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0 "chauffeur"
da Revolução

ii
MEU CONHECIMENTO COM OS

 REVOLUÇÃO -
RAPAZES DA

¦ primeiro coisa que me disse o
,',,!,„ ciievalier, quando nas encon.
. „;; „.i manhã de :!0 cie Novem-
ro de 1D24, em lrentc no ••Cinema

s-risiense", na Avenida Pio Branco,
In! oue ei pnoisí-iva satisfazer a um
£&„ • quiKS.se servir como
•tliauífeur" â causa revolucionaria.

Co-fesso que. á primeiro vista, fi-
luefum pouco receoso,,'oue 

poderiam exigir de num cs
apazef" - como sempre os cha-

vj meu espirito vieram as ma:s
fencotitrádas suspeitas,
ipaejiriam. porventura, que eu tria
Bluralizaese? Pediriam de mim ai-
ijúna prova rie coragem, de clesas.
íhibro, de sangue-frio? Qv.e pcderia
ir?

ja e«,;r.vu arrependido cie mi ter
ijíCcto ni '•aventura", quando Che-
dier. voltando ds uma charutariu,
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Capitão Carlos Çheyalicr
tontie í(';ra comprar um masso ds
ílgaircs. insistiu:

Então, estás mesmo disposto, a
?ítsr;ç á exigência que te

fazemos ?
¦ Gsnlicí coragem c respondi semhesitar:
- Estou.
Fei quando elle me disse o que«¦Iam d- mim:

Raphaele, tu sabss muito bem
we as csisaj mais nobres desta vida•«o.se fazem senão com dinheiro.

Nós, revo!' icionanos, nos portamos.ai tades cs nossos actos. com abso
% desinteressa'. Mas não é possi-to exigir o mesmo cie todos os que«Aram oomnosco. Tu' não podesttjei do nosso cnthusiãsmó nem das«Mas esperanças.

Tni; familia. Teu carro ainda está
j*. pagar. Não te faças, portanto, de™'° — M7--.' quanto precisas receber" * ncar ao nosso .serviço.

weza. para mim, tora tão

¦n-ande, que eu não soube, de proin-
pto, o que dizer.

Mas para me tinir tio embaraço
em que me via, Chevaller foi iogo
concluindo por mim:

O simples íae.to de quereres
trabalhar coninosco já mostra cm ti
grande dcsprehendinicuto.

Deixa, agora, que te paguemos co-
m0 qualquer outro freguez. E já te-
in.s prestado um serviço incalculável
á causa da revolução.

Aquiesci, sorrindo.
Então, elle, mandando que eu to-

ca_e para o Campo dos Affonsos,
continuou:

Olha: todo.s os uias nós vamos
precisar da tua ajuda. Tens uma
séria missão a cumprir, pois estornos
tratando de estabelecer, agora; as li-
gacões entre os diversos elementos
revolucionários que .v: encontram
presentemente nesta capital. De mo-
do que, antes de mais nada, é ne-
cessado que conheças a todos, para
seres mais útil aos nessos projseto.s.
Nãc pe";cs que nós solhos, apenas,
revolucionários de língua. Gostamos
cia falar um pouco, é certo. Mas ia-
zemos, agimos e trabalhamos muito.
Hoje mesmo, terás oceasião de ver
com os teus próprios olhos o que te
estou dizendo.

E, ao descer do cairo, emprazou-
me

Tu vae.s agora pava. a Escola
Militar, no Realengo. Entregas esta
carta ao Castro, a quem nada preci.
sas dizer, porque elle já sabe o que
é. Depois, á noite, ás 9 horas, é
preciso que estejas com o teu cairró
na esquina da rua Alice com a de
Laranjeiras. Percebíste?

Perfeitiésimamente, respondi-
lhe.

E tratei de cumprir, eom o maxl-
mo interesse, ás suas ordens.

A' noite, no logar convencionado,
eu tive oceasião de conhecer todos
cs companheiros, que agiam com
Chevalior. naquelle tempo. "

Eram. além de Nery da Fonseca.
Hugo Bezerra e Pereira-.da, JSüyji.~*&.
que-já tive oceasião dereferir-me
na primeira entrevista, Serôa da
Motta. Castilho de Lima-, Herade às
Mendonça e Jansen de Mello.

Trataram-nu', todos, com muita
amabilidade, mas de um. sobretudo,
eu me tornei, pára logo, escravo.
Foi de Jansen. Nunca; me hei de
esquocer da sua figura bôa, alegre,
ccmmunicativn. que era um encanto
para a gente ter ao lado.

Nesse primeiro dia. a reunião que
elles tiveram não foi demorada.

Quando voltaram para o carro, eu
notei que traziam, todos elles, va.
rios embrulhos de diversos tamanhos.

Logo que nos puzemos em movi-
mento. Clievalier me disse:

Rr.phaele, tu sabes o oue é isso?
E antes qyé ou lhe pudesse res-

ponder, aventurando qualquer pro-
ghostico: . . .

São bombas, meu rapaz. Au-
thenticas! Fresquiniias.,.

Cs outros riram a bom rir.
Eu fiz o mesmo, certo, que estava,

do que me queriam impingir apenas
um;, pilhéria.

Snube, depois, porém, que era ver.
dade.

Na casa da. rua Alice fabricavam-
se bombas, dia e noite.

E foi assim que eu fiz o meu pri.
meiro conhecimento com "as rapa-
zes da revolução".

fCohtinu'a')

A Orande homenagem de
amanhã, aos soldados

mineiros
O loca! da festa será o cam"

po cie Sant'Anna
jjVOiuinúR despertando grandi; en-
nusiasmo a festividade que se rea-'Wra. amanhã, á.s 10 horas, no cam-

•j0 W SaiHAnna. cm homenagem«« bravos soldados mineiros.
_ encantadora reunião, que é pro-

pelos filhos de Minas resi-
nesta capital, cor_ài,*.'i; pri-
de missa campal, ceiebraia

ttevida
•tentes"
ãeiro
pelo... monsenhor Henrique de Majra-waes, em suffragio das almas doswnibatentes mineiros mortos pola
m«"':'10 ':1° Brasil, e mais, de umawc artística, cm que tomarão'"'c elementos cie valor dos nossosiremos sociaes e mundanos.

Saudará as valorosos soldados do
Mado Central, a sra. Maria

.'.•'•¦unira Guerra da Cunha.e-'a. também, uma farta dístrl-•''•¦•lo cie doces, flores e cigarros"J! nomenageadosi

Uma sugestão
w>m a recente detenilinaçáo poli-

a pintura verniellia dos
¦j.«'™vcls* ficaram bastante preju-
i',»!(J:i ?raaido numero de proprieta-'« desces vehiculos.

mPo da administração passa-
pintura foi acceita pelo 1"

íÍikL !Ulxiliari tenclp-se licenciado
iinii ro dr carros com a côr

cj"* 
mente prohibidá. Agora, que a

;:..;. ;1*efia, impugna a pintura'• cujo custo vae de 50Us a
, poucas pessoas vão ficar"•"dicarias,

íendlnS ' '"serem, para evitar a. çli*
;a;-'-" mudança de pintura, dei-
iai i 

'~uKlT antiga e renovar a cios
u,'.. 

": 's com preto ou outra qual.ficando, assim, diffen n-5 rthlculoa, dos carros cio' -« Bombeiros,
uma suggestão que merece at-

Uma penca de generaes
transferidos

O chefe do governo provisório por
actos de hoje exonerou os generaes
de brigada Estanislau Vieira Pem-
plona, Álvaro Guilherme Marlante,
José Victoriano Aranha da Silva.
Jorge França Wilclemann, José Luis
Pereira de Vasconcellos. General de
brigada medico Sebastião Ivo Soa-
res, e general de brigada intendente
de Guerra Felippe Antônio Xavier
de Barros, respectivamente: de chefe
do Departamento do Pessoal da
Guerra, director de Aviação Militar,
eòmmandaritè da Escola Militar, Io
Districto de Artilharia de Costa, e
2a Brigada; de Infantaria, directores
da Saúde de Guerra e Intendencia.
de Guerra.

0 commandante da Escola
de Engenharia Militar

O sr. clr. Getulio Vargas, nomeou
por acto de hoje o si-, tenente co-
ronel Arthur Cillo Perteller. para
exercer o cargo de commandante da
Escola de Engenharia Militar.

Vários officiaes que re-
vertem á activa

O chefe do governo provisório as.
signou vários actos revertendo ã
activldade os seguintes officiaes:

Tenente coronel Aristarcho Pessoa
de Albuquerque — Major Otton Feio
da Silveira — Capitão Octavio Ma-
rins Guimarães. Primeiros tenentes:
Brasile e Belleroohonte de Lemos —
Victor César da Cunha Cruz — José
Murtinho Chaves — Iguatemy Gur-
ciliano Pereira — Heitor Lobato
Valle — Joaquim de Magalhães Car..
doso Barata — Olympio Falconiére
de Mello — Nelson de Mello — Au-
gústo Munhoz Gomes — Lou-
rival Serôa da Motta — Mario
da Sitva Machado — Osmar Pache-
co Dilon — Octavio Ismaelino Sai--
mento de Castro. Segundos-tenentes

Asdrubai Garcia de Azevedo —
,Phll6 Furtado Soares de Meirelles

Émmanuèl de Almeida Reis —
Luiz Geolei de Mocra Carvalho, vis-
to terem sido beireficiftdòs pelo dé-

' creio de a.mnistia.

Comneiirinlo o ii i. Republic
A VIBRAÇÃO ENTHUSIASVICA DO POVO CARIOCA

an-
didos!
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Como elles
davam illu

;o:-

JÁ A 4 DE OUTUBRO P. P., 0 SR. CHRISTOVAM DAN-
TAS MANDAVA DIZER AO PRESIDENTE JUVENAL LA-
MARTINE QUE 

"OS RUÍDOS DO RIO GRANDE" TI-
NHAM CESSADO... — E AINDA DAVA PALPITES
SOBRE O MINISTÉRIO QUE HOJE DEVIA SE EMPOS-

 SAR COM O SR. JÚLIO PRESTES! 

O Batalhão Feminino .loâo Vessòa desfilando em frente ao pavilhão pie siderioial

A população carioca continua to-
macia cio calor civico que a vem tm-
polgando desde os primeiros dias da
revolução triumphante. Continua de-
monstrándo com as attitudes ber-
rantes do seu enthusiasmo toda a
consoiencia do momento. Integrada
agora, como está, na pratica das
idéas revolucionárias, vendo o" de-
senrolãr de acontecimentos que sa-
tisfazem plenamente as suas velhas
aspiração de liberdade, ordem e pro-
gresso. ella não se cansa, de sahir á
rua pára ovacionar os pro-homehs
dó-1 novo- •r?.h'irivcn,-''''pT6^''-^ta*l,a'iiiViV'''' :is
forças armadas qm* tanto concorre-
ram para a realização definitiva da
victoria.

Assim foi. hoje. assim está sendo
ainda neste momento.

Não s etem na memória que ura
15 de novembro so passasse com
tanta festa, com tanta vibração sin-
cera e franca do povo carioca.

Desde as primeiros heras, en-
cheu-so a cidade, encheram-se as
avenidas, encheram-se as ruas, en-

clieram.se as praças. Delírio por to-
da a parte, commemorando a nova
Republica. Bandeiras nacionaes e
vermelhas, symbolos do regíxen e
symbola da revolução, também por
toda aparte. Agitadas pelo povo, des-
iraldadas sobre os vehiculos, iam pe- i
Ia cidade inteira dando um aspecto,
festivo á manhã gloriosa.

A' passagem das forças, deante da
parada colossal, esse mesmo povo
cumpriu com o seu dever de não re-
gatear applausos aos aue se bateram
;risla. salvação'da,'.Pa\ri?.. _¦.,/; -:'¦"O, 

goyerhó -deve estar sentindo neí-
te instante quanto a sua obra revo-
lucionaria repercute agradavelmen-
te na alma popular.

A exaltação de hoje é beni uma
conseqüência da victoria e dos actos
que se têm seguido ao seu advento,

A RECEPÇÃO NO CATTETE
A hora em que estiver circulando

a presente edição, esta se realizando
no Cattete a recepção que o gover-
no provisório dá exclusivamente ao
corpo diplomático acreditado junto
ao governo brasileiro.

0 15 DE NOVEMBRO EM;
BELLO HORIZONTE

GRANDES MANIFESTAÇÕES PO-
PULAKES A' POLICIA DE SAO
PAULO
BELLO HORIZONTE. 15 «'Espe-

ciai para A ESQUERDA) — A for-
ça paulista continua nesta capital
sendo alvo de calorosas manifesta-
ções por parte da'população.

A's 15 horas, o presidente Olegarip
Maciel ^a_aJfB einj-êvistá 

'• 
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A' noite, haverá retreta na praçada Liberdade, devendo toca? a ban-
oa militar paulista.

O sr. Christiano Machado, aecrea-
rio do Interior, com o concurso dos
corpos e dos officiaes da milícia es-
tadoal. que so encontram nesta ca-
pitai, organizou excellente program-ma de passeios, visitas e festas queserão proporcionados aos bravos re-
presentantes dafmóliãia de São
Paulo, que ora visitam Minas Ge-raes.

IOs absurdos do regime do
ensino

Emquanto na Faculdade de
Medicina a taxa de frequen-
cia é de 20$000 por mez na

de Direito é 60$000
A reforma do ensino perpetrada

pelo sr. Rocha Vaz e que tantos cia-
mores levantou, é, na realidade, uma
cousa incongruente e absurda que o
governo da Revolução não poderá dei-
xar persistir.

Os estudantes brasileiros, que jã
tem uma positiva mentalidade auto-
noma. livre dos enunciados rancosos
que preconisam a disciplina e obedien-
ei incondicíor.aes ao uassado. pensam
e se aptam para fundar a verdadei-
ra Universidade, que é a forma de-
moeratica do ensino superior.

Emquanto não o fazem, porém, é
oppòrtuno lembrar certos aspectos em
vigor, em nossas Faculdades, que of-
tendem a lógica e o bom senso. No
capítulo das taxas, mais se excedeu
a reforma Rocha Vaz, ha cousas pas-
mosas.

Vejamos um exemnlo:
A Faculdade de Direito cobra aos

seus alumnos 60RO00 por mez da cha-
mada taxa de freqüência e a Facul-
dade de Medicina 20Í000- da mesma
taxa. O absurdo consiste em eme a
Faculdade de Dh-eito está installarVi
em um pardieiro sórdido da rua do
Cattete. escuro e sem hygiene que
não offerece o minimo conforto a>s
estuantes, emnuanto a Faculdade de
Medicina, embora não seja o ideal,
tem installacões acetiaveis, laborai-
rios. salas de aulas, gabinetes exneri-
mentaes. tudo contido em uni espaço-
so edifeio da Praia Vermelha.

Pois bem, freqüentar o nardie\ro
sórdido, o alumno paga o triplo.

Um official de cavaüaria
que reverte á activa

O chefe provisório do governo, por
acto de hoje, considerando, nos ter-
mos de àccordam n. 203. de 15 de
Janeiro de 1923, do Supremo Tribu-
nal Militar, de accordo com o decre.
to 19.395. de 11 do corrente, do go-
verno provisório, em que foram am-
histiados, todos os crimes políticos e
militares, ou communs com estes.
resolve declarar sem effeito os actos
de 15 de Fevereiro de 1924 e 29 de
març-o de 1923, excluindo e decla-
rando desentor o 1." tenente da ar-
ma de cavaüaria Vasco Neves Va-
rella, que nesta data reveste ao ser-
viço activo do exercito.

Coronéis transferidos
Foram transferidos hoje, pelo che.

fe do governo provisório os seguintes
coronéis: arma de infantaria: Bene.
ctlcto MarquPs da Silva A., do 7."
batalhão de caçadores, Porto Ale-

gre, para o 1." regimento, em São
João dei Rey. e Arthur Baptista de
Oliveira deste rogimento para o 7.°
de caçadores, ,.._.

Chegou de Gênova o
"Conte - Verde" j

Foram poucos os passageiros
para este porto

De Gênova em escalas chegou,
esta tarde, ao porto, o paquete Ita-
liano " Conte-Verde". da frota mer-
cante do Lloyd Sabando.

As condições em que foi feita a
viagem até a Guanabara, foram os
melhores possíveis.

Para o Rio transportou o paquete
italiano, apenas, 35 passageiros, een-
do cinco em primeira classe.

Em transito conduz o mesmo na-
vio 1.665 viajantes, sendo que na
primeira classe viagem, apenas, 180.

Hoje, ás 18 horas, levantará fer-
ros para, o sul o "Conte-Verde".

General Andrade Meves
O sr. dr. Gertmlio Vargas, assignou

hoje, mn decreto na pasta da guer-
ra, exonerando o general de briga-
da Francisco de Andrade Neves, do
cargo de director de Material Bel-
llco, visto ter tido outra commic-são.

"A Republica", de Natal, órgão of-
ílcial do situacionismo do Rio Grande
cio Norte, publicou ha ^eis dias em
suas columr.as esta carta enviada pe-
lo ex-deputado Christovão Dantas,
ao ex-presidente Juvenal Lamartihe.

A carta tem a clatn cie 4 de outubro
de 1930 p dois "póst-scriptum''.

Não ha necessidade de lhe por
qualquer reparo.

Ella própria se commenta suffioien-
temente...

Eil-a:"Lamurtine — Li hoje a sua carta
para o José. cleserevendo-Uie a situa-
ção da Parahyba. Fazemos votos para
que o kysto em formação não infeccio-
ne todo o paiz. Meus parabéns pela
sua Mensagem. Estive na A. B., fa-
zèndò um resumo da mesma. Alguns
Jcrhoes daqui queriam cobres para a
publicação do resumo mas os cie maior
clreúlâeSo publicaram o trabalho. Fiz
com «w a A. B. a transmitisse para
São Paulo onde foi publicada na.pri-
meifa pagina do -Correio Paulista-
no" Você revelou-se ainda uma vez
a crèatüra forte, superior ás crises que
atormentam as administrações, m.as

que no seu caso, teem sido muito.mais
fortes cio que em ^«squer cuteos.

José mostrou-me o projecto de íe

forma do P. R. R- ... _-
O trabalho está magnífico e nos

' concordamos inteiramente . com o
me°mo solvante detalhes que elle

l™ex,iorà. Temes ambos tra teclo
de todos os caíos a nos incumbidos,
sobre os quaes José melhor lhe ia-
'Falei 

hoje na Câmara sobre a ex-
posição agrícola de S. Paulo, apro-
veltando a opportunidade pare. refe-
rir-me á exposição em nosso Eatacio
D'cclecio íocalison a. questão cia*

• s*fca«*-c- .O.iVPoio .ao trabalhador .nor--
destino.' Estou" lambrin "cfcm 

Jtaba.
lho constante ha Cçmmissao de
Agricultura.

Se lhe tôr possível convém você
mandar pagar as assignaturas do
"O Paiz". O Alves queixa-se de
quando em quando do atrazo e faz
vèr a espontaneidade com que abre
as columnas do jornal para a pro-
paganda e defeza do Estado e de' nua administração. Sei a sua si-
tuação actual; mas um pequeno sa-
crificio agora seria compensado.

Politicamente, vamos no ram-ram
costumeiro. A Camaa-a e o Senado
estão calmes. Os ruídos do Rio
Grande cessaram agora. Pode ser.
porém, como dizem alguns, uma
calma appárèaite. Dizem os filhos da
Camdlnha que a agitação na Para-
hyba está serído fomentada pelo Rio
Grande, que não ousa desfraldar so.
sinho a bandeira revolucionaria-, es-
perando porém, que outros fa-
cam e elle os acomppanlie...

Sobre Ministerlos circulam as
eternos boatos. José está com o

cambio elevado para o da Fazenda.
Ha até funecionarios desse Ministc-
rio que o felicitem com ánteceden-
cia...

Tenho a impress&o, povem. de que o
Annibal Freire entrará para a Fa- .
zenda, o João Thomú para a Viaçâo,
o Azevedo Costa ou o Hastlmphilo
para a Guerra, o Euiico para o In.
terior e o Mangabelra para o Exie-
rior... Palpites, já se vê...

Estou tratando ainda do anxtllo a
exposição Quo já cir^ceu á Dtrccto-
ria da Despesa do Thesourò'. Tenho
esperança cie ric::b:l-o na semana,
que entra.

O R'.o está ficando quente. Lem-
brancas a todos os nossos. Um abva
çii muito amigo cio

Christovam.
Rio. 4.10-930.

p. s. — o Eloy já está restabele-
cirin O hcmeni é duro mesmo!...

fii^^___^'s^^
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O ostracismo"Maldita sejas
poeta da

tu- D PerDetua''

Officiaes superiores que
passaram para a reserva

Um decreto assignado hoje
O chefe provisório do governo da

Republica assignou hoje decretos
transferindo, de accordo com art. 22
pàragiapho 2." de regulamento an-
nexo ao decreto 18.7012, de 25 de
abriu de 1929, para a reserva da 1."
classe, os seguintes officiaes do
Exercito:

General de brigada medico dr.
Sebastião Ivo Soares; o general de
divisão Hastlmphilo de Moura ; o
coronel de artilharia Luiz Lobo; o
capitão veterinário Octavio de Me-
deiros e Albuquerque.

0 presidente da Republica
visitará hoje á noite a fei-
ra de amostras de produ-

ctos portuguezes
0 encerramento, amanhã,

do certame
O di*. Getulio Vargas, presidente

do Governo Provisório, communicou
ao coronel Silveira e Castro, com-
missario de. Portugal, que visitará'
hoje, ás 21 horas, a Feira de Amos-
tras de Productos Portuguezes. Será
essa uma oceasião interessante para
s. excia. receber da colônia portu-
gueza uma sincera manifestação de I
júbilo pela data que hoje passa.

A Banda da Guarda Republicana
realisa a essa hora un grande con-
certo popular, completando se, &s-
sim. a commemoração pelo advento
da Republica Nova.

A Feira de. Amostras encerra-se.
amanhã á noite com um concerto
pela Banda e deslumbrante fogo de
artificio, _/

^ mi~<~fk , ^r.:---.,-^^^^'
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O sr. Juvenal Laínartinej que foi
atraz dos "cantos de sereia" do sr.

Christovão Dantas
P. S. — A hora cm que vou ciei

tar esta carta no correio a ciclaa>'!
fervilha de boatos.

Foi preso o pessoal d'"U Jornal" e
de outros jornaes esquerdistas.

O governo occupòu a Récèbsdòrla
de Rendas de Minas, aqui. e fez se-
guir, segundo dizem, diversos bata..
Ihões para <*sse Estado; Consta qüe
houve levante de parte da Policia
de Minas e do Rio Grande. Asse-
vera.se que o Miguel Costa á frente
de 900 homens invadiu Santa Ca-
tharina.

Fomos convocados para uma reu -
nião especial hoje rio Congresso.
Dou-lhe estas noticias com a.s devi-
das reservas, sem saber definitiva-
mente de ^su fundo de verdade. As
communicaçòes para Minas e Rio
Grande estão interceptadas.

Oxalá, nada de realmente grave
advenha.

Sempre o seu
C.

Vae ser supprimido o Trí-
bunal de Contas de São

Paulo
S. PAULO. 15 (A. B.") — Noti.

, cia-se que em proseguimento do seu
programma de economia; o governo

I Provisório vae supplimir o Tribunal
1 de Contas do Estado.

O "Diário Nacional" diz quo esse
departamento ásylávà medalhões da
política, necessitados de meio de vi-
da.. Dessa maneira, economisar-se-á
mais umas centenas de contos por
àrino.

Júlio Prestes, o homem que se "esqueceu" de tomar y*is-
%e hoje do governo...

Os compromissos exter-
nos do governo deposto
paulista estão sendo cum-
pridos com pontualidade

S. PAULO. 15 CA. B.1 — O go-
verno do Estado tem attendido com
a máxima pontualidade a todos os
compromissos deixados pela admi-
nistração deposta, relativos á divida
externa.

Nesse sentido já foram tomadas aa
providencias para evitar que o ser.-
viço soffra o menor transtorno.

Um coronel que passou
para a reserva

O sr. dr, Getulio Vargas assignou.
hoje. decreto: Concedendo transíe-
rencia para a reserva de 1" classe ao
coronel de cavaüaria Estevani Faus-
tino Riograndense de Rezende, visto
contar mais de 25 annos de serviço.

ESTA EDIÇÃO CON-(

CLUE NAS DUAS PA.

GINAS SEGUINTES.
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Manoel José Martins, o assassino
Publicamos, em nossa primeiraedição, a noticia referente á captura

e confissão dos assassinos do indito-
so lavrador Antônio João Fernandes.

Os criminosos, Sebastião José Mar.
tins, Manoel José Martins e Bernar-
do José Martins, são cria tinas mal.
vadas e covardes.

