã, se esta se interes-
sasse por ella" — esta phrase
escreveu-a o jornal cinemato-
graphico "Film-Kurier" nos seus
commentarios acorca da estréa
de Walpurgisnacht".

Ingrid Bergman é uma artis-
ta tão popular na Suécia que
num concurso ultimamente rea-
lizado entre o publico, fot ello
que obteve o maior numero de
votos. No seu nome votaram..
15.208 pessoas, ao passo que
Greta Garbo apparece em se-
gundo logar com 10.949 votos.
Ingrid Bergman fez uma car-
reira relativamente rápida. Ten-
do nascido em Stockolmo, fre-
quetou o lyceu, onde tinha uma
predilecção especial por litera-

tura. Em 1931, numa assembléa
das alumnas, obteve o primeiro

premio pela doclamação de uma
poesia. Terminado o curso gym-
nasial transitou para a escola
de arte dramática do Theatro
de Stockolmo. Poi Karin Swans-
troen, a directora de produc-
ção da Svensk Filmindustri que
a descobriu para o cinema. In-
grid estreou-se no film "Mun-

kbrogreven"..
No segundo film "Brannin-

gar", conseguiu provar definiu-
vãmente o seu talento para a ar-
te dramática. "Swedenhielms"
tornou-a conhecida em toda a
Suécia e em muitos paizes. A
seguir appareeeu em "Walpur-

glsnacht" e em mais dois filma
"Pa solsidan" o "Intermezzo";
estes tres films consolidaram a
reputação da notável artista,

Ingrid Bergman esteve em
Berlim ha dois annos, quando
do veio assistir com Karin Swa-
nstroen á estréa do seu film
Swedenhielms". Por essa occa-
sião conversando com os jorna-
listas, teve estas palavras: Sin-
tome inclinada a fazer papeis
dramáticos. Greta Garbo e Pau-
la Wessely são as minhas gran-
des mestras".

Com o seu contraeto na Ufa.
iniciou-se para Ingrid Bergman
um novo periodo de desenvolvi-
mento artístico.

Cs^a Hermânn
DEPOSITO DE MEIAS DA MELHOR FABRICA BRASILEIRA

WPP MEIAS FOSCAS
HERMANN KAUFFMANN

RUA DE SANT*ANNA, BI,  Loja 7.
Filial: Rua de SanfAnna. 58 - Tel.i 4S-6866 - Rio de Janeiro.

Fixado o* numero de ma-
triculas na Escola de

Saúde do Exercito
Ao chefe do Departamento dc

Pessoal do Exercito, o ministro
da Guerra enviou o seguinte avi-
do, determinando o numero de ma-
triculas a serem distribuídas pelos
..ursos da Directoria de S^uHe «!o
exercito: "Declaro-vos, para os
devidos fins, que attenrlendo ás
ponderações do director de Sauü-
do Exercito, é fixado, do seguinti
«iodo, o numero de matrículas, em
j938, nn Escola de Saúde do
Exercito: Curso de Formação dl
Médicos: 36 alumnos; Curso de
r'ormação de Enfermeiros, 40
alumnos. Fica, portanto, sem cf-
ielto, a fixação feita anterior-
mente, pelo AvÍ30 n. 3, de 4 «Jo
mez corrente.

As novas conquistas da
industria de refrige-

radores
Quem, como nós, acompanha

com interesse os esforços da te-
clinica industrial, no meritorio
afan de dotar a sociedade moder-
na de refrigeradores os mais adap-
tados ás ultimas conquistas da
sciencia e requesitos da vida quo-
tidiana, sente prazer ao verificar
os bellos resultados obtidos, nes-
se campo, por algumas empresas.
E* o que nos acontece, agora,
quando a General Motors lança
no mercado seus novos modelos
dc refrigeradores Frigidaire. Per-
cebe-se o desejo dos engenheiros
de realizarem a máxima perfeição,
conjugando os melhoramentos te-
clínicos ás exigências da estheti-
ca c aos benefícios econômicos.
Dc facto, é interessante observar-
se como, conservando as mesmas
dimensões, esses novos annarelbos
apresentam maior capacidade. Ma»
de todas as características desses
novos refrigeradores, mais nos
prendeu a attenção o chamado
"poupa-corrente", mecanismo ro
tativo para a producçâo de frio,
que funcciona com um minimo dis-
pendio de energia electrica. As-
sim, ficam notavelmente reduzi-
dos os gastos dc consumo, que
não superarão os de uma lampa-
da de 500 velas. E corno nos foi
informado e se poderá verificar
pessoalmente, submctteiido o _ ap-
pnrelho á prova, esse dispositivo
não restringe a potência de pro-
ducção dc gelo, que, ao contrario,
se acha augmentada.

A economia que resultará des-
ses aperfeiçoamentos induzirá,
sem duvida, a adquirir esse auxi
liar da vida moderna a muita
gente, até agora, impressionada
com os gastos mensaes na manu-
tenção dc um refrigerador. A" Ge-
neral Motors, nossas congratula-
ções pelos melhoramentos _ que
vem conseguindo na industria da
refrigeração.

íítòííestantes
KECOMMISNDAM.SE PELA ÜITIMA COZINHA PbKMSIlA
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REGINA HOTEL
Flamengo, próximo aos banhos de mar, rua F«r-
reira Vianna, 29, telephone e água corrente «m
todos os aposentos, apartamentos com banho pro-
prio, orchestra diwa. Preços módicos. Endereço

telegraphico: Regina. Telephone: 25-3752

FLORIDA HOTEL
Apartamentos magníficos com água corrente e banhos privativa»
Optlmo Jardim para recreio. Telephone e água corrente etr

todos os aposentos.

Rua Ferreira Vianna, 71 a 77 — Tel: 25-2970
(Junto ao Flamengo)

Annexo, recentemente Inaugurado, cum apartamentos confortável»,
tendo agun corrente e banhn próprio.

RUA DO CATTETE, 187

DR. PEDRAS "SET
Reassumirá a clinica a 29 âo
corrente.

Sociedade de Medicina e
Cirurgia do Rio de Janeiro

Seoimda sessão do
"Curso de Férias"

Em continuação ao "Curso dc
férias" a directoria da Sociedade
«le Medicina e Cirurgia fará rea
lizar amanhã, ás 21 lioras, nu ave
nida Mem de Sá, 197. mais umn
sessão, cuja ordem dos trabalhos
C a seguinte:

Prof- Ugo Pinheiro Guimarães
— Estudos de pathometria cuur-
glea. A entrada é franca aos me-
dicos e estudantes de mcdiciiia
que so interessarem pelo assumpto.

AMERICA HOTEL
O encanto das Senhoras e Paraíso das Crian-
ças. Foi, é e será o preferido das mais distin-

ctas Familia», nacionaes e estrangeiras.

234 -RUADO CATTETE-234

ANNÜLLAÇÃO DE CONCORRÊNCIAS NA DIRECTO
RIA DO SERVIÇO MILITAR DA RESERVA

O Conselho Administrativo d<*
Directoria do Serviço Militar e aa
Reserva, declara que as propootas
de concorrência abertas em 13 ou

janeiro corrente, ficaram annulla
das, por existirem algumas oi»:y
soes quanto ás marcas e dimen-
soes de varios artigos,

O mesmo Conselho Administia-

tivo determina aos negociantes ja

inscriptos, o comparecimento coic
novas propostas, conforme relA-
çoes que se acham no almoxar»
fado da D-S-M.R., á disposição
dos interessados.

Sexta-feira, 21 do corrente, dev<
realizar-se a reunião do Consola,
para abertura de propostas, Ja
accordo com o edital publicado ao
"Diário Offieial", de 28 de de
«embro de 1937.

PROGRAMMAS DE HOJE
THEATROS

MUNICIPAL — Fecha-
do.

JOÃO CAETANO - Fe-
criado.

CARLOS GOMES —

Companhia de Revistas
Modernas — A's 20 e 22
horas - "Olá seu Nico-
láo" — Matinée ás 16 ho-
ras.

RECREIO -- Compa-
nhia de Revistas Iglesias
Freire Júnior — A's 20 e
22 horas - "Yes, nós te-
mos bananas". — Matinée
ô.-~ 16 horas.

REGINA — Fechado.
rival — Fechado.

OLYMPIA - Compa-
nhia de Espectaculos Po-
pulares - A*s 20 e 22 ho-
ras — "Grito de Cama-
TOÜ"

CINkMAS
CINKLANDIA

ALHAMBRA — 42-0157 jA_s Pérolas da <-;orôa", j
film do programma Ser- ,
rador, realiza«;ão de Saetia
Guitry.

BROADWAY — 22-078»
_ "O Piccolino", film da
R. K. O. Radio, com Freti
Astaire «• Ginger Rogers.

GLO RI A-T. 42-0007
"Bornéo". film da Fox.

com Osit Johnson e Mar-
ttn Johnson.

IMPÉRIO - T. 42-0003
_ "Condottieri", film da
Alliança, realizarão de
Luiz Trenker.

METRO — T. 22-Ot'JO
_ "Passaporte Nupcial',
film da Metro, com Ed
mund Lowe e Madgi-
Evans.

O O E O N - T. 42-0058
_ "Absolvida?", film d"
program ma Europa, com
Ivan Fetrovich e Oiga
Tschechowa.

PALÁCIO — T. 42-0020
_ "inferno entre nuvens"
film da R. K. O. Kadio,
com Paul Muni e Minam
Hopkins.

PATHE» PALAOE —
T. 42-0034 — "Victimas da
Audácia", film da Uni-
versai e "O herói- de sem-
pre", da Paramount.

PLAZA - T. 28-1091
"Alta Tensão", film da

First, com Margaret Lin-
dsay.
DR E X — T. 22-8530

"Prisioneira do Marido",
film da Fox, com César
Romero e Phyllis Brooks

(KNTRO

CHICO VIRAMUNDO — A famosa patrulha de marfim Por Lyman Young

CENTENÁRIO - 43-5921.
"Whoopee" e "Ella e

minha".
ELDORADO - T. 42-0082 ;
"Terra do maio" e I

"Enigma a bordo".
FLORIANO — T. 43-3831 I
"Bonbonsinlio".

OlARANV - T. 22-043', |
¦•'"harlie Clian nas I

Olyrnpiadas" « "Nasci r.a- |
r*. daiisar".

IDEAL — T. 42-0085
—- "Maria" e "Treze ho-
ras no ar".

ÍRIS — T. 42-0047
—¦ "Fugindo á, gloria" e
"Vingança de lobo".

LAPA — T. 22-2543
"Começou no trópico" e

"Viagem do barulho".
MEM DE SA* — 42-0140

"Queridinha do vovô".
METRÓPOLE — 22-8280

"Musica do Coração" e
"Pirataria moderna".

P A R I S — T. 22-0131
"Garota de sorte" e "O

bandoleiro do Eldorado".
PARISIENSE — 32-0123

"Esquecer nunca" e "O
famoso Gambinl".

PATHE' — T. 43-0002
"O amor nasceu do

ódio".
RIO BRANCO — 43-1630

"Bonequlnha de seda'
e "Ameaça de morte".

SAO JOSÉ' — T. 42-05».!
•¦• "A Severa".

BAIRROS
AL P H A — T. 29-8215

"Mulher marcada" e
"Volante cyclone".

AMERICA — T. 48-004'<
"Sonata ao lua.r".

AMERICANO — 27-0980
_ "Salto da morte" e "Pe-

que.no inferno".
APOLLO — T. 28-1949

"Proposta tentadora".
ATLÂNTICO — 27-0981

"Sonata ao luar".
AVENIDA — T. 28-1919

"Garota de sorte".
BRASIL - T. 28-1822

"Conheci-o em Paris" e
"Missão bem cumprida".

BEIJA-FLOR — 29-817*
 "Bonbonsmho" e "Na

pista do criminoso".
BENTO RIBEIRO —

"Regresso <¦¦& pátria" e
"Mensageiro da vingança".

CATUMBY — T. 22-3081
"Força do coração" e

"Os homens não são deu-
ses".

EDISON — T. 29-4449
"Navio pirata".

FLUMINENSE - 28-1404
"Primavera" e "Sol da

Califórnia".
GUANABARA — 26-0018

"Proposta tentadora"
GRAJAHU* — T. 28-1808

"O samba da vida".
IIELIOS — T. 48-0008

"Anjo em férias".
IPANEMA — T. 27-0935

"Fugindo á gloria" e
"A grande surpresa".

MADUREIRA — 29-283!)
"Café Metrópole".

MARACANÃ — 48-1910
"Queridinha do vovô"

M K Y E It — T. 29-1222
"Stilla Dallas" e "Nas-

I eeu destemido".
MODELO — T. 29-1578

- "Hanzonte p»rdido".
NACIONAL - T 26-6073
 "ldyllio cigurw' e

PEQUENAS TRAGÉDIAS CONJUGAES Por Jimmy Murphy

O ROBERTO TINHA DEZ ANNOS, QUANDO A FA-
MILIA DELLE MUDOU-SE PARA O NORTE. EU TI-
NHA OITO ANNOS, ENTÃO... ELLE BEIJOU-ME,
AO DESPEDIR-SE E AMBOS CHORAMOS — DEPOIS

DISSO, NAO TIVE MAIS NOTI- „
CIAS «Wt... Hg^

ELLE ESCREVEU ESTA DATA NA }
MINHA, ARITHMETICA... E PRO-

METTEMOS, NAO IMPORTA ONDE

ESTIVÉSSEMOS, QUE NOS ENCON-

TRARÍAMOS,
NKLLA ..

EU TINHA ME ESQUECIDO DISSO, ATE' O

OUTRO DIA. VIRA' ELLE? OLHE, ELLE

ERA UM MENINO BONITO... VOCÊ TEVE

SORTE, EM TER-SE ELLE IDO

¦ 1' . . ..'_; ,"*
Não deixarei V OLHE, VOCfí NAO PODE ESTAR U

, ,„ IA DIRIGIR-ME! VOCÊ E* APE- II
você n NAg MEU y

MARINHEIRO POPEYE — O mysterio do Xipe Por E. C Segar

^•Üi ti

O
r~Z náo levarmos o seu papá para o xaT^T f 

^H I 
( LA* ESTA*, 

~J~1 
j^ \ 

* (^ FIAUI ~^U 1
flroz. seremos » Elle é o sujeite mais en-^ f 

ONDE ESTA* ^ „ &>?& 
~ 

C ^Z ' - SC^ ipostos na JÃ dlabradj que encontrei J \ ELL£' ,AG°- *£§ S ^yS^ %J^f^m9 s£X ^MJ irUa!"" ¦•m&P\ até agora... -^\ RA* £% ' 
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"Cupido ao volante".
ORIKNTK — T. 48-6010

- "Carga da Brigada Li-
geira".

PALÁCIO VICTORIA —
TT. 28-80M - "Ultima con-
quista", "Agua«'elro de pa-
gode". desenho e jornal.

PARA TODOS - 31l-4U(i::

"O príncipe e o men-
digo" e "Rancho das feltl-
çarias".

PARAÍSO - T. 48-6000
"Navio negreiro" e

"Macaquinhos no sotao".
PARC-BRASU, - 28 7394

"Os bHrqueirus do Vol-
ga", "Wlioopee", desenho «

Jornal.
P E N H A — T. 48-606H

"Sétimo céo".
PIEDADE — T. 29-4U3U

"Crime frustado" e
"Tres homens e um ca-
vai Io".

PI RAIA' — T. 27-0958
"Mato Walcska".

POLYTHEAMA
_ T. 25-1143 - "Quendl
nha do vovô".

RAMOS - T. 48-0094
_ "Porto Arthur" e "Com-

bate sem armas".
R B A L - T. 89-3467

— "Outra aurora" e "mys-

terios 'I» h°'rro chinez".

STA. CECÍLIA - 48-6823
"Pequena clandestina"

SAO CHRISTOVÃO —
T. 28-19"'* - "Outra auro-
ra" e "i-j 'iça na floresta".

SAO LUIZ - T. 25-2960
"Cem homens e unid

menina", com Deanna
Durbin.

S M A R T - T. 48-0032
"Nasce uma estrella" e

"Radio Repórter".
TIJUCA — T. 48-0034

"Forçi do coração".
V K I. <* — T. 28-1874

"Charlie Chan na Bro-
adway",

v ISABEL — T. 48-0026

— "Canção da lembrança".

NICTIIKKOY
ÉDEN — "Querer é po-

dár".
IMPERIAL - "Chuva

c%' coraçôt-s" e "Vamos
brincar de amor".

ODSON **Condottl*<

PETROPOIJS
PETROPOLIS — "Ca.tê

Metrópole".
GLORIA — "HorlzODt*

perdido".

/s>" 4*
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«Io do .lancho, 16 de Janeiro «lo 1938

MÜCOBEBI
FESSOI

E UM OPTIMO PRO
DE C0R06RBPHIA

¦ bicliu
praiasOa 

pp a reei i uenlo dessi
terrível nascido etn

rio sul de Pernambuco veiu
mesmo a propósito.

Estávamos sem um lotais-
homem, mu desses terrores tão
necessários á iuiaginneão do
povo.

O sr, Josó MjiUiíiis começou
* escrever a vida e a obra de
Macobéba eom esse mesmo gos-
to de uni M.-.urois pelas bio-
grapbius da gente grande, dos
Schelley, dos Disraeli. 10 u ver-
dade, e que. seguiu lazer a
coisa Limi;-- diffieil que poder:)
conseguir um escriptor dando
de seu lieroe unia real e ro-
n.antiea impressão, aquella ver-
dado romanesca de que lauto
se gabava Stendhnl, Macobéba
poderia continuar a fazer o
diabo, por ahi a Cora, e fica-
ria a um canto, eomo têm fi-
eado outros Maeobebas, s,^ uão
fosse o seu biographo, tão in-
formado de snas proezas, tao
conhecedor dos lugares por on-
de teiu o monstro andado. Nu-
ma brincadeira o sr. Mathias
me obrigou a conhecei a geo-
graphia de Pernambuco, peda-
f.o por pedaço. Cada desgra-
ca ipie o MaeobOba arranje é
um novo rio que eu conheço,
um engenho que mé-' outra ua
memória, um logar dt_- nome
pirtorescu gue nunca mais a
gente s(.- esquece,

Os mestres escolas, tiveram
na historia do Macobéba um
opliuio auxiliar para snas li-
oões de c.orogiajdilu. forque' o sr. Malhiic- nos deixa lutei-
rado d>.s recantos poi onde
andou o .-eu herde com uma
precisfui (\n agiiiuensor apaixo-
liado nebi.- tonas que vae me-
dindo. Estou '-oui todo o sul de
Pernambuco gravado ua menio-
ria. Macobéba, eomo utu dia-
bolico i-artograplio, foi marcan
do tudo, ã custa de bangüês
derrubados. rios entupidos,
trens virados, pliaroes apaga-
dos. (Om Alagoas, o Macobéba
já pairou até nas lulas pariu-
montares. Ifoi o deputado Uar-
los l'ouie-- que em discurso,
f|tierendo Se referir a uni logar
perigoso, cliainava-o de ninlio
de Macobêbas. E ua- camadas
populares o lobisliomem de
Pernambuco cst;i metendo um
medo sério. Outro dia quize-
ram attribuir a escassez de pei-
ie na "Lagoa Manguaba" a
coisas do Macobéba. I".. nm dia
destes, voltava de uui fottball,
em uiinlia frente vinha uma
moçu de vestido muilo curto.
Uma senhora .pie eslava á
porta com umas visitas, com

JOSE' LINS DO REGO
esse ollu» agudo que tém as
mulheres para olhar os ves-
lidos das outras dizia A ami-
ga: -- "13' por isto que o Ma-
colièba vem alii". Em Mara-
gog.v, municipio das terras ou-
tle sahiu Macobéba, ha um
verdadeiro terror entre os tra-
balhadores ruraes. José Mu-

thias contou que o bicho vi-
nha descendo rumo ao sul e
(is pobres homens ficaram alar-
mados com a historia. Contou-
me um usinou ro de lá, o sr.
Jorge bailes, que um de seus
moradores lhe pedira as con-
tas. Não queria ficar mais por

Conclue na quarta pagina

UMA DIVIDA QUE 0
BRASIL ESQUECEU

CARLOS CAVALCANTI
(Especial para o DIÁRIO DE NOTICIAS)

PORQUE 
o Brasil não paga

a «anto Antônio? Esto
pergunta, absolutamente im-
prevista, oceorreu-me aos ho-
toes, debaixo de uma noite
cheia de estrellas e de vagabun-
dagein ã beira do silencio rumo-
roso do mar. Era num banco dn

praia de Copacabana. Real-
mente, por que o Brasil liem
amado não paga a Santo Anto-
nioV! O Brasil deve, tambem,
a Santo Antônio. Deve, preci-
sameute, vinte o quatro contos

Conclue na pagina seguinte

DESCASCANDO DMA FROTA
CLÁUDIO DE SOUZA

HONTEM á noite certo ami-

LETRAS ALHEIAS;

AMIZADE DAS COISAS
Tasso da Silveira;

da,
no

efficaz para fazer amada
Brasil a poesia, tes-sidu.