O próprio crime, da maneira potquo foi praticado, attesta a hedlon-
dez dessss homens.

O assassino, que desferiu os tres
golpes de foice no infeliz lavrador,
negou, habilmente, a autoria do de-
llcto, e só á rara habüitode dos in.

wÊÊÈÊÈMBÈálMl¦émksép9í
i

Sebastião José Martins-, mandante,
do crime

Urrogatorios feitos pelo delegado dr.
Vasco Lacerda Gama e o commlssa-
rio Silveira, poude vencer seu mu-
tismo.
A ESQUERDA ACOMPANHOU TO.

DAS AS DILIGENCIAS
Um nosso companheiro, Christovão

Bessa, em companhia das autorida-
des do 20" districto policial, acompa-
nhou todas as diligencias relativas
ao covarde essassinio, no Estado do
Rio e na Serra do Macedo, onde foi
feita a reconstituição da tragédia.

UMA MALA ARROMBADA
Quando 3ebastião José Martins se

encontrava no 20" districto policial,respondendo ao Interrogatório, seu

Villa N. S. de
mpeia

Espeoial \renda de casas c terrenos
a prestações. Terrenos desde 3USÍIIUU
por mez sem entrada inicial, em ruasilluminadas e com água canalizada.
Terrenos altos e muito seccos. Esta
ção de Ricardo Albuquerque. E. í.
C. B. Informações no local á rua
Trinta e um. n. 37, com o Sr. Vicente
de Oliveira, ou na sédc da Compa.
nina, à rua Visconde de Inhau'raa, n.
03. Phone, 3-3543.

Uma visita á nossa
redacção

Esteve, hoje, em visita á nossa re-
dacção, o sr. João Mauricio de
Araújo, residente em Tabôas, no
Estado do Rio de Janeiro.

O sr. ArauJ.o que é um ardoroso
idealista, apresentou-nos felicitações
pela brilhante victoria da revolução.

Bernardo José Martins, cúmplice nn
assassinato

Irmão, sobro as quaes recaíram depois
fortes suspeitas, penetraram na ca-
zinha abandonada e arrombaram
sua mala, -10 intuito de roubar os
5:0005000, que presumiam lá ter a
vlctima escondidos.

Este foi um indicio de grande va-
lor para as autoridades policiaes
que veio a facilitar a descoberta dos
assassinos.

Os funecionarios da Ins-
pectoria de Águas e o no-

vo horário dos serviços
Os funecionarios da Inspectoria de

Águas e Esgotos, estão vivendo mo-
mentos de expectativa com a proxi-
ma mudança das horas de trabalho.

Dlsscram-nos alguns funecionarios
presenteimnte em estute no Minis-
daquella reportição que o projecto
que irá modificar a situação se acha
terio da Viação. Esse projecto esta-
belece que o período de trabalho
seja comprehendldo entre 11 e 18
horas.

Elles julgam o horário evidente-
mente incommodo e nestas condi-
ções, fazem um appello, por nosso
intermédio, ao sr. ministro da viação,
no sentido de ser adoptado o hora-
rio comprehendiâo entre 10 e 17
horas.

Ahi fica a reclamação dos funecio-
narios da Inspectoria d.e> Águas è
Esgotos, para o estudo e considera-
ção das autoridades competentes.

Uma casa de jogo varejada
pela policia

Agentes < da 2a delegacia auxiliar
varejaram, hoje, pela manhã, uma
casa de jogo na rua Humaytá nu-
mero 122, prendendo s^us proprieta-
rios. Manoel Ferraz Pinto e Alva-
ro Barros.

Além do material apprehendido
um "pinguillm" e dois "pannos ver-
des", foram, também, presos trinta
jogadores.

Levados todos para a 2a delegacia
auxiliar, foi lavrado contra os mes-
mos o competente auto de flagrante.

Prepara-se hoje em São
Pauio grande manifesta-
ção ao general Miguel

Costa
S. PAULO, 15 (A. B.) — Para

hoje á tarde, ás 1G horas, no Hotel
Esplanada está marcada uma caxi-
nhosa manifestação ao General Mi.
guel Costa.

Uma commissão composta dos srs.
Vicente Rao. chefe de Policia, Au-
reliano LriS3, Marrey Júnior, Ruy

Fogaça de Almeida, Zoroastro de
Gouvêa, Mario Camargo, Mario Pin-
to Serpa, Carlos de Moraes Andrade
Lázaro Maria da Silva e Manoel
Carlos da Silva, fará entrega ao ge-
neral Miguel Costa do seu titulo de
cidadão brasileiro, que lhe havia si-
do cassado pelo governo do sr. Was-
hihgten Luis, nas condições conhe-
cidas.

A ceremonia terá caracter de de.
sagrav oe será solenne, embora o
general Miguel Costa tivesse pedido
que. em attenção ao sangue derra-
mado pela victoria da Revolução, o
acto fosse intimo.

A "CASA DO SOLDADO"
0 nosso commercio conti-

nua contribuindo bri-
lhantemente para a gran-
de iniciativa da A- C. NI.

A "Casa do Soldado", a utilissima
instituição fundada pela Assocuiçuo
Christã de Moços, continu'a dosem-
uenhando admrluvelmente o seu pro.
gramma A "Casa do Soldado /un
auxiliando de um modo realmente
notável os destemidos revoluciona-
rios. Diariamente, mais de 2.000 no-
mens comparecem á "Casa do Sol-
dado", onde lhes são distribuídos:
cigarres, refrescos. doces, fruetas. ovos,
copos do leite, sandwlches etc. O
nosso commercio, numa attitude me.
recedora dos mais francos applau-
sos tem cooperado brilhantemente
para a "Casa do . So-dado",
Todos os dias, numerosas firmas da
nossa Capital enviam valiosos* dona-
tivos á "Cara do Saldado". São ne-
gociantes cheios de patriotismo ou
agredecidos a0 Brasil, que desejam,
louvavelmente, concorrei' para me-
lhorar a situação dos Revoluciona,
rios que, tão glorlsamente. realizaram
a empolgante jornada que finalizou
em 24 de outubro.

A Associação Christão de Moços
recebeu, hontem, mais as seguintes
adhesões:

Fabrica de Balas "Venus", 6 enor-
mes pacotes de balas; Agita Mineral
de Caxambu', 3 caixas, oíferecldas
pelo director, dr. Carlos de Figuei-
redo; 48 garrafas de Água Mineral
"Santa Cruz", offeriadas pela Em-
preza e duas caixas de Salutaris, idem;
grande quantidade de doces e bis-
coutos finos, artisticamente ornamen.
tados, offerecidos pela Cruzada A2aii.
representada pelas senhorlnhas Ama-
lia Ferreira; Maria Nichalski; Ondina
Chrlsman, Cecília Borges e Enedlna
C. Borges; doces diversos, srta. Fio-
ribella Lima, joven do "Triângulo
Azul"; peixes frescos, ofierecídos pe-
los srs. Antônio Daniel da Silva e
Theodoro da Canoa de Pesca Z 14.
com o concurso da tripuação da ca-
nôa "Cruzeiro do Sul"; um milheiro
de charutos "Turmalina"; Empreza
Industrial de Tintas "Sardinha", va.
rios artigos do sua especialidade,
sr. Castro Lopes Brandão, 36 caml-
sas, 36 cuecas e 48 pares de meias;
enviaram flores para a "Casa do
Soldado" na Feira de Amostras, a
cargo do sr. Carlos Alberto Moreira,
as seguintes casas commerciaes: "A
Orchidéa", Floricultura Jardim, Fio-
ricultura Lourenço, A Rosa de Bota-
fogo, Flora Centenário e o sr. Tina-
go da Silva Pereira; Fabrica de Xa.
rope e Licores (M. Gerin & Cia.),
12 litros de xaropes diversos (2J re-
messa); 240 copos pela Cia. Fabrica
de Vidros e Christaes do Brasil (2*
remessa); doces escolhidos, pessoas
do Ministério do Exterior que nao
desejaram declinar seus nomes; 50
frascos de Xarope Famel, por tater-
médio do dr. A. Hygtao & Filho.
Manoel J. Pereira, 50 kilos de pei-
xe; Giacomo Paura, 50 laranjas; 300
bananas e 20 mamões; A. Rocha .&
Vasques, 120 ovos; Manoel Honorio
Jr., 240 ovos; Osório de Souza, 120
ovos; Felizardo Villela & Fernandes,
240 ovos; Olympio Aives Ribeiro &
Cia., 260 ovos; M. Almeida 6i Fuga,
240 ovos; Geraldmo de Faria Pc-rei-
ra, 120 ovos; Oliveira & Irmão, 276
ovos; Francisco Reis, 240 ovos; Nu-
nes Ferreira & Martins, 60 ovos; T.
Santi, proprietário do Hotel Itajubá,
75 kilos do pão, no va;or de 1003;
Gabriel Lopes de Azevedo, 25 kilos
de carne sem osso; Ferreira Braga &
Cia., 12 litros de xarope para relfès-
cos; Theodoro Martins Roctia, 12
litros de xarope para refrescos; An-
drade Carvalho & Cia., 12 litros cte
xarope para refrescos: tp. P. de Oli-
veira & Cia., 24 l.trus de xarope
para refrescos; João da Cunha Ma-
galhães, 120 ovos. O hotel Castello,
cooperando em fritar 50 kilos de
peixe e assar 50 kilos de carne, gra-tuitamente. O proprietário do carro
de praça n. 13.241, sr. Guilherme
Sousa Machado, fazendo o transpor-
te, gratuitamente, de 75 kilos de pãoc 50 kilos de carne, como contribui-
ção á "Casa do Soldado". Da fami-
lia almirante Américo Silvado, 1 la-
ta de blscoutos finissimos; Empreza"Fon-Fon", 200 exemplares da "Sele-
cta", 80 Diários de Noticias e .80"Rio Sportivo", 100. Dr. Raul Pon-
tual, 50Ò revistas diversas e vários
discos.

Dados estatísticos — Foi o seguin-te d movimento estatístico da "Casa
do Soldado" no dia de hontem: Fre-
quencia, 1.868 militares e 124 civis;refeições diversas distribuídas: san-
dwiches 1.68G; 23 kilos de -biscutos:
463 kilos de pães; 22 kilos de bolos:bebidas: 2.400 copos de leite; 894
de refrescos di\ ursos e guaes mine-raes; 1.632 cigarros, 53 charutos, 302caixas de phosphoros; 120 pares demeias; 18 camisas; 58 charutos; 302caixas de phosphoros; 120 pares demeias; 28 camisas; 24 cuecas; 126barbas: 284 banhos. Corresponden-cia: 186 cartas, cartões e pacotes deJornaes diversos.
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A INVASÃO DO LITORAL PAULISTA PELOS REVO-
LÜCIONARIOS. — 0 ATAJUE POR CANANÉA:

Damos, a seguir a narrativa de uma
testemunha de vista da invasão revo-
lucionarla por Cnnanéa:

Foi a 0 de outubro. O litoral sul do
Estacio continuava a sua vida normal
na mais perfeita calma, Ignorando
mesmo a extensão do movimento re-volucionario que empolgava o paiz.Naquelle dia, inesperadamente essa pazfoi bruscamente saeudida nor um avi-
so da estação tolefn-auhtcn de lia-
pitanguv, oue dista por estrada de ro-
dagem 7.600 metros de Cananéa.

O sv\sr> inesnerorio rih'a laconicamen
te: "F-stá se rlírieindo nem anui umbatalhão revolucionaria".- Wrnrn tmvi»
horns e WWen fln monl-ió PMll n ¦•luis
horas, oitenta no- cento do nnnula-^ãn locfl tínhfl dpaijnriàr^fitlo rin »\-
rlic*0. Krp. n filtro rfnspsnnv-x-lo nnri)
os sítios, as fn-»»nd«q ou an-prlrirea "o.
ri\ Iosnt-Ps. piTi'im. nrrl» n nnvo s« ini-
(?svo. o salvo rios n»r'ffn<! do mip-vn

Ne^ap intpvim. um ni"n o,yl«o Mp-
Tp.nftvoo, f?fl mocrrtn nro^rlenrio riffl"
curava fvRnnnili7oi- n ésn^o do iyi-
vo. Nõo o construiu, norêtn. Niv>-
mipm nodia crer mais nu? não havia
perigo.

A cidade ficou ouosi deserta.
A nWPRSA

O eoverno do Estado, scipnte da. si-
tuncõo trnfou rio piiornpcer pm Ca-

rtoriom ser visados pelas tropas reve-
luminárias.

Foi pnrsiiTecndn d,1 nvff3iii».ar q de-
fp?3 o prinboprao doip^ado de Iguape,
sr. Ooivõo P^rniiiiibo.

Em Tto.noHnfriiv. forflm conotrulda'
çrrandes trltÍpKpirns nnp fcóvom miar.

«iià mo'01-io pntrp ni n*e<n* rio nov
lonia. d° Iíitanfi. altrnns voinnt.f"-:".1!
Hkonhn.o o neo""11" numero di siHn-
dos da F^rcn PnMico.. Cirno üp vi?
"ma guanilção sem nenhum valor ml-
litnr.

A única navcela de valor ai* p»tava
nersonifioodq no tenp"te-roronél ve-
fr.rmsdo Pedro Álbuns Ri-lr'""°s Xa.-
vl°r. oup sp sBcrJfleóii na dpfpsa de
pessoas do Rovprnn á<: ouaR"; se iulga-
va ligado po-- ft«™>™><t ** o.mizade.

O COMBATE
As tropas invasoras, compostas de

gaúchos e paranaenses vinham em
marcha lenta, vencendo as difflcul-
dades do caminho com o objectivo de
atacar o redueto de Itanguy no dia
23 de outubro. A 21, uma patrulha
de soldados paulistas, enviada para ro-
conhecimentos, estabeleceu o contacto
com a vanguarda revolucionaria, de-
tonando então os primeiros tiros, que

Roubaram-lhe o "pé de
meia»

Joanna Rosa de Jesus

A viuva Joanna Rosa de Jesus es-
teve, hontem. em nossa redacção e
queixou-se de ter sido roubada no
seu "pé de meia", num hotel de
baixa classe.

Vindo de Appai-eclda, em São
Paulo; onde convalescera de uma
moléstia, chegou ao Rio e hospe-
dou-se no Hotel Pompeu Familiar, á
rua Senador Pompeu n. 266)268. em-
quanto aguardava um navio que a
levasse para a Bahia, sua terra ha_
tal.

Nesse hotel, alguém, aproveiten-
do-se de uma distracção da viuva.
roubou-lhe o "pé de meia", adqui-
rido a custo de muito sacrifício.

A pobre senhora, afflicta, correu.á
policia, onde nada fizeram em seu
favor.

Agora. Joanna Rosa, que dorme
na delegacia do 3." districto. pede
esmolas, afim de poder adquirir
tuna. passagem para o Norte.

A Escola Naval no desfile da manhã de hoje _

foram promptamente respondidos pe-
los Invasores, desejosos de "pelear",
na phrase pittoresca dos gaúchos.

Nesse primeiro arranco os revolu-
clonarios apertaram a investida, ai-
cançando a 22, ao meio dia, a frente
defendida pelas trincheiras de Itapi-
tangy.

Uma das sentinellas paulistas, um
pretinlío que fora soldado da Força
Publica e tinha sido recrutado na co-
lonia de Iguape. ao divisar os invoso-
res, abandonou o seu fuzil e, dirigiu-
do-se ao inunigo, relatou com abío-
luta precisão o plano dos defensores,
denunciando a topographia do terce-
no, numreo de soldados entrncheirados
sua collocação, e, ainda ensinou-lhes
os meios de melhor attingir o objecti-
vo visado.

Estavam, pois. os atacantes senho-
res da situação. Com oitenta e pou-
C03 homens, alcançaram a victoria
depois de uma hora e vinte minutos
de cerrado tiroteio, com uni pequeno
intervallo para a proposta da reai-
dição.

O nosso correspondente assistiu ús
phases da luta, porque obtivera antss
permissão dos defensores para per-
maneesr nas proximidades.

Em Itapltanguy assistiu, depois, ao
enterro dos mortos em combate, 011-
vindo dos vencedores elogios é bra.
vura pessoal do commandante Ar.
bues, abatido em duello a revolver
por um civil gaúcho.

Os paulistas perderam seis homens,
ficando dois feridos, Havendo do Ia
do dos atacantes a perda de dois
gaúchos, cahindo um ferido. Alguns
dias depois foram encontrados pelo
povo mais dois mortos nas caatingas
próximas ao local da luta. Com a
tomada de Itapltanguy os poucos
homens que restavam, sob o com-
mando do tenente Joaquim de Cas..
tr0 Rosas, abandonaram Cananéa,
que foi oecupada pelos revoluciona-
rios. Os oecupantes encontraram na
villa 11 homens apenas de toda a
sua população.

Logo a seguir, ás 11 horas de 24
chegava ali a noticia da victoria da
revolução com a deposição no Rio
de Janeiro do presidente Washington
Luis e sua conseqüente prisão.

úaúma irregular
que o sr. Minisír
úa Agricultura pre

cisa desfazer

Foi designada uma com-
missão para resolver o
caso dos sem trabalho em
• r^5ão Paulo .

S PAULO, 15 (A. B.) — Os srs
Marrey Júnior,' Carlos de Moraes
Andrade, Humberto Conde, Oscar
Drummcnd da Costa e Elias Macha-
do de Almeida acceitaram a desi-
gnaçâo de seus nomes para a Com-
missão do Tr«,balho. creada com o
fim de resolver a situação do opera-
riadoem S. Paulo.

Essa Commissão, que vae entrar
em funeções hoje mesmo, estudara
de preferencia a situação dos desoc-
oupados no Estado.

0 decreto do Governo Pro-
visorio paulista reorgani-

a magistratura
S. PAULO, 15 (A. B.) — Esta

divulgado o seguinte decreto do go-
verno Provisório do Estado:"O Governo Provisório do Estado
de S. Paulo, de accordo com auto-
rizaçâo constante do art. 111, do
Decreto Federal n. 19.338, de 11 do
corrente mez, decreta o seguinte:
Art. 1." — será reorganisada a ma-

gistratui-a do Estado; art. 2." -
O governo oposentará, a seu juízo
membros da magistratura e demit-
tira aquelles contra os quaes apurar
falfias graves, nomeando livremente
para os cargos de juizes-mtaistros do
Tribunal de Justiça, que vagarem
doutores ou bacharéis em direito,
escolhidos na magistratura ou fora
delia; art. 3.° — serão cassadas s
aposentadorias concedidas a magis-
trades e estes demittidos se contra
elles se vierem a verificar factos
gravos; art. 4.° — ficam revogadas
as disposiç-ões em contrario e no-
meadamente as dos arts. 50, para-
grapho 1." e 2." e 55 da Constitui-
ção do Estado, assim como os arts.
3 a 6 e 13 a 19 da Lei n. 1.795, de
17 de Novembro de 1921, paragra-
pho único do art. 1." da Lei n.
2.057, de 31 de Dezembro de 1924,
arts. 4, 23, e 26 da Lei n. 2.186, de
30 de Dezembro de 1926, e, final-
mente. arts. 14 e 17 da Lei n. 2.222.
de 13 de Dezembro de 1927."

O ENGENHEIRO SALVADOR DA TRINDADE IM
VEM COMENDO POR DUAS BOC CAS, HA LOlÉ

 TEMPO
E' um caso typico, é um ca?o que

merece a attenção do sr. ministro da
agricultura, o do engenheiro civil
José Salvador da Trindade Mello

Quando temos afflrmado, contl-
nuadámente, incessantemente, que a
direetoria do Meteorologia é um ar-
sonal de Irregularidades, não é sem
justa razão.

Ha cerca do de nove annos, isto é.
desde o tempo em que o sr. Som-
paio Ferraz conseguiu, com os re-
cursos de uma intriga soez. com os
artifícios, com as injustificações do
seu peculiar engenho dividir o Ob-

servatorio Nacional e-m ciuas s,ctorias. aquelle engenheiro ali Sce, as funeções de desenhist, ,mesmo tempo em que. no Tel»,
pho Nacional, exerce o carço <v.legraphlsta. "'

Ha, portanto, 9 annos, qUcSalvador come por dois bico"Thesouzo Federal.
E' justo que, ao menos a»abandone um tios seus logaresE é ao sr. Moraes e Barros"»

nistro interino da agi-icultim". 1viação, que cabo reparar essa fe»gularldade prejudicial á sinceraadministrativa.
>«•¦—¦'•*¦•¦ »iin>n»itm«iM|..i

Um desastre de automóvel na
Rio São Paulo

Um morto e vários feridos
No kilomeetro- h. 72, da Estrada

Rio-São Paulo, hoje, á tarde, um
auto-caminhão, que vinha em gran-
de velocidade ao passar pelo local
acima, derrapou, virando.

Tres dos seus passageiros ficaram
feridos, tendo recebido os soecorros
necessários no Posto de Assistência
do Meyyer.

São ellees:
Bazilio José da Silva, de 48 annos

do idade, motorista, residente á rua
Marquez de Sapticahv n. 80. por
sòffrer fractura da clavicula psqüer-
da: Mario Bernardo, de 39 annos de
idade, motorista, residente á rua
Jorpe Rudçe ri. 46, em Paulo, com
graves ferimentos pelo corpo, e Joa-
quim dos Santos, de 36 aiinos de
liado, com fractura do braço es-
querdo e contusões pelo corpo.

Os dois primeiros, após os cura ti-
vos, foram internados no Hospital
de Frompto Socccrro.

Q auto-caminhão que tem o nu-
mero 1.254. vinha de São Paulo, di-
rígido nor Bazilio José da S!2va um
dos feridos.

No local ficou um passageiro, decôr branca, aue em conseqüência do
desastre falleceu.

Pereceu afogado num rio da
Pavuna

Quando se banhava num rio da Pa-
vuna, no logar, denominado Tres Rios.
pereceu afogado o menor Walter Ma-
noel da Silva, de 10 annos de edade.
e morador á rua "O" n. 37, em São
João de Merity.

As autoridades do 23." districto po-liciai, sabedoras do oceorrido, fizeram
remover o cadáver para o necrotério
do Instituto Medico Legal.

0 grande espectaculo pis-
güístico de amanhã no

Stadium Riachueío
Ainanhã, impretenivelniente, será

realisado no Stadium Riachueío o
programma de box, organisádo por
José Victorino, o popular "Seu Pa-
dre".

Do programma constam cinco boas
lutas dos melhores amadores, como
já tem sido amiunciado.

Destituída a chefia do Mi-
nisterio Publico de São

Paulo
s. PAULO, 15 (A. B.) — Os mem-

bros do Governo Provisório assigna-
rami o decreto destituindo o cargo
de chefe do Ministério Publico e a
respectiva Repartição, ficando as
funeções desse cargo transferidas: a)
— A representação do Estado pe-
vante o Juizo Federal á Procurado-
ria Fiscal;

b). — Ç> fornecimento de attesta-
dos de exercício dos membros do
Minis:erio Publico ao director do
Palácio da Justiça; c) — as demais
attribuições fi, Procuradoria Geral
do Estado.

.NOTICIAS DE PORTUGft
Caso de bisamia

PORTO, 14 (Especiali - /, 9tra Amaila Rosa da Silva ir.oradm
rua Pinheiro, casa A, queixou-seillicia, contra Fernando Teixeira!
Carvalho, barbeiro inovador n ISanta Catharina n. 284, q»? cm \zembro de 1926, contraiu maternocom o arguido, em Espinho, Acmceu que teve conhecimento ser-ma
le, casado com Maria Rosa Pereira-
Lima. costureira da rua de MiraáA policia vae averiguar.

0 crime de Ferrusreni
LISBOA, 14 (Especial) - a|cia está convencida de que o "Laís

redas" mais dia menos dia cie nai
cada das autoridades de Gibraltair
do Casablanca para onde disse mii-diiigia no momento de embarcar
canoa "Boa Ventura", de Olhiio.

Prisão de um gatuno
BRAGA. 13 (Especial 1 - Foi lviado ao tribunal, o terrível satc

Luiz Domingos da Silva o "Brazeta'
aceusado de ter praticado vários fí)
tos e assaltos A propriedade.

Epidemias
LISBOA, 14 (Especial) - Em VÜ:

na do AJemtejo está grassando «
caracter ^epidêmico a tosse convute
O governo approvou vario

u ,\t. Vo decretos
. . LISBOA. .14 (A ESQUERDA) -.(
governo app-ovou os decrete: refí
lando o exercido do poder pato?;
nos casos de annullação de casamâ
to, divorcio ou separação c ilegitii
dade.

Occupou-se das obras do porto í-
Labito.

PUBLICAÇÕES
JORNAL DE POLICIA — Col

memorando a data da proc!nmí(lt:a Republica, "Jornal de Policia*
publicou hoje uma edição esoecS
trazendo texto interessanre de ai
sumptos policiaes e boas gravuras,

lliíi liiS
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Na esplendida parada
d'onde se avalia a forçi
de uma Nação também se
passa em revista os con-
tribuintes para a fellcida"
de de um Povo !

Nesse julgamento cora-
parece á

Casa Gaúcho
Chile 3, como a maior
distribuidora de Sortes
grandes da America do
Sul!

nem

Correio Aéreo Condor
fecha ás 18 horas: SEGUNDA e
QUINTA para o SUL. QUARTA

para o NORTE.

HERM STOLTZ & C°.
AVENIDA RIO BRANCO, 6G-74

iiiniil»n nn'TITIill

Força de cavallaria do Exercite, de sfilando, hoje, pela, manhã
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GLÍN
A ESQUERDA

Aisxi-v.SgL IÇAO
MBg&aatsattfcaYtiaaaia um

ma entrevista com o
ae de Juarez Tavora

•:o:

f0MO FALOU AO JORNALISTA 0 VENERANDO
v__—.. ANCIÃO 

ntATPBÁ 15 (A. B.) — Ante-
rORrAi:,;f.',utes da chegada do

onte„r?' luarez Tavora, a esta capital,
-isso de Belém, um redactor

•¦Povo" entrevistou o coronele regresso
Antônio do Nascimento

Sa pw d" chefe revolucionário,
9 ,i véspera havia aqui chegado,
VV raguaribe Mirim, afim de
ISScar o ÍUhò glorioso que não via
Ml muitos annos,

i.sía assim relata o seu en-
typo

sertanejo, que alias
0 jornai

;u
-• falando a um homem

0 com esse ancião, austero typo
patriacha

bnnraVfl ÊütíU'
rimprensa, cujo objectlvo era lazer

mi entrevista;
0 coronel é ainda um homem

,7c- na sua phystonomia moça a
«le* vé lot;o que o senhor é um
iiadSo bem disposto o alegre — disse

redactor do "Povo" após os pri-
leiros cumprimentos.
_ Nada. menino. Isso, são bonda-
. nâo sou lá tão forte como você

JT'_ replicou o coronel Joaquim
ntonio.
0 pae de Juarez Tavora, com os

>us 87 annos de edade, estava dean-
, (i0 jornalista, e tinha esse aspecto
iiidavel c sympathicò dos sertanejos
árenses. Confessou elle que viera
àeclálinente a esta capital para
braçar o filho querido; em quem ha
ove annos não punha os olhos. Es.
¦va em sasa de um genro, e, en-
[bolando a palestra, o venerando
jcíãn falou com muita loquacidade,
rnillarmente, sem suspeitar um mo-
ento ((ue estava a tratar com um
imallsta, a quem por isso mesmo
i;fácil prolongar a palestra. E, con-
asando, o coronel Joaquim »\ntonio
irrou factos sem qualquer reserva,
íi simplicidade e clareza verdadei-
isente admiráveis.

. Onde nasceu, coronel?
- Nasci no Juguaribe Mirim.
E o Ge.'o'.al Juarez?
Também nasceu lá. como os de-

ils irmãos. Nasceu na Fazenda
Embargo, que fica .tires léguas

ima da villa. O nome delle, foi o
mio mais velho quem o escolheu.

Quer dizer o presidente Pernan-
s Tavora?

Elle mesmo. sim. Minha mulher
clamou, dizendo que aquillo era
une estrangeiro, muito difficil paramatutos aprenderem. Mas Per.
lides implicou, dizendo que Juarez

a o nome de um general muito va-
muito brigador — e contou

uma historia muito bonita. O
;aino teve mesmo de chamar_ss'¦ti. De forma que agora, depois

Revolução, só me lembravam
Itisllas palavras: nome de um¦and: general.
Poucas pessoas não conhecem com
rtíza a idade do General Tavora.
inguem ii;nora que elle é muito
oco c representa perfeitamente a
«Idade brasileira; mas poucosissuerii informação exacta sobre a
ade do chefe revolucionário do

0~a, o coronel Joaquim An-
ni0 affinnou arJ redactor do "Po-

Que o seu filho conta menos de
tomos, tendo nascido em Janeiro
1899.

Mercadores que pedem Justiça
—® o

E' QUE ELLES TAMBÉM CONFIAM NO ACTUAL GOVERNO
mmmmmmmm
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A seguir, o velho fazendeiro cea-rense narrou pormenores da infânciado general, que íez os seus primeirosestudos na cidade de Quixada, onaocursou uma escolha primaria. Mais
tarde, Juarez foi para a cidade deOrato, alumno ali de um collegio di-r.gido por um dos seus tios, o entãoPadre Carloto, que é 0 actual Bispo
ae Caratlnga, irmão do dr. Belisa-
lio Tavora, o ex-chefe de policia do
Districto Federal. Neste ponto o coíronel Joaquim Antônio disse, reme-
morando a intnncia do filho:Era. um menino multo vivo:aprendia as lições em um minuto.

Os estudos secundários, Juarez Ta-vora fel-os em Fortaleza. Aqui fez
os exames preparatórios, partindo,depois, para o Rio, onde se matriculou na Escola Militar.

O jornalista evocou então a figu-ra de Joaquim Tavora, o bravo re-volucionario de 1024, em São Paulo
onde perdeu a vida na lucta por'um Brasil melhor. O coronel Joa-
juim Antônio íez, então, este re-
paro:

Qulnzim era o mais estudioso,mas nas lições ninguém vencia aJuarez.
Depois, na mesma ordem de evo-cações, relembrou a passagem daColumna Prestes atravez do Oeará,

dizenão que Juarez Tavora haviaencarregado a Luiz Carlos Prestesde entregar a sua carablna predilectaao velhinho saudoso. Luiz CarlosPrestes não poude, entretanto, fazera entrega pessoalmente, por se terextraviado o portador que tivera amissão de entregal-a; mas o com-mandante da famosa columna, emcompensação, mandou ao velhinho asua própria carabina. Também Si-
queira Campos, passando pelo Cea-rá, presenteou o pae de Juarez comc seu próprio cavallo.

Interpellado sobre a actual revo-luçao, o coronel Joaquim Antônio doNasc.nento Tavor- respondi ti:Como das outras vezes, fiqueisatisfeito quando rebentou o movimen-to, apesar de já tor um filho mortona luta. Disse então commigo- "Dei-
xa Juarez trabalhar pela causa, aver se a gente endireita "isto", poisestá tudo errado no Brasil, onde a leié a vontade dos homens... Deixa
que elle lute pelo Brasil!"

Depois, evocando novamente Tavo-ra, o filho morto na rebellião de São
Paulo acerescentou:

Além disso, Juarez fez muito bem
em se mztter no movimento. Foi esse
o pedido que lhe fez Quinzlm, na hora
da morte.

O coronel Nascimento affinnou, en-
tretanto, que embora fosse o seu
grande, o seu immenso desejo, não
acreditava a principio na victoria da
Revolução. Assim foi com ext/raordi-
naria alegria que recebeu a noticia
alviçareira. E, ao recebel-a, tudo lhe
parecia um sonho. E concluiu tex-
tualmente:

Fiquei tão satisfeito e emocionado,
que passei duas noites sem dormir,
custando a acreditar nesta gloria.

iii grande festival Wa-, Uma festa do 8'. R. C. In-
neriano pela banda da
uarda Republicana de-
ois de amanhã no Thea-

tro IVlunicinal
•V maneira do que tem feito em to- i
s as grandes capitães européas ondei) tocado com verdadeiro suecessotistico, o notável maestro Fernan- js Pão dará com o seu famoso con- |ncio um grande festival wagneria- |no Theatro Municipal, ás 21 ho-
Me segunda feira próxima.0 Drogramma é o seeuinte:Primeira parte — "Mestres canta-* (Prelúdio do terceiro acto —
Mia dos Aprendizes — Marcha daswporações — Coro e Final).Hicnzi _ protophonia.
Segunda parte — '"Tristão 

e Isol-< - (Prelúdio e Morte de Isolda).«nmiauser — protophonia;wwtra narte — "Crepúsculo dossuses' i Marcha fúnebre á morte deiegfried).

lAc

"BRASIL LIBERTO"
•pi,?» - ae sor editada e posta em
.«wçao pela Casa Carlos Wehrs a*rena evica "Brasil Liberto", com-s'Çao musical de Henrique Carlos'»= ck Laversveilèr.u¦autor offertou á ESQUERDA um"¦mpiar dessa musica. ,.. ¦

dependente, do Rio Gran-
de, ás famílias cariocas

O commandante Léo da Costa e
demais officiaes do 8." Regimento de
Cavallaria Indoptindente, do Rio
Grande, offereccram, hontem. no Der-
by Club, uma festa, as famílias cario-
cas, em retribuição de gentileza com
que foram aqui tratados.

A essa festa compareceram o mi-
ilustro da guerra, outras altas autori-
dades, a officialidade do Corpo de
Bombeiros e muitas outras pessoas e
innumeras famílias.

Houve chimanrão e soirée dansante
tudo abrilhantado pela Banda do C.
de Bombeiros.

Um funecionario da Cen-
trai do Brasil que se

apresenta
A' Secção do Movimento apresentou-

se. hontem, em virtude da amnistia,
concedida pelo governo, o revoltoso de
1924, Bernardo Savag-et Sobrinho,
que, por esse motivo, estava afastado
do seu cargo.
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csntpsnha contra Inss ieraes e ss
m\im â üiiiíude íí Esquema"

Os srs Oscar Porciuncula c Nel- zer entrega da seguinte moção envia-
sen Magalhães mandaram-nos o tele- da paia Câmara desse município:
nramma abaixo: I "Exmo. sr. director d'A ESQUER-gramnia 

RIO 15 — Dr. Pacheco de Andra-
de, A ESQUERDA — Enviamos ao
presado amigo os nossos effuslvoa
pai-abens pela defesa brilhante e
patriótica que vem sustentando nas
columnas d'"A Batalha" c da A
ESQUERDA, da pessoa do nosso

DA — Rio Novo, 13 do novembro de
1930. — Interpretes dos elevados sen-
timentos de admiração o culto dos
rionõvcnses para com os grandes es-
tadistas de Minas que idealizaram e
empreenderam a Jornada memorável
de reivindicação dos direitos e da li-

Dois aspectos do Mercado de Madureira
A ESQUERDA já publicou na in-

tegra o memorial que, em bôa hora,
os lavradores, representantes de la-
vradores e outros tantos factores do
abastecimento e do trabalho do Mer-
cado de Madureira confiaram ás mãos
do actual governo da Republica, pe-
dindo justiça e favores necessários,
de que se sentiam privados no tu-
multo, na myopia e na orgia do nosso
passado regime politico-administra-

tivo.
Não satisfeitos com o publicafmos

apenas aquelle eloqüente e respeitoso
documento, auxiliando a defender o
desafogo e o prosí^sso das referidas
classes agrárias e correlativas, o que
tabem importa em pat-icinar o in-
dispensável conforto c,^ lomico, pelo
barateamento da vida, dos pobres
consumidores, fomos hoje áquelle nu-
cleo de gente operosa e bôa, onde
melhor sabemos existir graves segre-
dos que precisam, embora aos pou-cos, vir vindo a publico.

Nessa excursão tivemos a compa-
nhia, que pedime» para melhor ori-
entar-nos, do secretario da Associa-
ção Agraria Brasileira, sr. Pereira daSilva, cujos esforços e conhecimèn-
tos, a bem geral, nesses assumptos,
sempre têm sido inexcedlveis.

O pouco mais que ali apurámos e,
apenas, fantástico, é o seguinte:

Dominava aquelle mercado, além

da cegueira e da usura de máos ele-
mentos administrativos e fiscaliza-
dores, a politica de campanário, op-
pressões e negociatas escusas do Dis-
tricto, ali representado pelos senho-
res Edgard Romero, Machado Coelho
e Azevedo Lima, sob a batuta, já se
vê, dos mestres "Washington Luis e
Júlio Prestes. Inacreditável! Pura-
mente duvidoso! Sim, mas facto e
que, até ali, em aquelle meio simples,
operoso e' constituído de homens,
mulheres e creanças só dedicados ao
ganha-pão honrado, imperava a von-
tade desabrida e má de taes cava-
lheiros!

Era a voz pessoal de cima, o pis-
tolão ou a negociata que resolvia ali
todos os prclemas. E, assim, ouvi-
mos que até dinheiro grosso pediam
os senhores da situação ali reinante
para localizai- os barraqueiros e la-
vradores. Pediam e exigiam, e tudo
atrapalhavam, quando não lhes at-
tendiam as indefesas victimas.

D!ziam-se e eram, de facto, donos
dos mercados municipaes cariocas,
aquelles ferozes escorraçados do man-
do e do poder!

Passemos ao terreno das provas.
Ha em Madureira muitos represen-

tantes de lavradores do Estado do
Rio e de Minas, Estados que preci-sam, bem como os demais, abaste-
cer esta Capital e que, entretanto,

estão sem collocação. Razão? Nâc
eram eleitores.

Ha ali, também, um negocio con-
fuso sobre bonitas portas que o se-
nhor Prado Júnior entendeu, em seu"espirito embellezador", de querer
em aquelle próprio'da Prefeitura...
por conta e risco dos humildes bar-
raqueiros.

Ha lindas e grossas pedras de mar-
more que o pavilhão central do Mer-
cado cobre, num amontoado sem com-
modidade para ninguém e pagas
pelos locatários por preço exorbitan-
te.., talvez para ser coberta desse
modo alguma sangria immoral nos
cofres municipaes.

E ha ali — oh! cumulo do cynismo
e da injuria- á honradez! — a certeza
plena, comprovada, de que somente
prevaleceu a idéa de ser creado um
outro mercado em Campinho, pontomáo e sem accesso fácil para o pu-blico e a lavoura... Isso para haver
a compra de certo terreno, a certo
político ou protegido seu e oertas co-
medorias em torno de tão perverso
plano!

Diante de taes factos, com certeza
a justiça humana e completaa
será feita aos mercadores de Madu-
rera, ainda mais agora, quando fra-ternalmente vos unis para pugnar,dentro da ordem, do amor e d ores-denttro da ordem, do amor e do res-
pesinhados antes.

eminente chefe dr. Ar.hur Bernar- herdade política do povo brasileiro,
des. sem duvida um dos mais fortes
clrunentos da nossa grande victoria
e de M.vias, pioneira da campanha
liberal, Oscar Po''eluncula e Nelson
Magalhães.
O "CORREIO DA MANHA" E

SUAS TORPES CAMPANHAS
Escreve-nos o sr. Joaquim Franco:"Decididamente o "Correio da

Manliã, entende que o povo mineiro
não tem memória e já deve estar
esquecido da campanha de diframa-
ção, que esse jornal moveu contra o
sr. Arthur Bernardes, servlndo-se
de uma arma infame como foi aquel-
Ia da celebre carta falsa.

E o mais interessante em tudo Isto
é que ao "Correio da Manliã" Jalta
por completo, autoridade para aggre-
dlr a quem quer que seja, porquanto
esse jornal outra coisa não tem fei.
tn nm toda sua existencla.e para não
alfirmar vagamente é bom que re-
lembremos os factos:

Campas Salles, soffreu uma cam-
panha do "Correio da Manhã" que
ao deixai- do poder em 16 de No-
vembro não pedia sahir a rua sem
ser vaiado, e este presidente é cha-
mado o grande restaurador das nos-
sas finanças.

Rodrigues Alves, soffreu uma cam-
panha medonha desse mesmo jornal.

Nilo Peçanha, "O Correio da Ma.
nhã, escreveu que quando elle sa-
hisse do poder cortaria a cara desse
moleque (sic) com um chicote.

Hermes da Fonseca. Foi atirado
na lama numa campanha de diffa-
mação em que não se respeitou nem
o seu lar.

Wenceslau Braz, era o pescador
de traíras de I.ajubá o homem igno-
rante que não tinha capacidade para
coisa alguma.

Isto é com relação a presidentes
da Republica sem me referir a ou-
taras pessoas da alta administração
do Paiz que tiveram a sua reputação
atacada por esse jornal que nada
respeitava inclusive as famílias de
seus adversários.

Como mineiro, ptrotesto contra
essa campanha movida contra o se-
nhor Arthur Bernardes, de quem
nunca recebi o menor favor, a quem
nunca apertei si quer a mão, de
quem nada preciso nem espero, e fa-
ço esta declaração para que não se
diga que vae nisto uma "cavação",
e terminando faço um appello ao
Povo Mineiro, ao querido povo de
minha terra e este appello é o se-
guinte:

"O Correio da Manhã" declara
que continuará a combater o senhor
Arthur Bernardes: é um direito que
tem esse jornal, mas também nós
temos um direito e, mais que
isso, um dever: que consiste em
não maio assignarmos nem lermos
o "Correio da Manhã".

Em 31 de Dezembro nenhum mi-
neiro reforme a sua assigna-ura e
aquelles que compravam até agora
esse jornal om avulso que não o fa-
çam mais pois que temos tantos ou-
tros jornaes para lêr, e assim, com
este procedimento daremos um com-
bate formidável ao jornal que In-
sulta »s chefes politicos de nossa
terra. Boicotemos o "Correio da
Manhã".

Rio, 14 — 11 — 30. — Joaquim
Franco".
A CÂMARA DE RIO NOVO ENVIA-
NOS UMA MOÇÃO DE CONGRA-

TULAÇÕES
Esteve em nossa redacção o sr.

Jayme Gomlde, presidente ao airecto-
rio politico de Rio Novo, afim de fa-
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s Industrias Matarazzo
ão mais têm isenções de
gostos para o trigo no

Paraná
<*RITYBA, 15 (A. B.) - O Gover-
¦pU 0,visorio baixou hontem um de- !«o, tornando sem effeito a isenção
I ""Postos que gozavam as indus-'w Matarazzo, n0 Paraná, para ap°-mwc) de trigo destinado aos*lls moinhos.

Acabou-se em Goyaz o
monopólio de carnes

verdes
GOYAZ, 15 (A. B.) — O Conse-

lho Municipal decretou a liberdade de
commercio de carnes verdes que cons-
tituiu um odioso monopólio, ha muitos
annos em poder do ex-senador Caia-
do, que ultimamente es Viva na« mãos
de seu irmão, sr. Leão Caiado.

O mesmo Conselho decretou tam-
bem a mudança do nome da antiga
Praça Primeiro de Junho para Praça
João Pessoa. Por este acto foi ainda
mudado para Rua Primeiro de Junho
a Rua Senador Caiado, e restaurado
o antigo nome da Rua Coronel .Santa
Cruz, que ultimamente tinha ofnome
do cunhado do ar. Caiado, sr. Age-
nor de Castro.

»mmm

«or ca cuiWrçÉ
orteid de Novembro

Rrallzando-sc, n° Ãtil 29 do corrente, o sorteio dos títulos de
apiíalização, relativo ao mez de Novembro, convidamos os Srs.

* scrlptores, e o publico, a assistir a este acto, que terá logar ás
loras, no salão nobre da A ssociacão dos Empregados no Com-mcr«o do Rio rte Janeiro, á Avenida Rio Branco, 118|120, 1» andar.
Participarão deste sorteio todos os títulos em vigor na referidanata,
°s subscriptores que tiverem os seus títulos sorteados, recebe-

immediatámente, E SEM DESCONTO ALGUM O CAPITAL
rao ifí
GARANTIDO^

Rio de Janeiro, 15 de Novembro de 1930. A DIRECTORIA.

Uma historia com os ter-
renos do morro do Vigia

Escrevcm.nos:"Sr. redactor d'A ESQUERDA. —
Venho trazer ao conhecimento do
vosso conceituado jornal facif, es_
candalosos que se vêm dando hx lon.
gos annos, de uma celebre Co.v.pa-
nhia, d? Construcção Civil, cujos ac.
ciçnistas são cs .".rs; Eduardo vivier
e Seforino de' Faria, referentes ao
que se fc"m passado com os terrenos
do Patrimônio Nacional, situados á
Ladeira do Leme.

Desde 1865, ha permissão paraconstruir barracões, sendo imposto
como condição aos moradores, zelar
peles ref "ridos terrenas, até que o mi.
nisterio da Guerra preesiasse delles.
No emtanto, o-: pccioniètas acima re.
feridos, apoderaram-se dos terrenos,
desde a época de 1908, intimidando os
rncra dores da Ladeira do Leme até
á Babylonia a mudarenuse, com o pe.au-no prazo He 10 a 15 dias. auxilia,
dos por capangas armados de pisto-la.s e riffles. cs quaés*, punham os
moveis expostos ao tempo, as?lm comofamílias, terminando sua obra com oderrubamento dos barracões, caso osmoradores não cbedeorssem ao pra.eo marcado pela companhia.

A citada componhia vem demolindoas muralhas do antigo forte, ali ex's.tente desde os tempos imperiais, fa.zendo desapparecer todos cs vestígiosdaquella fortificação existent; no ai.ludldo terreno, que pertence ao Pa trimonto Nacional.
Assim censeguiu a companhia stassenhorear das terras, expulsando ospobres moradores e construindo aliricos "bungalows".
Os moradores do Morro do Vicia

SSKí: nã0 se £abe a que ^k-1S000 mensaes; ns qu?es eram cobrados pelos segundos sargento do Fortedo Vigia. Mamode Luis da SilvaO governo deve, pois, mandar syr,dicar a verdade do que affirmamos
pois muito lucrará com isso o eráriopublico.

Gratos pela publicação. — Os ermoradores." •

A homenagem aos revolu-
cionarios mineiros, no

Campo de SanfAnna
Effectuar-se-á, amanhã, ás
16 192 o brilhante festival

Conforme já tivemos opportunidade
de noticiar, uma commissão de gentis
senhoritas da nossa sociedade, resol-
veu levar a effeito um brilhante fes-
tival, no parque da Praça da Republi-
ca em homenagem aos revoluciona-
rios mineiros, que tão sa-iente papel
assumiram no movimento triumphan-
te da regeneração dos costumes poli-
tiers nrr'onaes. >

Pois 'í.sm; essa festa, te'rá afinal
amanhã a sua realização, prometten-
do revestir.se de invulgar brilhantis-
mo, dada a sua alta significação no
momento que passa.

A alludida festa terá micio ás 10
1|2 horas com a celebração, em um
des pavilhões do grande parque da-
quella praça, de missa em suffragio
das almas dos soldados mineiros mor-
tos na revolução, sendo officiante do
acto religioso, o reverendo ¦monsenhor
Henrique de Magalhães.

A seguir será observada uma linda
parte art!s'icà, em que figurarão as
svas. Anua Amélia Carneiro de M?n-
donça, Renato Murce. Stephaira de Ma
cedo. José Gama. Alfredo Seroni e ou.
tros elementos de valor.

A sta. Maria Alexandra Guerra da
Cunha, fará uma saudação aos herói,
cos foldados da terra da Tnconfidsn-
cia. havendo em seguida, farta distri.
buição de doces, flores e cigarros aos
homenageados.

O festival para o qual estão con-
vidados o chefe do Governo Proviso-
rio. ministros de Estado e diversas
autoridades, será abrilhantada, com a
execução de peças escolhí3s de duas
bandas musicaes.

Novo director de Obras do
Estado do Rio

Foi nomeado director dis Obras doEstado do Rio o engenheiro civilHugo Flõriaiio Motta, em substitui-
ção ao dr. José Coyana, exonerado.
ha dias, a pedido.

Tentou suicidar-se, ingerindo
sal de azedas

A joven Luiza dos Santos, brasi-leira, de 20 annos de idade, hoje,
pela manhã, em sua residência, noBecco das Escajíinhas n. 26, só por-que o noivo lhe prohibira ir ver a
parada militar, quiz morrer e paraisso ing_eriu um pouco de sal deazedas.

A tresloucada. que poz a bocea nomundo, foi soecorrida pela Assisten-cia e posta íóra de perigo no Posto
Central.

hoje irrevogavelmente vlctoriasa em
todo o território pátrio, apresso-me
em trazer ao conhecimento desse 11-
lustrado órgão de publicidade os ap-
plausos calorosas e unanimes desta
município, pela conductn justa e de3-
assombrada de seus acatados directo-
res, defendendo com altivez a perso-
nalidade egrégia do eminente patrício,
exmo. sr. dr, Arthur da Silva Ber-
nardes, figura de lnconfundivc] relê-
vo no scenario da politica nacional e
a maior das energias cívicas sobre a
qual, neste momento e desde o seu
inicio, ao lado do venerando dr. Ole-
gario Maciel, dr. Antônio Carlos e
res da sagrada causa , repousam
os ldeaes da revolução trnunDhante

Minas applaude com enthusiasmo
ardente e sincero, o inslgne estadista,
exmo. sr. dr. Arthur da Silva Ber-
nardes, e o município cio Rio tJovo.
terra cuja laboriosa e culta gente con-
serva indeléveis na alma e no cora-
ção os braços característicos da sua
empolgante individualidade, congra-
tu Ia-se com toda a imprensa indepfn-
dente que o honra e dignifica, e. em
particular, com a brilhante folha A
ESQUERDA, em face da attitude no-
bre de defesa do illnstre brasileiro.Attenciosas saudações. — Dr. Mi-
guel Ribeiro, presidente da Canif-ra.Jayme Gomide, presidente do dl-
rectorin nolitiro.
A SATISFAÇÃO DE UM MINEIRO

O sr. Adalberto Silva, mandou á A
ESQUERDA, o seguinte cartão:"Ulustre director d'A ESQUERDA

Hontem não fiquei completamente
satisfeito com a defesa ao eminente
mineiro, dr. arthur Bernardes. Hoje.
sim, satisfeitíssimo, vi sab°is e desteis
a entender a todos os brasileiros: que
um dos principaes. senão o principal,"cabeça" da revolução de 3 de ou tu-
bro de 1930, foi e é o sr. Arthur da
Silva Bernardes.