ás vezes, de tão tênues e fra-
gcis fios de belleza, mas sem-
pre de um frescor surpreheu-

dente, deste restaurndor do ly-
rismo europeu: o titulo, lhe
cabe sem contestação possivel.

Transcrevo <j poema ini-
ciai:

"LA CHAMBRE

J'êclaire doucement les olyets qui m'entourent
Comme une lampe faible qui lute avec les limites
Tle Son univers. La lumiére s'avancc avec prudence
Et des conlours apparnissent encorc mal définis.

("est bien vers cet endroit oü la clarté est hesitante
Et oú les formes attendent que mes sens les exprinvent,
Que ma pensée se dirige comme 1'encre d'une plume
Qui deviendra tel mot ou tel autre au hasard.

Mais en prenant ainsi conscience du monde
Qui tel un vol géant se deploie et m'entraine
En saluant Pami ou Tobjet an passage
Sans m'étonner qu'ils eussent préexisté en nvol,
Cest ma propre personne que je decouvre. Flantme

Ou Onde? Que suis-je? Toute chose s'accorde
\ mon regard. Et tout ce que j'entends et touche
Convient á merveillc á 1'oreille, au toucher.

Ot chaque objet peul étre iei. comme une pierre
Qui en frolnnt 1'eau trace des cercles grandissants,
Et chaque objet, me ressemblant, est une faible lampe
Qui doucement decouvre runivers qui 1'entourc."

alienado, isto é. fora de si, a
pensar em coisas inteiramente
alheias á realidade ou ao que
se lln: diz, vendo-me despelnr
unia banana —- fruta que na
opinião de um humorista ita-
liano, uma vez descascada re-
presenta o cumulo da nudez
integral — perguntou-me, pela
primeira vez a propósito:

Se a humanidade resolves-
se não usar mais roupas, e
apresen!ar-se nos trajes dessa
fruta, que te parece suecede-
ria?

A humandade andou pri-
nativamente nua, repliquei-lhe.
Quando os portuguezes aqui
chegaram toda gente vivia des-
pida, sem que isso causasse
qualquer disrurhio. Hoje nes-
tas mesmas praias cariocas —
como em todas as praias ele-
gantos do inundo -~- póde-se
applicar aos eent.imentros es-
cassissimos de pauuo que tra-
zem as mulheres ao redor da
cintura, e servem, apenas para
alinhar a frente única, e fa-
zer resaltar a rotundidade pos-
terior que herdam dos afri-
canos — a phrase de Alfonso
Karr acerca das bailarinas:
"As dansarinas da Opera só
trazem a roupa neceessaria pa-
ra tornar mais excitante a uu-
dez". A.s dansarinas jfi tra-
zem mais roupa do que certas
sereias da praia, se bem que
seja quasi nenhuma...

Elle, em vez de dar-me at-
tenção, olhava os vehiculos que
passavam.

N'ão achasV -- pergun-
tei-lhe.

Voltou-se como se tivesse
acordado;

Como v_to supercheios os
omnibus! E quanta gente á es-
pera de conducção l

Insisti:
Presta-me utu pouco de

altenção, quando nio pergun-
tares alguma coisa.

— Pois i...n, pois não... —
disse-me elle, a ma vel mente.

— Queres saber o que seita
verdadeiramente ciistastropbip ¦'
co £

Conclue na pagina ócgainit
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A calhedral de Reims

YORK (N. T.) —XTO VA
A* A Cathedral cie Reims, on-
de o incêndio e os bombardea-
mentos causaram tantos es-
tragos durante a guerra mun-
dial, está finalmente, repara-

da dc todo, lendo recuperado
a magnificência dos tempos
cm que ali eram coroados os
reis de Franca."Perto de vinte annos — diz

Conclua na pagina seguinte.

ila rie Vv ronca, por Noemi

AMIZADE 
das coisas" é o

mais recente livro de poe-
mas de Ilarie Voronca. Dos
sete anteriores: "Ulysse dans
la cilé", "Poémes parmi les
hommes", "Patmos, Pcrmis
de séjour", "La poésie com-

0 Lil SYNCHRONIZADO
AFFONSO SCHMIDT

lARECE-A.h pie o li.ro. na
* .sua parte material, estã
ern vias de unia grande trans-
formação. Diversos factores
eslão se reunindo c trabnlhan-
do parn isso. I'. o primeiro
desses factores. sem duvida o
nuiis importante, 0 u cconomi-
ço.

Como sc pódc observar, o
livro i;i, se desviou lia sur mis-
sáo histórica, que era a de
reunir e guardar de modo
mais 0,1 menos duradouro a
emoção artística, o pensamen-
lo philosophico ou o conheci-
mento scientifico. Com o dc-

correr do tempo e a inquieta-
ção da vida actual, elle per-
deu esse caracter difinitivo,
tornou-se cphcniero, opportu-
no, catnbiante e corriqueiro,
fa/.endo concorrência ao jor-
nal.

Então observou-se um as-
pecto interessante: o livro, ge-
ralmetite, contóin menor quan-
lidade de matéria que o jor-
nal: não raro, a sua confe-
cção (¦ mai.s barata que a de
um diário. No emtanto, o jor-
nal a gente compra com um
nickel, ao passo que para

Conclue na quarta pagina

mune". "La joie est poe*
1'homme", "Pater Noster",
tratei, em breves ensaios ou
noticias ligeiras, á proporção
que foram apparecendò. Não
vou agora repetir o que já
disse de Voronca. Lembro, po-
rénv, que me foi dado cias-
sificar o illustre cantor novo
da Rumania entre os poetas
de mais alta inspiração des-
ta hora. muito antes qne o
fizesse a critica franceza.

"Amizade das coisas" está
mais, talvez, nas minhas cor-
das, quero dizer, me satisfaz
mais plenamente do que todos
os outros livros de Ilarie. Era
"Alegria criadora", no ensaio
intitulado: "Amor ás coisas",
eu já tinha feito a philoso-
phia desta mesma realidade
dc que o poeta rumajeo ex-
trác agora a essência de poe-
sia. Poderia aqui repetir o
ensaio á guisa dc exegese des-
les ultimos poemas de Voron-
ca. Isto, comtudo, interessa-
ria pouco ao leitor. Quero
limitar-me, por hoje. a uma
espécie dc anthologia do vo-
lume, — processo, sem duvi-

Que maravilhoso optimismo
— lá vem a mania da ana-
lyse! — e que maravilhoso
gosto de viver, em todas as
linhas desta canção de accei-
tação. Sobretudo, naquelle:"E tout ce que j'entends e

touche convient á merveillc á
1'oreille, au toucher". Ha. no
livro, outro poema — peque-
nino, de quatro versos ape-
nas, — em' que esta idéa r«
appareee mais lucidamente de
senhada:

"CHIROMANCIE

Si c'esl avec amour que mes pau mes caressent
Un visage ou un fruit ou le profil d'une 9ource,

Conclue na pagina seguinte

BLIOTBEGA
vi ARTIGO de "Le Móis"

sobre a crise do livro em
França alludia vecentemente,
de passagem, á precária si-
tuaçâo das bibliothecas popu-
lares nesse paiz. E dai» as

CELLULAS ARD, MAS VIVAS

o NOENSE DELMIR0
0 liniro", tle

Cyro dos Anjos, 0 o me-
morial 

" 
niaelifuiiano de tun

funecionario publico dc Bel-
lo Horizonte envenenado dc li-
teratuta. c vivendo em um cir-
culo muito estreito de relações
c aftectos. Chamando de ma-
chadiano esse livro, não quero
diminuii-o, nem muito menos
definil-c. Preciso explicar que
elle só é machadiano pela fi-
nura psychologica e pelo tom
dn voz do amanuense. Mas
depois de Machado dc Assis
a vida locou para a frente,
e o Brasil iicou mais afflicto.
Essas aff lições attingem o
aroanuerise Elle foge, incite-
se dentro de si mesmo; enco-
lhe os hombros. Mas dc qual-
quer modo as alllicç/.es so-
ciaes invadem a sua toca e
conquistam um logar no seu
drama. L. " .'imannensc tem
um Ivrismo nada nv-jjiadiano.
l-ssc' hri-m.i i> 1 'iu <T.ntt meu-
(*•.
W

'hrócado
ii ilu :,-

V miruspi
resisti

RUBEM BRAGA
vence. O amanuense é, antes
de tudo. um lyrico, e a im-
purtnncia maior que esse ro-
m^nce tem é o seu lyrismo.

Bclmiro não vive. em uma
cidade. Vive ilhado em uma
rodinha muito reduzida, e vi-
ve ainda mais dentro de si
mesmo. Os debates de idéas
que o livro contém, debates
bastante fracos, só valem por-
que exprimem, não maneira de
ver. mas a maneira de ser do
amanuense. Vivendo entre ho-
mens da direita e da esquer-
da, elle não se define. Mesmo
se elle optasse por uni lado
ou outro, essa opção não teria
importância, pela sua incapa-
cidade de sentir socialmente.
A sociedade interessa pouco

a esse homem medíocre e meio
introvertido. E , portanto, uni
egoísta, mas de um egoísmo
sympathico por cati.sa de seu
lyrismo.

Ha um momento nu li\ i'o em
ipie ii amanuense >'• tirado de
seu ui' 1.1 habitual e jogado cui

Uma nova sciencia apresentada á Associação Americana de Philosophia —
Um corpo que não é orgânico, nem inorgânico e é as duas coisas ao mesmo
tempo - "Fabricam-se" 

plantas monstruosas que a botânica não pode cias-
sificar - Os habitantes de Marte e o resultado de experiências sensactónaes

Pelo dr JULIO CANTALA

LÚCIA MIGUEL PEREIRA
diffusores de instru

outro, dilferente e chocante:
vae parar na cadeia, no meio
de malandros vulgares, e ac-
cusndo de communista. Acon-
tece que então o autor se atra-
palha, e er.se momento é o
mais fraco do livro. O autor
mandou o personagem para um
logar onde não poude acom-
anhal-o. Quando, em outro
momento, Belmiro sae do seu
ramerrão para ir ao Rio, sen-
tinios o seu aturdimeiito e o
seu deslocamento. Sentimos
que o autor estfi junto delle,
dentro delle. Mas na cadeia
não. O autor, sem meios para
acompanhar as reacçôes de
seu personagem na cadeia,
descamba subitamente para o
pittoresco, e nos apresenta dois
malandros convencionaes, fal-
sos. .Sente-se que não são ma-
landros apanhados vivos pelo
romancista, nem misturas dc
malandros apanhados vivos.
São fabricados syntheticamen-
Ic. segundo uma fófmula. no

<ii>nrliut na lareira' pagina
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seguintes cifras, realmente ui-
gnificativas: emquanto a
Tchecoslovaquia posswe 17.-100
bibliothocas populares, os Es-
tados Unidos 10.930, a Po-
lonia 8.525 e a Italia 2.890,
a França só possue 400.

Parece incrível que a Fran-
ça, que, se não mantém, mais
a hegemonia intelleetual do
mundo, ainda é um dos maio-
ves centros literários, se não
o maior, se tenha descwado
a esse ponto do problema bi-
bliothecario. A disparidade é
tão grande entre ella e a
Tchecoslovaquia, cujas tradi-
ções de cultura não podem
nem ser comparadas ás suas,
que o primeiro movimento do
leitor é duvidai- da authen-
ticidade dos números. Afinal,
as estatísticas, sujeitas como
tudo o que é humano a cri-
terios differentes. não podem
ter valor absoluto. Mesmo,
porém, que o recenseamento
nos outros paizes tenha sido
feito segundo um critério mais
largo do que a França, a
inferioridade d'esta é patente.

A palavra 
"popular" ac-

crescentada a "bibliotheca",
basta, entretanto, para, em
parte, explicar essa situação.
Paiz de formação intelleetual
clássica, mais voltado para as
elites, a França ha dc se pre-
oecupar muito mais com os
interesses dos eruditos, esta-
belecendo as suas bibliothe-
cas em moldes clássicos, cn-
carando-as mais como centros
de altos estudos do que como

orgàos
cção,

Accrescenta o mesmo arti-
culista que o orçamento bi-
bliothecario francez faz tris»
te figura comparada com o
de outros paizes; e fornece,
em francos, dados precisos:
os Estados Unidos gastam
uma média de 25 francos an-
nuaes por hs-w*Ví.c, para a
manutenção de bibliothecas
populares; a Allemanha, 20;
a Inglaterra, 10; a Bélgica,
3,50, e a Fiança, 0,50.

Vê-se claramente por ahi
que a França náo visa pôr
as suas bibliothecas a servi-
ço de todo o povo, e sim apo-
nas dos intellectuaes.

Ora. serão os intellectuaes
os únicos a necessitarem de
bibliothecas? Eis unia quês»
tão na qua] mesmo os gran-
des amigos da França, entr»
os quaes me colloco, nào pó-
dem desejar que o Brasil lhe
siga o exemplo.

Talvez o francez, que já af.»
tingiu um bom nivel cultu-
ral, possa se instruir sem bi"
bliothecas publicas. Entre nós,
só com o seu auxilio se po»
dera tentar resolver o pro-
blema da educação popular.

Já está de sobejo verifica»
da a inutilidade da mera ai-»
phabetização; saber ler não»
representa tanto uma acqui-
sição dc conhecimentos" como
uma preparação para fazel-o;
é um instrumento que só terá
valor se for usado effectiva-

Conclue na quarla pagina \

DEP
ELSE MACHADO

(lispccial par* o DIAÍUO D15 NOTICIAS)

O

f — O dr.
ç«<» Americana d
zoa experiências rom

nicos

mal Associa-Harny, de Princeton, que apresentou o sensacional caso a

2  Dar win — -i — O dr. Stanley que reali-
mesmo tempo, orgânicos e inorga-

Philosophia.
os viras que são, ao
— ./. — Animaes ou mineraes

NOVA 
YORK - R. P. S.

(Especial para o "DIÁRIO
DF, NOTICIAS") — Um -r-
ganismo artificial d«' 500 cel-

lulas (quer dizer: quasi um
embryão) foi apresentado pe

lo dr. Kthel Brownc Harve.v,
do Departamento de Biologia

da Universidade de Prinee-
lon, ii" dia 2rt de novembro
ultimo, unir os membros da

Conclue mi pngum seguinte

annuncio do film "De-

pois", em uma de nossas
casas de projeccito, reaceen-
deu-nos uo espirito a lemhran-
ça da hecatombe de 101-1; e
infundiu-nos certo receio de
que a adaptação da obra, ao
cinema tenha passado por de-
turpaçôes que visassem o fim
mercantil, em detrimento dn
profunda ordem philosophicn
em que KKMAIIQUK vasou os
sous sentimentos.

REMARQUE compôs, duas
\ordndoiras tragédias; "Nada
de tin\.i no froui" o "1 )c|'"is"

Kol 11 -••tn preleiiçÍM-s. c por

isso tornou-se o autor de niaiofl
tiragem da (.poea. Popular!.*
7.011-so escrevendo com nata»
ralidnde, pondo um tom sin*
cero em cada commentario aog
acontecimentos apresentados, «
descrevendo os tra nata da guer-
ra com a autoridade de quem
passou por todos os risco?.

O inundo inteiro ainda s«
achava enlorpeeido rola cou»
flagração, com,, um individuo
eshordoado na .¦.¦il"\,a. uuc na*
da vé ern redor. ou. se \e, nilo
coiiipreliende. I>nhi a reluni-
himein d"- d"!'- rom.-iivrs .nu-
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Conclusão da pagina anterior
"American Phylosophical So-
ciety", reunidos c-«i Philadel-
phia, em seu congresso an-
nua!. Tem uma pavticulari-
dade esse organismo synthe-
tico: foi fabricado sem ele-
mentos masculinos e femini-
nos. Cellulas "orphãs", já as
conhecia a sciencia. Adolpho
Huxley nos fala em seus li-
vros de "Partogenese" ou se-
ja a technica de crear cellu-
las e a própria vida artifi-
ciai, dispondo apenas de ele-
mentos femininos. Mas os
trabalhos apresentados eni
Philadelphia pelo prof. Har-
vey, são realidades que vão
mais longe ainda do que os
sonhos literários de Huxley.
Trata-se de uma nova scien-
cia, que foi baptisada, recen-
temente, com o nome de "Par-
togenese-Merogenia". Algo se-
melhante ao que deve ter oc-
corrido em épocas prehistori-
cas, quando certas formas ge-
latinosas appareceram nadan-
do nos mares saturados de
chloreto de sódio e começa-
ram a segmentar-se, a mo-
ver-se como as amebas, a ter
«ma membrana, a digerir os
elementos do mar; numa pa-
lavra: a ter vida animal...

Darwin disse que os pri-
meiros vestigios da vida ap-
pareceram em nosso planeta
ha trezentos milhões de an-
nos... O scenario de então
deve ter sido muito differen-
te do que hoje empregou o
dr. Harvey para produzir as
cellulas orphãs de pae e
mãe...

.Na Biologia ha vários tra-
ços perdidos: o que une o
macaco ao homem; a ponte
entre os vegetaes e os ani-
mães; e, como traço inicial,
o que pretende ter amalga-
mado a parte inorgânica do
Universo com a orgânica. Mas
os sábios acabam de contor-; nar essa difficuldade. 0 dou-
tor Meredith Stanley, duran-
te a segunda semana de no-
vembro, apresentou ao Insti-
tuto de Physica da Univer-
sidade de Pennsylvania ura
corpo que não é animal e táo
pouco inorgânico, se bem que
umas vezes pareça substan-
:ia viva e outras um elemen-
to inerte. Lsse corpo íoi vis-
lumbrado em fins do século
XIX- peio russo Ivanowski,
quando demonstrou a exis-
tencia de um agente que
transmittia enfermidades in-
fecciosas e que não era mi-
crobio. Passava através os
filtros de porcellana usados
nos laboratórios, era invisível
ao microscópio e agia no ter-
reno que infectava como uma
verdadeira bactéria. Não se
conhecia nem se podia "vêr"
tal agente infeccioso, mas, em
compensação, era iacil "vêr"
os seus effeitos.