A época é de opportunismo, por Isso
pode parecer que sou desse rói, sou
simplesmente mineiro, admirador do
extraordinário sr. dr. Arthur Bernar-
d"s e assim agradeço como se a mim
fora, a defesa a elle, por vós feita. Pe-
ço acreditar na gratidão e sinceridade
do vosso humilde creado — Adalberto
Silva. — Rio, 12—11—930".

— Do sr. A. Chaves, veiu-nos o te-
legramma abaixo:

A ESQUERDA — Rio, 13 — Felici-
tações pelo brilhante artigo de 11 do
corrente, contra as injurias que não
attingem o intrépido e arrojado
chefe revolucionário mineiro, dr. Ar-
thur Bernardes, identificado pela cau-
sa do resurgimento nacional. — Sau-
dações. — A. Chaves".
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Conflicto operário, na tar-
de de hontem, em Madrid
A narrativa de um jornalista
que assistiu aos aconteci

mentos
MADRID, 15 (Ejrpeclal) — £>S

jornaes registram com detalhes os
acontecimentos tumultuosos da tar-
de de hontem. E' de 12 o numero
de feridos no conflicto operário.
Conforme noticias que não são de
fonte official, teriam morrido ape-
nas 4 pessoas.

Entre os feridos estão um capitão
e um agente de policia.

Estão sendo tomadas todas as me-
didas no sentido de evitar a repro-
ducção de conflictos, quando se der
o regresso do cemitério ao centro da
cidade, dos operários que foram en-
terrar os companheiros mortos.

Por toda a parte ha grande nu-
mero de guardas civis. Os opera-
rios, durante o conflicto, praticaram
gurandss doprei-ações.

Afinal, a ordem foi restabelecida.
UM JORNALISTA FOI TESTE-

MUNHA DE VISTA
O jornalista Firmino Sabugo este-

ve presente aos acontecimentos,
narrando, assim, o que observou:"A demonstração do enterro dos
o-r/iraríos hoje, foi uma das mais
imponentes, que já tivo oceasião de
ver. A policia começou a carregar
contra a multidão, quando o cortejo
fúnebre tomou a direcçâo do cen-
tro da ct:'ade, em vez de seguir no
rumo do cemitério. Os trabalhistas
então decidiram-se a fazer frente á
policia, atacando-a a pedradas Esta disparou vários tiros e o publicotomado de pânico sefugiou-se nosedifícios próximos. Milhares de pes-soas precipitaram-se sobre o Pala-ce Hotel. Vi três homens jogados nosolo. gravemente feridos, mais aindavivos."

S. JOSÉ' A*s 3.40 e 8 3|4
Palco: VIVA A PAZ!...

NA TE'LA — Em matince e soirce
A MARAVILHOSA MENTIRA DE

NINA 1'ETROWNA

A culpa do Supremo
Tribunal

Podias, ás vezes parecer suspeita a
critica que o antigo jornalista de op-
posição fazia á desastrosa actuaçáo
dos nossos poderes legislativo, exe-
cutivo e judiciário.

Para que bem se veja que o mal-
estar já era geral, attingindo mesmo
aquelles quo sempre se houveram
com o maior espirito conservador,
abrimos espaço a alguns commenta-
rios feitos por Carvalho de Mendon-
Ça — o grande commerciaiista pa-
trio recentemente faüecido — em a
segunda edição d" volume) do "Tra-
tado de Direito Commercial":

"Quem não conhece esses ex-
cessos? Publica.se uma lei; ahi
vem o regulamento alterando-a
sensivelmente. O governo, se sur-
gem as reclamações, submette.o
á approvaçâo do Congresso. Es-
te, cegamente, autoriza o abuso
do Poder. Como concertar tu-
do? Mores...

Publica-se um regulamento.
Chovem as reclamações dos in-
teressados e seguem-se no Dia-
rio Ofticial as publicações, a ti-
tulo de correoçòes, modificando
inteiramente o primeiro regula-
mento. Ha regulamentos altera-
dos cinc0 e seis vezes. Póde-se
citar, para exemplo, o relativo ao
ensino superior. E quanta falta
de cuidado... nem a língua na-
cional é respeitada." (Pag. 168;.

"O Supremo Tribunal' Federai
tem alguma culpa nesse despau-
terio, porque o estimula. No accordam de 9 de outubro de 1920chegou a declarar: "as disposi-
ções regulamentares que neces.
sltam da approvaçâo do poderlegislativo são justamente as
que nâo estão de accordo com alei, exorbitam das respectivas autorlzações." (Pag. 168.)

"Se o Poder Judiciário repéílVs-se systematicaments os decretose regulamentos que tanto pertur-bam a applicação e o progressodo direito privado, 0 mal seriaextirpado." (Pag. 169.)

Na0 se faz preciso ir mais alémpara que se conclua que tudo estavapodre, exigmdo a obra saneadora darevolução.
A própria justiça, pelo seu maiselevado órgão, estimulava a anarcnia na phrase do saudoso Carvalhode Mendonça, que não pode ser ha-vido como suspeito por ninguém, aolazer essa grave affirmativa

ADAMASTOR LIMA,

A directoria de Defesa
Sanitária Marítima tem

novo director

Reassumiu o seu antigo car-
go o dr. João Pedro de

Albuquerque
Reassumiu já as funeções de di-

rector desta secção do Departiimen-
to Nacional de Saúde Publica o seu
antigo director o sr. João Pc/ro de
Albuquerque, que se achava afasta-
do. por licença, em vista da Dreno-
tenc'a do "joven sph'o" e infr-ato
opportunista sr. Clementino Fraga.

De logo o gabinete da D'»",t'ria
Marítima perdeu a feição de solita-

.rio aauario pela retirada dos gran-
des viveiros de peixes loiioVhago.s.
que muito concorriam para o aban-
dono dos serviços subordinados
áquella secção.

O sr. João Pedro ds Albuquerque;
comnanheiro do sr. Belisario Penna
na gestão do saudoso e querido mes-
tre Oswaldo Cruz, quando o dr. Be-
lisario Penna. nos seus nlantões es-
crevia os artigos — O Brasil é um
Hospital —, fará voltar aquclla se-
ccão á sua actividade de trabalhoefficiente e profi.cuo em beneficio da
SanJe Publica, pois dos serviços sa-
nitariòs marítimos muUo dependem
a defesa sanitária das populações.
w"9»9**<'9**9*'**t9i't+ii*+,,9tt%,*,,m*,§„9.+*i.>%»mltmn9,,9n+tH

A PEDIDO S

Iff lOMíffl
Em publicação"Diário Carioca".

inserta. hoje, no
se irelue "O Ma-

lho". entre as emm-esas ou pessoas
oue receberam dinheiro do governo
de S. Paulo. A nublicacãn não espe-
oifioa a oue titulo foi nq<ra a imnor-
tancii que se diz rée.eWÃpi pein "O
Malho". PRrprp oue dpv^a fn,7^1-o,
narn ai"> n nnbliri nnrlne,t:p pintor ^-^
ípp-IHmjdode nu não d-írnipiin rp"°!ii-
roer+ò. T>-> firtn. a f?-v»''orlo<-l» Ano-
lIVTlq. "O Moll-in". p^C-nrnt: rjoc rr>-«Wps: "Cl TTolbn" «"->--„ Trvl"ç ".
"Cnparr."", "O Tim.TVn" "T,n(tnrri
nor" Tpl-vc" "Tlll.ftrfr!^ TJroclln-rri"
"M"dn e Pnrrlnrlo" p "O Mo* TÍÍ1Í«J-'
trado" p oiip evni— t, noef-q r-inH/il
a indiistriq d" nuW.e'.ri<<de; rp<v»ivn
do frnvrnn nanUstq, occfrri romn rtp"ovornos d» rmtrns Pctortoq varias
niiontlos nor spi-vIcoc pvppijlp^rn! \fiá%nomo vpn^íi dp rpvicf-!"; r.qrtq.sp.': do
nwiacpndü'. rpdni^c plpWnt-qpq „ .^j.
tro*. crmfoi-rnp srj-4 pirMotn+prnpnt.p
nrovndo, auando oá findar n pvnnie
nericial fnip a pmnreso refmpr»u noppu nspi-intorln nora cnncfnf-.or.ãi da"¦W.mlpSo nu pxrravln rlp livros P va_
lorps ali exiMentp.s tvm nnmo dn ir-
rnmbPmpnto dns r°uc onfrps Feito
essp exame, e restlfiiildos n<s Uvros da°mprpsi ao sen "so nartlruiàr làvan-
taç-sfi-A a conta eynr.ta darniPlla
otvração narn conhp^mprto do nu-
blico. Verá este. então anp nenhum
nagomento sp fe? ao "O Mnlhn" aui^
não lhe fossp p^t.rintamente devido e
rtenrnep.rrient.f> lloito.

Rio cie Janeiro, 14 de Novembro
de 1930. :& iwniwivMiii

m
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O 
CORREIO DA MANHÃ não contente de empunhar o trabuco da repressão legal, processando.
nos?como si nos intimidasse a acção serena da Justiça, ainda quer resurg.r a policia-pol,.

tica do regime passado, mandou-nos, hontem, avisar, que a Policia ex.g.a gfJPW*«S
Dublico a cessação da campanha, em que nos empenhamos, contra as suas attitudes mystificadoras!

„ ...„„..,„ «,u- àt~£L ..« , »«.. - .—. „..„..„„,.„. arn^r . au, cm nome da Polida, h&o pro- I cepcional que ora vivemos, leva- I vem «A ESQUERDA» foi !„,,

&IB lü

A SEGUNDA
REPUBLICA

Nunca o 15 de Novembro foi tanto o dia da Repu-
blica como hoje. . .

O povo, oue enche as ruas, desde as primeiras horas
da mantm, os'soldados de todos os Estados, que as cru-
zam e recruzam em todos os sentidos, os menores deta-
lhes da vida da Cidade, reproduzindo com certeza ape-
nas o que se uassa em todos os recantos do Brasil, neste
momento — todos parecem empenhados em trazer a
luz do dia. a expressão do seu júbilo, desse júbilo im
menso que ora lhes va? n'alma, no orgulho de sentirem,
pela primeira vez, em quarenta annos, que a Republica,
afinal, se commemora lealmente, sem mystificaçccs,
sem artifícios, por mandatários dignos da confiança
nacional que os investiu, por sua livre e espontânea
vontade, na posse do podir.

Nada ha, da facto, na commèmoração de hoje, que
se assemelhe á palhaçada das anteriores.

No coreto official, em qu3 já não reluz ao sol o "ca-

vaignac" alvissimo do sr. Washington, a pacholice chro-
nica do sr. Mello Vianna não tem mais a solicita atten-

ção do sr. Azeredo para lhe ouvir as baboseiras. O sr.
Victor Kondcr já não ri com aquelle riso alvar de ai-
coolatra congonito. Nam a cartola do sr. Vianna do Cas-
tello põe-lhe na face macerada a sua única nota lumi-
nosa A farda da marinha, que, hoje, ali se ostenta, não
termina naquelles implicantes bigodinhos á "carlito",

do sr. Pinto da Luz. Nem a do exercito sombreia os seus
dourados com a cara carrancuda do sr. Sezefredo. Nada
que se pareça com a polidez marmórea do sr. Lyra Cas-
tro, nsm com as olheiras fundas, claramente renaes, do
sr. Olivsira Botelho. Nem aquelle geitão de capadocio
que usa pó de arroz do sr. Mangabeira. Nem o olhar ve-
nus:no, thedàbaresco, obsceno do sr. Coriolano.

Nada. nada que lembre, que evoque, qu3 recorde a
quadrilha sinistra dos annos já passados.

Hoje, todo o coreto é um punhado de lenços e de
fitas vermelhos, que põem no scenario do desfile mili-
tar uma nota vibrante de enthusiasmo e de energia.

A manhã, entretanto, já passou. E a tarde passará.
E a noite. E o dia todo.

O 1'alacio do Cattete regorgitará de visitantes. Os
seus salões ierão pequenos para conter, a qualquer
hora, a onds popular.

. Koia vhá, no entanto, em que o sr. Getulio se re-
tire par.i os .%u? aposentos.

E é ahi, quando s. ex. estiver, afinal, a sós, comsigo
mesmo, que nós quizeramos que elle pensasse, um mo-
m2nto que fosse, nos graves compromissos que assumiu
para com o povo, aceitando a chefia suprema do paiz.

Não lhe pode oceorrer, certamente, a illusão de
que o Brasil tenha curado, de uma hora para outra, as
suas chagas seculares.

Os yhréa ti ias de campanha, que deitaram por terra
os figurantes da força reaccionaria, serviram, quando
muito, para que a Revolução cumprisse a parte nega-
tiva do seu proçrramma, a que entendia com a demoli-
ção da velha ordem de coisas, de qua seria fecho natu-
ral a victoria das armas,

Mas a tarefa que se commetteu, depois, aos empre-
endednres depsa heróica jornada, é infinitamente mais
séria e inilludivelmente maior.

E* o que João Alberto já chamou — a Consolida-
ção da Victoria.

E o que, ainda hontem, com a sua autoridade in-
-coiitrast.-i.vel, o sr. Osv/aldo Aranha dissa ser — a Se-
gunda Republica — "que deverá tornar-se, esta sim, a
"Republica sonhada pelos patriotas".

Ninguém ha que ignore o que esse sonho precisa
de energias para ser realizado.

Mas urge que se realize, em toda a sua plenitude,
porque uma viga que se esqueça, ou com que se
transija, numa reconstrucção total, como a que agora
se pretende, e que ainda está nos alicerces, será a ruina
inevitável de edificio inteiro, quaesquer que sejam as
ousadias a que depois se entreguem seus architectos no
futuro.

Nãc tenhamos illusões.
Se o dia de hoje assignalasse, apenas, a eptomeride

da posse do sr. Júlio Prestes, nada haveria que exigir
da 3ua inconsciencia de legatario afortunado e absolu-

(Continua na pagina seguinte)

O sr. Paulo Filho, cllreotor cio
"Correio da Manhã", declina,
hoje, no primeiro tópico da mui
folha, t|Uo nos vae processar,"O dr. Carlos Susseklntl de
Mendonça — escreve elle — não
publicou nic agora as provas de
que o nc.so companifTo Al,
1'aulo Filho houvesse recebido
qualquer dinheiro da Central do
Brasil, do Lloyd Brasileiro, do
Ministério du Justiça c do Minls-
lerio do Exterior.

Não as tendo publicado, apesar
do pedido feito cm carta aqui dl-
vulgada iinlc-houteni, » niiSBO ai-
indicio oómpítnhslrõ decidiu enví-
dul-o a cxhiblr essas mesmas
provas cm juízo competente, pro-
cedendo ãs diligencias legacs, nc-
cussarlas, na próxima semana".

Ao mesmo tempo que se dcei-
dia a proceder assim, empunham.
do o trabuco da repressão legal,
como qualquer "general de mãos
limpas", mandava-nos intimar >>

que cm mune da 1'ollcla, nao 1>">-
.seguíssemos na cacmpiinha, por-
que assim o exigiam os altos in-
terosses da administração.

Nós não fazemos uo sr. Ba-
plistu Luzardo a Injustiça de sup-
por que 11. s. haja, cie í.ic,.;, nu-
torisado o cumprimento do uma
ífto esivnnlwcl diPinici!.

Ein todo caso, como esses fu-
ctos podem se reprnduzii, com
grande desprestigio paru a auto-
ridade publica, no momento ex-

cepcional que ora vivemos, leva-
mol-os, de publico, no sen co-
nhcolríionlo, paru que tenham,
como 6 de esperor, o correctlvo
necessário,

Quanto ao "Correio", se ainda
tem e ingenuidade de suppôi que,
usando de taes meios, nos demo-
vu dos propósitos, que nos uni-
niam. engana-se redondamente.

Durante toda a dicladura poli-
òlalcsèa do governo passado, onze

vezes "A ESQUERDA" rol |
da á barra dos tribunaes.

E, cm nenhuma, deu ã covardia
de seus adversários, <> praier deum recuo, nem a alegria de „,„
única condcmnução,

Aqui estaremos, pois, até u fim
no cumprimento do dever, sejam
quaes forem as ameaças d
nos enchem o caminho e ,
versarios que nos ponham
travar-nos o passo.

i|tip
ad.
co..
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Commemoranclo o Dia da Republica
O GRANDE DESFILE

DAS FORÇAS DE TER-
RA E MAR EM CONTl-
NENCIA AO CHEFE DO
GOVERNO PROVISÓRIO
O dia da Republica, que transcorro

hoje, está sendo commemorado com
um brilho In vulgar. Toda a população
desta Capital, está tomando parte nos
festejos, cheia de grande enthu-
siasmo.

O movimento revolucionário liber-
tou-nes do governo noíasto do pre-
sidente deposto e livrou-nos do des-
calabro que fatalmente seria o qua-
trlennio do sr. Júlio Prestes.

Festejando essa dupla conquista,
realizou-se, hoje. unia grande parada,
na qual tomaram parte 10.400 solda-
cies, que foram calorosamente applau-
didos pela multidão que enchia com-
pletammte todas as ruas por ocea-
si&o de desfilarem as nossas forças,
parahybanas. mineiras, paulistas, gaú-
chás. paranaenses, pernambucanas
e cariocas, soldados de todo o
Braill, que desfilaram em continen-
cia ao governo provisório da Repu-
blica, salvando, nessa oceasião, todos
os navios de guerra, fundeados ena
frente á Praia do Flamengo.

A FORÇA
O desfile das forças de terra e mar

obedeceu á ordem seguinte:
Grupas de destacamentos de tropas

d? Marinha e Escolas — Comman-
dante, coronel Affonso Piaiho de Cat-
tilho:

a) Destacamento da Marinha
Commandante, capitão de' mar e
guerra Henrique Guilhem.

FOI DELIRANTEMENTE
ACCLAMADO PELA

MULTIDÃO, 0 PRESI-
DENTE GETULIO

VARGAS
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Tropa: Escola Naval, uma compa-

nhia; Regimento d-3 Marinheiros Na-
cionaes; 

"Contingente 
da Escola de

Aviação Naval; Contingente do Cor-
po de Marinheiros Nacionaes; Regi-
mento Naval;

b) Destacamento das Escolas —

Commandante, major Napolsão de
Lima Costa.

Trepa: Escola Militar, um bataiciao,
companhia de metralhadoras mixta,
um esquadrão e uma bateria de ar-
tilharia; Escola de Sargentos de In-
íantaria, uma companhia.

Destacamentos independentes:
a) 1" Destacamento (Tropa des Es-

tados) — Commandante, coronel
Octavio Pires Coelho.

Trona: 7" B. C, Policia do R.o
Grande do Sul. um batalhão; 9" R.
I. dois batalhões; Batalhão Pátrio-

tico do Paraná e Fccça Publica ile
São Paulo, um batalhão;

b) 2" Destacamento (1* Região Mi-
ütar) — Commandante, coronel Jc:c
Sotero cie Menezes.

Tropa- Io R. I., um batalhão, 2'
R. 1.. um batalhão; 3" R. I., um ba-
talhão. companhia de administração
1" B E. (como infantaria), compa-
nhia de carros de combate (como
infantaria) e l" grupo de artilham
de montanha, uma bateria.

c) 3" destacamento (artilharia dt
1" R M.) Commandante; tenenit
coronel Oiyntho de Mesquita Vas-
coiicellos 1" R. A. M. um grupo, r
G. A. P'.

d) 4» destacamento: Policia Mimai
do D. Federal. Commàndanta, teiíen.
te coronel Antônio Barbosa da Pai
xão.

Tropa: 1" e 4" batalhões, compa-
nhia de metralhadoras, companhia de
bombeiros c regimentto de cavallarla
(dous esquadrões).

e) 5° destacamento (cavallaria da
P região Militar). Conamandnnte
José Maria Franco Ferreira.

Tropa: 1" Regimento Divisionaric
e 5» Regimento Independente.

Dando uma nota inédita formou o
Batalhão Feminino "João Pessoa".
O GENERAL FIRIMNO BORBA AS-

SUiME O COMMAN 1)0
A's 8 1,2 horas, o sr. general Kit-

miiio Borba, chefe do 1" Região Ml-
lltar, assumiu o comniando das for.

mesmas em ro-
as continências da

„ ças, passando as
V trtèfa vnnnlionnH..

COMO GERALDO ROCHA FALAVA EM 1926 - PARA 
glgMMiriTci rn<iTA irun AI fêFRTO E OUTROS HERO ES DA REvüLU^AU-lham,

W$Si$MêÍMffiffim BAPTISTA LüZARDQ ERA UM ME -
RO MEDICO DA ROÇA, SECRETARIO DE TROPEIRO-NILO PECANHA, ERA

ADHESISTA — UMA CARTA HISTÓRICA 

Geraldo Rocha

O sr. Geraldo Rocha quer, por to-
dos as modos, provar que nunca
poinbafcsu os actuaes revolucionários.
Vendo a revolução triumphante e
todas as suas patifarias prestes a
serem esclarecMas o "caboclo dyna-
mo" correu para Minas, lenço en-
carnado ao pescoço, para hypothe.
car solidariedade aos homens de
brio que não foram corrompidos pelo
seu dinheiro e pelas suas lábias.
Abusando da benevolência dlspen-
sada aos presos políticos o canga,
ceiro destemlio, quo só falava em
cortar a cabeça dos revolucionários,
está escrevendo o seu depoimento,
cynica e deslavadamente, como se os

revolucionários de 22 tivessem ¦ me-
moria fraca e fossem sufficiente-
mente sem vergonha para acceitar
or- seus rapa-pés,

Geraldo Rocha disse na "A Noi-
te" de 13 do corrente o seguinte:

"Inventou-so que eu havia offe.
recido um prêmio de 500 contos pela
cabeça de Luiz Carlos Prestes, e.
illudido em sua boa fé, o sr. Ba-
ptista LUzardo chegou a repetir essa
invenção na Câmara, dando log*ar a
üma contestação enérgica de minha
parte. O facto, em si, é o seguinte:

— Prolongando-se a luta contra
Prestes, perseguido, apenas, pelos
chefes sertanejos da Bahia, do Pi-
auhy, e do Ceará, ficou combinado,
com 

"o 
intuito de augmentar o inte-

resse dos -perseguidores, o estabeleci,
mento de um prêmio de 500 contos
de réis, ao grupo que conseguisse
dominar a revolução."

Quem lê esse trecho da narração
dynamica do caboclo, pensa que elle
fez uma "contestação enérgica", do
facto.

Sabem, porém, o que fez elle?
Publicou esta carta, em 1926:
"Carta aberta ao deputado sr.

Baptista Luzardo:
Nos discursos de hontem e ante-

hontem faz-me v. excia. as seguin-
tes accttsações: |

1 " Ter eu tomado parte na cam-1
panha da Reaeção Republicana e
abandonado meus coroManhoiros da
véspera, para me constituir uvi ler-
renho adversário dos mesmos;

2." Ter promettido prêmio pe-
cuniario para incentivar a perse-
guiçáo aos rebeldes;

3." Ter utilisaio criminosos que
deviam estar na exovia, como cie-
mentos e susteiitaculo da legalidade.

Quanto ao primeiro ponto v. ex.
não refleetiu quando lançou a accusa-
ção.

E' facto que, por solidariedade com
cs meus amigos da Bahia, que sus-
tentaram a candidatura Seabra, á vi-
ce-presidencia da Republica, me en-
contrej na mesma corrente chefiada
pelo dr. Nilo Peçanha. Estive com
essa corrente até o momento do reco-
nhecimento presidencial, até o mo-
mento em que o próprio dr. Nilo Pc.
çanhra considerou finda a campanha
e procurou amparar os seus amigos
do Estado do Rio. escolhendo um can-
didato á presidência daquelle Estado,
o qual facilmente se reconciliasse com
seu antagonlsta do Cattete. Foi so

nesse instante que me afastei da Rea-
cção Republicana.