Ü mysterioso vehiculo era
o que hoje se chama "virus".
O dr. Stanley, em sua esta-
ção experimental, usou como
exemplo do "virus", que pro-
duz, no fumo, a enfermidade
chamada "mosaico". Folhas
de fumo quasi mortas por es-
sa moléstia produzem um
somno que, ao solidificar-se,
fôrma crystaes semelhantes
aos de um mineral, e que,
eni contacto com a planta,
não produzem lesão alguma.
Mas, diiuindo-os em determi-
nadas proporções, esses crys-
taes agem como uma substan-
cia viva produzindo as mes^
mas conseqüências que os mi-
Crobios. Por meio de um ap-
parelho inventado pelo doutor
Swedeberg, de Stockolmo
(Prêmio Nobel), póde-se já
pesar e medir as moléculas
dos referidos crystaes "infec-
ciosos". São 17 milhões de
vezes mais pesados que as
moléculas de hydrogenio e as
que formam os líquidos ence-
phalicos dos animaes mortos
por encephalite. O dr. Swe-
deberg, com seu medidor mo-
lecular produz uma força cen-
triftiga exagerada, e os li-
quidos postos sob esta enor-
me rotação soffrem mudan-
ças moleculares de tal fôrma
que um centímetro cúbico de
leite adquire um peso equi-
valente a sete kilos. Desta
maneira, se pôde medir a es-
truetura molecular de um cor-
po da mesma fôrma que o
«spectroscopio mede a luz pelo
desvio dos raios.

Não se pôde. ao certo, di-
ner que o virus do mosaico seja
animado ou inerte. Sob o
grande movimento rotativo
originado pelo apparelho do
professor sueco, certamente se
repetem os mesmos phenome-
nos physicos por que passou
a Terra ha 500 milhões de
annos.

Naquelels tempos, a força
brota do nebuloso e elcphan-
tisiaco globo terráqueo deixou
esfriar a sua crosta. Pouco
antes, delia se havia despren-
dido o fragmento Lua. Ve-
rificou-ye a condensação <ia
Lithosphera (rochas), da Hy-
drosphera (agua) e da Atmos-
phera (ar). Surgiram os pri-
meiros sedimentos rochosos e
aquáticos. Nestes brotaram
organismos que ainda hoje

se conhecem em estado de
fósseis e que são semelhan-
tes ao crystal da proteína ou
virus transmissor do "mosai-
co" do fumo. Assim appa-
reseu o "nitrosoma" ou ba-
ctena fóssil que vivem no sul-
phato de ammoniaco e a "ni-
trobacteria", que não se sa-
be se foi sér vivo ou elemen-
to inerte.

Em virtude da concentra-
çào excessiva do chlorureto de
.-.ódio, do iodo e outros ele-
meivtos das águas marinhas,
as bacterias-mineraes produzi-
ram protoplasmas com movi-
mentos ameboides e nasceram
os primeiros animaes de uma
só cellula.

O phenomeno da rotação
exagerada foi o que serviu
tambem ao dr. Harvey para
produzir as 500 cellhlas sem
o emprego de cromosomas
masculinos ou femininos.

Com 03 ovos do animal
aquático chamado "Arabacia
Puntulatto" conseguiu-se uma
reproducção até formar-se o
que convencionalmente pode-
riamos chamar um fragmen-

ÜM LIVRO UTIL
"Noções de hygiene

infantil" impõe-se pela
sua leitura agradável e

instinetiva ao mesmo
tempo

O dr. Silveira Sampaio, uin es-
pecialista de mérito em hygiene
infantil, ha tempos fez pelo
radio varias palestras sobre cs-
se assumpto.

O exito foi definitivo.
Eram innumeros os ouvintes

que aguardavam a sua palavra

¦ Una im qae o Brasil espe

Dr. Silveira Sampaio

sempre attrahente e sempre
agradável, O exito foi tào real
que um jornal diário passou a
publicar as interessantes pales.
trás do dr. Silveira Sampaio.

Mas não é tudo como
documentação do modo intelli-
gente por que o illustre clinico
tratava do assumpto. Agora, cs-
sas pulestras, de tão vivo exi-
to, apparecem em volume. E o
suecesso continua, E' um livro
que está sendo lido com ancie-
dade. Parece mentira que the-
mas tão áridos possam ser tra-
tados com tanta singeleza, com
tanta emotividade, com tanta
seducção. E não é apenas um
livro para as "mamas" ou pa-
ra as moças casadouras. Nada
disso. E' um curioso volume de
leitura muito amena, com il-

.lustrações suggestivas dc Arios-
to Espinheira, que se lê de
uma assentada, interestando-se
a gente pelo nascimento dos "be.
bés", pelo seu berço, a sua
amammentação, o seu vesti/ario,
a sua chupeta, os seus passeios,
a sua dentição c mil outras coi-
sas appnrenlomente futeis, mas,
no fundo, até profundas.

Parece mentira: Mas é assim
mesmo. Por exemplo, um doa
capítulos mais interessantes
desse livro tão simples e tão
util, é sem duvida o consagra-

do ao "Nome do Bebê". Consis.
te esse capitulo na troca de
duas cartas. Uma. consultando
ao medico sc o garoto deve cha-
mar-se Beethoven. como qi/er a
avó, enthusiasta da musica, ou
Victor Hugo, como opina o
avô ou ainda Clarck, como de-
seja a jovem tia, solteirinha
freqüentadora do cinema, ou, por
fim, Tarzan, como sentencia um
pequenote de 12 annos. amante
dos films cm série.

A resposta do medico é um
encanto, um appello ao "bom
senso", uma lição até, onde se
lê: "O medico que procura evi-
tar que seu pequenino cliente
venha a se chamar Victor Hu-
go ou Bethoven. está praticando
um acto de hygiene mental, em
favor do ser que está sob a sua
direcção profissional. O medi-
co que assim procede está de.
fendendo o seu clientezinho de
futuras c prováveis neuroses, oc-
casionadas pelo abatimento mo-
ral que poderá trazer o próprio
nome.

Ferri cita casos de moças e
rapazes que se suicidaram na
flor da idade pela falta de co-
ragem de arcar com o próprio
nomo",

E assim é todo livo, capitu-
lo por capitulo. "Noções de Hy-
gieno Infantil", do dr Silveira

Sumpnio constitue cerca de 200
pagina- .-adia*, deliciosas, at-
trahentes, que deleitam e ensi-
nam. que prendem a nltenção,
educando-nos cre assumptos que
julgamos de somenos importan.
cia.

A.

to de tecido ou um animal
embryonario. Afim de ada-
ptal-os á experiência, essob
ovos foram desprovidos dc
seu núcleo central onde resi-
de a sua funeção procreudo-
ra. O processo, aliás, foi sim-
pies. Os ensaios consistiam-
se de provas, como se a um
ovo de gallinha tirássemos a
gemma que é a parte onde
se aninham os cromosomas
da fêmea e os do gallo fe-
cundador.

Portanto, assim estéreis, os
ovos aquáticos foram submet-
tidos aos rapidíssimos movi-
mentos centrífugos e, ao fim
de certo tempo, foi observada
no protoplasma (digamos na
clara do ovo de gallinha) a
formação de tiras ou estrias
que augmentavam gradativa'
mente até segmentarem-se.
Uma por uma as cellulas ío
ram se accumulando, surgin-
do afinal as 500 que foram
apresentadas no congresso
convocado pelos philosophos,
em Philadelphia.

Já não é preciso o contro-
le dos cromosomas para ia-
bricar animaes. Huxley fi-
cou para trás com a sua
"Partogenese" e náo faltou
razão a Goethe quando ini-
ciou o seu "Fausto" no tféo.
O "Livro de Job" tambem
começa no throno do Crea
dor. Até Zorrilla, em seu "D.
Juan Tenorio" collocou o des-
enrolar do drama na vontade
do Creador.

No dia 25 de outubro do
anno passado, o dr. Alberto
Blakslee, da "Carnegie Intl-
tution" de Washington, nos
assombrou, dando-nos a chave
de outro mysterio: a manei-
ra de burlar a própria na-
tureza, e controlar os cromo-
somas de plantas e animaes
inferiores, a ponto de fabri-
car monstros á sua vontade.

Disse o professor da "Car-
negie" que as cellulas embryo-
narias guardadas numa solu-
ção de colchina faziam re-
trair-se o numero de cromo-
sonas, e desta fôrma produ-
ziram plantas exageradamen-
te exóticas. Assim rompeu
elle as leis da hereditarieda-
de. E de plantas que repro-
duziam flores pequenas e ver-
melhas obteve planta» do has-
tes inverosimeis, com flores
que a botânica não pode cias-
sificar.

Supponhamos que as 500
cellulas obtidas pelo dr. Har-
vey se possam reproduzir até
formar um individuo comple-
to... Que resultaria desse
phenomeno? Talvez o que são
os habitantes de Marte ou o
que é a vida em outros pia-
netas, cuja estruetura e fôr-
ma não podemos imaginar...

A sciencia repete o pas-
sado...

Ouro velho e Brilhantes;
Em jóias. Compram-se atè;

fí4$000 a gram. Brilhantes!
[até 10:000§000 kts. Certi fi
[ que-se; o melhor comprador
t do Rio - A CASA OO OURO;

— Ouvidor, 95.

DESCASCANDO
UMA FRUTA

Conelusúu da pagina anterior
Nilo lhe importava saber is-

so, pois mal babou um "sim",
molle, ensarrado do charuto
que mastigava, pondo-se, de no-
vo, a olhar a rua.

A catastrophe seda pavo-
rosa no clia em que os homens
resolvessem mostrar-se em nu-
dez moral, na sua lepra incura-
vel, arrancando, de repente,
as masca ras nu as toboletas
falsas que trazem na testa...

Elle. então. cnthiisiasmau-
do-se, gritou:

Apoiado! Apoiadisshnol
Voltou-se pura mim, dando

as eiistas ao soJ. üordo, cora-
do, voluptuoso, a luz do sol
dourou-o como a utu ídolo do
paganismo.
Ainda bem que desta vez cou-

cedeste alguma attençüo uo que
eu dizia.

Não ba duvida, nao ha
duvida — continuou elle. — Ti-
rar as taboletas! Que idéa
luminosa !

Ao cubo porém, de um se-
sjumlo tle reflexão, que é tudo
quanto elle pode dar a qual-
quer assumpto, objectou-me:

Mus ondo se havia de met-
ter tantos cadáveres?

Que cadáveres, homem?
Pois se tirassem us tabo-

letas aos omnibus, iriam uns
contra os outros. Uma liquida-
ção geral. Os mortos seriam
tantos que a população desap-
pareceria.

F. fazendo parar um ouiui-
bus, tomou nelle logar, gritan
do-me da ja nella :

N7in, meu amigo. IV me-
lhor que elles continuem com
as taboletas.

(Copyright dn I. B. R. — Ex-
clusividade no Districto Fu-
dera! pnra o "DIÁRIO DE NO-
TICIAS"!.

Conclusão da pagina anterior
e quatroceutos e sessenta mty
réis.

A história dessa divida é
mais áutigii (U> que se pôde
presumir por «uu quantia. Co-
meçou, exiiet.iiiente. h" dnzen-
tos o vinte e oito annos. San-
to Antônio nasceu, eouio se su-
be, em Lisboa, a 15 de Agosto
de 11D5. e na pia em que foi
bíiptisatlo, muitos annos depois
se baptisava um segundo vir-
tuoso e tambem illustre portu-
gues! __ o pxeelso padre Vieira.
Xo reinado de Dom Affonso
Vl, o Antônio, o santo, senta-
va praga no liegimeuto de La-
gos, o, p^r iso, logo após o ul-
timo instante de sua presença
na terra, mais pela infalibili-
dade de sua graça que pela
sua legenda de guerreiro, pas-
sou a pertencer, soldado indis-
pensavel e precioso, ti todos os
batalhões portugueses. Tal-
vez esquecidos de que elle fó-
ra. em vida, mais piedade e do-
cura do que arrojo e bravura,
os lutadores lusos sa acostu-
niarani tt invoeal-o uos moinei»-
tos decisivos das baralhas, co-
trio a um deus de guerra, cuja
sede de sangue e de destrui-
ção só se aplacasse com o san-
gue de regimentos e as ruinas
de cidades inteiras.

Esse prestigio de Santo An-
tonio para decidir a sorte das
armas era natural que passas-
se ao Brasil com as primei-
ras guarniçôfS povtuguezas,
tendo aqui crescido tanto que,
com pouco tempo, nào sómen-
te sua imagem tambem senta-
va praça nos nossos batalhões,
como ainda alcançava suecessi-
vas promoções, até o posto de
tenente coronel de infanteria.
A primeira, foi ao posto de ca*
pitão, com soldo mensal de qua-
renta cruzados — dezeseis mil
réis. A patente resitectlva lhe
fora dada pelo governador
Francisco De Castro Moraes, a
.18 ile setembro de 1710, em cir-
cnmstancias pittorescus, refe-
ridas comtudo por diversos his-
toriadores.

Um dia trágico aquelle para
a mui leal e heróica cidade de
.São .Sebastião do Rio de Janei-
ro. Invasores atrevidos e bem
armados, os soldados de Du-
elere rosnavam ás suas portas.
Nas ruas e> sobretudo, no pala-
cio, noventa por cento de "Deus
nos acenda"! A mocidade, en-
tretanto, se sentia disposta. Ar-
mava-se precipitadamente e
contagiava o povo. O governa-
dor — referem, as chronicas
— tremia. Comtudo, teve uma
inspiração salvadora — dar a
patente de capitão á imagem
de Santo Antônio, ainda sim-
pies soldado razo. Dada a pa-
teu te, correu aos frades e pe-
diu-lhes que eolloeassem sobre
o muro do convento, a ima-

gem recem-proniovida, semblan-
te voltado pata o logar onde
se ajuntavam os inmigos e. ou-
de com toda s certeza, travar-
se-ia o combate.

O santo obrou uni milagre
completissimo — desbaratou os
francezes e, seis mezes de-
pois varava com segura pu-
nhalada o peito adormecido do
comniandante invasor, cuja vi-
da a generosidade dos habi-
tantes poupara. Tamanha ef-
fieiencia comomveu o próprio
rei, ua Majestade Fidelissima
D. João V, que se apressou
a confirmar a patente, numu
carta regia dattida de 21 de
Março de 1711, que assim dl-
zia: "Eu El lte.v vos envio mui-
to saudar. Havendo visto que
me escreveu em carta de 13 de
Novembro do anno passado, em
como ua véspera do assalto
que deram os francezes nessa
cidade, achaudo-se o povo dei-
la em grande coufusào, vendo
tão vizinho o inimigo tão in-
trepido, se recorrem tambem
aos Sane-los e se mandara nes-
sa oceasião sentar praça de
capitão, teudo já de soldado
o glorioso Sancto Antônio, mos-
trando-se nesse conflicto des-
empenhar as obrigações de seu
posto. Me pareceu disser-vos fui
servido de apporvar esta Praça
que se deu a Sancto Antouio
de capitão de infantaria, com
a declaração que a importan-
cia de seus soldos se appli-
quem para sua festa u orua-
to de sua capella, cujos sol-
dos hãtn de óer os mesmos que

^OQÜCTGS

Eczemas, varizes, ulceras,
prostatites, hemorroides

moléstias do utero, etc. Trat».
curativo local, rápido e sem dôr,

pela •

TOPOTERAPIA
Av. Kio Branco, 183, snlas 808,
0 e 810. 13 ás 15. N&o lia consulta
paga. Grátis aos pobres, de 9 ás 10
DIU.: PROF. GODOY TAVARES

sc pagam a dinheiro aos mais
..npltães, e por vossa via se
fará esti' despeza, porque uâo
haja nisto nenhum extravio e
esta minha ordem fura regis-
trur nos livros da Fazenda e
nas partes qu< tocar", etc. e
tal.

Todavia, cn pi tfto Santo An-
tonio ficou muito tempo sem
receber ós soldos. For que An-
tonio não recebia o que lhe
fora confirmado pelo liei? Sim-
plesmente porque — dl/, frei
Oiogo de Freitas, cit arto por
Frei Basilio KoWer. que é
quem me está valendo - sim-
plesmente porque o provedor
cia Fazenda Iteul ora um met-
teiliço de marca maior. Mettia-
sp no culto do santo, emburu-
lha ndo tudo e de tal fôrma
que os frades se viram na con-
tigencía de appellar para El-
Rey.

El Rey era agora Dom Josó.
K seu despacho demorou mus
escl .recia que "por se' achar
anto Antônio credor pelos di-
tos soldos á quantia de qui-
nhentos e quarenta o tantos
mil róis que porão ua nião do
dito Provedor, como tudo se
mostrava dos documentos juu-
tos, que offérecia; e porque
todos estes inconvenientes se
podia evitar mandando que o
Syndico do Convento faça a di-
ta cobrança "etc. etc." que de
Justiça, parece, se não deve
retardar, não só por ser cre-
dor um Santo, cujos merecimen-
tos não são inúteis ao Estado,
como se podia justificar por
muitos exemplos; mas por ser
de minha lteal iDtenção, que
o pagamento dos soldos do se-
nhor Santo Antônio prefira a
outra qualquer obrigação, as-
sim como se pnntlca neste rei-
no"...

Somente um século depois
foi que Santo Antônio obteve
nova promoção, desta vez evi-
dentemente por antigüidade.
Por de creto de 14 de Julho
de 1810, assignado pelo Prin-
cipe Regente D. João VI, era
sua imagem promovida ao pos-
to de sargento M6r de Infante-
ria. com o soldo mensal ile
trinta e seis mil réis. Dizia.
D. João no decreto: "que sen-
do-me presente a viva devo-
Ção do povo do Kio dt» Janei-
ro para o glorioso Santo An-
tonio, que moveo hum dos
Meus Augustos predecessores a
dar ao mesmo Santo am mil se-
tecentos e onze o posto de Capi-

tao, tendo antes a praça de Sol-
dado, depois do feliz assalto
em que os Habitantes da Cida-
de resistirão ao ataque dos
Francezes, e tendo 'o Céu aben-
coado os Meus Esforços para
salvar a Monarchia da grande
e difficil crlze, a que se tem
achado exposta. Esperando :t.u-
da maior auxilio para a sua
final e inteira Restauração,
para o que muito ha de cou-
correr, como devo piamente
esperar, a intercessão do mes-
mo Glorioso Santo, a quem te-
nho particular devoção: Hei
por bem que se eleve ao Pos-
to de argento Mór de Infanta-
ria nesta Capitania, e com el-
le haverá mensalmente o sol-
do de trinta e seis mil réis,
que será pago na fôrma de Mi-
nhas Reaes Ordens. Pelo que
Mando ao Meu Muito Amado e
Prezado Sobrinho o Marquez de
Angeja" etc...

O principe adorava realmen-
te Antônio. Promovia-o. de no-
vo, decorridos apenas quatro
annos, "pela paz que se dig-
nou conceder á monarchia
portugueza". Deu-lhe o posto
de Tenente (Vrone-. m "
arma de Infanteria, eoni oi-
tenta mil réis pur ine*.. ¦ -«iu
foi a ultima promoção, us dois
Pedros, o 1 e ò II, esquece-
ram-no. E os republicanos não
necessitaram dos seus servi-
ços. Ao contrario, com a sepa-
ração da Egreja do Estado, en-
tenderam de discutir o paga-
mento do soldo, que se fazia
regularmente no governo mo-
nurchico. O Marechal Floriano,
depois de ouvii as razões de
Frei João do Amor Divino
Costa, advogado do santo, re-
solveu tudo. O pagamento con-
tinuou.

Em 1911, o miuistro da
Guerra, general Dantas Karre-
to, determinando o seqüestro
do convento, mandou suspeu-
der "o pagamento do soldo. O
santo que se arranjasse. E até
hoje, nada do soldo. Mas, res-
ta um detalhe. Li, ha pouco
tempo, um jornal noticiando
as festas annuaes em bonra do
santo. Referia a noticia que,
na presença de vários colle-
gas o general Góes .Monteiro,
numa cerimonia tradicional,
fizera entrega ao guardião do
convento da quantia do oiten-
ta mil réis, Se não me enga-
ua a memória, destinados ao
culto do padroeiro. Seria o
soldo ?
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KOMEU N. CARVALHO BAS-
TOS

(Para o "DIÁRIO DF NOTI-
CIAS").

O hahito de pensar em vos ai-
ta. 'le r.ào dissimular o próprio
pensamento, de. escrever o que
pensa e de só dizer o que sente,
foz tle Beneilicto Mergulhão um
eseriptor differento. Um escri-
ptor que foge do loj,-ar com-
mum e que não dá a minima
importância ás convenções, aos
formalismos inúteis ou ás con-
veniennias mais ou menos bem
acauteladas.

Jú com o problema do café,
que eüo versou como um douto,
seus conceitos foram de tal cia-
i"7.a e magnitude, tão laceis de

ni urohender, que só não
ficou entendendo de café quem

...i.i-nte se dá ao incommodo
iie raciocinar com as outras
parto do corpo, pondo a cabe-
ça a desempenhar uma funeção
digestiva, segundo o malicioso
Monteiro Lobato... 0 novo li-
vro de Benedicto Mergulhão
confirma a sua vocação da ver-
dade.

Sou insuspeito para dizer is-
to. Faço parte dos cento e cin-
coenta "figurões e figurinhas"
que elle estygmatisou sem dó
nem piedade, cobrindo de ridi-
culo. Fui aceusado do um pia-
gio horrendo e apresentado em
publico como individuo que não
tom nem no menos a capacida-
de para insultar o alheio com
os seus próprios desaforos...

Fui posto deante do meu con-
frade Jair Silva como authentí-
co larapio tie um diagnostico ce-
lebre, embora me assista o di-
reito do invalidar o depoimento
do autor de "Salamaleques e
Pontapés", que me arguo de pia-
giario, com a própria acção re-
pressora do illustre diagnostica-
do, lembrando a Benedicto Mer-
gulhão que foi a mim que elle
escolhera para responder, pe-
rante os tribunaes do paiz, por
um pretenso crime de injurias
impressas e divulgadas...

Todavia, a imputação não me I
feriu nem melindrou. Si eu ti-
vesse mo soecorrido da perver-
.«idade alheia para offender fos-
se a quem fosse, estaria pro-
vando uma das melhores inca-
pacidades deste mundo — a in-
capacidade para offender, esti-
mavel pelo menos ern relação
ao vehemente desejo que to-
dos temos, excepto o conhecido
fabricante de tóxicos e verrinas,
de agradar o não sermos, logi-
camente, tambem desagrada-
veis... Nâo sei so todas as con-
to e cincoenta figuras retrata-
das por Benedicto Mergulháo
pensam de accõrdo commigo, ac-
ceifando com alegria essa retum-
bante co-autoria intellectual.

Muitos, possivelmente, estarão
"estrillando" com sua encanta-
dora perversidade, e habituados
aos elogios, sentirão a melan-
colia de um crepúsculo na en-
thronização da própria perso-
nalidade.

Para mim, o livro não foi fei.
to para demolir reputações que
continuam invejáveis, a despei-
to dos pontapés que supporta-
ram algumas das mais conheci-
das figuras da nossa politica
ou do nosso jornalismo, ponta-
pés que o destino vibrou an-
tes do autor, collocando a to-
dot, figuras ou figurões, como
tristes evocações de um passa-
do que está condemnadò a pas-
sar, e que ha de passar, ine-
vitavelmente, como passa o
tempo, como passam todas as
alegrias deste mundo...

Nào foi feito para demolir,
e nào o foi, de íacto, pois quem
estiver com a sua intelligencia
em livre funeção, raciocinando
com a cabeça o não com "as ou-
trás partes do corpo", reconhe-
cera nosse livro humano, nesse
livro de visa sensibilidade chris-
tâ o vehemente desejo de uma
construcção bem fazeja.

Que pretendeu com elle o ma-
licioso Benedicto Morgulhão? —
Erigir a "Casa do Garoto",
idéa generosa e altruistica. di-
gna de um grande espirito e
do um formoso coração.

Desejariam muitos que a ma-
teria prima dessa edificação be-
nemetrita fosso o cimento, que
se adquiro com dinheiro de con-
tado sem necessidade de impor
a homens respeitáveis o prejui-
zo de sua gloria ou de aua fa-
ma.

O autor preferiu, no entanto,
lunçar a sua idéa brincando com
a futilidade de certos prestígios
humanos, através do uns retra-
tos que si uão lêm o mérito de
fazer mais bonitas certaa figu-
ras, conseguem pelo menos apre-
sental-as como ellas são na do-
lorosa contingência da observa-
ção psychologicn, e não como
elas desejariam que fossem.

O anti-cabotiniiimo è o tra.
ço principal desse caderno de
ironias desconsoladas, com o
qual seu autor esteritotypa um
curioso momento da vida bra-
sileira. possa elle evitar o des-
envolvimento de uma mentali-
dade grof:-oira na formação do
caracter nacional, hostil ás ver-
dadeirns expressões da arte e
do sentimento em nossa terra,
e tora prestado esse livro ines-
timave! serviço ao paiz. Escre-
vendo-o, Benedicto Mergulháo
pensou na sorte dos pequeni.
nos e so deixou tocar pela mais
nobre das emoções humanas.
Mas esteve, do mesmo modo,
impregnado de um vivo senti-
mento de revolta contra a cn-
botinice e ds cabotinos, classe
numerosa e cm que se asrupnm
os elementos mais representati-
vos He umn sociedade que como-
cou a envelhecer...

O volume contém vinte P«c-
sias de extensão desigual.
Não podendo transcrevel-aa
por inteiro, — mesmo porque

D* "MeHmorphoses":

«La téte pavoisée d'images comme un vitre
-avance ver* ce monde qui fnit et se disson*

Ft*,* train aprés moi comme une chevelure
hl ,c tram. ¦¦ 

^^ ^ ^^ ^ na)s8ent toutes
JTavance vers ce
Et je traine ap
"Ces noms qui

Amilié des objets"»

choiei,

Dc

"01 Choses inanimées quels paysagés magiqne»

Êtes-vous autour de moi: parfois un autre monde,

Et il v a aussi les fauteuils uses, les nveubles tres viein

Et 1'horloze oú le iemps passe comme á travers une mam oa-

De "La Tie non vecue :

"Chaque branche est une «age
Les flcurs vont surgir, vont chanter,
Paroles qui ménent vers un visage
Convois d'arbres vers un chantier."

Em "Les choses", falando ás coisas, dir o po«a:

"Votre unique parure est votre humilité, ^
Votre sereine attente d'une forme eternelle."

Mas além de ás coisas, Ila-

rie fala tambem, neste livro,
dos homens. Nem poderia dei-
xar de fazel-o O muito hu-
mano é a grande paixão do
cantor novo da Runvania.

"Ages de l'homme", qne r*m
no volume, é uma de auas
paginas mais commovidas t
sinceras. Transcrevo quatro
das suas seis estrophe*, pars
encerrar esta simplissims. nt>
ta:

"J'honore Ie vieillard qui du haut de sa vie paisibl*
Regarde sans parler, loin dans la vallée
II reconnait les tentes incendiées de l'été
L'automme au pied des arbres a enterre ses armes.

J'approuve anssi le jeune qu'une envie de partir
Grise doucement et lui chauffe le visaçç,
II entr'ouvre son ame avec des mots j&mais dití,
Ses mains caraissent Ia chevelure de Thorizon limpid.

L'un proméne son regard calnve sur le paysage
Il prend un Iong congé des colunes, des mers,
Et sans hôte il s'achemine vers le ciei
Comme une fumée de sacrifice au terme d'une jonntée de gloirí.

Mais 1'autre impatient, ne dompte plus ses force»
II est au-delá de lui déjá comme un halo
Son désir de cortnaitre le donne á 1'univers
Dont il entend 1'annel, sans comprendre las ordres..."

RESURGE DAS RUINAS A CA
- THEDRAL DE REIS

Conclusão da pagina anterior
o boletim da Sociedade Geo-
graphica Nacional de Was-
hington — esteve encerrado
ao publico esse precioso tem-
pio francez, durante as nbras
de reparação, custeadas prin-
cipalmente por John D. Rock-
feller Júnior. Foi parcialmen-
te aberta ao publico em 1927,
e agora, numa imponente cere-
monia, já de todo reparada,
voltou a Cathedral a ficar in-
teiramente consagrada ao cul-
to.

HOSPITAL DE SANGUE
"Em setembro de 1914,

quando se apoderaram de Rei-
ms, os allemães cobriram de
palha a grande nave do tempo
para nella alojarem suas tro-
pas. Quando sahiram da ci-
dade, o exercito francez con-
verteu o tempo em hospital de
sangue, onde os feridos, fos-
sem elles francezes ou alie-
mães, eram igualmente at-
tendidos. Comtudo, a artilha-
ria allemã disparava contra as
torres, allegando que estavam
sendo usadas como postos de
observação militar. O fogo
destruiu poi completo o te-
lhado, baixou até ao solo, ce-
vou-se na palha e quase des-
truiu quanto encontrou no in-
terior.

"Emquanto a guerra durou,
rahiam de vez em quando na
Cathedral, as bombas lança-
das pelos aviões e as grana-
das vomitadas il grande dis-
tancia, pelos canhões. Coisa
rara foi que dessa chuva de
projectis tivesse escapado ile-
sa a estatua eqüestre de Joan-
na d'Arc, que se ergue perto
do templo. Não faltou quem
visse nisso um bom augurio."As bombas e a metralha
que despedaçaram o pinaculo

e mutilaram as estatuas, fize-
ram em cacos os famosos vi-
traes coloridos das janellas.
Afortunadamente conserva-
vam-se desenhos e pinturas
delles, pelo que se tornou pos-
sivel reproduzil-os com rigor;
alguns foram reconstituídos
tendo-se deixado para mais
tarde a reconátitulgão dos res-
tantes, em logar dos quaes fo-
ram collocados vidros com-
muns.

OBRA PRIMA DE ARCHI-
TECTURA"O tecto actual é inteira-

mente novo. As paredes, o pi-
naculo e os alicerces foram
reparados com admirável pe-
ricia. As tnpegarias, pinturas
e outras obras de arte, pos-
tas a salvo durante a guerra,
voltaram aos seus logares na
Cathedral. E algumas das es-
tatuas deixaram-se proposita*
damente mutiladas, para leni-
branca do bombardeamento.

"De 1180 a 1824, a Catfte-
dral de Reims fói a escolhida
pelos reis de França para «
sua coroação. A mais notv
vel destas foi a de Carlos VII,
em 1429, a que' assistiu Joan-
na d'Arc. A Abbadia de Wes-

tminster, templo famoso onde
são coroados os soberanos ds
Inglaterra, é em graude parte
uma reproduegão da Cathe-
dral de Reims."Este templo é considerado
unia obra prima da architectu-
ra gothica. Construído no lo-
gar de uma igreja mais an-
tiga, foi terminado no século
XIII, excepção feita da facha-
da occidental, com suas tor-
res geminadas, que sa veiu a
ser concluída uns cem annos
mais tarde. Esta fachada é no-
tavel pela sua riqueza em ti-
culpturas. Por cima do espa-
coso pórtico erguem-se mais
de 500 estatuas, enfileiradas,
e cujo conjuneto servia pata
o "ensino objectno" da Bi-
blia aos parochianos medie-
vaes, que nào sabiam ler nem
escrever.

"O agudo .pórtico central
convida o olhar a dirigir-se
para a magnífica ros^cea de
12 metros de diâmetro que o
encima. Mais acima vé-se uma
fileira dc estatuas de reis de
França, cada uma com 3 me-
tros de altura, em nichos, e
por cima erguem-se as duas
torres obstusas. Estas rema-
tavam antigamente em ponta,
mas em 1481 os coruclieus fo»
ram destruídos por um inceu-
dio e nunca foram substitui-
dos.

"Das torres domina-se com-
pletamente a cidade de Reims,
situada na Champagne, a uns
160 kilometros a nordeste di
Paris. Das colunas dos arre-
dores, cobertas de vinhedoa.
vem ter ás adegas de Reims
o famoso vinho espumante ds
região. E essas adegas, que
se encontram nas caves, ser-
viram de dormitório aos 17
mil habitantes que ficaram nu
cidade durante a guerra mun-
dial, quando, devido aos es*
tragos que o bombardeamen-
to continuo causava na cida-
de, cerca de 100.000 se viram
forçados a abandonal-a. Rc-
construída agora, recuperou
quase completamente a sua au-
tiga população e voltou a con-
sagrar-se A importante indus-
tria do "champagne".

I000TANIC0 COMPOSTO
(GOTTAS)

O mnl* completo tônico P«'"
criança». A* venda em toda» *'
pharmarliik -¦ drogaria*.
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Origens DEPOIS

(TRECHO INÉDITO DE UM NO VO LIVRO DE SYLVIO JULIO)
"!?'• evidentemente, mais

¦'-'confuso e obscuro o me-
taphysico do que o orgânico,
o moral do que o biológico,
o animico do que o inanima-
do. A gradação não sc il-
lude, não se evita, não se
contesta. Ella depara-nos a
possibilidade de uma escala,
que ascenda do mineral á
alma.

Volvamos á certeza (ago-
ra amparada cm Montaigne)
de que nós não estamos ex-
efusivamente dentro da mate-
ria, porém sempre fóva delia
ao mesmo tempo, pelo dese-
jo, pela esperança, pelo res-
peito, que nos projecta atra-
vés das eras e dos mundos.

Facto é de tal natureza
que, acima da linguagem phi-
losophiea que o demonstra,
volita na mais memorável e
mia dos aédos que lhe divul-
gani em suas estrophes a es-
vencia. E, desta acção popu-
larizadora, chega-se ao mo-
ralismo de Jorge Manrique,
cujo estro não se desfez com
os séculos, pois daquella ex-
tensão cia personalidade hu-
mana a idéa de mil existen-
cias suecessivas numa existen-
"ip. é pouca a distancia.

F.l liivir qu' os pcrdurablc
ton se gana ron estados

mundanales,
ni con "-ida delectable
donde nvoran los pecados

jnfernales. ..

José Enrique Rodo ensina
que cadn uni não é um só,
mas muitos, suecessivamente,
e que taes individualidades
super-postas no tempo costu-
raam .offerecer asssombrosos
contrastes, de sorte que nos-
sa vida ou se renova sempre,
ou esmorece em languida mor-
te perpetoa.

A intensidade da luz que
jorra de um espirito é que
provoca vibrações maiores ou
menores. Calcula-se por ea-
tas o valor de um homem.
Qualquer literatura avulta á
medida que seus autores ^ e
obras lhe augmentam o cia-
rão e o calor das concepções.
A russa não se notabiliza
pela quantidade dc figurões
e figurilhas de quinto _plano.
mas por essa conimoção cy-
cio pica -que geram os livros
rie Púshkin, Gógol. Turqué->
«v, DostoJGwski, Tolstoi, Ko-
rolenko, Cbeko"., Govki _e
Andreiev. A hespanhola não
repercute em ehroniquctas e
tentativas, mas nos • indestvu-
ctiveis assombros que cinzela-
ram as penas de Cervantes,
Lope, Calderón. Tyrso, Que-
vedo. Quintana, Espronceda,
Campoamor, Galdós, Valera,
Pnreda e Blasco Ibafiez. A
ingleza não fulgura com os
crystaes de operários pobres,
mas repleta dos incêndios que
crepitam dentro dos cofres de
jóias de Sbakespeare, Milton,
Burns, Walter Scott. Byron,
Shelley. Keats. üickens. Car-
lyle, Macaulay e Tcnnyson.
Úm sol de verdade é muito
mais • do que cinco biliões dc
fogueiras do S. João.

Env Lilliput foi Gulliver con-
siderado gigante. Em Brob-
dingnac andou ao colo das me-
ninas e das criadas, como bo-
nequinho. Deve, conseqüente-
mente, haver cuidado nos lou-
vores e nas avaliações de qual-
¦•uer literatura.

O assumpto é mais impor-
? ante do que. á primeira vis-
ta, parece. O total de obras
valiosas de qualquer literato-
ra, ataavés de séculos e se-
culos, acaba preparando uma
especie de ntmospliera tradi-
cional, não em relação ás dou-
trinas philosophicas, que va-
riam de escola para escola,
são universaes por sua natu-
reza e dependem do progres-
so das sciencias, mas quanto
á esthetica do idioma, cujas
formulas consideradas beilas
augmentam numérica e quali-
tati vãmente, além de constitui-
rem como que um bom-gosto
todo typico, de accordo com
os recursos de cada Iingua.
Questão de fôrma. Não de
fundo.

Baldensperger sabe que.
mundo variável e movediço s*
nos depara em qualquer lite-
ratura, e que o estudo do

passado nos revela constantes
reincarnações de tendências
idênticas ou análogas; de on-
de conclue, com razão, que
é mal-aconselhad» admittir no-
vidades nesse terreno, que
sempre nos apresenta sómen-
te inéditas combinações de
elementos conhecidos. A lei
da continuidade espiritual
exerce seu papel psychica e
historicamente, criando elos
inevitáveis por dentro e por
fora de qualquer literatura,
isto é, unindo suas torças in-
digenas entre si e estas pro-

prias com as que lhe che-

gam do exterior.
E', portanto, impossível tra-

rar limites aos effeitos de
taes acções c reaeçõos. O

julgamento impessoal de qual-

quer literatura attenderá á
realidade, não a pretenções
subjectivistas de partidários
de seitas políticas.

O critério localista é fa-
lho. Não só nos empurra

ao abysm* dos erros de apre-
ciação, porém põe sobre nos-
sos hombro!* a veste guiza-
ihante do ridículo. E' o que
acontece a quem. abstraindo
da realidade, pensa que tudo
«caba no confim da patria
que lhe presenteou o destino.
Seria o castigo do gaiato
aparvalhado que, — Plutarco
de aldeia, — ousasse paralle-
lizar Meyer-Lubke ou Bru-
gmatm com o sr. Antenor Nas-
centes.

Pois bem; apesar de que
não se atreva nenhum sábio
responsável e legitimo a cx-
piorar naeionalices de tal
jaez, é tão dcscabellada can-
tiga a que gaguejou Joaquim
Caetano Fernandes Pinheiro
no "Curso elementar de lite-
ratura nacional", quando con-
cedeu a escriptores brasilei-
ros o vigor o a capacidade
criadora do? gênios da Grécia.
15, peor ainda, surge-nos o
samba jingoista que Jorge dc

Almeida Abreu arranha em
-sua "Historia da literatura na-
cional".

De que matéria-prima os
improvisatlores quo adulam
os menos altaneiros e os
mais cavernáríos instinetos da
plebe formariam seus conhe-
cimentos? Não perceberão o
cômico da posição em que se
collocavam ?

Joaquim Caetano Fernan-
des Pinheiro era a negação
de todas as aptidões para u
critica. Ingênuo e bombasti-
co, em vez de afundar, de
mergulhar na biographia do
autor, illuminando-lhc os rc-
eoncavos com descobertas re-
lativas á formação da men-
talidade que se vae refleetir
em polymorphicos dons lite-
rarios c crystalizar cm obras
de bom-gosto, lançava mão de
vaga., semelhanças ou do in-
adaptáveis allusões. Ficava
por ahi.

O escriptor descreve uma
paizagem? Então, irremedia-
velmente, ha-dc padecer avi-
zinhamentos com os pintores,

Rocha Pitta, congestionado
em seu rhetoricismo bai íris-
tico, esforça-se por tracejar

us linhas-mestres da primeira
batalha dos montes Guarara-
pes. Não é das peores sua
tela. Longe, entretanto, pai-
ra das narrativas visualistas
de Xenophonte. Como o tre-
cho do bahiano recorda liai-
nél, quadro, desenho, o in-
evitavel emparelhamento so
aggrava, o Joaquim Caetano
Fernandes Pinheiro sentencia:

"Com o pincel de Hogart.
on de Horacio Vernet..."