Nunca temei parte em conspiração
nenhuma. E tanto isso c verdade que,
apezar des ingentes esforços / do sr.
Epitacio Pessoa, meu inimigo pessoal,
então na presidência da Republica,
não poude o meu nome ser citado em
qualquer inquérito.

O movimento de 5 de Jujho de 1922
foi feito com inteira ignorância mi-
nha e de quasi todos os companhei-
ros da campanha reaccionaria. Vi-
ctorieso aquelle movimento, Seabra
seria deposto na Bahia.

Era, portanto, um movimento con-
trario aos meus amigos. E delle só
vim a ter conhecimento no dia 7, de-
pois de fracassado. Eu estava ausente
desta capital. V. ex. não teve em po-
litica, procedimento igual ao meu.

Obscuro medico da rçça secretario
do trepeiro Honorio de Lemes, por
obra e graça exclusivas do presidente
Arthur Bernardes, foi v. ex. guinda-
do á alta irivéstidurá de representai!-
te do Rio Grande na Câmara Federal.
Bernardista vermelho, v. ex. se con.
servou durante o levante da Capital
de S. Paulo e comportou-se como tal

vista, recebenudo
pragmática.
O PRESIDENTE GETULIO VARGAS

PASSA REVISTA
A's 10 horas, o presidenta Getulio

Vargas, acompanhado do.~ ministro;
da Guerra e da Marinha e do chefe
da sua Casa Militar, deixou o Pala-
cio do Cattete, passando as forças
em revista e recebendo as continen-
cias a que têm direito os chefes da
Nação.

A' sua chegada uma bateria do V
Regimento de Artilharia Montada.
collocada na Avenida Meira Mar deu

j as salvas regulamentarcs.
Um esquadrão cie cavallaria da

Escola Militar escoltou o carro d>;
chefe do governo aia ida e no re.
gresso.
NO CORETO ARMADO NA AVENI-

DA BEIRA-MAR
Após a revista, o presidente do Go-

verno Provisório dirigiu-se para o
coreto armado na Avenida Beira.
Mar. em frente ao Casino, onde foi
recebido pelos membros do Corpo
Diplomático, ministros cie Estado, ge-
neraes, almirantes e officiaes de to-
das as patentes do Exercito c da
Armada.
AS FORÇAS DESFILAM EM CON-

T1NENCLV
A seguir as forças desfilaram cnl

continência ao presidente do Gover-
no Provisório.

O povo applaudiu enthusiasUca-
mente todas as forças que desfila-
ram.
O PRESIDENTE DEIXA O COKE10

Terminado o ctasíile o presidente
Getulio Vargas é cumprimentado P?-
Ias pessoas presentes, e acominnna-
do do ministro-da Guerra e rioCl;
fe e su-b-chefe. da sua casa mima.,

deixa; o coi-eto,' dirigindo-se para
Palácio do Cattete. ,

Nessa oceasião, o presidente w"
lio Vargas é mais uma vez alvo
estrondosa manifestação popuiai,

(Continua na seguinte) (Continua na pagina segninWpagina~~ ~ " ao sr. JoSio PrestesO famoso "manifesto dos intellectuaes
O candidato do Cattete á suecéssão do sr. Washington era para os eméritos cavadores que
sabujice "um dos intellectuaes de maior projecção sociológica no Brasil", "um legitimo expo<'jssassíjissx ssrjsrf?gis& a=íK.ffir?. sâSF^SÇwslSâafHâ&í
ta capital, logo que veio. a ;lume o sas, nos vem sendo pedido. em que os v^8mdLÍn^ffiSSlM Bi Sa^e a utilidade cy- ellas estabelecem para eleger o ir

Entro as divers&s manifestações
de sabugismo que se registraram nes.
ta capital, logo que veio a lume o
caso da suecetsão presidencial, nen-
liümá causou maior repulsa, pela
ausência absoluta de qualquer cir-
oumstanoia que a justiiicasas do
que o famoso "manifesto dos intelle-
ctuaes" ao sr. Jullo Prestes.

Como "intellectual", o bisonho pu-
plllo d0 sr. Washington Luis nunca
passou do vôo gallináceo dos celebres
versos á D. Perpetua.

Só mesmo, pois, um cumulo de
engrossamento, um requinte obsceno
de bajulação e subserviência poderia
ter dictado tão imprópria e extempo.
ranea manifestação.

Satisfazemos, hoje, á curiosidade
de centenas de leitores, reproduziu-

do-o na integra, como, desde os pri
meiros dias da actual ordem de coi
sas, nos vem sendo pedido.

Eíl-o, tal qual foi pubUcado
n'"0 Paiz"' de 5 de Setembro cie
1929:"Pela primeira vez, depois da ag-i-
tação nacional pela Independência, a
intelectualidade do Brasil se une pe
Ia força de uma colaesão singular de
idéas generosas e bellas.

Este rápido movimento de agglotl-
nação dos espirites novos, uma vez
verificado, impôz-nos o dever de dar
uma expressão própria — e estu ex.
pressão é o organismo que ora nasce
com a designação de Acção Intelle-
ctual Brasileira. Sati nome a revela:
cio jntsiléotüães, quasi sempre dis-
persos, que encontram neste momen-

to áureo de auspiciosa harmonia pa
ro vinculor.se numa laboriosa acção
em que os valores da intelligencla
da cultura possam ser trabalhados
no sentido do desenvolvimento da
mentalidade do Bmsil.

A mentalidade do Brasil 6 a sua
mslhor reserva de energia. E' por
ella que a nossa Pátria poderá cul-
minar na literatura e nas outras ar-
tes maiores, fonte de renovação da
vida espiritual, expansão dyn&mlca
que leva o homem a realisar todas
as suas aspirações de aperfelçoamen-
to. Com ella caminharemos ao lado
das sclencias, expressão superior dos
conhecimentos humanos, sem a qual
as nações estacionam ro emprrismo
e retrogradam. E' ella que dirá ao
Brasil a palavra mágica que o revele

a si mesmo, illumlnando-llie o sce
narlo tntrospectivo onde refulgem as
fabulosas riquezas de seu solo de
privilegio, cxalta-se a utilidade cy
eloplea dos seus rios immensos como
os mares, elevam-se as.altas monta,
nhas pejadas de gemmas, de mine-
rios, dessnha..se esse estupendo ta-
pete geométrico de suas culturas
agrárias, estendem-se os seus_incom-
mensuráveis campos de crisção, tre-
pidam as suas magníficas cidades
agitadas de alegre e esplendida eclo-
são do trabalho, do commercio e das
industrias.

A Acção Intellectual Brasileira, sem
preoecupação partidária — antes
exultando ás circumstancias que
surpreenderam a existência de duas
correntes políticas nu momento que

expoen
passa — mas, collimando, sim, a
prosperidade do Brasil, não poderia
ser indlfferente á competição que
ellas estabelecem para eleger o mais
digno e o mais apto a fazer a feli-
cidade de todos. D0 exame lúcido
das personalidades em jogo, a Acção
Intellectual Brasileira chegou pro-
fundamente a concluir pelo reconhe-
cimento' de qualidades cxcelsas na-
quelle que três Estados da Federação,
n0 exercício de um legitimo dheito,
proclamaram seu candidato á supre,
ma magistratura do paiz. Mas, con-
cluiu também que, sobre essas qua-
lidades .outras mais illustrcs devem
ser reconhecidas aquelle outro ání
torno de quem se reúne confiante a
maioria da Nação, aquelle que pelo
íulgor de sua ágil intelligencla, pela

screveram esta peça de bombástica
te da geração nova de nossa Pátria •
selecção de sua cultura constantemen-
te aprimorada.pelo metálico arcabouço
de seu caracter e por seus actos, já
st> revela um construetor eminente-
mente feliz e avisado dessa prosperi-
dade nacional que é o sonho bom
de todos os brasileirso.

Como intellectuaes .seria impossi-
vel sopitar um ardente desejo de to-
marmos a nos uma parcella de acção
nesse movimento civico que vae con-
duzindo ao posto supremo, um dos
intellectuaes de maior projecção so-

I ciologica do Brasil — o dr. Júlio
Prestes de Albuquerque. A Acção
Intellectual Brasileira não pode dei-
xar do ver no dr. Júlio Prestes de
Albuquerque um legitimo expoente da
geração nova de nossa Pátria, aquelle1 que elevará o conceito do Brasil, am-

parando a litteratura. as artef '• <
sciencias, revelando as possitm'"-
infindáveis desta terra moça. a
lerando o trafego das ideas e "
utilidades, renovando valores,"1»
respeitando a tradição, fazendo am-v
o trabalho pelo nobre exemplo --
trabalho, expressão de vida. Uai»1'
que. em qualquer estação da "'-^'V
dade, conduz o homem ao ai)C"
çoamento. ..,.•»

A Acção Intellectual Brasiie-'*'
como é lógico, desenvolvera ijt"
acção ampla, mas na sua Pr°y'l,.J
intellectual. em favor da candiaaw
do dr. Júlio Prestes de Albuquerque
á Presidência da Repumlica.

E' assim, quando pudesse ser P<s-

(Continua na ultima i)Mil!il
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O JornalM

süíoí! Braga
O ÓRGÃO OFFICIAL DE

MINAS DESAUTORIZOU
VÁRIOS TÓPICOS

HFLLO HORIZONTE, 14 -
e, iviCO ESPECIAL D'" A ES-'.'l-rHllA"' - A NOTA PUBU-

PADA HONTEM, PELO OR-
rJo'OPílOlAL DO ESTADO,
Sfsívjtorisando VÁRIOS
• mVlCOH DA ENTREVIbTA,
rÕNCEDlDA PELO SR. ODI-
,ON- DRAGA. AO "O JORNAL"
íínBRE \ REVOLUÇÃO EM
MIÚAS CAUSOU, COMO ERA
NATURAL, GRANDE ESTRA-
NHEZA AQUI, EM TODOS OS

Õ BátalliâiFgminind João Pessoa nesta capital
AS ESTRONDOSAS 
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riRCULOS SOCIAES E POLI
TICOS COMO A NOTA DE

ABASSE QUE O SECRETA
IRIARio'"" DO" INTERIOR

.PHFSENTAR UM RELATÓRIO
SOBRE TODO O MOVIMENTO,
a IMPRENSA PROCUROU OU-' 
vip O SR. CHRISTIANO MA-
OHADÒ, TITULAR DA PASTA,
QUE REAFFIRMOU AOS JOR-
KALISTAS, QUE O GOVERNO
MINEIRO. DE PACTO, NAO
ESTA1 DE ACCORDO COM O
QUE DISSE O SR. ODILON
BRAGA, EM CERTAS PASSA-
OENS DA. SUA ENTREVISTA.
ècCRESCENTOU O SR. CHRIS-
TIANO MACHADO, QUE TAL
FACTO NAO SIGNIFICAVA
UMA DIMINUIÇÃO, OU QUE
AFHÍCTE O PRESTIGIO DO
ENTREVISTADO. E N TENDEU
DE FAZER A PUBLICAÇÃO DA
NOTA. AFIM DE QUE NAO SE
EUPPONHA QUE AS DECLA-
RACOES CITADAS TENHAM A
FORÇA E A AUTORIDADE DE
UMA AFFTRMÃTTVA GOVER-
NAMENTAL. O SR. ODILON
BRAGA. CONTINUA A GOSAR
DA CONFIANÇA DO GOVER-
NO <?UE AVALIA O SEU JUS-
TO VALOR PELOS MAGNIFI-
COS SERVIÇOS PRFSTADOS
POR ET..LE A' REVOLTTOSO. O
SR OHR.IRTIÂNO MACWADO,
CONCTiTnNrío ornq PíPTriAf
PALAVRAS FVTKSV (MTW NATi-\
TFPTA RnOC'^1^0 RF O OP-
n.jn DC prc^-coirc- no F8-
T-^nO. TVA-nvpp.TTriAivrP.WTÜ.

PTO A FNTO.wyiST* TIANDO
ipoTM ott^wo OFFTOTATi A
mV.«MA QÍTnS TVsrvTTO.TA FTAR
(•T->tnT.TT,c">'':"'irr,E flO»'" °AR-
TV HTPTOR,Tn\ E NOTICIOSA
DF QUALQUER OUTRO JOR-
NAL.

A ESQUERDA
EXPEDIENTE

- es- t
Hi!iliH-(>:io o Ailmiillsti .ição -

Ouvlilm IS7-IK».
l.ndoiBiMi li-li-Kiuiilnch

UjUERDA,
'Htesoiu-eiro:

FRANCISCO BARCELLOS
MACHADO
Telephonés:

Direcção 4-BSÍÜ
Secretario 4.5341
KcrtacQtio 4-5ÍJ*!
Gerencia 4-««8
1'ubHcidadc 4-3703

ASSIGNATURAS
PA1M O BRASIL

Ai.n.»  ailiiuüi)
Semestre  «»$««»

PARA O ESTRANGEIRO
Semestre .. ,.  iíõ*J»UU

Numero avulso: Capital. Nlcthu-
roy c Interior: lllll réis.

Toda a correspondência com.
meicia) «leve ser endereçada »
c;crcii<'lii

Sueouisal cm Nlóttacioy:
RUA CONCEIÇÃO, 58 (sobrado)

TciePli. ol4fl
A ESQUERDA tem como único

cobrador nesta praça, o ». Carlos
Bustos, que possue. alem das ore-
denclacs. desta folha, carteira «le
identidade.

Dr. Severino Lessa

lllp"
Aspecto do salilo dó chá, da Casa Paschoal, hontem, por oceasião dn chá ufferccvdb ipòr

to as setenta e cinco legionarias mi-
neiras a sua commandante dra. Elvira
Kcmel, a grande decoradora brasilei-
ra Iracema Lopes, a escriptora Sylvia
Eeraphim a sra. Wanda Musso, os
nessos redaetores Marcial Dias Pe

cslc jornal ao lluiullião Joiio Pessoa

A permanência do Batalhão Femi-
nino João Pessoa, nesta capital, tem
mor.opclisado todas as attenções do
povo carioca, que não se cança de
admirar e applaudir as valorosas le-
gienarias mineiras.

E este jornal, que sempre íoi, e
continuará a ser, o interprete fiel da
nossa população não podia, em r.bso-
luto, deixar de prestar as heróicas
revolucionárias do grande Estado
Central as homenagens mais since-
ras e significativas, a que fazem jús
pelo seu ardor cívico e bravura pa-
triotica.

Assim, destacamos um dos nossos
redaetores para ficar junto ao Bata-
lhão e hontem lhe offèrèoémçs u:n
chá na Confeitaria Paschoal, que
constituiu um verdadeiro sucoesso,

transcorrendo sob as mais effusivas
expansões de estima e cordialidade.

Hoje, o ultimo dia que deverão pas-
sar no Rio, ainda A ESQUERDA
acompanha os passos das nossas bra.
vas patrícias, 

"cereando-as 
do maxi

mo conforto 
' 

e 
~ 

proporcionando-lhcs | qüeno, Zolachio Diniz, Amorim Net
tudo o que do seu esforço possa con- I to Álvaro
tiibuir para tolnar mais agradável ti Alves.

Pinto e o sr. Enstachlo

sua estadia ná capital federal.
O chá que A 3SQUERDA e "A Ba.

talha" ofíereceruci ás senhoras - e se-
nhoritas do Batalhão Feminino João
Pessoa, como justa homenagem á mu-
liier mineira, constituiu um aconteci-
mento inédito na vida da nossa ca-
pitai.

Na? diversas meias da Confeitaria
Paschoal, lindamente ornamentadas
com flores uàtüráes, tiveram assen-

A reunião transcorreu entre expaii-
soes de viva cordialidade, num am.
biente de franca amizade.

Durante o chá, as senhoritas do
Batalhão João Pessoa, se entregaram
a. uma convei-sação continua e in-
teressante, referindo episódios da
campanha e contando íactos curió-
sos da iuta nas Alterosas.OS DISCURSOS

Em nome desta, folha, falou o sr.

Eustachio Alves, ofíerecendo o chá
ás homenageadas e salientando o
brilhante papel de Minas na Revo-
lução.

A seguir, usou à-.i palavra a dra.
Elvira Komal, que pronunciou o ra- i
pido e brilhante improviso, expon- |
do a efficiente actuaçâo da.s suas
tropas durante o movimento revo-
lucionario.

Salientou que a acção do "João
Pessoa" não so ia extinguir agora,
após o triumpho dia Revolução, mas,
redobrar de ardor, afim de realizar
a grande obra da consolidação da
paz.

Só então, aecentuou, ensarilhariam
armas, para iniciar uma nova luta,
pela qual a oradora vem se batendo
lia vários annos.

O Batalhão irá se transformar nu-
ma formidável organização feminina,
com o intuito da trabalhar em prol
das reivindicações das liberdades da
mulher cm nosso paiz.

E concluiu o seu bollissimo discur-
s,i cem um viva n Minas Gerase e
um outro ao Brasil unido, forte e
redimido .

Palmas calorosas abafaram as suas
ultimas palavras.

O Batalhão entoou, após, o seu
Hymno e o -Hymno a João Pessoa".

Em seguida, as valorosas mineiras
deixaram a cenfeitaria, sab estron-
dosas acclamações do pvoo, e desfi-
laram pelas ruas da cidade, debaixo
dos ápplàusós e flores da nossa po-
pulação.

0 AUTO COLHEU-A NA
CALÇADA

A victima, gravemente feri-

da, foi internada no H. P. S.
Na rua Dias da Cruz., em írente a

nela do Correio, «^V^A6.1
desastre de tustebmanhã um

conseqüências. 13211
á um

CYN ICO !

Õ automóvel de praça n.
correndo á grande velocidade,
desvio da direcção, procipitou-se so-
bre a calçada e colheu a joven
Iracema Neves de Souza, de 18. an-
nes de idade. .

Vendo as conseqüências de sua
Inhabílidade. o motorista abandonou
o carro e evadiu-se.

A Assistência, avisada, fez remover
<m ambulância; para o Posto do
Meyer a victima, que apresentava
graves ferimentos pelo corpo.

Atjós medicaria, a pobre moça,
que'estava em estado de '-snooK
foi internada no Hospital de From-
pto Soccorro. em estado gravíssimo

A policia do 19-" districto, na pes-
foa do commissario Nelson, esteve
no local, tomando providencias.

íiii «inalo»
li Ia iilli
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0 VÔO DAS ESQUADRILHAS

Foi realmente brilhante a collabo-
ração da Escola de Aviação Militar
nos festejos commemorativos do an-
nlversario da pròclamção da Repu-
blica.

Voaram três csquadiilhos de aviões
denominadas Parahyba do Norte,
symbollzando os Estados do norte:
Minas Geraes. representando Os Es-
tados do centro; e Rio Grande do
Sul, simbolizando os Estados do sul.
Cada avião representava um Estado
«a Federação.

A prlmeit-à esquadrilha era conti-
tuida por sete aviões Horane 147, da
esquadrilha de Treinamento; a se-
suncia por sete aviões Potez 33 (da
esquadrilhas mixtas); e a terceira pov
¦'ete aviões Potez 25 T O. E. da es-
Quadrilha mista.

, Commandou o grupo de esquadri-
lhas o major aviador Sylviuo Elvidio
Bezerra Cavalcante em avião n. 1 da
-* esquadrilha.

Durante o desfile as esquadrilhas
u*.ram ss mais lindas evoluções so-
^'P as forças.
¦AS COMMEMORAÇÕES FEITAS
JUNTO A' ESTATUA DE BENJAM1N

CONSTANT
Em homenagem á memória <1o

Brande vulto da Republica que foi
oenjamln Constant, realizaram-ss
Jtuito á sua estatua na praça da
««publica, varias commemorações.«tiveram presentes varias persoriali-Mdes de destaque do movimento re-l;olucionario e grande massa popular.

. f-ssas commemorações tiveram üii-cio iog0 ás 9 lioras, começando pelaiprmatura de uma guarda de honra«pmpóstã de forças do Exercito e da
policia do Rio Grande do Sul,-tompanhadas das respectivas bandas

|c musica., a seguir- foram deposita-
no monumento varias coroas eramos

GUVilLs
Ws o povo sit" em süf-ncio

Pmaimehte,

de flores naturaes.
o toque do clarim

Depois,
c logc

conservou um mlnu-
em recolhimento,

as bandas militares
"'am a Marselheza o o Hymno

¦acionai Brasileiro, que foi acompa-:,"«do pela multidão.
O POLICIAMENTO

,0 poliNciamentò foi dividido em va.
['•os sectores e correu na mais abso-
'"'« ordem; sob ai direcção do sr.

• Baptista Luzardo.
¦O SERVIÇO DE VEHICULOSO.serviço organisado pela Inspe-

a ds yehiqulos também foi exe.
,(b ESin atropslo algum para'íatego;

(Continuação da 1' pagina)
até que se deu a sublevação de parte
da Marinha de Guerra. Ahi desper-
taram seus ideaes ttodos julgaram o
governo perdido) e v. ex. se trans-
formou ímmediata mente de um corre,
liglonario ate então disposto a dar o
seu sangue pela consolidação do regi-
me, em conspirador e dynamiteiro
surprehendido pela policia, conspira-
dor e dynamiteiro acobertado por im- i
munidades outorgadas por um man- i
dato que lhe havia presenteado a pes. ¦
soa contra cuja vida v. ex. conspl- '

rava.
Passsmos ao segundo ponto.
V. ex. aceusou os meus conterra.

neos c amigos do sertão da Bahia de
mercenários e crivou-os ¦ dos mais ne-
gros qualificativos.

Esse Horacio de Mattos, esse Abilio
Wolney, esse José Honorlo Granja
são aquelles mesmos que v. ex. no
Uruguay, em entrevistas aos jornaes,
se vangloriava de estar a seu lado
para conflagrar a Bahia. São aquel-
les mesmos cuja adhesão e cujo au-
xilio, o capitão Prestes correu do Pa
raguay nos sertões de Goyaz e Bahia,
na esperança de conquistar.

Como, porém, deram elles ouvidos
ao meu appello, correndo a bala os
"seus heróes", são mercenários, são
bandidos.

Abilio Wolney, jornalista em Goyaz,
leader do Congresso Estadual, depu-
tado federal, eleito por dois parti-
des, viu seu pae, o vulto mais repre-
sontativo do norte.de Goyaz, assassi-
nado pela policia goyana. Nove de
seus parentes, entre os quaes irmãos
menores, sobrinhos, cunhados, foram
sangrados, no tronco, pela policia.

Esse crime, que encheu de horror
o paiz inteiro, ern o sufficiente para
fazer aualouer homem perder a ca-
beca. E veja v. ex. até onde vão bs
sentimentos humanitários de Abilio
Wolney. Auxiliado por amiços, ata-
ca S. José do Duro para salvar os
sobreviventes de sua familia. que es-
távam nas mãos das inimlcròs; a
villa cercada: a tiolicia dréntnada e,
na hera da vindicta. Abilio abre ò
sector a seu cargo e deixa que os
inimigos fujam.

Os criminosos são condemn.ados á
pena máxima no governo do sr. Al-
ves do Castro e denois indultados
pelo sen suecessor. E o "bandido"
Abilio Wolnev foi processado!

José Honorio Granja é actor de
uma dus muitas lutes de familia.que,
desgraçadamente, aindfl. ensfncruen-
tam os sertões do nordeste. Bandido
ou chefo influente, conforme os ven-
tos noliticos que sonram no Piauhv.
Está ligado a uma das princioaes fa-
milias do Estado, é fazendeiro em
Paranaguá e se ousixa também de
vultosos saaues praticados nas suas
propriedades.

V. ex. não foi também feliz quan-
do se referiu á nu<"-stão de dinheiro.

Os "mercenários", meus ,'amigos,
se batem, na opinião de v. éx., na
illusoria esperança de receber, um
prr.mio.

Seu chefe, Honorlo Lemos; foi
mais pratico. Qüàhdo se deu o le-
vahte de S. Paulo, correu a se offere-
cer ao presidente da Reunblica. e ao
ministro da Guerra oara combater
ao lado da legalidade.

Como homem pratico, que é. rece-
beu logo uma somma para alliciar
homens. O resultado tedo o mundo
conhece e o marechal Setembrmo
melhor do que ninguém. Honorlo |
embolsou o dinheiro e traiu a fé ju-
rada, «assando a combater nas hos-
te» adversas.

E, ná opinião de v. ex., o troueiro
Hcnorio de Lemes é o general Hono-
rio de Lemes, seu chefe, seu idolo" o
seu heróe.

Zéca Net to, conhecl-o no palácio
do Cattete. nos dias nesrros da re-
volte de S. Paulo, hvpòthésando .ao
presidente da Rêwubllcn. sob pela.

¦> vra cie honri. o sen anoto inçpndi-
cional e ofíerecendo seus serviços

de guerrilheiro. Partiu daqui com
Seu chefe, Honorio Letnes, foi

para o Uruguay preparar a invasão
do Rio Grande do Sul, ao lado dos
rebeldes. Antes de chegar ao Cat-
tete já havia conspirado . com João
Francisco e outros chefes revoltosos
de S. Paulo.