A flacidez vulgar do pala-
vreado de Rocha Pitta não vi-
vificou. absolutamente, naquel-
Ia gravura, nenhum rasgo
que equivalha ás sóbrias tin-
tas firmes, magisfraes, de
Horacio Vernet, ou de Ho-
gart."

«HORAS

-ARRUM-J
para Suspensão ou falta «
MINSTRUAÇÀO. Dist Allema.
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[CONGRESSO DE ENSINO RURAL]
«— ¦ ¦-¦ •¦ ¦¦¦¦ ' ¦ ' ""*

MÁXIMO DE MOURA SANTOS

REALIZOU-SE 
eiu K. Pauto,

no mez ílo Agosto, o pri-
meiro Congresso Brasileiro de
Ensino Itural.

Promovido pela Sociedade
Luiz Pereira Barreto, de que

(\ presidente a cx-depuladii pau-
lislii Chiquinha Bodrigues,
nos seus primordios uão teve
caracter official. Mas conside-
rando a relevância do assum-
pto, n importância social de
que se revestia e suas altas fi-
nalidades, o Secretario da Edu-
cação, Dr. Cantidio do Moura
Campos, deu-lhe um caracter
de congresso ofíkializado pre-
..dindo sua sessão inaugural.

O governador de .São faulo.
Cardoso de Mello Netto, que
presidiu a sessão de encerra- j
menlo, ladeado pela Secreta- ,
rio da l.úucai.uo e pelo illus- !
tre brasileiro que honra a pas- Jt:i da Agricultura. Dr. Valeu- j
tini Gentil, disse. :i respeito do ;
congresso e do ruralismo, as j
mais beilas palavras possíveis j
uo fundo e na forma.

Aliás, essa offlclullzncflu ¦«
que uie refiro •'' em relayno ao
governo paulista. i

O governo federal, pelo Ml- I
nisterio da Educação, já havia j«•ceonheeido a utilidade do con-
gresso, destacando para seu re-
presentunte official o dr. No-
breira da Cunha, director do
ensino primário daquelle Ml-
nisterio. 10 nuiis intellectuai e
autorizado delegado não podo-
ria ter o Mlnlsteiio da Educa-
ção. Vários listados mandaram
representantes officiaes cuja
il lustrarão '" dedicação aos tra-
balhos sobremodo uos captiva-
ram.

Tomaram parto no Congres-
so o director do Serviço Saul-
tario de São Paulo, os medi-
cos mais notáveis do corpo de
sanltarlstas do Estado, os dc»
legados brilhantes da Socieda-
de dos Amigos de Alberto Tor
res, prefeitos, estudiosos o pro-
fessores,

Não collalioron pessoalmente
o director do Ensino de São
faulo. Mas o fizeram as mais
altas autoridades da adminis-
tração primaria escolar paulis-
ta, entre as quaes e coin gr.-m-
de brilho o professor Motta
Mereier, ex-direetor do Ensino
e o professor Amaral Wagner,

delegado de ensino da Capi-
tal.

Sem nenhum brilho, mas
com toda a dedicação collabo-
rol, dando ao congresso o au-
xllio dos meus estudos como
educador o de minha experi-
encia como Chefe de Serviço
da Directoria de Ensino.

Collabo rara m o superinten-
dente do Ensino Profissional
de São Paulo, orgulho do lira-
sil, sr. Horacio Silveira, o
director dos Clubs de Traba-
lhos, professor Faria Netto, o
illustre ex-dyputado Cory lío-
mes Amorim, presidente da
Commissão do Educação da Ca-
unira dos Deputados de São
Paulo

At tentas as, circuuisf.imelas
varias e publicas, que Lncoin-
patibillzain t. actual director
do ensino paulista com os
meios eduoacioiiaes e com o
publico, sua falta passou des-
percebida, quiçá concorreu pa-
ra melhor exito do congres-
so.

Acompanhei todos os traba-
llios nos tres dias exhaustivos
de sessões seguidas, com 11
maior attenção. Ao lado do au-
xiliar sincero dos trabalhos, eu
me colloquei tambem como o
jornalista imparcial e obser-
vn dor sereno, pata formar jui-
ko sobre sua marcha e seus re-
sultados,
Como Jornalista sempre dos-

confiei das conferências do edu-
cação e dos congressos Km
que pese a opinião era con-
trario do .)á agora eminente
amigo Nobrega da Cunha, eu
sempre vi nos congressos de
technicos apenas lempo perdi-
do e gasto perdulário de dis-
cursos. A única ultilidade que
lhes reconhecia era a de agitar
a opinião publica sobre deter-
minados problemas, ou aspe-
ctos de problemas, dar ocea-
sião para relações individuaes,
concorrer para que um dia. i
respeito desses problemas, se

; forme unia mentalidade mais
ou menos generalizada. Pois
confesso, leal e francamente

I que. desta vez pelo menos, meu
j modo de pensar eni relação ue-
\ congresso não ora justo.

O Primeiro Congresso Bra-
! sileiro de Ensino Rural, che-
I gou, em todos os aspectos do
I problema nmilista — educa-
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cional. a conclusões positivas,
definidas, claras e unanimes.

Conio nesse congresso havia
uma Mire do ensino, da h.vgie-
ne escolar o rural, e do agri-
cultura. — as conclusões serão
subscriptas o endossadas por
todas as elites do paiz.

Essas conclusões têm alcan-
ce tão alto, tão nobre, tão revo-
luciouario para o Brasil, no
sentido generoso dn palavra"revolução" — que forçoso è
cominontnl-as, uma a uma.

A direcção da "Imprensa
Brasileira Ueunida", de cujo
corpo redactorial faço parte, e
que já presta á cultura de nos-
sa terra um grande serviço
como agente propagador de
Ideas, teve a bondade de me
convidar para escrever uma
pequena série de considera-
ções o conluiei ita rios a respei-

! As conclusões do "Primeiro
i Congresso Brasileiro do Jáusl-
1 no tturnl" merecem divulgação,
I interpretação e coininentarios.
| Divulgadas e coruprehendldas,

ellas orientarão a opinião pu-
blica.

Applicada?-, conduzirão o
Brasil a um futuro tão gran-
de, que nossos netos terão pie-
dade de nós, que vivemos na
éra actual.

A riqueza, o bem estar, a
prosperidade de todos nós —
nflo cstfio no petróleo, esse pe-
troleo quo é ouro hoje apeuas
para as companhias ,e suas ad-
uiinistrações, — o que seria ou-
ro, um dia, apenas para o era-

•rio publico e para alguns pou-
cos do felizes proprietários.
Tal como petróleo, considero as
minas todas possíveis e as
grandes empresas.

A fortuna excessiva de ai-
guns entre milhões, ou o exces-
So de ouro nos thosouros não
interessam muito a cada cida-
dão de per sl.

A riqueza real de uma na-
ção uão está na riqueza de
seus departamentos de arreca
dação. Está na prosperidade
pessoal da maioria de seus
membros.

Ora, o bem estar, a riqueza
e il felicidade relativa da maio-
ria de nossa Nação poderão
ser obtidos e alcançados, um
dia, mas unicamente pela ap-
plieação sincera dos princi-
pios sadios e puros do ruralis-
mo.

Pode-se, havendo boa vonta
de, fraternidade humana, ai
truismo e honestidade, faze-'
na paz a maior obra de revo-
lução social brasileira, que cel"
revoluções não obteriam.

O "Primeiro Congresso Ura
sileiro de Ensino itural" fir-
mou os alicerces dessa gran
de obra. Promovido pela 

"So
ciedade Luiz Pereira Barreto"
e auxiliado pela collaboração
da "Sociedade dos Amigos de
Alberto Torres", creou para ei
Ias novas razões de gratidão
da Patria,

E nesta primeira publica
ção da pequena série, exordlo
<la série, eu quero, como acto
de juatiça de pessoa que, como-
Jornalista, já tem criticado
desfavora^elniente actos di
vida parlamentar da ex
deputada, — cumprimentar, co
Uio brasileiro que sou. acima
rle ludo e de todas na coisas,

como educador. -- como
pessoa que tem :i responsabl-
lidade de ser unia das mais ai
tas autoridades escolares offi.»
<-Ínes de São pnulo, — aquel-
Ia oue ideou e oromoveu a re»*»

Conclusão da primeira pagina
quedas dias calamitosos, pois
serviram a uma necessidade
da mente inquieta c conturbada
da Europa.

Entre o muito de horroroso
que elle discrimina, como se
estivesse falando a uma roda
de Íntimos, deixa entrever no

j primeiro livro a espantosa
transformação na inentalida-
de dos jovens de 10, 17 e 18
annos, que marchavam pura
as trincheiras animadas pelo
que de falso se continha noa
discursos de seus mestres, com-
modaiuenle conservados em
suas casas, e cujos incentivou
patrióticos não encontravam
motivo ou justificativa na in»
crivei vida das varias fren-
tes.

Eni "Depois" o autor apriuio-
ra os dolorosos passos dessa
transmutação, com tal clareza
pela sua verificação, mas com
tal obscuridade pela sun cau-
sa, que os leitores se quedam
profunda mente pensativos, per-
plexes. tomados de uma dor
espiritual o lethargiea. Quem
não se aeabruuhará lendo e sen-
tindo, com aquelles moços es-
tudiintes, o apparecimento de
um phenomeno simplesmente
monstruoso e att. incomprehen-
sive]; a atmosphera insusteu-
tavel do ambiente doméstico!
E, entretanto, haviam sido
criados c educados uo lai,
amando, os paes, os irmãos «
a existência commum da fami-
lia. No front, desejavam ar-
dentemente visitar a casa pa»
terna, mas apôs o armistício
e conseqüente volta definitiva,
a convivência com os entes
queridos dava unia incohereu»
te e inexplicável nostalgia da
vida promiscua das trincheiras*,
ein luta constante com o ini-
migo homem e os inimigos ani-
mãos. Não ha, para tão mor-
tal angustia de alma, nenhum
palliativo.

Cremos quo ninguem Julga-
rá menos favoravelmente attin-
gida a sua própria nação, quan»
do o pensamento do autor ape-
nas versou as mais chocantes e
tristes realidades que attingi-
ram varias nações transformam-
do, dest'arte, em problema da
humanidade aquillo que foi,
naturalmente, o problema da
vida e morte de alguns moços.

E' que os homens se repe-
tem através doa annos e das
raças.

¦ ' - ;; t ' '^z "
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A formosa Kathe vou Naggy, interpretando o papel de Draguicha, no film
"'Batalha" em segredo", que o Rex vae estrear amanhã

Tm grande film de aventuras
\J será. offerecido amanhã, ao
publico carioca, por Arl-Film...
Intitula-fío "Batalha em Segre-

0 AHIE1I: BELMIRO
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laboratório literário. A lin-
guagem usada por'elles tam-
bem. lissa linguagem é cons-
titttida de termos da gyria dos
malandros, mas tambem é fei-
ta sob receita e não convence
dc fôrma alguma. E* tão es-
candalosa a fraqueza desse
trecho que chega ao absurdo:
os malandros pensam que o
amanuense é um ladrão de
gallinhas. Ora, todo o typo
do amanuense reage contra
esse juizo. Um malandro, que
sempre tem o seu pouco de
senso psychologico, essencial
ao officio, não poderia cahir |em um erro tão chocante. Tal .
como o autor o descreve, o |
amanuense poderia parecer,
antes, um "octario", ou um
marido ha muito tempo enga-
nado que subitamente reagiu.
Ü autor perdeu uma opportu-
nidade particularmente feliz de
"fécar" o amanuense sob a luz
de circumstancias imprevistas.
O estado de espirito do ama-
nuense não é, de maneira
nenhuma, a de um homem que
pela primeira vez vae parar
na cadeia. Aconselho o autor
a fazer uma experiência pes-
soai antes da segunda edi-
ção.

Da gente que apparece no
livro a que mais impressiona
é a familia do amanuense.
Duas irmãs, sendo a primeira
meio pancada e a outra doida
varrida, todas duas meio re-

¦ciladas, como sombras, mas
continuamente emocionando.
Depois o rapaz Glycerio, que
no meio das festinhas sociaes
tem um certo prestigio intelle-
ctual. e no meio dos literatos
tem u prestigio de suas feia-
ções sociaes. Um rapaz um
pouco burro, mas que a gente
tem vontade de chamar de in-
telligente e de acreditar que é
mesmo, porque é um bom anii-
go. Apparecendo no livro com
certa discrição, um pouco des-
prezado pelo amanuense, Gly-
cerio sc impõe com sua huma-
nidade banal. Tem elle uma
força de sympathia que o lei-
tor sente sem quasi perceber.
Quem devia representar no li-
vro a humanidade banal era o
I-lorencio, mas esse perde o
interesse. Sempre se tem a
impressão de que elle esta en-

lização do Cougresso, a senho-
! ra Chiquinha líodrigues.' 

Ella ligou sou nome, de mo
! do indissolúvel, á historia da

educação no Brasil, — e cou.'
letras de ouro.

(Copyright da I. B. R. — Ex-
.luàividado no Districto Fc-
deral para « "DIÁRIO DE NO-
TICIAS").

ser

muitas
ai Svl-

carregado pelo autor
banal.

Um homem oecupa
paginas do livro, e um
viano. Oecupa e oecupa mal.
E' um homem complicado, mas
nem porisso interessante. Tal
como os enigmas de palavras
cruzadas elle é ao mesmo tem-
po complicado e cacete. I".' um
desses typos muito bons quan-
do os amigos uos contam ane-
cdotas a respeito delle, mas
que não vale a pena conhecer
pessoalmente. E elle conver-
sa demais no livro.

Rèdelvim soffre cio mesmo
mal de Floreneio. Parece ter
sido encarregado pelo autor
de ser communista. A's vezes
o amanuense conta um íacto
para provar que elle tambem
6 humano, mas a intenção com
que esse facto é contado es-
traga Redalvim. E eu diria
ainda que o vizinho italiano &
excessivamente italiano.

A acção do livro acontece
em grande parte em um meio
literário. Um meio literário
muito estreito, que freqüente-
mente se torna aborrecido. O
facto desse meio literário es-
tar bem contado não justifica
o romancista. O unico litera-
to que de facto interessa uo
livro é o próprio amanuense.
O livro só é "vertical" no que
se refere ao próprio amaiiu-
ense. Os outros são mais ex-
plicados que sentidos. Ha um
pequeno excesso de explica-
ção, com refemecia a alguns
personagens. Essa explicação
revela uma acuidade psycho-
lógica do autor muito rara,
mas de certo modo prejudica
o romance como romance.

Ficará como uma das coi-
sas lyricas mais impressionan-
tes do romance brasileiro o
mytho da donzella Arabella,
com sua "transfusões" em
Carmelia e talvez, veladamen-
te, em Jandyra. Mesmo com
todas as explicações o mytho
resiste na sua pureza. Vale
a pena muitíssimo ler esse li-
vro para se ficar amando a
donzella Arabella e se "enra-
bichar" doentiamente, de lon-
ge, pela emocionante moca de
preto. Afinal, secrevi sobre as
figuras do livro meio ataba-
Ihoadamente, e talvez pertur-
bado pelo facto de conhecer
pessoalmente não sõ o meio
em que vive o autor como ai-
gumas das pessoas reaes que
lhe serviram de modelo para o.s
lhor, de suggestão para os
seus typos. 0 livro tem uma
certa monotonia, ao menos pa-
ra leitores de meu typo, isto
é, do typo commum ilo leitor
actual. E' muito bem escri-
pto, c ás vezes excessivamen»

uo" e foi inspirado no romance
de Joan Bommart "Le Poisson
Chínols". Nello resurgé a gra-
cinsa Kathe de Naggy, animan-
do o papel de uma joven bulga-
ra de nome digno do um poema
oriental: Dragicha. Ella soube
tirar o melhor partido desse

| desempenho. Está bonita . ap-
i petitosa e atrevidinha... O "plot"
j do film é a maleta que ella
i transporta no expresso que vae
j do Pari., aos Balkans. Uma sim-

pies maleta de viagem. Mas com
algo de suspeito ali dentro.
Agua de Colônia para contra-
bandear na fronteira? Ou...
ii.a..s não precipitemos o.s factos.
O espectaculo "ão devo; Ker pri- jvado das surpresas que a aguar- j
dam. Outro personagem curió-
so do film c um tal "Peixe Chi-
nez". Sujeito feio, ma.; sympa-
t.liico. Espécie de manda, chuva
na Europa Central. Dá-se eom
todo o mundo tio trem. Nas bo-
ra.s vaga.s revista a bagagem
dos passageiros, eonfabula com
os guardas e intervém »-m a-s-
sumptos que lhe não dizem des-
peito, sempre com a mesma pas-
mosa desenvoltura. Uma áureo-
Ia de mystierio o cerca.. Quem
será elle? Agente de seguros?
Salteador? Espião? F/ diffic.il
prever. Cortejando Kathe de Na-
gy apparece um reportei- tímido,
Desses que não sabem o que
querem, e deante de uma mu-
lhor bonita, perdem lempo em
divagações sem aproveitar a de-
llclosa opportunidade.,. Para

C^__\''
rcobre penhores

de JÓIAS
Roupas, metacs,
fazendas, ninelü-
n a s, victrnlas,
rádios o qualquer
mercadoria que
represen tn valor,

-f-imprestam VIANNA, IRMÃO *
CIA.. 28 e 30, redro I, '8 e 30>

Tel'.: 22-1.582. (Antiga Espirito
Santo).

R.ONILIi
De acção rapidíssima em to-
dos os casos de grippe. Com-
bate promptamente as tosses,
ínflnmmnções da garganta, In-
fluenzii, coryza, dflrcs de ca-
beca, conseqüentes a resfria-
ados, etc. A' venda em todas
a s Pharmacias e Drogarias.
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te bem escripto, o que quer
dizer: ás vezes mal escripto.
Por um lado é uma reacção
salutar contra a detestável mo-
da de escrever mal que im-
pressiona^ alguns sectores de
nossa literatura; por outro la-
do essa reacção é mais forte
que o desejável, cahindo em
tim certo preciosismo litera-
rio, que não chega a prejudi-
car dc maneira sensível o ro-
mance.

Distribuído por José Olym-
pio, o livro foi editatio pelos"Amigos do Livro" de Bello
Horizonte, e tem uma bella
apresentação.

(Copyrif-ht da I. I!, R. — V.x-
clusividado no Districto Fo-
derrd pata o "DIÁRIO DE NO-
TICIAS"),

essas tre.. figuras centraes. fo*>
ram destacados Ires grandes ar»
tistas: -— Kathe de Nagy — »
Draguicha; Miehel Simon — o

"Pelxo Chinez'' e Plerre Fresnajf
_ 0 repórter resageitado

O film comeea em paris nurn
grande jornal p continua nun-
trem expresso onde os episódio»
se _n e e.-ucin vertiginosameilUI
para terminar un-; montanhas
búlgaras ruim combate tremen-
do onde nn*, faliam explosões t"
minutos, do Intensa drarnaticida-
de."Batalha em Segredo, .star..
amanhã, na. tela. do K"\-," 

NISIA FLORESTA
\"ffc. 

i:-i:i das Academias de
Letras", órgão d:;. Federação
rias Academia.., acaba de es-

tampar em feu 2". numero, que
está circulando, um poema de*
Nisla Floresta, a "maior mulher
de leivas do Brasil", consoante
o dizer autorizado dc. Oliveira
Lima, rpie lhe estudou a per-
sonalidaclo. numa erudita conte-

. rencia. em l_l!>. A. grande Rf>-
eriotora est.á qna.t totalmente
esquecida dos meioò intellectuaes

| do pai/.. R' pena quo o Minis-
terio dn Educação náo tome 3
sou cargo a reedição ci;. vastf*
obra literária dacpiclln figura,
por todos ou titukw, admirável.
Durante vários anuos. residindo
na Europa, Nisla publicou 'll-
vros em trancei*, italiano o por-"
tuguez, revelando s.mpre poly^
morpha oultura, independência
re caracter e um primoroso es»
tylo, qualidade»', que a tornant
digna do ser contemplada p.ra
nossas anthologtas.

Nascida no Blo Grande df»
Norte, numa obscura aldeia, em.
1809. finou-se em Ruáo, em.
1885. Foi educadora no Rio
Grande do Sul e nesta capital,
onde manteve, por muitos an-
nos. o Collegio Augusto, um dos
mais reputados educandarlos da
primeira metade do século pas-
sado. Jornalista militante, col»
laborou em vários Jornaes cl»
Rio e do estrangeiro, occupan-
do-se. sobretudo, da emancipa-
cão da mulher, da Incorporação
dos nossos aborlr-enes à clvlll-
siaeão. da abolição do elemento
servil e de themas educaclonaes.
Nisia Floresta constituiu verda-
deiramente um authentico phe-
nomeno, dadas as circumstan-
cias do meio e do tempo eir*
ciue formou o seu espirito, ten-
do., não obstante, adquirido ums
elevação mental aue é um pa-
drão de gloria para o Brasil.

O norma nuc vem cie ser re-
impresso, ê "A Lagrima de um
C-hetê". copiado de exemplar
existente na Bibliotheca Nacio-
nal pelo nosso confrade senhor
Adaucto da Camara. que moder-
nizou a orthoprapliia e a pon-
tuação. e lhe po/. varias e ln-
teressantes notas. O sr. Mooes-
to de Abreu, da Academia Ca-
rioca cie Letras, ter. uma brl-
lhante apreciação critica dn poe-
rna. eom oue Nisia Floresta re-
suree d>* loivjo e immerecido e*J-
cmeclmento, para a admiração»
das novas gerações intcllecttiac?
patrícias.

REAES RESULTADOS!!
Para que todos

aproveitem, attest*
¦i que tenho «mpre»

sario. settepre cota
reaes resultados. «s
"ELIXIR PE NO-
GUEIRA", dc Joã«

¦Ja Silva Silveira.
Dr. IVOmcLles de OHveir»

Porto Alegre (R. G. do SulJ

et
ií
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Assumptos Psychicos

VIDA
Materialismo, Panspermia, Transformismo. Vida e Forma. Espirito e Ma-

teria. Creação do Universo. Deus e o Homem
O 

assumpto que hoje apre-
Mintamos ao estudo dos

leitores desta secção nâo pôde
ser commentado d lus da nos-
na vUâo material, pela flran-
diotitlaito da sua transcenãen-
cia, promana a communicação
abaixo, daquella ordem rosa-
material. Assim, pois, nõo de-
uma vez aqui nos temos occupa-
do, para divulgar ensinamen-
los inteiramente desconhecidos
pelos estudiosos da sdencia
material. Assim, pois, não. de-
vemos em panar, com a nossa
palavra, a. intensidade do bri-
lho que. o assumpto de hoie
vem projectar em nossos es-
piritos, com a elucidação que
nos dó acerca, da. verdadeira
origem da vida. Eis o que sobre.
o niapno assumpto nos cnsi-
nam os nossos Mestres Invisi-
veis da Ordem, dos Rosacru-
Vis:

'• Caríssimos Irmãos:
Varias tentativas foram fei-

tas. em todos os tempos, para
explicar a origem da Vida.
Tomando ao pé da letra a nar-
ração bíblica, considerais ai-
guns a vida como produzida
por um sopro divino animan-
do a matéria. Invocando os en-
sinos da sciencia e o livre exa-
me, sustentam outros que a vi-
da é apenas um attributo, uma
propriedade da matéria orga-
nisada, que se manifestou si-
multaneamente quando appare-
ceu a primeira cellula, sendo
ao principio fraca e isolada,
mas aperfeiçoando-se ern se-
guida gradualmente, <x medi-
da que o organismo se desen-
volvia.

Se perguntarmos a um bo-
mem de sciencia qual è a cri-
gem da vida, falar-nos-á de
cellulas, protoplaama, protylo,
plastidas e plastidulas. Segun-
do íi tlieoria de Huxley. a pri-
meira manifestação da vida na
superfície do globo seria uma
simples cellula que, emergida
um dia d< lodo ou do limo,
pelos esforços de proliferação
e de çeleeçlío, no decurso de
muitos milhares de annos, te-
ria conseguido constituir os ty-
pos da natureza viva. Segundo
Haeckel, a origem da vida es-
tá na monéra, que é um or-
panismo de extrema simplici-
dade: todo o seu corpo, estnn-
do completamente desenvolvi-
do, ê constituído por uma pe-
quena massa homogena, llqui-
da; _ um simples grumo muco-
so e vivo, ainda menos que a
cellula completa, e encontra-
et no fundo dos mares do
eul.

A estas theorias resopnde-
mos, iluminados confrades, quo
estSo longe de explicar a ori-
gem da vida, porque sr» se re-
ferem á forma. Não importa que
essa forma seja pequeníssima
e muito simples; sempre é só
uma fôrma, e nada mais. Essa
forma é animada pela vida,
mas nao é a vida mesma. E' a
vida que constróe as formas,
e as emprega por uru tempo,
para progredir com seus ausi-
lios; e quando cessa a utilida-
de da forma, a vida a aban-
aona, deixando-a morta, e vse
em procura de outra forma uo-
va.

Comvêm, comtudo, meus ia-
telligentes companheiros, co-
nhecermos as pesquisas e des-
cobertas sdentifieas, para uti-
lizarmo. as que são provadas
como reaes.

Ha tres systemas actualmen-
te que procuram explicar a vi-
da sob formas differentes — é
• materialismo, a panspermia
e o transformismo.

Segundo os materialistas, a
vida pertence á matéria como
a gravidade, e o calorieo, mas
_6 se manifesta no seu esta-
do de organização, a matéria
bruta é dotada somente de
actividade e de forças espe-
ciaes, segundo a sua composi-
çao ou combinação. Organiza-
çSo e vida são absolutamente
correia ti vas; uma não existe
(para o materialista) sem a
outra, assim como o imam e
o maguetismo.

Segundo a theoria matéria-
lista, a origem da vida coin-
d de. pois, com o apparecimen-
to do primeiro organismo: se-
_a a cellula primordial de Hux-
le.', ou a monéra de Hae-
ckel.

A theoria da panspermia eu-
sina que, coujo o verificou Pas-
teur, o ar está cheio de corpos
exrrauho. que são os germens
dos organismos microscópicos,
os quaes se desenvolvem nos
sólidos e líquidos expostos ao
ar, parece que espontaneainen-
te. Qualquer liquido puro, sem
organismos, estando posto ao
abrigo do contacto do ar, ou
eollocado num ar ehlmíeamen-
t« puro, conserva-se indefini-
da mente sem alteração nem
putrefacção, isto é, sem que
se desenvolva nelle organismo
algum. Assim, por exemplo,
sementes que estiveram fecha-
das, pur milhares de annos, naft
pyramides de Eg.pto, ho abri-
go do ar, da lu_ e da bumida-
tie, conservaram-se por todo es-

se tempo inalteradas, e ger-
minaram depois de vir ao
contacto da atmosphera.

B', portanto, pela presença
desses germens aéreos ou vi-
briões que são produzidas n
fermentação do leite, cerveja,
vinho e outros líquidos, a de-
composição e podridão dos fru-
tos, e as doenças nos órgãos
do homem e dos animaes. O
germea aéreo cahindo num li-
quido, produz um enorme nu-
mero de niicrophytos ou ani-
malculos, que determinam a
fermentação, a decomposição.
Segundo Robin, a cellula pilnii-
tlva tornou-se organismo vege-
tal ou animal, segundo os ele-
mentos extranbos que assimi-
lou. Antes era apenas um ger-
meu indefinido, mas desde en-
tão é uma unidade viva, inde-
pendente, que se desdobra por
gemmação para reproduzir cel-
lulas, a si mesma parecidas.
Quando varias cellulas irmãs
se reúnem ou agglomerani, for-
inam o micróbio completo, ao
qual Pasteur e seus sequa-
_es attribuem um papel proe-
mlnente na producção das do-
enças do? vegetaes, dos ani-
mães o dos homens. Esses pe-
quenlssiuios micróbios são, na
opinião de muitos -dentistas,
mais temíveis t« perigosos pa-
ra o homem, do que a.s mais
terríveis feras, porque intro-
duzindo-se subtilmente no or-
ganísmo humano, ou forinanilu-
se nelle, alteram-lhe ¦'¦> sangue,
como o.s venenos mais perní-
ciosos.

Difficil, de certo, meus in-
telligentes companheiros, é
comprehender-se como esses
vibriôes e micróbios, sendo pro-
dueto res da putrefacção, pos-
sam ser a origem da vida du
seres organizados, Seria neces-
sarjo acçeitar a hypothese que
faz nascer espontaneamente mu
animal do vegetal pelo único
facto da putrefacção suecedeu-
do á fermentação.

A terceira theoria coucernen-
te a vida, é a do transformis-
mo, e os seus autores foram
Diderot, l.amarek e principal-
mente Darwin. Este illustre in-
glez opina que, i>ela selecção
natural das espécies e dos in-
divlduog nu acto da geração,
e pelo seu melhoramento e
aperfeiçoamento, devido ao
clima, alimento e educação, um
ser inferior se transforma num
ser superior, de modo que,
por exemplo, um macaco, em
certo tempo, veiu a transfor-
mar-se em homem.

Darwin oPina que iodo o
reino animal descendeu de qua-
tro ou cinco typos primitivos,
e o reino vegetal igualmente

de quatro ou menos. Os pó-
sitivistas allemães admittem
uui só prototypo de que todos
os seres animados tanto os ve-
getaes, como os animaes. pro-
cederam; a origem da vida es-
taria, segundo elles, na roo-
leeula primitiva que, por meio
de transformações, gerou to-
dos os organismos que houve «
que ha.

"Xenhum destes tres syste-
mas satisfaz completamente;
cada um deixa lacunas a pre-
eueher. Como, porém, cada uni
resulta de factos sdentiflca-
mente notados, demonstrados e
irrecusáveis, contém certamen-
te uma parte de verdade", diz
o dr. p. Garnier no seu nota-
vel livro "A GeraçSo". "Não
seria mais racional reunil-os
e formar um eonjuneto? Nes-
te caso seria a matéria, espa-
lhada por toda a parte sob «li-
versas formas, incessantemen-
te agitada no ar tí na água,
misturando-se a aggregando-se
sem cessar em virtude rias
suas affinidades, attraceôea
naturaes, e determinando as-
sim pelas suas creaçoes, com-
binaões, effervescenc.as e fer-
mentações que animando-a «
ootnmunicando-lbe a vida e o
espirito, a transformam e lhe
dão novas formas e proprle-
dades. Segundo os pheuouie-
nos mecânicos, physleos, chimi-
cos e geológicos, que se pas-
sam sob nossos olhos, é pelo
menos isso o que se pode ima-
ginar mais racionalmente, sem
pore demonstrar-se".

Tem muita razão o erudito
scientista que acabamos de cl-
tar. Comtudo, meus iutelli-
gentes companheiros, julgo que
nem a combinação das refe-
ridas tres theorias satisfará
o vosso criterioso raciocínio.
Tois é evidente que em todos
os tres casos, seja a theoria
materialista, a panspermlca,
ou transformista, ou seja a uni-
ão de todas ellus, sempre se
trata só da origem das for-
mas, e nfio da origem da pro-
pria vida. São insufficientes
todas essas theorias, porque
procuram o começo de uma
coisa que é sem principio e
fim; porque a Vida, sendo um
dos attributos do Espirito, nâo
pôde originar-se das formas,
mas creia-as ella mesma, e em-
prega-as por um tempo, paracom o auxilio destas formas
progredir; e quando cessou a
utilidade das ditas formas,
abandona-as e passa para ou-
trás, mais aptas para o desen-
volvimento de ser espiritual.

(Continua no próximo do-
mingo).

SYLVIO ROBERTO
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Pelo dr. ENE'AS LINTZ

Ç\ problema do "crescimento",
" do perfeito desenvolvinien-
to da ereança, é um dos mais
sérios e que, principalmente
nos últimos tempos, mais tem
preoecupado a attenção dos hy-
gienistas. Basea-se na syntoni-
.ação do meio externo. Em"Conheçamos nossos males",
tratei cuidadosamente desse
problema, mostrando a neces-
sidade de soecorrer, ao mesmo
tempo, todos os corpos para
a obtenção da harmonia vital
que constitue a saúde. A cri-
anca deve ser posta em conta-
cto directo com a natureza;
della receberá a noção de gran-
deza, que formará as caracte-
ristieas da sua individualída-
de; das energias do sol e das
irradiações do meio virá a
a força dos seus músculos e
a perfeição funccional dos seus
órgãos; a água pura e os ali-
mentos sadios completarão a
personalidades dos futuros ho-
mens compenetrados do seu po-
der e do seu dever.

Algumas formulas medica-
mentosag auxiliam o desenvol-

CUNHANDY
No tratamento das moléstias
de senhoras — é definitivo!
Em qualquer Idade, a mulher
que usa CUNHANDY con-
Ktróe a própria felicidade. —
A' venda em todas as Phar-

macias t Drogarias.
Preço do vidro grande: SSOOO

vimeuto da criança, estabele-
cendo a harmonia interna;

v. b.
Diarrhenuocloreto Cu 300,

1 cálice ás refeições;
v, b.
Diarrheniodeto K SOO.O

1 cálice ás refeições;
v. b.
Diachlorecah.vanefo Hg 300,0

3 cálice ás refeições-
v. b.
Diastrychnoehloretoealciodeto

1 calioa ás refeições:

A CARTA
Pretendia escreve-te... Preteri-

[dio,,-uudoso, confessar, em leve en-
[redo

Que tua ausência fora o meu
[degredo

E que viver _em ti jamais
[podia,..

Mas ao tomar da penná. a mito
[tremia...

Tremia o coração... talvez a
[medoDe revelar o myaticò segredo

Que aos céo, murmuro en) nol-
[tes dè magia.

...E provei da renuncia ó duro
[travo:— Não te escrevi a carta,, pois,

[ifrnavo,
Em djujvtd&s perdt-me. qual

[Hamleto;

Uma aerena lagrima, no en-
[tanto,

Eis que ao rolar do meu dolen-
[te pranto,

Cry.tallzor-se eu vi... neete
[soneto...

T. Ridema.
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Senhoras! Eis o vesso remédio: OVAKJOFLOKA.
Acabaram-se as eólicas menstruaes, as üisuf.icicncias
ovarisnas, ats dysmenorrheas e outros sofirimentos do
periodo das regras. O "OVAKIOFLOKA" c um produetode origem vegetai com muitos annos de comprovada er-
«ciência - FLORA MEDICINAL - K. S. Fedro, 3Í - Rio

0 LIVRO SÍNlMÉÍBO
Conclusão da primeira pagina
comprar um livro temos de dis-
por de alguns mil réis.

Aggravando a situação, ahiestá o encarecimento do li-
vro, não se sabe muito bem
por que, talvez exactamente
pelo seu custo. E' o circulo
vicioso. 0 livro é caro por-
que tem pouca tiragem; tem
pouca tiragem porque ê ca-ro... Embalde, os editores
inscrevem nas capas ie;'en-

das como esta: "85.» edição"

TOSSES? BRONCHITES'

Si VINHO CREOSOTAOe

LIVROS
"METHOno DE C1VTK

PARAGU.ASSÚ — Professo-,
-a Helena Pari-çuassú

Acaba de apparecer, em se-
gunda «dicção o "Methodo de
Corto Paraguassu'" d<? autoria
da professora Helena Paraguas-
au', obra Já bastante conheci-
da em vista da. grande accei-taçâo revelada pelo rápido es-
gotamenlo de sua primeira ti-
ragem. O trabalho da professoraHelena Paragua-ssu' nao necces-«ita de elogios, pois o seu valor
já foi exaltado unanimemente
pela critica.

O trecho abaixo do escriptor
lyeoncio Corrêa, no prefacio de
presente edição, confirma a
grand- utilidade desse interes-
sante methodo.

"O Methodo de Corte Para-
guassu'", no seu rigor scienti-
fico, na. sua clareza sportiva.
na sedueçSo de suas lições, è
como um rato de luz que pene-tra todas as Inteliijyencias e um
íorrlso amável qUe satisfaz a
todas as curiosidades.

A criança e o adulto tèm ne.l-
le muito que aprender — nesse
methodo original que marca, na
historia, da educação nacional,
uma pagina, proveitosa e precio-ea".

HISTORIA DOS TSRAK-
T-IT.-S NO BRASIL

Está a venda a "Historia dos
israelitas no Brasil'', do sr.
Isaac Z. Raizman, volume que,
por certo, causará controvérsias
e admiração nas rotla^ literário-
históricas.

O sr. Raizman propo_-se a
demonstrar o papel, nuasi sem-
pre digno de encomlos, dos is-
raelitas no progresso e na ei-
villzaçao nacionaes. E o tez ga-lhardamente, escudado em au-
tores de nomeada, tais S. Leite
F.» Capi-trano de Abreu, Var-
hagen. João Ribeiro e outros
que se dedicaram, profundamen-te, ao estudo da historia bra-
slleira. aos factores que. mais
decisivamente contribuíram pa-ra a cultura e o fastlgio em quenos encontramos.mr

O livro está vasado num es-
tylo fluente, agradável, leve quea todos permitte a mais per-feita, comprehensao de sues the-
mas. sao aqui Imbrados os ju-deus no descobrimento de nossa
Pátria, Gaspar fia Gama, Fer-
nando de Noronha, Joào Rama-
lho, a emigração dos judeua de
Portugal pára o Brasil devida á
Inquisição, a vida cultural is-
raellta sob o domínio hollandez,
as famílias judaicas que mais se
destacaram no Paiz.

Repetimos: cogita-se de uma
obra de mérito incontestável,
que se destina a absoluto suo-
cesso e a muitas discussões. F'.

SYMPHONIAS COLORI-
DAS

Acaba de ser editado o livro"Symphonias coloridas" de au-
torta, do sr. Hamilton Ella, que,em 1935, deu á publicidade um
volume do poesia, sob o titulo"Vozes do silencio".

Trata-se <Je pouco mais de
uma dezena de poemas, organi-
zados pelos novos processos poe-ticos, com ausência absoluta de
metro e rimas. São os chama-
dos versos "brancos", obedeceu-
do, apenas, a determinado ry-
thmo, personalíssimo, conforme
a sensibilidade de cada poeta."Symphonias coloridas" é um
hymno de louvor á terra ea-
rioca, ao sol, -\ luz. ás praias,ao mar, produzido com enthusi-
asmo e multa sympathia. N. l.

OAHTAO 1'l.Ki-lKA DA
SILVA — "PRUDENTE DB
MORAES — O PACIFICA-
DOR" — ZELIO VALVER-
DE, EDITOR, 1938.

Lançado pelo editor 5}elio Vai-
verejé, ac»ba de ser posta om
todas as livrarias do Brasil, a
biographia de Prudente de Mo-raes, o nosso primeiro presiden-te civil que passou a historia
como pacificador, por haver,
com as armas da inteligência.
dominando os entio politicos
que tanto abalo causavam no
primeiro periodo da Republica
de 89. Não se limitando apenas
ao homem, mas tambem a re-
petir uma época tão expressiva
de nossa historia política, o no-
vo livro de Gastão Pereira da
Silva vem alcançando o suces-
so que era de esperar, pela op-
portunidade do assumpto. O li-vro que está magnificiment-
tllustrado é editado pelo conhe-
cldo editor Zelto Valverde a
quem já se deve tnnumeras
obras d» valor educacional.