Bem vê v. exa. que o obscuro ser;
tanejo bania,™ é mais honesto, e
mais leal, é mais digno, e mais sim-
cero do que os chefes de que v. exa.
tanto se ufana.

Quanto ao telegramma, sr dr. Lu-
zardo ofíerecendo um prêmio a quem
acabasse com a revolução, devo dizer
_ ASSUMO ABSOLUTA, COMPLE-
TA E EXCLUSIVA RESPONSABILI-
DADE, E, se pudesse avaliar a mvo-
lução soffrida pelos seus correliglona.
rios a ponto de se colloeavem em ni-
vei 

'inferior 
aos peores salteadores, se

pudesse prever as scenas de latrocínio,
degolamento. violência contra a hon-
ra das famílias que elles iriam prati-
cer em minha terra, não trepidaria
um instante em pôr-lhes a cabeça a
prêmio, tratando-os como merecem.

Devo mesmo confessar que tenho
pena mesmo nemorso, de não me ha-
ver ocoorrido á lembrança ora sugge-
rida por v. exa. de i»r.lhes a cabe-
ra, a prêmio. Se assim o fizesse tal-
vez, nesse momento, o meu paiz estt-
vesss livre desse flagello que assola os
nossos sertões, porque o bando sinis-
tro cujo único,objectivo é "encher o
ponclie". teria com o fito do prêmio
se destruído entre si. Seria, talvez
a única maneira de terminar essa
trágica comedia,. visito que elles sao
covardes e fogem da lula, por mais

A segunda Repub! ca
(Continuação |

DR. JOSÉ DE ALBUQtliRQÜE
Diagnostico cansa! e tratamento da

IMPOTÊNCIA SUSTA" $
1 ás 6. . ' 

Associação da Imprensa
Brasileira e os jornass

suspensos
Recebemos a seguinte nota :
"A Associação da Imprensa Bra-

sllelra exprime aos redaetores, re-
porters, revlsores, operários e demais
elementos empregados nos jornaes
suspensos, em conseqüência do mo-
vimento revolucionário de 24 de ou-

semr°quPeaTss^^ "o poder r e üistitue, realmente, a Segunda Ee
cto traduza ouoio á, orientação noli-
tica que aquelles jornaes vinham de.
fendendo e, ao mesmo tempo.offere-
ce os seus serviços jurídicos aos que
delles necessitarem, para a reivindi-
cação de direitos, no tocante a or-' 
denados e salários não poros. —Pela
directoria, Amitear Cardoni, 1" se.
cretario."

tamonte alheio ás restricções que lhe fixassem os men-
tores ao cumprimento do legado.

Mati quam S9 encontra, hoje, no Cattete, é o sr. Ge-
túlio Vargas. Não é mais, simplesmente, o candidato da
Alliança Liberal. E' o generalissimo de todos os exer-
citos revolucionários.

Não ha como sair, portanto, do dilemma. Ou o Go-
verno Provisório, a que ?.. ex- tão dignammte preside,
cumpre á risca o programma da Revolução, que o invés-

pubMca - ou não o cumpre, e, nesse caso, fará com que
a Revolução deixe o papel, em que hoje se compraz, de
mera expectadora dos acontecimentos, para assumir-
lhes, novamente, e tantas vezes quanto se façam n3ces-
sarias, a orientação e a iniciativa.

0 fallecimento ante-hontem,
dese illustre medico patricio

Falleceu ante-hontem nesta capitai,
em meio da consternação de quantos
o conheciam, o illustre medico flumi-
nense dr. Severino Lessa. que desfru-
clava de merecido conceito nos clr-
òtllòs sclentificos.

O extineto era natural da cidade de
Campos e formou-se em medicina no
Rio. Empreendeu, após sua Cormatu-
ra, uma longa viagem de estudos e
observação á Europa, regressando
para exercer a medicina cm sua ei-
dade natal.

Mais tarde, per seus méritos In-
centestaveis. foi nomeado director da
Hygierié do Estado do Rio, fazendo.
se industrial em seguida.

Seus principaes e mais notáveis
trabalhos são:

These' inaugural sobre "Abasteci-
mento d'agua na cidade de Cmpos" e
cs estudos sobre "O problema d-> ai-
coolismo no Brasil", em que estudou
de um modo experimental a solução
brasileira do combate áquCle flagello
social.

O projecto apresentado ültimámén-
te pela commissão especial da ex-Ca-
mara dos Deputados, contem nes seus
23 artigos, 17 que são os essenciaes do
seu antl-projecto para solução do ai-
ludido problema do alcoolismo.

Ha mais de dez annos o dr. Seve.
rino Lessa empregou o álcool como
combustível para os motores de auto-
movei, mostrando que o remédio da
crise econômica das zonas assuoarei-
ras do Braisl. estava na applicação
do álcool como suecedoneo da gazoli-
na.

O dr. Severino Lessa desapparecc
aos 40 annos de idade, em plena acti.
vidade, actividade que produziria sem
duvida, ainda valiosos subsídios para
solução dos problemas nacionaes.

•nslgnifícante que. seja o inimigo a
lhes offereeer- resistência.

Pará tcowar mais saliente o para-
lello entre os seus e' os meus amigos,
piirmitta v. exa. que cite apenas dois
factes. ' ¦ ¦¦ /' .

Na recente luta política de Lençóes
Horacio'Mattos,' depois de ter batido
numerosa força policial, ficou senhoi
da cidade. Quatro de seus homens sa>
quearam uma casa commercial. Ho-
racio, conhecedor do caso, mandou
fuzllal-os, deixando os cadáveres nac
estradas que dão accesso á cidade
para-escarmento da sua tropa.

O capitão Prestes, chega ao logar
denominado Maxixe; no município
de Chiqüe-Chlque. Corre as casas,
arromba as malas, rasga travesseiros
e colchões, na costumada busca do
dinheiro.

Um leviano denuncia-lhe que Mar-
tiniano Espana, fazendeiro da loca.
lidado., possuia 14:500$ de uma par-
tida de gado que vendera dias an-
tes. Espana é preso, mas náo con-
fessa. Prestes manda ostaqueal-o.
E. quando o infeliz está quasi ago-
nisante, um dos vaqueiros vem dizer
ao chefe revoltoso o logar exacto em
que o dinheiro estava escondido. E,
só depois de arrecadar a somima,
Prestes manda suspender a tor-
tura.

E' dessa ordem o seu herde!
Se nao tivesse uma voz no Con-

gresso, é o rotulo espectaculoso de
revolucionário, seria . um salteador.-

Era o que tinha a dizer a v. excia.
Rio do Janeiro, 26 de Agosto de

1926 (a) Geraldo Rocha".
Conforme se verifica da lenga-

lenga acima, Geraldo, quo nunca
pensou na hypothese de Baptista
Luzardo ser chefo de policia, cha-
mou-o " medico da roça ", secre-
tario do patife, companheiro e de.
fensor de- salteadores e assassinos.
Está escripto por elle. Os salteado

A CIDADANIA RACIAL
MÉXICO, 14 (S. I. E.) — O pre-

sidente da Republica mostrou-se re-
centemente partidário de que se es-
tabeleça a cidadania continental
proposta, faz algum tempo, ante as
Canwms do paiz, ampliando-a até
abranger a Hespanha e a trabalhar
para jiue chegue a ser approvada, co-
mo o mais seguro passo em firme
para a solidariedade ibero-ameri-
cana.
Este foi o assumpto principal trata-
do pelo sr. Ortiz Rubio, com o gene-
rol José Mlllan Astray, durante a
entrevista que aquelle elevado func-
clonario concedeu ao valente militar

¦ hespanhol, hospede de honra da Re-
publica.

Um novo serviço de vapo-
res no México

MÉXICO, 14 (B. I. E.) — O Mi-
nisterio da Industria, Commercio e
Trabalho communica que a North-
Amarican Trust, de Nova Orleans,
estabeleceu um novo serviço de va-
pores que escalarão nas portos de
Ifrogresso. Tampico, Laguna e Alva-
ro Obnegón, no caso de que as refe-
ridas cidades do littoral forneçam
carga sufficiente.

M»l<'|ii|>4>'|x|»«»«'i»>l"l«l«i"*"l">"*'>lH^»"*>,«H>H(,<

vê o quanto elle é cynico e sem ver.
gonha,; Vendo o movimento revolucionário
fracassado, não trepidou de atirar a
pecha- de. trôhesista a Nilo Peçanha,
calumniando no seu aranzel, publica-
do em pleno estádio de sitio, quando
a- censura não consentia. que o cha.
massom. ás contas, o chefe ao. qual
havia bajulado, para dizer ter-se
desligado da Reacção Republicana
porque elle procurava adherir!

Deshumano!
Um safado quando arca com as

conseqüências dá sua canalhice, ain-
da merece alguma consideração, po-
rém. quando elle procura justificar o
sua vilania, enlameando os homens
limpos, é sórdido!

Geraldo, de faoto, conspirou em 22.
São testemunhos da sua actuaçâo to.
dos os militares que estavam em con-
taoto com o saudoso Nilo Peçanha e
mais José Eduardo Macedo Soares
Carlos Eiras e Álvaro de Vasconcellos

Um ladrão audacioso
O investigador Francisco Mello,

da 4." delegacia auxiliar, hoje, pelas
primeiras horas da manhã, passan-
do na Avenida Mem de Sá, ouviu
gritos de soccorro que partiam de
uma Janella do sobrado do prédio
li. 206. onde reside d. Elvira Costa.
Aquelle investigador, penetrando na

casa, conseguiu prender o conheci-
do ladrão Manoel Doria, brasileiro
de 23 annos d- !{!~-,n e -^sidente á
iJrana da Republica n. .13.

Manoel, que teüctftã, estrangular
d. Elvira, foi levado á delegacia do
12." districto policial, onde o com-
missario dr. Ataliba Dias, o autuou
em flagrante.

Já é a 3." vez que o malandro é
preso por enteada em casa alheia.

0 povo mineiro recebe
com acclamações a visi-
ta do 11 Batalhão da For-

ça Publica paulista
BELLO HORIZONTE. 14 (Serviço

especial d'A ESQUERDA) — A
chegada, hoje, do primeiro batalhão
de infantaria de São Paulo a esta

capital, constituiu grande aconteci

res e assassinos defendidos por Lu.,
zardo eram apenas Luiz Carlos
Prestos. João Alberto, Juarez Tavo-
ra, Djalma Dutra, Miguel Costa e.
outros, que operaram no Norte.

Ali! se elle soubesse que esses"bandidos", "salteadores" e "estru-
paiíores" venceriam um dia e um
oia haviam de ju!gal-o? Como o"caboclo dynamo" havia de ele-
va'.-os ao? cornos da lua.

Mas, pelo que diz Geraldo, a gente

A escriptora D. Sylvia
Serafim, victima de um

, desastre
A escriptora d. Sylvia Seraphim,

nossa collaboradora, hoje, pela ma-
nhã foi victima de um desastre, fe-
lizmente sem graves conseqüências.

'Deploramos, sinceramente, o ac-
cidente de que foi victima a notável
e brilhante escriptora e redactora
deste jornal.

O auto om que viajava, alem da
joven senhora, sua progenitora, d.
Alzira Seraphim e uma domestica,
de nome Alice Sá Rego, foi de en-
contro a um bondo, resultando do
shoque, saírem ligeiramente feridas,
as passageiras daquelle vehiculo.

No Posto Central de Assistência,
foram prestados os necessários soe-
corros ás victimas, que depois de
medicadas se recolheram á sua re-
yldencia á rua Haddock Lobo. n.
252, 

'

Desastre em Juiz de Fora
Na oceasião em que procurava

transpor o leito da linha férrea, na
estação de Juiz de Fora, foi apa-
nhado por um trem de carga, quo
era comboiado pela locomotiva 302,
o auto-caminhão, licenciado sob o
numero 1342, tendo ficado feridos no
desastre o "chauffeur" e o seu aju-
dante.

Se os negócios de Geraldo Rocha
são verídicos como a terceira parte
de seu depoimento, pobres daquelles
personagens citados por elle.

Mas Geraldo não perde por espe-
rar. Os revolucionários têm vergonha
e não se esquecem das cousas como
elle pensa .As concessõs3 aladroadas
do Pa.raná já se foram. O resto tam.
bsrii ha de ir » então, veremos quem('¦ salteador, se as revolucionários de
22 ou se o "caboclo dynamo".

Falta agua ha dois dias, na
rua Senador Dantas

Moradores da rua Senador Dantas,
do trecho compreendido entre a rua
Evaristo da Veiga e Passeio Publico,
reclamam que ha dois dias lhes falta
agua em casa muito embora hajam
feito já reclamações ã Inspectoria

.respectiva.

mento apesar da noticia só ter sitio
conhecida pela manhã, por tele-
gramma dirigido pelo coronel ' João
Alberto ao presidente Olegario Ma-
ciei e embora o tempo estivesse chu-
voso a cidade sã alvoroçou para re-
ceber a valorosa Força Publica do
vizinho Estado.

O desembarque cias tropas estava:
marcado para ás nove. horas, não se
tendo verificado devido ao atrazo
dos trens. Foi annunciada a chega-
da, posteriormente, pára ás quatorze
horas. Entretanto, o primeiro espe-
ciai conduzindo parte do batalhão so
deu entrada na "gare" da Central
do Brasil ás dezoito horas e quarem-
ta minutos. O segundo especial che-
gou com a differença de dez mlnu-
tos. A recepção foi enthusiastica.
Enorme massa de povo enchia a
estação e as proximidades, acclaman.
do a Força Publica de São Paulo e
os proceres revolucionários. O sr.
presidente do Estado, secretários do
governo, Força Publica mineira, ba-
talhões patrióticos e a Legião Femi-
nina, fizeram-se representar. O des-
embarque foi feito na melhor ordem,

Os soldados paulistas tendo á fren-
! te a banda de musica desfilaram

garbosos,' recebendo durante todo o
trajecto muitos appalusos. A unida-
de é composta de doze officiaes e
quatrocentos e cincoenta e dois ho-
mens sob p eommando do major
Virgílio Ribeiro Santos.

As. tropas paulistas vêem . trazer ã
Minas, conforme manda dizer b co-
ronel João Alberto, a segurança e a
amizade de São Paulo como uma
obra de coiigraçamento social hoje
fortemente consolidada pela revolu.
ção victoriosa. Toda a imprensa en-
carece a significação da visita dos
bravos soldados paulistas que vêem
apertar as mãos dos seus collegas
mineiros. Amanhã, o batalhão for-
mará na pr.rada em homenagem á
data e irá cumprimentar o presiden-
te do Estado.

As tropa? paulistas estão alojadas
no quartel do 1" Batalhão da Policia,
Mineira,

Uma festa sympathica
que é uma demonstração

de solidariedade e de
auxilio

O apoio que a imprensa unanime-
mente vem dando á idéa de uma
grande testa, que seja um largo mo-
vimento de generosidade do povo ca-
rieca em favor dos trabalhadores des
jornaes que se encontram desempre-
gados em virtude do movimento ve-
volucionario, que. culminou com a vi-
ctoria dos que sonhavam com uma
Republica nova. liberta dos prejuízos
que envilleoeram a obra de 89. vae
indo vencedoramente para a frente.-

Já hontem um alto funccionario do
Lar Brasileiro, offerecia uma contri-
buição mensal de cem mil réis (100$')
em favor daquelles que, sem preoc-
cupações políticas, trabalharam no»
jornaes que o povo, no delírio da vi-
ctoria da causa do Brasil, reduziu a
escombros, e que por isso ficaram no
estado precário em que se encontram,
precisando do amparo genareso de
todos.

Está sendo organizada uma grande
commissão de jornalistas e de chronis-
tas sportlvos que tomarão a si a di-
recção da festa, que. com todo o es-
plendor, em breve, deverá ser reali-
zada com êxito retumbante.
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A eterna imprudência
Quando examinava, uma arma u-

fogo, voi victima pela detonação oa-
suai da mesma, o hespanhol Manoel
Nogueira Loureiro, de 22 annos de
idade, solteiro e residente á rua da
Quitanda, n. 153,

Manoel, que soffreu um ferimento
na mão direita, foi soccorrido pela
Assistência e medicado no Posto Cen
trai.

A Agencia Americana
deixou de existir

' :'i

As suas estações foram oc-
cupadas pelo governo

Communicam-nos do gabinete do
director dos Telegraphos:

O Governo Provisório da Republica,
tendo em vista a defesa dos interesses
nacionaes, resolveu lnterdictar e
oecupar todas as estações de serviço
da "Sociedade Anonyma Agencia
Americana", a qual, além de outras
faltas não tem recolhido aos cofrea
públicos as quotas dovidas e contra-
ctuaes do serviço radio telegraphlco
que explora, em face de concessõea
anteriormente obtidas.

As estações que lhe pertencem,
espalhadas pelo paiz, de Belém «
Porto Alegre, sâo em numero de de-
seseis, em pleno funecionamento. além.
do outras já projectadas e prestes a,
trabalhar.

O governo affirma que, em cases
semelhantes, não tolerará essa como
aualquer outra abusiva pratica, sen-
tindo-se para isso devidamente for-'
talecido pelos anseios e dlctnmés da
consciência nacional.

Foram assim e por isso desde hon-
tem ás 22 horas oecupadas é mtsrdl-
otadas as referidas estações do Be-,
lém a Porto Alegre,
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Uma festa em homena-
gem aos soldados

mineiros
Vem despertando o maior enthu-

slasmo a iniciativa dos mineiros rs
sldentcs nesta capital de promovo-
tom para amanhã, ás 10 o mela ho
ras no Campo do SanfAnna, uma
encantadora festa cm homenagem
aos bravos soMados du Minas Go-
raes.

A brilhante festividade constará
primeiro, do uma missa que será ce-
lebrada om um dos pavilhões da.
qucllo parque pelo Monsenhor Hen.
rique Magalhães, em suffragio das ai-
mas des soldados mineiros mortos
pela causa Revolução e, mais, duma
parte artística em que tomarão par-
te elementos do maior valor.

Os denodndos soldadas de Minas
serão saudados pela senhora Maria
Alexandra Guerra da Cunha.

Haverá finalmente, farta dLstrl
buição de'doces, flores c cigarros aos
homenageados.

BeienaêMüo um fios ármíes prece-
res da Revolução em Minas Geraes

-©<•>

COMO DECORREU 0 ALMOÇO, OFFERECID0 AO DR. DJALMA PINHEIRO CHA-
GAS NO RESTAURANTE DO JOCKEY CLUB
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W. Augusto Aceioly Carneiro

As letras juridicas se acham enn-
quecidas . de uma obra vedadelra-
mente, notável, na mais ampla ace-
pção do termo.

Está publicado, desde alguns dias,
"Os Penitenciários", volume que
encerra, na3 suas 372 paginas, todo
um precioso acorvo de conhecimen-
tos sobre a moderna sciencia panai.
Trabalho de profunda indagação
scientifíca, pode-se dizer, como já c
dissera o grande jurista dr. Pauio
M. de Lacerda, que, em nossa ün.
gua, nada foi publico até hoje, de
igual, de comparável.

Esse conceito avulta, cresce, na
razão directa do saber de quem o
emittiu.

Clovis Bevilacqua e Carvalho Mou
rão também tiveram enssjo de s
(manifestar sobre a obra do dr. Au-
gusto Aocioly Carneiro. Não se li-
mitou o joven e já consagrado cri-
minalista a observar e a meditar -
transpôz os limites da matéria, se-
gundo o eminente jurisconsulto eu-
Clovis Bevilacqua e "deu as suas psr-
guísições e criticas feição scieniii
ca, psychologica e social, de real In-
teresse".

O problema penitenciário no Bra-
sil reclama, sem duvida, uma solu
ção que não pod? retardar. Entre cs
cultores da moderna sciencial penal
vem de se revelar, assim, uma das
mais fortes cerebrações, sobrepondo-
se mamo ás dos mestres consagrados
A critica já se pronunciou, elogiosa,
mente, sobre a obra do sr. Aceioly
Carneiro.

Estas notas não podem ser, de mo-
do algum, comprehendidas como re-
dundantes dí> um trabalho de ent:

—cá, nras como simples registro do
um livro que deve despertar nos es-
tudiosos o maior e o mais justifica.
do interesse.

Uma rectificação justa
Tendo sido incluído no rói dos

adhesistas de ultima hora, o nome
do sr. Francisco Corrêa de Mello,
apressamo-nos em fazer a devida
rectificação.

Ainda nas ultimas eleições presi-
denciaes por indicação do sr. Arios-
to Pinto, foi, o mesmo, fiscal, sendo,
portanto, um antigo servidor da
causa revolucionaria.

Protestando contra as vio-
lencias do agente municipal

da Gloria
Foi endereçado ao sr. Adolpho

Bergamlnl, prefeito desta Capital,
um abaixo assignado de vários com-
merciantes da rua do Cattete, protes-
tando contra a perseguição que lhes
move o respectivo agente municipal
sr. Ramos de Freitas, assim redigido:

"Sr. prefeito do Districto Feoeral
— Os abaixo assignados, negociantes
estabelecidos no Districto da Gloria
e especialmente á rua do Cattete, vem
mui respeitosamente perante v. ex.
solicitar providencias que ponham
teimo ás francas violências que dia-
riamente são contra elles commetü-
das pelo sr. Ramos de Freitas, agente
municipal, actualmente em exercício
no alludido districto.

Em syndicancia que v. ex. certa-
mente ordenará, terá opportunldado
de chegar á convicção da verac.dade
do quanto é allegado na presente re-
presentação; assim é que, sem o mi-
nimo respeito aos direitos daquelles
que por infelicidade cahem no seu
desagrado de homem prepotente, são
sem o menor respeito á razão e ás
leis, multados por essa arbitraria e
treíega autoridade, sendo mesmo pot
elle distractados quando na defeso
de seus direitos conspurcados vão ô
sua presença procurando fazer sentir
a sem razão de suas multas.

Nem mesmo, exmo. sr. prefeito, na
própria Justiça têm elles encontrado
o apoio que era de esperar, ficando
assim sem guarida o seu direito, pois
que, desde que lavrados esses arbi-
trarios autos de infracção, nada mais
lhes resta fazer sinão pagar essas
multas irregularmente impostas, pois
que, por melhor que esteja provada
a sua sem razão, são sempre essas
condemnações mantidas, sem o me-
nor exame, pois que deltas advêm
vantagens para os próprios serven-
tuarios da Justiça.

A' vista do que acabam de expor
o certos como estão os abaixo assi-
gnados, de que o novo Regimen tão
brilhantemente inaugurado a 24 de
outubro, terá em mira como ponto
de partida para o engrandecimento
do Brasil e o saneamento moral da
administração publica, afastando de
seu seio os elementos nocivos á bôa
marcha dos serviços públicos, aguar-
dam, confiantes, um acto patrióticode v. ex. que venha pôr termo de
vez ás arbitrariedades que têm sof-
frido, praticadas por esse agente."

Heitor Pereira de Souza, Cattete 59;
Manoel Fernandes GaiTldo.Cattete.47;
Coelho & Veiga, Cattete 39; Louren-
ço Henrique. Cattete. 13; F. F. Fer-
nandes Sc Cia., Cattete, 61; S. José
Faria. Cattete, 67; Manoel Joaquim
Thiago, Cattete, 83; Antônio Manoel
Annes, Cattete, 37; M. Cabral, Cat-
tete. 101; Gomes & Machado, Catte.
te, 62; Augusto Braga, Cattete, 148,
fundos; João Pereira, Cattete 64 e
Machado & Cia., Cattete, 87.

Decorreu num ambiente de gran-
de fraternidade o almoço offerecldo
no dr. Djalma Pinheiro Chagas, no
restaurante do Jockey Club.

Grande vulto do movimento revo-
luolonario, qulzeram os amigos e ad-
mlradores do ex-secretario da Agrl-
cultura de Minas Geraes no gover-
no do sr. Antônio Carlos homena-
geal-o, devidamente.

FALA O SR. VIRGÍLIO DE
MELLO FRANCO

Offerecerido o almoço, falou o dr.
Virgílio de Mello Franco. O seu dis-
curso foi o seguinte :"Sr. Djalma Pinheiro Chagas —¦
Os promotores desta reunião de
amigos poderiam, se o tivessem que-
rido, fazer-vos uma ruidosa manl-
festação, nn qual a vossa acção re-
volucionaria fosso celebrada por uma
âssembléa Infinitamente mais nume-
rosa, Mas não o qulzeram fazer,
porque, dcllberadamente, buscr.ram
dar a estn homenagem um cunho de
grande intimidade. Aliás, em torno
desta mesa sentam-se quasi todos os
homens que, de facto. fizeram a re-
volução brasileiro. Se aaul estives-
sem presentes, neste momento, mnls
uns vinte companheiros — talvez
nem tantos — o grupo da vanguarda
estaria completo, pois delle faltam
apenns, além de uns cinco ou seis
homens públicos, os seus primeiros
evangellzãdores, isto é. os grandes
chefes militares do movimento, ^-tá
claro que, quando me refiro aos ho-
mens que fizeram a revolução, quero
dizer os que prepararam a sua eclo-
são e a desencadearam, canalizando
os impulsos collectivos da Nação
Brasileira.