Isso nada significa, pois ain-
da ha pouco, num congresso
de editores, realizado cm Pa-
ris. ticoti estabelecido em acta
que "cada milheiro devera ser
pelo menos de 500 exempla-
res"... *

Outro argumento é este: o
jornal tem publicidade paga,
o livro não tem. Mas isso «
uma coisa muito relativa. O
livro com anminçios fora do
texto jil fez a sua tentativa,
mas não alcançou êxito. Us
annuncios intercalados no tex-
to são coisa velha, mas nem
por isso enriqueceram a nm-
guem. Ha cerca de um século
os romancistas popularer de
Paris levavam as suas perso-na gens ao "Café Anglais", ao"Moulin Rouge", ao ^*Cliat-

1 que-fume"... Dahi o conhe-
cimento universal dessas ca-
sa*, que se entendiam de um
modo particular com os escn-
ptores de folhetins... Pelo
mesmo motivo é que, no tempo
em que os escriptores portu-
guezes tinham muita coisa de
novo a dizer-nos, nós sabia-
mos correntemente da exiaten-
cia do Chiado, dos Armazéns
Grindella e da casa "A Bra-
sileira". Pura publicidade.

Haverá, portanto, notáveis
modificarfles no livro, num fu-
luro muito próximo. Caso is-
so se dè, o livro poderá des-
apparecer no jornal, como porsua vez o jornal poderá ser
absorvido pelo radio.

Mas que transformação se-
ra essa?

F.' difficil predizel-a.
Anda nt, ar um iprocesso

que poderá consiliar iperfei-
tamente a nossa preguiça de
ler. a nossa falta de vista,

a nossa carência de tempo —
com a necessidade absoluta
das emoções da leitura. Sim,
porque para o nosso século o
livro ('• um artigo de primeira
necessidade. F..sse processo
consistirá um dia em offere-
cer ao publico o livro falado
— talvez mesmo synchroniza-
do... — por meio de discos.
Se isso se der, ninguém mais
irá a uma livraria comprar,
por exemplo, "O Intendente do
Ouro", do sr. Amadeu d«
Queiroz. Inl, sim, á uma ca-
sa de discos e, antes de adqui-
rir a obra, inteirar-se-á do
director que a montou, do"speaker" 

que a leu, do "east"
que se encarregou dos dialo-
gos, etc.

Quem observar as coisas,
comprehenriera que nem tudo
ainda ss encontra por fazer
nesse terreno, desde que o ra-
dio iniciou os seus folhetins
diários e a gente já póc'e se-
guir novellas lidas ao micro-
phone. como antigamente se
fazia nos compactos rodapés
dos qtiotianos. Tem-se mesmo
o direito de suppor que a re-
volução cio livro não parará
ahi; pouco mais adeanfe, -te-
remos a televisão a serviço da
literatura. As obras serão"representadas", talvez mes-
mo com um fundo musical,
pois estamos em pleno século
da musica e as novas gera-
çôes vivem naturalmente den-
dentro delia como dentro da
atmosphera. Não poderão dei-
xar de ouvir musica como não
podem deixar de respirar, mas
farão isso naturalmente, sem
se_ aperceber de que sem uma
coisa ou outra morreriam...

Estamos, pois, assistindo
aos últimos esforços que o li-
vro de Guttemberg faz para
subsistir; e se isto for verda-
de, na outra metade deste se-
culo as bibliothecas serão
transformadas em museus, on-
dc os nossos livros de hoie
serão manuseados com respei-
to, como nós fazemos com os
papyros da época pharaonica,
ou os cylindros de pergami-
nlíos romanos.. .

Maííe Pérola
QUEIMADO

Rua Uruguayana, 130

São Pedro disse:
Fazem-se chaves, concertam-

se fechaduras e abrem-se cofres
Rua da Carioca. 1 — Telepho-
ne; 43-5206.

XADREZ
PROBLEMA N." 1C6

- de —
J. A. SCHIFPMANN

Brancas: R8TD. D70D, T4BD,
B8BR. OCR, C3TD, 3D ¦—. 7 peças.

mM m mi n b i
__Jb-S£í vm MB

>#*___ $9 ____ 69mm m m\
Pretas: R7TD, D6CR, T6BR.

B8TD, P7CD. 7D. 7BR, 7TR,
3BR == 9 peças.

As brancas jogam e dão mate
em 2 lances.

As soluções exactas serão pu-
bllcadas.

PARTIDA N." 166
(defesa oestc-inãiana)

Jo;ada no Torneio das Na-
cõos, Stoclsholmo, 1937.

Brancas: Grau (Argentina).
Pretas: Szabo (Hungria).
1 — P4D. C3BR; 2 — P4BD,

P3R; — C3BR, P3CD; ;4 —
P3CR, B2G, 5 — B2C, B2R; 6 —
O-O, O-O; 7 — C3B, CõR, 8 —
D2B. CxC; 9 — DxC, P4BD; 10
- B3R, PxP: 11 — BxP, C3B;
12 _ vxPCR, B5C; 13 — D6B,
DxD: 14 — BxD,' TR1B; 15 —
TR1D, T2B; 16 — CõR, C4T;
17 — BxB, TxB: 18 — CxPD,
CxP; ;19 — T4D (as pretas aban-
donam).

Solução do Problema n.° 165.
P4A.

Enviaram solução exacta do
Problema n." 165: Otto de Fa-
ria Augusto Beck, Epamlnondas
Gciov, Thomaz Alves, Feman-
do de Almeida, Samuel Danem-
bere. Dama Preta, Torres II, ca-
pltlo Neves. Fred. SmltVt, Gcor-
ge Garcia, Manoel de Souza.

BIBLIOTHECAS
POPULARES

Conclusão da primeira pagina
mente, e não apenas para as-
signar o nome em documen-
tos officiaes e decifrar cri-
mes nos jornaes. For defi-
ciência de meios c escassez
de escolas secundarias gra-
tuifcas, a grande maioria da
população brasileira não _ pó-
de ir além do curso prima-
rio, quando o completa. Mui-
tiplicadas, accessiveis, at-
tráentes, as bibliothecas pu-
blieas poderão, em parte, re-
mediar a essa situação, offe-
recendo a todos meios de con-
tinuarem a se instruir.

A concepção de bibliothecas
se alargou muito desde os
tempos em que a instrucção
era privilegio das elites. Ho-
je, ella é menos um logar on-
de se conservam livros do
que escola de continuação,
aberta a todos. Uma escola
que sc adapta a todas as con-
dições de vida, onde cada um
procura e encontra aquillo de
que realmente necessita se
informar, onde os momen-
tos perdidos podem ser sem-
pre aproveitados e transfor-
mados em fontes de energia
e de felicidade. E o indi-
viduo não será o único bene-
ficiado.

Afinal, instruir é tornar o
homem menos dependente das
circumstancias, é facilitar-lhe
% mobilidade social que re-
nova e revigora as elites, tra-
zendo-lhes valores que, sem
a educação generalizada, nun-
ca se revelariam. Num paiz
como o nosso, que precisa
tanto de homens, esse aspecto
do problema é o mais impor-
tante.

De todos os desperdícios
que se dão pelo mundo, o
mais impressionante, o mais
revoltante e o que maiores
prejuízos acarreta é o da in-
telligencia humana. Entre os
milhões de analphabatos e de
quasi analphabetos que exis-
tem por esses Brasil em fora
não se estarão perdendo ai-
guma3 grandes capacidades ?
Numa terra onde o auti-di-
dactismo é a grande regia,
a bibliotheca é uma necessi-
dade vital. Não apenas paraos letrados, nem para formar
um povo de intellectuaes. Mas
para integrar a intelligencia
na vida do homem da rua,
habituando-o a se servir della
como se serve das mãos.

Viver com a intelligencia
— o que é muito diverso de
viver pela intelligencia — é
viver racionalmente, eeonomi-
zando *empo e esforço, apro-
veitando e assimilando a ex-
periencia alheia. Na nossa
época, quando se procura ra-
eionalizar tudo, por ,ue não
racionalizar, na medida do
possível, aquillo cujos desper-
dicios são irrecuperáveis, in-
substituiveis as perdas, fa-taes os enganos — a exis-
tencia ?"II n'est rien dequoy nous
soyons si prodigues, que de«es chosesla desquelks seulesavance nous seroic urile etlouable", já dizia, felando dotempo e da vida, o velho esábio Montaigne.

(Copyright da I B R — Exclusividade no Districto Fe-
TICIAS*)* 
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GOTAS DE JONES
Infalível no e-ffutam.nt. nervo... nournsthenla e .ebltl-

dade. Bfflcai na frleta Intima, em ambos os «eu». - Procurelinje mesmo nas drogarias.
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Chácaras e Fazendas
CORISA SIMPLES

E GANGRENOSO
O corisa {,. uma in.lmmação

'ia pituitaria provocada por rea-
Vriamunto. pós irritantes, gaze»
tóxicos, e alguns corpos como
as arestas ou praganas dos ce-
reaes rj_e chsgam a vulnerar a
mucosa.

Os garioF. não podendo, com
tanta facilidade como os ho-
mens. livrar-se das causai da co-
risa, são facilmente atacados,
principiando por espirrar, mos-
trando um corrlmento nasal mais
ou menos abundante e consis-
tente, u podsndo ter febre e
hypertrophia dos gânglios, di-
minuição ds apettite, sede ar-
dente, etc.

Os corisas que têm e_ta ori-
gem, não têm a gravidad* das
de origem infecciosa de que va-
mos tratar em seguida o curam-
se cora fumigações humidas de
cresil ou injecções de porman-
ganato de potássio a uma gram-
ma por litro, feitas pêlo nariz,
ao mesmo tempo que se appli-
ca internamente uma medica-
ção com base no quernies ou no
eni ético.

O "Corisa gangrenoao é uma
doença não contagiosa, própria
dos bovinos que se caraeteriia
por alterações nervosas, ophtal-
mia, inflammação das mucosas
da cabeça, febre alta ontré 40.*
o •12.", grande calor na cabeça,
mncosas muito vermelhas, pello
eriçado. grande, abatimento; os
animaes atacado, mantêm-se de
pé mas sempro com a cabeça
baixa, o focinho entre as mio.,
respirando com certa difficulda-
de e ruido; deixam quasi de co-
mer, por ser muito diffieil a
deglutição; quando soltos mos-
tram photofobin. procurando es-
conder-se nos canto, mais es-
curos.; sob a mucosa da boca
começam-se a formar falsas
membranas amarellas, o;j cinzen-
tas, havendo então uma gran-
de in?iilivaçãò; a urina princi-
pia a turvar-se e acaba por ser
sangulnolenta; no ultimo perio-
do da enfermidade a temperatu-
ra baixa, o animal entre ém pe-
riodo convulsivo e. morre.

A mortalidade eom ©sta do-
ença chega a ser de 90 por «en-
to.

Não se conhece bem o agente

causador da enfermidade, pare-
cendo no entanto tratar-s. dum»
bactéria do typo "Ooli". Ta!-
vôj por isto mesmo _e não te-
nha ainda descoberto uma the-
rapeutica especifica para a do.
ençà; os tratamentos preconi-
zados limitam-se a uma medi-
cina symptomatica com appliea.-
ções de gelo e água fria sobr«
a cabeça dos bovinos. lavagens
da boca com astringentes. laxan-
tes, diureticoa e intervenções ev-
rurgicas .

Chá preto de luxo
Finest Darjeellng

Este chã ê cultivado a 1.500 me-
tros acima do nível do mar. O seu
sabor lembra o perfume das rosa.
e o gosto das melhores uvas mos-
catei. .mi especialidade ds
RIDGWTS.

Km pacotes fi mnita mai* _*»
rato.

Utilidades
Oõ plntlnhos devem psj.ss_.r, n-o

mínimo, 48 horas sem alimento,
depois de nascidos, afim de t«-
rem tempo de digerirem a gem-
ma que absorvem antes de nas-
cer.

A mandioca tem um ciclo v».
Ketatlvo que muito \-aria, de-
pendendo sempre de variedade,
clima e solo.

A ameixeira americana i r*
si-tente aos ventos fortes «s d«-
«envolve bem em qualquer aólc,

—o—
O tomate tem um aabor agra-

dvel, tanto cru' como cosido.
Elle contém em quantidade ele..
vada, ácido malico e tartarlco
que lhe dá propriedades refngs-
rantes e digestiva*.

Na diabette insipida .mprçg»-
ae o cajueiro, que é um edstriti
gente poderoso, para reduzir t
assucar das urina..

—o—
Só o Estado do Piauhy é fi*

paz de produsir 8 milhões de ctt--
co babassu', >

A Feira dos Filtros
_.' A CASA MAIS ORIGINAL NO RIO

Filtros, saladeiras, moringues esteríliianteg contra • *3T«h» —
Velas e peças extra para qualquer filtro. Variedade de vaso*
para plantas. Geladeiras domesticas e para escriptorio — En-

trega a domicilio — RUA 1.» DB MARÇO, 93 — Esqttlna da
S&o Pedro — Telephone 33-0498,

>ASOS MABAJOARA OS MAIS ARTÍSTICOS

MACOBEBA. UM OPTIMO PRO
FESSOR DE [.OlíüSAPlí

Conclusão da primeira pagina
ali com medo do blho quo vi-
nha comendo tudo, Mas on-
de Macobêba está mais temi-
do e mais vivo é entre o_ me-
ninos. Para mioi, elle me foi
uma salvação. Sobretudo para
quem tem, como eu, menino
pequeno e nilo sabe arranjar
cara de raetter medo. O biebo"cacau" e o "carrapatú" já
nílo me serviam de nada. Náo
ha desses dois conhecidos "me-
temedos" um retrato, «ma fi-
gura fixada. As suas caras es-
favauj pregadas na imagina-
Cão, nias u3o se tinha delles
imi retrato que é tudo para
se guardai- nina physionomia.

Macobêba teve Manoel Ban-
doira, o piutor, que nos deu de
seus pés de patos, de seus gran-
des olhos ae fogo, de seus den-
tes, uma improssilo de bicho
de verdade. Entre os meus dois
meninos essse retrato é capaz
de liquidar com a vontade a
mais impertinente. [_ diga-se,
de passagem, não ha vontade
umis decidida e mais firme
que a de um menino que quer
urua coisa. Paru mim que n&o
sou uni pae, desses que para
se guardar uma physionomia
com uru grito estremecem uni
filho de baixo a cima, o Ma-
cobeba, Deus ha de perdoar
a imagem, cahiu-me do céo.
1-' só falar uo nome do bicho
e os meninos a amollecer a
voutadizinha impertinente. E'
mesmo Macobêba, na sua c-las-
se, um renovador muito mais
forte que toda a anthropopha-
gia de üswalck, de Andrade.
(Esses anthropophagos de S.
Paulo querem comer carne dé
gente com dentes obturados em
Paris) MacobPba renovou pa-ra o mundo dos meninos essa
coisa que muito pedagogo bes-
ta considera um uial: 0 me-
do, Macobêba e o gênio de des-
truicSo mais violento de quau-tos ha p<>r abi! Porque, rerx>-
lindo unia palavra tios "nu».

dernos" em matéria de destrui.'
elle realiza uma "totalidade",,
Para mim elle foi um de_can->
so. Não dirá o mesmo o coro-
ne! tenente de Catende que teve
todos os seus engenhos deste
lhados, de cumieiras no chSo
e trens du canna de papo p'r.-:
cima.

Escrevo essas uotas par?
agradecer a0 sr. José Machia
o muito que lhe devo com a
biographia que está escrevendo
do seu lobishomeui. E parn
não botar Macobêba ua Lite
ratara no meio de Disraeli ç
Stendhal, como irá dizer mui-
tn gente que já está fazendo
literatura a propósito de tudo

(Copyright da I. B. U. — Es
clusividade no Districto Fe-
deral para o "DIÁRIO DE NO-
TICIAS").

SURGE NO CÉO A

Estrella D'aiva...
. . . e, com ella, na terra,

a elegância do carioca!...
A ALFAIATARIA ESTRELXA
D*ALVA veste o RIO ELE.
GANTE que enche as artéria.

encantadoras da CIDADE
MARAVILHOSA !...

Tecidos os mais finos, confe-
-.fies as mais esmeradas, pe-

los preços mínimos.
Quem se veste na ALFA1ATA-
RIA ESTRELLA D'ALVA trai

em tudo o traço fino da
ELEGÂNCIA.

E . porque existe a ALFAIA-
TARIA ESTRELLA D'ALVA
qu« a cidade mais encantador»
do inundo, que é o RIO DE

JANEIRO, está cbeia de"smarts".
PRAÇA TIRADENTES
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0 BOMBARDEIO DO NAVIO NORTE-
AMERICANO "PANAY"

O "Pa thc-Palácio" e o "Pathesinho", continuando seni»

v.re em marcha para a victoria, darão ao publico a partir
de amanhã- uma reportagem sensacional c medita, oxtraor-

dinaria mesmo, sobre o bombardeio do torpedeuo norte-

americano "Panay". .

Será não só para a Universal como para estes dois

cinemas uma grande victoria, pois que o único carnera-

man que conseguiu filmar â bordo do próprio navio estas

scenas dantescas e emocionantes, estes 25 minutos de hor-

rores e sensação, foi o da Universal, e os primeiros Cl-

nemas a exhibirem serão o "Pathé-Palacio" e o "Pa-

thesinbo".
"O bombardeio do navio norte-americano Panay , ti-

tulo em portuguez deste film, descreve, em 3 partes, de
uma maneira formidável, scenas fantásticas, do ataque o
afundamento do malogrado navio da marinha americana
no rio Yangtzé.

Além desta reportagem de guerra, o "Pathé-Palacio"

exhibirá ainda o film inédito da R.K.O.. "Falando ãs
massas", uma comedia com um thema completamente no-
vo, cujos principaes interpretes são Victor Moor, Helen
Broderick, a dupla formidável de "Caras Novas de 1937",
e o "Pathé" exhibirá a reprise da United. "Tempos Mo-
dernos", eom Charlie Chaplin.
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/rnu Jinr/oit) e Roberl Williams, em uma scena de
''Loura e seduetora'", breve no Odeon
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Harlow, aquella delicio-
sa flor de carne o de paixão,

que a morte roubou a milhões
de "fans", reapparecerâ no pro-
ximo dia 24, na tela do Odeon.
o cinema que sabe inventar um
clima europeu, dentro da. canir
cuia carioca — através de um
dos seus mais fulgurantes films:
"Loira e seduetora"", da Co-
lumbia. Essa producção, que.
mereceu no mundo inteiro os
mais ardentes applausos, tem a.
direcção do genial Frank Capra.
o mago que fez "Horizonte Per-
ditlo". "Aconteceu Naquella Noi-
te" e tantos outros super-exitos
da 7'. arte. No "cast" de "Loi-

ra. e seduetora" encontra-se,
ainda, uma outra estrella abso-
luct.i — a di v i n a Loretta
Young...

No mesmo programma, a Co-
lumbia incluirá a. estréa do pri-
meiro short de sua famosa col-
leção "Instantenos de Holly-
wood" fScrcen Shapshots), onde

veremos, em bizarros, verídicos
e sensacionaes instantâneos, a
vida fora da tela dos mais au-
reolados nomes do «tardou de
Los Angeles, sem faltar os seus
astros favoritos, amigo "fan"...