Em Minns Geraes, onde contámos,
desde a primeira hora, com o apoio
do sr. Arthur Bemardes e. posterior-
mente, com a solidariedade do pre-
sidente Olegario Maciel, fostes vós e
Mario Brant os dois maiores prega-
dores da grande cruzada. Eu bem
sei que agora, depois que a semente

Sr Djjalma Pinheiro Chagas

Uma suggestão
IGREJA POSITIVISTA DO

BRASIL
Realiza-se, amanhã, domingo, ao

meio-dia, no Templo da Humanidade,
a rua B-3njamin Constant, n. 74, uma
conferência publica sobre a Consli-
tuição das Republicas futuras paeiji-
co-induslriaes.

Súmiharto: — O regime publico
consiste todo elle em realizar digna-
mente esta dupla máxima: "Dedicação
dos fortes pelos fracos, veneração dos
fracos para com os fortes". — Ne-
nhuma sociedade pode perdurar se
os inferiores não respeitarem os
superiores. — A dedicação dos fortes
aos fracos só será assegurada pelo
advento de uma classe de fortes que
só possa obter ascendente social, de-
votando-se aos fracos em virtude da
iivr-e veneração destes. — O sacer-
docio se torna a alma da sociocracia.
— Mas isto suppõe que elle se cinja
sempre a aconselhar sem nunca po.
der mandar. — O regime positivo
exigirá sempre uma plena liberdade
de exposição e mesmo de discussão.
como convém a dogmas constante-
mente demonstraveis e não permittirã
nenhuma oppressâo a qualquer dou-

-trina contraria á sua. — Constitui-
ção normal da industrií, moderna. —
Assenta ella sobre duas condições: a
divisão entre os empresários e os tra-
balhadores, e a hierarchia interna do
patriclado, de onde resulta a do pro-
letariado. — EJiva-se ella dos agn-
cultores aos fífbricantes. destes aos
commerciantes para subir emfim aos
banqueiros, fundando cada classe
sobre a precedente. — Succrssão
normal dos funecionarios quaesquer.
— O systema electivo (escolha dos
superiores pelos inferiores) é pro-
íuhdamente anarchico. — Cada che-
fe deve designar o seu suecessor. —
A riqueza sendo socialmente conce-
bida como uma autoridade, sua trans-
missão deve seguir as mesmas regras
geraes. A escolha do herdeiro será
livre em virtude de uma plena, fa-
culdade de testar e adoptar. — Con-
stituição temporal do regime positi-
vo.- — O governo de cada Republica
pertencerá naturalmente aos três
princlpaes banqueiros. — Intervenção
geral do sacerdócio da Humanidade
nos princlpaes conflictos cívicos.

Em seguida será feita uma breve
apreciação da obra de Kepler, o "le-
gislador do systema planetário", cujo
terceiro centenário é commemorado
neste mez.

0 "controle" do adhe-
sismo

O sr. José Leite Ribeiro de Al-
meida. residente á rua Dr. Cotrim,
em Rezende, esteve, hoje, em nossa
redacção. explicando que nada tem
com o adhesista seu homonymo.

O sr. José é revolucionário e por
causa de suas idéas. no governo pas-
6ado, esteve nreso vários dias.

Agora que, felizmente, chegou a ho-
ra da liberdade, que os heróes brasi-
leiros lv.Mram com o próprio sangue
para. tal fim quero desabafar-me. Os
í.yrannos que queriam fazer o nosso
Brasil descer ao ultimo degráo, nao o
conseguiram e porque? Vigilantes e
firmes estavam os bravos, os quaes,
vendo o perigo que coma a Nação,
nas águas turvas em que navegava,
deram o grito unanime de liberdade e
de civismo, pois para nossa vergonha.
o Brasil atravessava a mais critica
das crises, o credito não mais existia,
a bancarrota estava ás portas, lavra-
va o descrédito, e desanimo na praça
e por que? Por causa do chefe depôs-
to que nada tinha de patriotismo, so-
mente ambição e vaidade. Mas as ai-
mas heróicas dos saudosos João Pes-
sca e Siqueira Campo guiaram os
companheiros de todos os tempos, le-
vando-os á conquista do ideal: — a
redempção da nossa Pátria. Porque
o pae supremo privou a Nação de
uns filhos como elles eram?

Muitos dizem que Deus, sabe o. que
faz — é verdade, — mais não me con-
formo com isto, por que Deus tirou
os bons e deixou os ruins? Talvez ve-
nha uma conclusão. (Nem o lucifer
acceita as ináos). Depois que a luta
já ia encarniçada falava-se cm ac.
cordo para que ü_l jorrasse mais
sangue de nossos irmãos.

Nem o governo deposto o acceitou e
tão pouco os heróes revolucionários
qr já tinham dado o passo para a
libertação da Pátria, enquadrando-se
aqui a phrase de Cezar ao atravessar
o Rubieon, disse: alça jacta est", a
sorte está 'ançada", e, felizmente, a
\:ctoria pendeu para o lado da revo-
lução que era o lado da razão e do
direito. Agora que os revolucionários
estão á testa da Nação e que o dese-
jo das ditos é levar o Brasil ao apogéo,
refazendo-o, expurgando-o dos vicia
adquiridos na administração passada
na minha fraca opinião, quero acabar
com o regime de quatricnnio como
creio ser esta a opinião de todos os
bnasileirosl Já que vamos ter um no.
vo chefe de governo, porque tiral-o
do poder no fim de 4 annos se elle
fizer prosperar a Nação? Isso redun-
daria em prejuízo certo para a Pa-
tria fi-candr com as rédeas do gover-
no o insigne patriota Getulio Vargas
por certo os direitos do Paiz seguirão
novo rumo em beneficio norso, pois
o lutador dos pampas, o grande com-
batente em prol da instituição repu-
blicana. será o reformador dando.nos
uma Republica nova nos moldes da
Democracia e não seria justo que este
Patriota só permaneça na presiden.
cia pelo curto espaço de 4 annos!

Não pense o leitor que quem escre-
ve estas linhas é um opportunista
como muitos que existem por ahi. E'
um revolucionário de idéas acompa-
nhando a causa desde 1922, não ten-
do praticado a revolução por motivos
independentes de sua vontade como
poderia provai* em qualquer tempo e
tão pouco apparece com o fim de lo-
grar qualquer proveito desta situação
c tão somente se exprime assim, leva-
do pelo seu coração exultante de ale-
gria e já desopprimido.

Mandes, 26-11-930.' ""<sar Goldonl.

perminou e que a arvore cresceu,
dando flor e fruto, surgem, de todos
os lados, voluntários para a colheita.
Mas sei, também, que os semeadores
da vossa estirpe não semeiam para
si. A seara é rica, a colheita é farta
e os louros para todos chegarão...

Entretanto, o certo é que, na
hora amarga das incertezas, quan-
do o scepticismo de uns e a má fé
de outros trabalhavam de mãos da-
das com a critica negativa, ninguém
teve acção tão efficiente quanto a
vossa.

Os factos se suecotíeram tão ra-
pidamente que hoje é necessário
coordenal-os, afim de que a verdade
sobre elles transpareça.

Quando se agitou o problema da
suecessão presidencial, os homens de
bôa vontade e de patriotismo, des-
conhecendo, sem duvida, a extensão
iqos nossos males, julgaram possível
salvar a Nação por intermédio de
uma camuanha política, que se de-
veria ferir dentro do arcabouço da
ordem de coisas então vigente. A
luta eleitoral, porém, com seu epi-
logo de farcas em 1." de Março, a
todos desilludiu O Brasil verificou,
estarrecido, que estava sendo go-
vemado por um instinetivo de men-
talidade primaria, cujo espirito ta.
canho era destituído de antennas ca.
pazes de registrar as resonancias da
tempestade que se avisinhava. Veiu,
depois, a apuração das eleições e o
conseqüente reconhecimento de po
deres. O governo da Republica,
exercido por homens que nem che-
gávam a ser criminosos, porque
eram loucos, enredou a justiça nas
malhas de um facciosismo feroz.
Juizes foram afastados, nomeados e
demittidos, ao sabor dos Interesses
da facção dominante. Minas Ge-
raes e a Párahyba transformaram-
se em verdadeiras canchas de trope-
lias, onde um governo divorciado da
Nação exercia as maiores violências
contra os governos constituídos e, o
que é mais, contra os mais sagrados
interesses collectivos. No reconheci-
mento de poderes, o Congresso pres.
tou-se ao papel de contar votos- ima.
ginarios e não contar os verdadel-
ros, afim de que os legítimos repre.
sentantes do povo de Minas e da
Paraihybati fossem esbulhados dos
seus direitos, para que no Congresso
tomassem assento alguns desclassl-
ficados a serviço da situação domi.
nante.

Ora, depois de todos esses revê-
zes, a Nação caiu em verdadeiro col.
lapso, desilludida dos homens e das
coisas. No Rio Grande, em Minas,
na Párahyba e em todo o Brasil
perpassou um vento de desanimo
alentador. Mesmo entre elementos
de absoluta bôa fé houve quem desa-
nimasse até da therapeutica drastl-
ca da revolução. A confusão dos es.
piritos, a falta de coragem, a falta
de imaginação, a indolência e o
egoísmo envolviam tudo numa es-
pessa camada ds desanimo. Foi
neste momento que Minas recebeu
do Rio Grande do Sul, por interme.
dio de Baptista Luzardo e Luiz Ara-
nha a palavra revolucionaria, Con
tra a espectativa de muitos, o nosso
Estado acudiu ao appello e se dis-
pôz marchar para deante, trilhando
a estrada que lhe parecia a unloa

dias. Posso dar o meu testemunho
de que, apoiados, sobretudo, no sr.
Arthur Berniirdes, fostes vós, Mario
Brant, Francisco de Campos e Odl-
lon Braga os quo mais acreditaram
na possibilidade da salvação por
esse processo. Assim é que, com o
concurso destes senhores que aqui
estão presentes, consegulstes realisar
o milagre de apparelhar o nosso Es-
tado para uma luta que se nnnun.
ciava áspera e cheia de incertezas.
Quando o movimento já estava arti.
culado em todo o paiz, um lamcn-
tavol equivoco entre o ponto de vis-
ta mineiro e o ponto de vista
riograir-ense quasi que deitou por
terra tudo quanto Já estava feito.
Então, poucos foram os que contl-
nuaram a agir no sentido de levar
avante a revolução. Em Minas era.
mos uma mela dúzia; no Rio Grande
e na Párahyba poucos mais haveria.
Entretanto, apoiados na bôa von-

tade o no esforço dos elementos dis-
pt-rsos com os quaes ainda conta»»,
mos, sobretudo entre os antigos xâ-
volucionarlos, taes como João Alber.
to. Juarez Tavora, Miguel Costa,
Pedro Ernesto, Nery da Fonseca e ai-
guns mais, conseguimos levar de
vencida o scepticismo o a má fé, para
posteriormente levarmos de vencida
a situação dominante.

A primeira parte do que se tinha
de fazer está feita. Oustou muitos
sacrifícios a vlctoria que tivemos.
Estou certo, porém, de que, se o
olhar extineto dos mortos, dos nos-
sos mortos, se reabrisse á luz, elles
próprios dariam por bem empregados
os sacrifícios feitos. Todos nós, que
pregámos a revolução, corremos o
seu destino. Aqui estão, em torno
desta mesa, homens como vós, Fio-
res da Cunha, Oswaldo Aranha, João
Neves, Llndolfo Collor, Baptista
Luzardo e Maurício Cardoso, para só
citar propriamente os evangsllsado,.
res da revolução, todos tão desassom-
brados na pregação quanto na pele-
ja. Qualquer de nós poderia ter
succumbldo tia luta, porque nella
tomamos parte de armas na mao.
Assim, pois. precisamos ser ouvidas,
porque a nova ordem de coisas es-
tabelecida é, de corto modo, filha do
nosso esforço. Nenhum de nós pre-
tende tirar proveito da situação, mas
todos nós pretendemos agir no sen.
tido de que a Nação colha a maior
dose de benefícios pelo sacrifício que
fez. Estamos convencidos de que os
homens responsáveis pelo destino da
nossa terra saberão cumprir o Que
prometteram. Esperemos, pois, que
da bôa vontade de todos surjam so-
luções oapazes de resolver os graves
problemas de toda ordem nó meio
dos quaes o Brasil se debate.

Meus senhores, eu vos convido a
levantar as vossas taças em home-
nagem ao sr. Djalma Pinheiro Cha-
gas, á cuja tenacidade, patriotismo e
bravura a revolução tanto deve.
O SR. PINHEIRO CHAGAS AGRA-

DECE
Em seguida ergueu.se o sr. Djalma

Pinheiro para fazei a sua empolgan-
te oração de agradecimento, assim
concebida:

"Mus senhores.
Quando soube que se projectava

esta manifestação não pude impe-
dil-a, e achei que o não devia. E
que eu teria opportunidade de pas-
sar mais uns momentos entre aquel-
les cuja nascente amizade após se
cimentara nas horas de ansiedade,
em as quaes, todos nós, desllludldos
das fôrmas pacificas garantidoras
de direitos, começámos a pensar e
depois a agir no sentido de criar um
ambiente propicio á revolução.

Minas, cuja política se orientara
sempre pelos mais elevados proposi-
tos, não poderia abrir mão do direito
de indicar cand'dato á suprema ma-
írirtratura do Brasil. E lançada que
foi a candidatura do eminente senhor
Getulio Vareas, eis que as preferpn-
cias do Cattete. sobeiamente conhe-
cidas do oalz, se manifestam pela fór-
ma insidiosa de sonepar aos demais
EHados o nome Indicado por Minas
e acceito pelo Rio Grande do Sul e
Pf.TOhyba.

Tal nroceder e demais factos oue
se seguiram não poderiam deixar du-
vidas quanto á forma em como cor-
rerla o pleito.

Fez-se então ouvir a voz autorizada
de Joãn Neves, reivindicando para o
Rio Grande que, á custa do sanirue
de seus filhos, firmara as fronteiras
da Pátria, o direito de aspirar á su-
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MÉDICOS

Clinica de Senhoras
Tratamento sem operação de

tedas as perturbações dos senho-
ras. falta de regras eólicas ne-
morrhagias. atrazos etc appü
ca diathermla Di Cesai Este-
ves. L. 8 Francisco, 25 Tel
2-1601. de 9 ás 11 o 1 ás 4 horas

Prof. Castro Araújo
Cath. de Technica cirúrgica

dn Fac. Flum de Medicina Cl-
rurgla geral.—Telph. Villa 31181)

ADVOGADOS
CARLOS SllSSfcKlNI) Dl;

MENDONÇA
FLORIANO DE CASTRO

PARIA
e ARLINDO VIEIRA NUNE8

advogados
Rua do Onvldor. 71. 2n" andat

- S 3 -
Phone 4-3034

das 11 ás 12 e das 16 1)2 ás 17 t;

DIVERSOS
^-«..»«f «•-•«• "•••••••"•'••'" ..•.••»•..«..*..«.,

Dr. Octavio Barros
Doenças das crinnças - Con

sult.: Av. Rio Branco. 111. saln
603 6» and. Phone 3-4154. Das
3 ás 5. Res. Phone 8-2476.

Clinica só de Senhoras
Dr Octavio de Andrade - Es-

peclallsta: Hemorrhagtas uterl-
nos, atrazos. regras escassas, sus-
pensão, doenças de ovarlos. etc.
sem operação e sem dor Hora
rio, das 9 112 ás 11 horas e de I
és 5 horas Tel C. 1501 Largo
de S. Francisco, 25. sobrado.

_—^»...«.......»..«-. ¦ ¦•«**»*****'

PREPARADOS
Tosse ?

Está rouco õ Doe a &arganta ?
Quer ficar bom sem tomar Xaro-
pe ?

Use AXOL.

"Fantaisie Japonaise"
(Essência Oriental)

Inebrlante e rara essência A'
venda exclusivamente na CASA
FAFE. - 10 grms. 6S000. Rua
dos Ourives, 58.

Agua Mineral Nazareth
A melhor que existo no Bra?-!':

Indicada para as moléstias do
estômago, fígado, rins e Intes-
t.lnos. A mais saborosa agiin d<
mesa. A' venda em toda a „¦"
to. Pedidos: Teleph. 3-090:)
Rio. ,
Esln historia de rainha
Soberana imperatriz...
E blague, é picuinha,
E' Washington Luiz

\

ÊP
PVã
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Virgílio de Mello Franco

prema magistratura do paiz. Desde
então começa a formação do am-
biente revolucionário, pois que não
era a voz de três Estados, mas o grito
dos brasileiros, ansiosos pela liber-
dade. E esta lhes faltou; a luta eleí-
toral se processou numa atmosphera
de verdadeira escravidão, em a qual
os dinheiros publicas foram desbara-
tados, e se tentou subjugar a von

SAPATARIAS

Casa Gallo
Calçados e chapéos dos prin-

cipaes fabricantes, por preços
módicos.
SYLVESTRE GALLO & C.

Telephone 2-0086 — 59, Rua
Âssembléa. 61.

INJECÇÂO KING
Cura certa de toda e qual-

quer gonorrhéa.
Rua Visconde Rio Branco, 49.

GONORRHE' A
e complicações no homem e na

mulher.
Estreitamento da Orethra.

rMPOTENCIA
Tratamento rápido e moderno

DR. ÁLVARO MOUTTNHO -
Buenos Aires. 77 - 8 ás 18 hs.

Aluga-se a casa da run Neves
de Leão n. 15. com 2 quartos 2
salas, cozinha, etc. crande qiiin-
tal. loirar saudável, rcenninien-
dado pelos médicos. Innto ás
águas Nazareth. (Bocca do Mat-
to). Bonde Lins de VasronrH-
los. As chaves na casa io ia d o
e trata-se á rua Dr Padillia n
54-A, casa IV — Engenho de
Dentro.

CAMISARIAS
Aproveitem a liauidação anmml

CAMISARIA NATHAN
artigos finos para homens,
preços baratlsstmos.

Rua do Ouvidor. 85
(esq. de Quitanda)

por

Os annunclos desta 
"secção 

são publicados, diariamente no
matutino A BATALHA e no vespertino A ESQUERDA, e lidos pe-
los nossos 80 mil leitores.

Ir&TroTro-oTnr irõ-mnni rirrroTrrb-õTrbTnra^^ j> °

NOTAS MARÍTIMAS

T PERNETA 0 INFELIZ !

TANTO O CUNHADO RIU DE SUA
DESDITA QUE LHE ARMOU A

MAO PARA O CRIME
O agenclador de Publicidade da

Light and Power Eduardo Rodrigues
Lopes, de .5 annos, casado, hespa-
nhol, recebia, de quando em vez em
sua residência á travessa Rio Grah-
de do Noite, 84, casa 2, a visita des-
agradável do cunhado, Antenor Si-
queira da Fonseca, de 23 annos, sol-
teiro, brasileiro, com moradia a rua
José Hyggino, 66 A casa U.

Este indivíduo perverso, tinha o
máo habito de escarnecer da desdita
de Eduardo, o qual é perneta provo-
cando. em cada visita que fazia á ca-
slnha do Meyer uma scena violenta
que augurava sangue.

Para evitar este epílogo fatal Edu-
ardo advertiu Antenor da convenien-
cia de cortarem relações, no que foi
promptamente attendldo.

Quinta-feira, entretanto, Rodrigues
voltou á residência do cunhado e co-
mo este estivesse ausente, apossou.se
de um um revOlver do mesmo.

Eduardo deu pela falta da arma,
ficando indignado com o acto de An-
tenor.

Este ultimo co mpasmo do próprio
cunhado, appareceu-lhe, hontem, em
casa. enroupado em rico capote, pro-
veniente da venda do revólver fur-
tado.

Occorreu, eníão, o triste facto. In-
terpellado por Rodrigues sobre o des-
tino da arma o cunhado, prevalecen-
do-se da Inferioridade physica do
mesmo, entrou a aggredll.o.

Foi então, que Eduardo, em plena
e caracterizada legitima defesa, usou
de um punhal ferindo q adversário
na região clavlcular direita, pene-
trantemente.

Antenor, ferido caiu por terra. O
criminoso, como ninguém accorresse
para soecorrer a victima, chamou a
Assistência, e a policia.

Esta compareceu prendendo-o e au.
tuando-o, na delegacia do 19". onde,
elle próprio, narrou o facto tal qual
o descrevemos.

O ferido foi conduzido por uma
ambulância nor» 0 Hosnltal do Prom.

ürestarpto tiocfiorro, e se recusa _
icapaz de conduzir o Brasil a melhores' declarações.

tade do povo, negando-se-lhe o dl-
reito de usar telegraphos e correio^
e livremente, exportar os produetos
da lavoura, íechando-se o Banco do
Brasil, só franqueado aos que com-
mungàvam o credo do Cattete Ml-
nas, dirigida então pelo espirito se-
?enó de Antônio Carlos, evitando o
desencadear da tempestade próxima,
tudo fez para que a scervtelha de
patriotismo illuminasse o espirito do
presidente da Republica.

Nem o appello de Afranio de Mello
Franco, criminosamente dado a pu-
blicldade, nem o sangue de Montes
Claros, detiveram a "marcha da
ruina", cujos acordes eram tirados
dos instrumentos presidenclaes, _ e
lugubremente ouvidos pela nação.
Garanhuns, Vlctoria e Natal nao po-
dem ficar esquecidos.

A apuração não foi epílogo; veiu
atada o reconhecimento. Só depois
de assim enxovalhada a nação, lu-
dibriado o povo, nossos chefes que
tudo fizeram para evitar a tempes-
tade comprehenderam os horizontes
da política nacional. Algumas vezes,
porque bem medindo as responsam-
lidades e eram prudentes, nós os com-
prehendemos mal e julgámos perdi,
das as esperanças. Nestas horas de
desanimo é fiue, no Sul, Oswaldo.
Flores, Luzardo, Collor e outros, e
em Minas, Mario, Francisco Campos.
Odilon e outros, sacudriam o torpor,
e firmando a mentalidade, conven-
ciam aos chefes que o ambiente es-
tava formado, e que, gaúchos, minei-
ros. nortistas — os brasileiros, em-
fim, — se levantariam como um so
homem. Tombou, então, no amblen-
te criado pela insania presidencial, o
vulto inconfundível de João Pessoa,
a energia indomável nos seus arran-
cos de civismo, porque foi bravo, foi
digno e foi grande.

Teríamos de fazei' a revolução;
contávamos com os bravos officiaes
da primeira hora, João Alberto, Jua.
rez, Aristorcho, Nery e outros, com as
relações vastas de Pedro Ernesto, e
comtlgo, Virgílio, porque tens nas
velas o sangue de Mello Franco.

Para que melhor nos animássemos
foste ao Sul como elemenito de liga-
ção e eu posso testemunhar o servi-
ço que prestaste.

Para a revolução, bem o disseste,
não nos faltou, em todos os momen-
tos, o apoio de Arthur Bemardes, sem [o qual talvez Minas não caminhasse
e não nos faltou a firmesa de Olega-
rio Maoiel, bem symbolisando o mon-
taahez, sóbrio, mas, como já nos re-
glstrou Affonso Pena, de uma só pa-
lavra e de um só parecer.

Hoje festejamos nossa victoria que
é a victoria da Pátria. Não importa
que appareçam voluntários para a co-
lheita porque semeamos e plantamos
para o Brasil. Assim venham elles
animados dos nossos propósitos e
queiram, na hora presente, compre-
hendea- que o fruto que colhemos é a
libertação da Pátria, e reg&neração
dos costumes, a rehabilitação do ca-
racter nacional. E saibam mais que
seremos dignos da victoria, por ella
velando, capazes de a consolidar e
de construir sobre os escombros, a
que nos reduziram, o Brasil com quesempre sonhámos, os brasileiros.

Meus senhores, eu vos abraço, for-
mulando votos para que a solidarie-
dade eitòre Minas, Rio Grande e Pa-
rahyba, que encabeçaram o movimen.
to. se estenda a todos os Estados, e
vos convido a levantar as vossas ta-
ças pela gloria crescente do Brasil".