J$m%^

Com "Passaporte nupcial", o "Metro" está
exhibindo um "shorf-surpresa ("0 romance

do celluloide) que está fazendo sensação
O "Metro" está, desde quinta-feira ultima, exhibindo-

uma alta comedia que tem despertado o maior interesse

o obtido o maior agrado: "Passaporte Nupcial" (Espio-
na^e), em cujas peripécias vemos quatro figuras sympa-

thk-issimas: Edmundo Lowe, Madge Evans, Paul L.ukas

e Ketti Gallian. Registe-se além do agrado desse film,

entretanto, a sensação que tem causado, no mesmo pro-

gramma, o "short" "O Romance do Celluloide", cujo con-

teúdo, uma surpresa, tem deliciado muita gente.

I 1ÍTI BO CAPITO RIM

Mary Carlisle, Bing Crosby e Martha Raye estão nm-

gnificos, cm "O dobro ou nada", a original e engra-
çadissima comedia que o Odeon vae apresentar

amanhã

0 DOBRO OU NADA
UMA 

das características prin-
cl

Irene Dunne e Allan Jones, os protagonistas de "Ma-

gnolia", que o Broadway vae exhibir amanhã
/~V Mississipe náo è somente o

grande rio que banha alguns
dos mais importantes Estados
no Sul da União Americana. E'
também a. srande estrada de
penetração, írfida pela. Civiliza-
ção para desbravar regiões fer-
tilissimas, que hoje são o ines-
gotavel celleiro da America do
Norte.

Por elle, subiram os bandei-
rantes intrépidos, a conquistar
a.s terras dos Índios, extermi-
nando-os ou t.rasendo-os ao seu
convívio. E por elle, se fez e
faz ainda o grande trafico corn-
mercial, e o constante intercam-
"oio de idéas e da arte.

Como pioneiros da Civiliza-
çãc, collaboraram principa.lmen-
te os artistas theatraes, repre-
sentando ao longo do rio nas
cidades e villas marginaes, as
peças mais conhecidas. E não
contentes com isso, organizaram
a.s famosas companhias ambu-
lantea que, nos barcos denòmi-
nado» "show-boats", percorriam
o rio de cirna a baixo., de baixo
a cima, offerecendo aos ha-
bitantes da terra, espectaculos
periódicos e sempre concorri-
dos.

Nem sempre, entretanto, o su-
cesso era grande e náo raro a

miséria penetrava nos tomba-
dilhos, espelhando os componen-
tes das troupes, obrlgando-os a
cuidarem de outro officio mais
rendoso.

Mas a a.tlraçno daquella vida
romântica e poética era irresis-
tivel. ir ao léo do destino, per-
correndo a estrela liquida, ouvin-
do a musica encantadora t.vpi-
camente local, trabalhar sen-
tmdo-se livre de preconceitos e
convenções, tudo isso influía no
animo daquelle^ artistas que ra-
ramente- abandonavam de vez a
vida de peregrinações para se
fixar ciií alguma parte. Nas-
ciam e mo. riam dentro de sues
barcos, mas podiam affirmar
que tinham ele facto vivido.

Tomando por thema uni doa
dramas desenroladas realmente
num dos famosos "show-boats",
a Universal fez "Magnolla", um
tios mais bellos films muslcaes
que o Rio j;i viu e ouviu.

Com Irene Dunne, Allan Jo-
nes e Paul Robeson, como ele-
ijient.s i.iur.ipae;. <la "cast",

e£sa producção é unia Jóia de
in ......... .a, e, ool.eza, um legi-
tiniu "chet-douvre" da moderna
c.ne....itug:apliia. Technica e
musicalmente é um film penei-
to. ,jue encanta aos olhos e ao
espirito, communicando-lhes as
mais bellas expressões de arte.

Quando apresentado no Rio
pela primeira vez, o seu succe3-

so foi immenso. Multidões sobre
multidões oceorreram ao cinema
que o exibiu, enchendo integral-
mente. E elle permaneceu na
retina dos espectadores, que têm
saudades e desejariam rcvel-o.

Attendendo a esse desejo, o cl-
nema Broadway reexibira ama-
nhã "Magnolla", c mais uma
vez Irene Dunne. AMnn ¦"-'.no • e
Paul Robeson empolgarão o pu*
blico com a sua aoti.açãu ...'.,ui-
davel em "Magnolla".

Quem não quererá rever essa
obra prima do cinema america-
no?

"0 romance de madame
Walewska,r

INDAGAM 
ao Departamento da

Publicidade da Metro e do Ci-
ne-Metro a data de apresen-

tação de "O Romance de Ma-
dame Walewska", cujo material
de reclame, em exposição no
"Metro", tem despertado o maior
interesse. Embora seja quasl
certo que a granele estréa terá
logar em março, não é possi-
vel Informar ainda a data exa-
cta em que o grande film de
Greta Garbo e Charles Boyer
terá sua tão ansiosamente espe-

, rada estréa no luxuoso c que-
I rido "Metro".

ARUANÃ
VAE 

ser a grande surpresa, a
grande sensação de 1938, sem
duvida, o fllm nacional "Ama-

nã", Já escolhido para primeiro
lançamento da "Distribuidora de
Filmes Brasileiros". "Aruanã" e
um íllm em tudo dlfíerente de
quantos Já foram realizados en-
tre nós. Elle nos trás, pela pri-
meira vez. a vós dos Índios "Ja-
havés" e todos aa melodias en-
volventes que elles cantam e to-
dos os rythmos de suas musi-
cas estranhas e mysticas. Traz-
nos também — e isso é o mais
importante — a Imagem em-
briagadora da primeira 

"!ndl!J:
branca" que uma "carnera" ja
fixou. A par disso "Aruanã" e
um espectaculo de grandes pro-
porções, na majestade, no gi-
gantesco e no maravilhoso dos
ambientes e logares em que esse
empolgante romance íol filmado.
O enredo é, íóra de duvida,
cheio de arrebatamentos. His-
toria forte e emocionante, des-
enrolada entre os Índios "Java-
hés". nas suas tabas, nos rios
c nas praias em que vivem.
"Aruanã" encerra, ao mesmo
tempo, um drama de emoções
arrebatadoras e um doce roman-
ce de amor.

Tudo, em "Aruanã" respira
grandeza, imponência o emoção.
A linda "lndia-branca" que il-
lumina o espectaculo perturba-
dor é uma requintada sonsibilt-
dade artística e isso ella nol-o
prova nas dlfferentes sequen-
cias do fllm em que surge em
todo o esplendor de sua fascina-

.•lpacs de "O dobro ou nada'
a magnífica producção da

Paramount que o Odeon vae
exhibir na prcxlma semana, é
a comicldade que imporá du-
rante todo o seu desenrolar, ai-
ternada com optimos números
de musica, luxuosos quadros de
revista e innumeras notas sen-
tlmentaes a cargo de Bing Cros-
by e Mary Carlisle, actores que
formam a dupla romântica.

Para que a comicldade que
ílue do assumpto fosse devida-
mente interpretada, Theodore
Reed, o director do íllm, elegeu
um notável conjuneto de artls-
tas para desempenhar os papeis
cômicos. Entre estes destacam-
se Martha Rayo, a excêntrica

A 
Internacional Films vae dar-
nos amanhã, no Gloria, um

film realmente interessante: —
"A Volta do Capitão Rickfl" —
extraído da celebre novella dc
Peter B. Kyne.

Ha. nella muito movimento,
muita acção. Ora estamos nas
florestas immensas do Canadá,

tra a Natureza e contra o pro-
prlo homem, cm lutas de riv&e»
que ao defrontam, pedindo a o»*
da braço o esforço, a cada mu»»
culo a força, a cada cabeça um*
Idéa, a cada peito a coragem. Bí
quando se defrontam hometl*!
dispostos A tudo, ha sempre e«»«l
ragem e pela astucia, e Peteff*
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"estrella" conhecida como a "bo-

qulnha de anjo"; Andy Devlne,
Interprete de tantas comédias de
exlto; WUliam Frawley, judy Ca-
nova e finalmente o próprio
Bing Crosby que tem opportu-
nldade de revelar um tempera-
mento que se adapta admirável-
mente as situações cômicas.

Estas são as figuras principaes
de "O dobro ou nada", a hi-
larlante comedia que neste mo-
mento está batendo todos 06
"records" de bilheteria dos Es-
tados unidos.~SABÃ0 

KÁRLSBAD
PORMPLA ALLEMÃ

Especial para eaimag-«cer
k&o prejudica. — A' venda:

Drogarias Brasileiras, Pacheco,
Sul Americana e V. Silva: nas
Perfumadas Lopes, Si rio e Casa

Hermanny.

çao. Libero Luxardo, o cinema-
tographista-lntcllectual que es-
creveu e dirigiu esse grande
íilm brasileiro, está lhe dando
os últimos retoques de laborato-
rio e a "Distribuidora de Films
Brasileiros" nos promette 

"Arua-
ná" para a abertura da tem-
porada de 1938, com o qual a
Clnédla conquistará a sua pri-
meira victoria neste anno.

CASA MERINO
RtA BUENOS AIRES, 114
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Qnntaplasmas electricas saccos
para a.çtin quente e gelo, Irrl-
gatlores de borracha, de vidro
r, esmaltados, termômetros
CASELA americanos e altas
temperaturas, meias elásticas
para varlzes, seringas hyglenl-
cas.

Florinne Mackinney, é a linda loura que vamos ver
em "A volta do capitão Ricks", que o Gloria vae

exhibir, amanhã

onde o homem corta o lenho,
abatendo arvores de caules gi-
gantoscos, fazendo rolar para a
água os troncos que devem des-
cer o rio. vindo para a civilza-
f;âo — ç lá assistimos a soe-
nas de grandes emoções, que
são as da luta do homem con-

"O Vagahime": álbum completo dos predicados da íncomparavel Jeanett e MacDonald

i

B. Kyne faz surgirem duas fl-
guras impressionantes — a do
Capitão Rlcks que estava atas-
tado do negocio, para o qual
volta na hora H; — e Bill Feck,
o herói, quo aliás a sua intelll-
gencla á sua coragem e ao seu
vigor, adquirido em sports thle-
ticos. Em um temos a astucia,
em outro a. acção, e os dois
Junctos luetam para rehaver
uma situação que periga, pelo
emprego de maus processos. No
romance ha ainda a filha do ri-
vai, essa linda Barbara, que
acaba se apaixonando por Bill,
quando se fizera sua secretaria
apenas p ara illudil-o, pois que
trabalhava por seu pae... E"quando 

se resolve abandonar
seu pae. pelos seus processos
Indecorosos. se vê repelltda pelo
homem amada que a julgava
uma espiã.... E foi ainda o Car
pitão Ricks quem harmonizou
tudo...

A Ropublic Plctures escolhe»
para esses papeis, aquelles qu»
mlhor estariam mesmo nella.
Por exemplo, esse Capitão Ricks
é desempenhado pelo velho ae-
tor Robert MaeWad, que esta
ahi como uma luva! O galã •
Ray Walkor, que allia à sua-
situação de artista., a. de ahle-
ta. Florinne Mackiney, a. hero-
ina. é uma loira linda e inte-
ressantissima. Ha ainda no
elenco Kenneth Harlan e Lois
Wilson, dois veteranos da tela,
o velho cômico Lucien Llttle-
fleld e surge em várias scenas
o celebre luetador dc lueta livre

'ornem Montanha", —- o bar-
budo que pesa cento e trinta kl-
los o possue uma força de ele-
phante!

RÁDIOS
VÁLVULAS E CONCERTOS

A PRAZO

Domingos J. Oliveira
AVENIDA PASSOS, 94-1.»

TEL.: 43-0033
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, o grande film Motro-lioldwyn-Mayer que nho nos mostrará .feanetle MacDonald apenas como cantora, mas iam-
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bem como bailarina. Eil-a com Allan Jones, eil-a com Warren William, eil-a envolta em melodias de Rudolj Friml e Rimsky-Korsakov, modulando o corpo em
_—. rythmos andaluses . . . ——  '
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ca, é txa
aobrtLudo,

a 1 b i í n i

,i multidões, porque é
, 'i:.,..'.ilatle. é mu.-1-

l;-,;âo rumi.nili.-a c é,
todo um maravilho-

i..,i ,. um predi-
cados da seducçào cie uma mu-
lher, "O Vagai ume'' %;.< trium-
phar, íi pai-tir th- iiuurta-feíia.
nu Cine Metro, eumu sõ podem

trlumphar os films verdadeira- ce., "O Vagalume", vale; sem re-
me--,;.. <•:. -'p-ióniif; . Opeiota. ceio dn contestação, pela "per-
mas inuis ilu que isso, lilm ep,- tormanee" mais gloriosa de Jea-
co-nimantícn ..-ndo a musica de netto MacDonald . Nun^a a in-
Ilu.lolt Friml, tle Sti.thurl c de comparável Jcanetle foi maií
Rimsky-Korsakov exalta mo- soberba: cila não maravilha, cm
mentos lomanl.i, „s e grypha "O Vagalume", apenns pela bel-
npparutu >' « bellev.a de scena-. lesa; deslumbra, também, pela
tio intonfundlvei expressão epi- graça, o "donaire" .... o ardor com

que baila rythmos andaluzes:
empolga pelo ardor com que se
mostra amorosa c apaixonada;
entontece porque é irresistível o
seu "sex-appeal", c é, ainda,
uma artista completa, consum-
mada, na "vida" com tine gry-
pha o sentimento dos momentos
mais dramáticos. Ao seu lado,

triumphando também, o tenor
Allan Jones, e como elle, outras
figuras, entre as qua«»s Warren
William, o actor sempre cor-
recto, Não ha duvida alguma
sobre o triumpho esmagador que
o "Metro" vae registrar com o

"Vagalume". O que convém é o
publico prcvenlr-se, dando pre-

fereneta ás primeiras sessões
para evitar a decepção de náo
encontrar um locar no luxuoso
e querido cinema ...

LIVRARIA ALVES ST.-JS
demicos. Rua «lo Onvldur a." 161»

teta
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PARA DANSAR

O modelo, aqui ;"» nl''*' *• °

«,uc dc nlKodiío llsludu, dln

nalinenlc. dc verde, verme"»

n„ vermelho <¦ P'»"**. s,,,m'

fniMl.. hriinfJ Aqui *•" ¦ ¦"¦"

«u(ro modelo, cm .'¦'i'"'

lermclhu. n/iil. hn  '•"
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rio. l"-'n ec.no °* J
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Os vestidos de "soirêe" em

tecidos de algodão estão em

moda; e, valha a verdade,

foram bem recebidos. Os

dois modelos, que aqui re-

produzimos, têm as saias

cheias e são em pique de

algodão. JSão se pôde ne-

gar, que são elegantes e. . ,

pouco dispendiosos.

»Aà Jr

*- fv -;*,v*{ ^-kív, ™«-x 
1B| -#• AW- \\

^^S#*Síl>' ^;^:;:" v.,:->.s ^Sf-JA ¦¦'.** ~í~& • *-; , íí^ir WíS:'í?5-

liiife#>;m :%^^A ,*r ^'# V -¦*

-%,

JVLocia Pemiiiitia
,4F»-

Riu de Janeiro, 18 de .lanelro de 19»»
¦ M

BILHETE AZUL IP A R
Segundo fls Estações... jl

4 mulher renova-se duas vezes por
anno: no estio e no inverno. Porque, no
verão, nas suas "loilelles" alvas, no (,tulle

imprime''' ou no "organdy" bordado dos te-
vidos estivaes, ella lembra uma flor em pie-
no viço, emquanto, no inverno engastada
nas suas "fourreres" escuras, ou a mesma dá
a impressão de rica jóia em mysteriosa cai-
xa de veludo. A canicula ardente empur-
rou para as montanhas quasi todas as ele-
«antes da cidade nmravilhosa, que o sol bei-
ja, agora, brutalmente num delírio de fogo,
numa chamnut de paixão infernal. E Pe-
tropolis, a serra das hortensias claras, The-
rezopolis, a serra das brisas perfurmadas
attrahem as visitantes que, nos seus vesi-
dos luminosos, nos seus grandes chapéos de
palha, reconfortam os seus olhos e os seus
pulmões, mirando e haurindo as bellezas e
os aromas dessas duas cidades de encanto »
de frescura. Será crivei que o moral dan
creaturas desse sexo, que assim se renovam
nas duas estações do anno, seja nellas
idêntico? E que as damas, estateladas nas,
areias ardentes das praias, experimentam a>
mesmas sensações que aquellas, que, ergui-
das entre as nuvens, sentem a maciez e a
doçura dos ventos da montanha, a brinca-
rem com as suas cahelleiras curtas e a le-
cantarem a fimbria das suas saias de. . .
crianças? A Natureza, apesar da .lossa ir-
reverencia, exerce importante papel nas
mentalidades femininas. Dessa fôrma, ao
luar, ou á beira de um lago, semeado de
immaculadas nenufares, a mulher, mais
materialista, experimentará uma impressão
de melancolia sentimental, de falha vaga
na sua existência burguesa ou simplesmen
le terrena.

Assim, decidi interrogar certa dama

que, caprichosa e sincera, habituada a sa-
úsfazer as suas mais violentas "boutades",

mau grado convenções e preconceitos mun-
danos, confessou-me, por uma dessas tardet
"pompadour", azul e rosa, a sua maneira de
encarar a vida no estio e no inverno, nas

praias e nas montanhas.
Sou tão diversa nas duas estações do

anno como o sou deante do mar ou entre o
cen e a terra, sobre o pico esguio de uma
serra. Ao ruido das ondas e deitada na
areia fofa e quente de Copacabana, mal co-
berta pelo meu "maiollol" vermelho, vem-
me a idéia de que me transformei numa

frágil bonequinha de carne, numa concha
côr de sangue, muito lavada pelo oceano.
Perco, em frente á immensidade do hon-
sonte, a admiração por mim mesma e o

grande valor que me inspiram os suecessos
do mundo. As vagas quebrando-se na praia,
parecem-me gargalhar ironicamente numa
caçoada incessante a respeito da nossa mes-

quinhes e da nossa vaidade. Surgimos, real-
mente, como graciosos molluscos, errando

pelo seu arenal e não nos apercebemos se-

quer da nossa ridícula franqueza perante a
sua radiosa grandiosidade.

Imagine que a moda condemna hoje os
trajes masculinos á beira-mar e impõe nma
"redingote" — saia bem comprida e bem

farta sobre o fato de banho. Muito mais
interessante, visto que, um tanto favoreci-
das de carnes, as calças dos nossos man-
dos não nos tornavam nada elegantes.

/Vas serras, com a minha indumentária
singela, estou mais em contado com a na-
lureza. Faço parte da mesma e a minha
vitalidade augmenta de modo bizarro.
Hessa maneira, desdenhando theatros, r»>

cepções, exhibicionismos, sinto que a minha
dalam, elles possuem uma vos estranha, um

creadora de tudo aquillo, do rio calmo, da
cachoeira opulenta, da malta agressiva, do

firmamento constellado. E quando, no si-

lendo da manhã ou da tarde, os sinos ba-

alma se dilata e communga com a força,
som que parece vir do além, como um ron-
vite á prece, evolada mudamente dos coro-

ções dos que os escutam. Sim, Chrysanthe-
me. diga ás suas leitoras que as mulheres se

renovam conforme as estações e segundo

os ambientes'''.
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Os dois modelos, que aqui

reproduzimos, apresentam

dois estylos diversos, am-
bos, porém, igualmenlti

nteis e commodos, para uso

cm casi*
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O modelo, aqui ao lado. é

em percale envernisado, es-

tampado e ornado de uiit

plisse, no fecho da frente

na golla e nas mangas
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Aqui 00 alto. um "tailleur™, em setla, áe um bran?*

acinzentado, uni novo tecido absorvente e lavarei

Um "ascot", em cores vivas, completa o cosiam*
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