OS QUE COMPARECERAM AO
ALMOÇO

Dentre os numerosos amigos do dr.
Pinheiro Chagas, que compareceram
ao almoço, destacamos os ministros
Oswaldo Aranha, Lindolío Collor,
Francisco Campos e Mello Franco; o
sr. Mario Brandt, presidente do Ban-
co do Brasil; os srs. Pedro Ernesto,
Virgílio de Mello Franco, Gudesteu
Pires, Odilon Braga. Alcides Lins, di-
rector da Rede Sul Mineira; Caeta-
no Lopes, dheo.or da Central do Bra-
sil; o coronel Aristarcho Pessoa, o
capitão Leopoldo Nery,

CLUB DOS OFFICIAES DA MARI-
NHA MERCANTE

Communlcam-nos:"Em reunião do Conselho Dire-
ctor realizada no dia 13. ás 18 ho-
ras, na sede do Club dos Officiaes
da Marinha Mercante, depois de le.
vado ao conhecimento do Conselho
todos os factos desenrolados na sede
deste club, desde a ultima ruenião,
foram lidas pelo presidente as re-
nunclas dos seguintes membros da
directoria: Odemar Cintra Vidal,
vice-presidente; Emmanuel Nunes
Guimarães e Oscar de Albuquerque,
1* e 2o secrebarios, apresentando em
seguida a sua proorla renuncia.

O Conselho Director, reunido, não
tomnndo conhecimento da renuncia,
votou unanimement-p uma moção de
confiança, solidariedade e approva-
ção de todos os actos da directoria,
aguardando a deliberação da nssem-
bléa.

FOI PRF.SO O DIRECTOR DO
HOSPITAL ivttitxER DOS

REIS
Por investigadores da 1» d-»lesacia

auxiliar, foi preso o coronel Américo
de Medeiros, director do Hospital
Marítimo Muller dos Reis.

O coronel Medeiros, loero anos ser
ouvido neln autoridade noUiial, fod
recolhido á Onsj>. df Detenção.

MOVIMENTO DO PORTO
CONTE VERDE — Esperado da

Europa, ás 14 horas, sae ás 17 horas
para Buenos Aires. Atracará na pra.
ça Mauá.

BADEN — Entrado de Buenos Ai-
res ás 7 horas, sae ás 15 horas para
a Eurona. Atracará no armazém 18.

VALPARAIZO — Entrado hontem
da Eurona, sae de tarde do arma-
ze/m 5 nar a Buenos Aires.

JABOTAO — Zarpou do armazém
14, ás 14 horas, para os Estados Uni-
dos.

JOAQ. TAVORA — Sairá dos ar-
mazens das doens do Llovd, ás 20
horas, oa.ra Penedo e escalas.

PIRANGY — Sairá do armazém
12 ás 16 horas, para Manáos e es-
oalas.

RTO AMAZONAS — Esperado á
tarde de Recife e escalas, atracará
ao armazém 11.

AP" NASCTMTCNTO — Esnerado
ás 13 horas, de Laguna e escalas,
atracará aos armazéns das docas do
Llovd.

POCONE' —Esperado ás 14 horas,
de Per^nt.Tirô e espias at~a.cará ao
armazém das docas do Lloyd.

MUSICA
Walter Burle Marx, que se tem re-

velado um notável regente de orches-
tra e tão caloroso suceesso alcançou,
ainda ha uma svnana, dirigindo es-
plendido concerto symphonico, no
Theatro Lyrico* está organizando num
um maravilhoso concerto em que
tomará parte, como solista, o grande
pianista hespanhol Tomás Teran.
Esse concerto será realizado, no pro-
ximo sabbado. dia 22, ás 16 horas, no
Instituto Nacional de Musica, desü-
nando-se o seu produeto liquido a soe.
correr os órphãos dos combatentes da
Revolução Brasileira. A orcliestra
compõe-se de setenta professores es-
colhidos entre os melhores do Rio.

Associação à* imprensa Bra-
sileira

A Associação da Imprensa BrasL
leira exprime aos redactores, repor-
ters, revisores. operários e demais
elementos empregados nos jornaes
suspensos, em conseqüência do mo-
vimento revolucionário de 24 de ou.
tubro passado, o seu conforto moral,
sem que essa demnstração de affe-
cto traduza apoio a orientação poli-
tica que aquelles Jornaes vinham de.
fendmdo s, ao mesmo tempo oífe-
rece os seus serviços jurídicos aos
que delles necessitarem, para relvin-
dicação de direitos no tocante a or_
denados e salários máo pagos.

Pela directoria — Amilcar Cardonl,
1° secretario.

OS 18 DO FORTE
Recebemos communicação do sr.

Fernando Barretto secretario do ca-
pltão Chevalier, que será posta à
venda, hoje, por oceasião da parada
militar, a collectanea histórica sobre
Siqueira Campos.

O produeto integral da venda re.
verterá em auxilio á construcção do
monumento aos 18 heres do forte de
Copacabana.

Em se tratando de um cuidadoso
trabalho do capitão Chevalier um
dos symbolos da sonhada redempção
do Brasil. >spera-se o maior acolhi-
mento á collectanea, dado o seu va.
lor real histórico, ao lado do nobili-
tanto fim a que se destina o produ-
cto da venda.

O alludido trabalho encontras-e â
venda em todas as livrarias.

A MUSICA EM CASA

AS ntRADIAÇOES DE HOJE
Radio Clu — (Onda de 320

metros)
Das 10 ás 11 — Radio-jornal do

Radio Club com o resumo de todas
as noticias dos jornaes da manhã.

Da 1 ás 2 — Programma de discos
seleccionados.

Das 4 ás 5 — Discos seleccionados,
Das 5 ás 5,30 —vRadio-.iornal do

Radio Club (secção da tarde).
Das 7 ás 8,45 — Discos selecciona-

dos-
Das 8,45 ás 9 — Radio-jornal para o

interior do paiz.
Das 9 ás 9,15 — Palestra sobre a

data de 15 de Novembro pelo dr. Ui-
Fayette Cortes.

Das 9,15 em deante — Concerto ex-
traordinarlo organizado pela, caixa
especial de concertos do Radio Oiuu
commemorativo a data da proclama-
ção da Republica, em que tomam
parte a soprano Carmen Gomes, te-
nor Reis e Silva e orchestra do Radio
Club sob a direcção do prol. Alplwns
Ungerer.

PROGRAMMA
1» parte — 1) L. Miguez: Hymiw

da Proclamação da Republica — pe»
orchestra. 2) C. Gomes: Ouverturo
da opera Salvator Rosa — Pela or-
chestra. 3) C. Gomes: Lo schía-vo
(Comme serenamente — Soprano
Carmen Gomes. 4) C. Gomes: ho
schiavo (Quando nasceste U|>. '"
Tenor Reis e Silva. 5) Lo schiavo
(Fantasia) — Pela orchestra. ü) c-
Gomes: II Guarany (Duetto) — °°'
prano Carmen' Gomes e tenor RfM
e Silva. 7) C. Gomes: Maria Timoi
(Prelúdio) — Pela orchestra.

.* parte — 8) Ponchielll: Gioconan
(Fantasia) — Pela orchestra. 9) vci.
di: Traviata (Ária de Vio.eta) -
Soprano Carmen Gomes. 10) Gi°-
dano: Andréa Chenler (Improviso,-
Pelo tenor Reis e Silva. 11) b;ljW'
Sens: Dansa macabra — Pela oif'^'
tra. 12) Verdl: Aida (dueto do i
acto) — Soprano Carmen Gomes ç
tenor Reis e Silva. 13) Massenet.
Scenas Alsacianas — Pela orchestra.
14) F. Manoel: Hymno Naciona»
Brasileiro — Pela orchestra.

RADIO SOCIEDADE
(Onda de 400 metros)
A's 12 horas — Hora certa — J°r"

nal do meio-dia. Supplemento musicai
até 1 hora. ,.„

A's 455 — Transmissão em radio-
telegraphia do programma a ser *u
cutdo no estúdio da Radio Sociedade,

A*s 5 horas — Hora certa — Jorna1
da tarde. Supplemento musical.

A's 5.15 — Previsão do tempo. Con-
tlnuação do supplemento musical.

A's 7 horas _ Hora certa — J°r'
nal da noite. Supplemento musie
Discos.

ü.

A's 8,30 — Programma especial de
discos. ., .„„,

A's 9,15 — Ephemerides Brasileiras
do Barão do Rio Branco. Notas no
sciencia. arte e literatura.

Concerto no studio da Radio boue-
dade.

RADIO EDUCADORA
(Pnda de 350 metros)

(Onda de 350 metros)
Das 2 ás 3 — Discos variados.
Das 6 ás 7 — Discos. . .
Das 8 ás 8,30 — Programa especial

de discos
Das 8,30 ás 9 — Discos selecciona

das .
Das 9 horas em deante — Trnu-;-

missão da opera "II Guarany . «•
theatro Municipal ¦
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0 gl
mora,

orioso Club de Regatas do Flamengo comme-
o 35° anniversario de sua fundaçãohoje,

Sport Suburbano
•:o:«

|)0,
Flamengo-

Knliv as maiores e mais si-
rtrificativas datas du calenda-¦}H) 

gportivo brasileiro, inclue-
S(. sfiii favor nénhúfh a cie
Í,0je, coniniemorativa da fiiri-
ilação do Club de Regatas do
Flamengo. _

As salvas de arlilhimaqtie
festejaram a aurora do 15 de
Novembro de 18í)5- saüdarani
i, advento dum pequeno gru*

fundado, ali, na Praia do
do que tomou o

..„„ r que bafejado pelo
sopro de uma energia nova,
cresceu, desenvolveu-se e
Irniisfbrrâou-se no colosso,
respeitável por todos os titu-
los. que é hoje, o valoroso e
i|tieridissimo grêmio da ban-
deira rubro-negra.

Dedicou se a principio, a-
penas, a lides náuticas.

No exercício desse sport foi
desde logo um propulsor in-

Chamada dos jogadores do
Flamengo

0 director de Football do;Club de
pintas do Flamengo solicita por
K huermedlo o pontual coinpa-

cimento de todos os amadores abai-
tfSados, amanhã, domingo, 16
t So corrente ás 11 horas.
I, «in d° Club á rua Paysandu',
S S 'de tomarem parto no en-
&o official de campeonato, con-

^S 
°WaldS,: Cassilandro.

Benvenuto Helcio, Moura, Khedei
Rubros Penha. Fortes, Armando, Si-
TeIòv Roddllnha, Marcondes, Ro-
,hinha 

'Espíndola, Moysés, Saes Ro.
llüe sa Filho. Soares. Mazzeu. Don-
«a e Adelino.

TENNIS
Campeonato interno de tennis

Uo Flamengo
Jogo de hoje, 15 de novemoro cor-

lente, sabbado:
9 horas — quadra n. 1 .— J- Jj"

aueira c Plácido Barbosa x Edgard
Pullen e Paulo Buarque (handicap).

Jogos de amanhã, 16 de novembro
corrente domingo. .

8 horas — quadra n. 1 — Paulo
Buarque x Rodrigo Medicis (han-
òlcap); „,

,1 horas — quadro n. 2 — Florence
Teixeira e M. L. Souza Gomes x
Baby Cochrane e M. Corrêa do Lago
handicap).

!) horas — quadra n. 1 — Lúcia
Joviano e Plácido Barbosa x Car-
meu Saraiva e Paulo Buarque (han-
dicap).

lelligenlc de seu progresso,
fazendo sentir sua acção et'-
ficien temeu te orientadora na
instiluição, de que foi urri
dos fundadores, a actual Fe-
deração Brasileira das Socie-
dades tio Remo. '

Ei» vários 'períodos da
existência da mais velha e
prestigiosa de
ções sportivas.

nossas federa-
ha traços in-

deleveis dn acção progressis*
Ia de representantes do Fia*
mengo.

Mais tarde, já lhe era vedu-
zido o âmbito de suas aclivi-,
dades.

. Foi então que o club pu-
jante se desdobrou numa se-
cção terrestre, que se impòz
rápida e victonosaincnle ;i
admiração de seus co-irmâos

è de'uma multidão incalcula-
vel de adeptos de suas cores,
senão de toda a população
da cidade.

E u pavilhão rubro-negro
desde então pejou-se de glo-
rias radiosas colhidas no mar
e cm terra.

Seus ninjetas conquistaram
titulos hohíosps, campeonatos
de todos os sports, sendo que

IMPORTANTES FEST1VÁES E JOGOS DE HOJE E
AMANHÃ —VARIAS NOTAS

0 campeonato de fooíball
OS JOGOS DE AMANHA

tendendo a terem chegado empata-
dos lio primeiro posto, competição
essa que deu logar a- que se verili-
cassem dois empates consecutivos
entre as turmas, sendo apenas cleci-
dida no ultimo jogo. alias por um
score nada significativo, — era suf.
ficiente para despertar intensamente
a. curiosidade do nosso publico spor-
tivo para o transcorrer de tão Im-
portante partida.

Além dessa, mais três pelejas se-
rão travadas amanhã. O "leader" da
tabeliã enfrentará, em seu campo, a
turma do Andarahy, cuja actuação,
nestes últimos tempos se tem nota-
bilisado pelo esforço com que se em-
pregam os seus elementos, todes no-
vos, conseguindo realisar "perfor-
mances" admiráveis como aconteceu
frente ao Vasco, ao Syrio e ao Fia-
mengo.

O São Christovão visitará o Bom-
suecesso, que, lá no campo da Es.
trada do Norte, tem vendido bas-
tante caro, ac* "papões", as suas
derrotas. E' de esperar, com tudo,
que o alvi-negi'0 venha a ser victo-
rioso na peleja, por isso que o seu
team, mais homogêneo e melhor
preparado, deseja também melhorar
a sua posição na tabeliã, onde não
alimenta esperanças de alcançar o
primeiro' posto, mas, em que pode
muito bem, obter um honroso se-
gundo logar.

O Flamengo, finalmente, com o
seu team completamente desman.

rem, ao film tirado por ©c-U^«-^t«* ° s- c- Brasil

Com a acquiescencia da AMEA ao
adiamento, para a noite de quinta-
feira próxima, da partida que deve-
ria ser disputada amanhã, entre as
equipes do Kjtío e do Fluminense,
serão apenas realisados amanhã qua -
tro jogos, em proseguimento da
disputa do campeonato carioca de
football do corrente armo.

Como já tivemos oceasião de frl-
zar, a partida em que se deverão em-
penhar vascainos e americanos, no
estádio da collina de São Januário,
assume as proporções de um grande
acontecimento, ciadas as condições
das duas equipes e as posições que
ambas desfrutam na tabeliã de pon-
tos do torneio deste anno.

Se não bastasse o facto acima e>:-
posto, a só rivalidade que sempre
existiu entre os dois clubs, — riva-
lidade que culminou quando, r.o fi-
nal do campeonato do anno anterior
os adversários de amanhã tiveram
de disputar o titulo máximo em uma
competição no melhor de três, at-

SANAGRYPE fiajenzaI!e
CONSTIP AÇÕES.

Convite aos presidentes dos
clubs filiados para assisti-

quadros: Elias José Gaze. Segundos
quadros: Theophilo Nunes.

Botafogo x Andarahy — Primeiros
quadros: Vugilio Pedrighi. Segundos
quadros: Pedro Gomes de Carvalho.

Bomsuccesso x S. Christovão —
Primeiras quadros: Diogo Rangel.
Segundos quadros: Arthur Rangel.

foi o primeiro campeão de
terra e mar,

E.tudo .isso conseguido com
urna lealdade, com um espiri-
to verdadeiramente sporlivo.
que mais engrandece o valo-
roso club.

Sua figura gigantesca no
scenario sporlivo carioca não
podia deixar de prbjectar-sè
no Brasil inteiro, quiçá ultra,-
passando as fronteiras nacio-
naes. e conquistando por to--
da parle as maiores sympa-
thias.

. As datas de sua existência
gloriosa, assumem propor
ções de festas que interessam
ao sport brasileiro, que se
engalana para feslejai-as.

Assim, oceorre, hoje, jun-
tando A ESQUERDA aos mi-
lhares de votos que todos os
corações sportsmen formulam
pela prosperidade maior do
Flamengo- os seus muito sin-
ceros.

yr ¦tf .;

Ihscoüsmo

CASA VIEIRA NUNES
A PREFERIDA DOS SPORTMEN

Av. Rio Branco, 143

Convocação do juiz, chrono
metrista e delegado da par-

tida de football
O presidente da Amea, na fôrma.

do art. 97 e paragrapho 30 dos es-
tatutus. convoca os srs. Amaro Bi-
beiro da Silva, Daniel Fernandes e
Oswaldo Curty respectivamente, juiz,
chroriòmetrista, e delegado da parti-
tia de football, primeiros quadros,
Andarahy x Flamengo, realizada aos
9 tio corrente, para, comparecendo a
sede desta Associação, ás 10 horas
da manhã de segunda-feira próxima,
dia n do corrente, prestarem escla-
ferimentos sobre factos oceorridos

peonato mundial de football
casião da disputa do cam-

O presidente, por meio desta, faz
transmittido aos srs. presidentes de
todos os clubs filiados e da Liga
Brasileira de Desportos, o convite do
concessionário do film tirado por
oceasião da disputa do Campeonato
Mundial de Football. em Montevi-
déo, para assistirem á exhibição
desse film, terça-feira próxima, dia
18 do corrente, ás 10 horas da ma-
nliã, r.o Palácio Theatro, á rua do
Passeio.

ESTRBILIZE
o seu dinheiro collocan-
do-o em hypothecas e
compra de boas pro-
príedades- Procure
J. PINTO

R. Buenos Aires 109 -

sendo este jogo de difficil prognos-
tico; os rubro-iisgrcs tudo farão pa-
ra que se não deixem abater pelo
team que no turno venceram de 11 a
1, e o Brasil, desejando livrar-se do
ultimo logar, procurará por todos os
meios levar a melhor na peleja que
se annuncia interessante.

Foram escaladas os seguintes arbi.
tros para as quatro partidas de
amanhã:

Vasco da Gama- x America — Pri-
meiros quadros: Gilberto de Almeida
Rego. Segundos quadros: João Luiz
Ferreira.

Flamengo x Brasil — Primeiros

,ÍXB<«HW""«!«S5::
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OS ESCOTEIROS E 0 15
DE NOVEMBRO - REUNIÃO

• DE GRADUADOS - FESTAS
CÍVICAS- TREINOS EN-
TRE GRUPOS - OUTRA?

NOTAS

*
®

fé\^^'mWk

IV— Phone 3-5122
ndtwvancMxrPMPMUfEBatawtj

Houve alvitre para cnie cs escotei-
ros formassem hoje. Era justo. Um
escotista mesmo chegou a enviar uma
carta neste sentido a um nosso col.
lega matutino. , . ,.'

Mais' a apresentação: do nosso esco-
tismo talvez, e é bem certo, não seria
geral, unanime, pois que elle não é
uma só organização, não tem unifor-
midade.

Era justo que formassem os escotei.
ros. Elles que são os pregões da ira-
ternldade os legionarios do Bem, os
symbolos do Dever, iriam homena-
gear um publico, outros bandeirantes
da Fraternidade e do Dever, os redem.
ptores da Nação Brasileira, que na
memorável parada de 3 a 24 de ou-
tubro, com devotado heroísmo, rein
tegraram a Pátria na senda do pro-
gresso e proclamaram a Republica
nova que, praza aos céos, seja uma
nova phase de tranqüilidade e prós-
peridade para a familla nacional.

Era justo que formassem.
Mas justo ainda porque com ad-

vento da revolução entrara o escotis-
mo também numa nova era, livre das
peias officiaes que o perturbavam tan-
to, liberta de tantas ameaças de po.
derosos que o queriam tragar.

Não se tratava mais de uma quês-
tão politica, a política da
qual tem sido o nosso escoiismo uma
grande victima, mas apenas, de com-
memorar uma data gloriosa que será
perennemente lembrada pelas gera-
ções vindouras, como sendo uma das
maiores conquistas da nossa naciona-
lidade. o segundo 7 de setembro.

Não. O escotismo não pode ficar

alheio a tão sublime movimento. Elle
deve compartilhar do júbilo da Pa-
tria e remover também as suas ma-
nifestações de puro civismo, quando
menos, pregando a fraternidade de
que tanto carece a Pátria neste ins-
tante de reconsaucção nacional.

REUNIÃO DE GRADUADOS
Reunem-se hoje, os graouados,

guias de varias tropas do Corpo Na-
cional de Scouts, as 16 horas, na sé-
de do Departamento Tecnnico, á rua
Barão de Ubá 89.
ASSOCIAÇÃO DOS ESCOTEIROS

HEBK i; U S -BRASILEIROS
Reune-se noje, a Associação dos

Escoteiros Heoi-eus-Brasuenos para
tratai' de vários assumpios imporcan-
tes, na sua sede, á, rua Barão de Uba
89, á tarde.

ACAMPAMENTOS
Estão desde hontem acampados,

em Coroa Urande, os alumnos da
Escola de Instructores de Escotismo
da Federação dos Escooeiios do Brasu
sob a competente dlrecção do sr. Da-
vid de Barros.

O regresso desta tropa será ama-
nhã, á tarde.
EXCURSÃO DE BANDEntANTES

As bandeirantes da Companhia
das Camelias vão, amanhã, fazer
uma excursão a Paquetá, partindo na
barca das 7 horas.

PING-PONG
Amanhã, ás 16 1|2 horas, haverá

uma prova de ping-pu-ng entre os ts*.
cotelros hebreus e os de S. Paulo e
Rio F. C, ira sede destes.
DUAS GRANDES FESTAS CÍVICAS

Estamos informados de que duas
tropas do Corpo Nacional ds Scouts
estão organizando duas grandes fes-
tas civicas, uo que serão auxiliadas
pelo Grêmio Litero.Escoteiro.

Segundo nos consta, ainda, até
quinta-feira, será dada á publicida-
de o seu programma.

UNIÃO OS ESCOTEIROS DO
BRASIL

Rauue-se, segunda-feira próxima, o
Conselho Director da União dos Es_
coteiros do Brasil, na sua sede, Pa-
vilhão Mourísco, á ?raia de Botafogo,
ás 20 horas.

PASSEATA
As tropas dos Hebreus-Brasileiros e

Barão do Rosário, hoje, ás 16 horas,
farão uma passeata pelo bairro do
Engenho Velho, em propaganda es-
coteira.
ACAMPAMENTO D^., INSTRUCÇÃO

De hontem para hoje, acampou, em
sua sede. uma tropa nova da Região
Norte do Corpo Nacional de Scouts,
em instrucção.

TREINOS
Segunda-feira próxima haverá um

treino de fcotball entre as tropas dos
Hebreus e Barão do Rosário, na pra-
ça de sports da primeira.

Uma nota do Flamengo
Realizando-se amanhã, domingo,

16 de novembro corrente, o
encontro official do Campeonato da
Cidade entre as equipes de rootball
do Club de Regatas do Flamengo e
Sport Club Brasil, a Directoria do
primeiro presta os seguintes esclare-
cimentes:

a) os associados do Club terão in-
gresso pelo portão da rua Paysandu'
mediante a apresentação do recibo
numero 11 e da carteira de identidade
social, podendo fazer-se acompanhar
do duas pessoas de sua familia (mãe,
esposa, filhas ou irmãs' solteiras).
Na bilheteria ao lado estarão os co-
bradores á disposição dos que qui-
zerem se quitar. Por este mesmo por-
tão terão ingresso as autoridades e.>
portivas, portadoras de permanentes
e jogadores visitantes;

b) o publico terá ingresso pelos se-
guintes portões: archibancadas, pelo
portão da rua Paysandu', esquina de
Guanabara (junto ao rink);

c) as bilheterias estarão abertas
ao meio dia em ponto, sendo essa

LIGA METROPOLITANA
Jogos de amanhã

A cx-dlrigente do sport carioca
rtealizará amanhã os seguintes en.
con tros:

MavilUs x Central — Primeiros e
segundos quadros.

Metropolitano x Bôa Vista — Pri-
meiros e segundos quadros.

Saata Cruz x Oriente — Primeiros
e segundos quadros.

LIGA BRASILEirtA
Jogos de amanhã

Estão marcados para amanhã os
seguintes encontros em disputa do
Campeona.o da Sub-Liga:

Jnvdím x União — Primeiros e se-
gundos quadros.

Itamoraly x Mauá — Primeiros e
segundos quadros,

Portugueza x Bandeirantes — Pri-
meiros e segundos quadros,

Municipal x A. F. Ferreira — Pri-
meiros e segundos quadros.'

ASSOCIAÇÃO CARIOCA
Jogos tlc amanhã

São estas us partidas marcadas pa-
ra amanha cm disputa do Campeona-
to desta agremiação.

Ideal x Sul America — Primeiros e
segundos quadros.

São José x Alegria — Primeiros e
segundos quadros.

O FESTIVAL DO SILVA GOMES
A directoria deste futuroso club re-

alizará hoje um festival sportivo corr.
o seguinte programma:

1,* prova — Silva Gomes x Mello
Moraes.

2." prova — Araújo x Alegria.
3." prova — Chiquinho x Fiorenti-

na.
4." prova — Piedade x Liberal.
5." prova — Combinado Guarany x

Diaman.e.
6." prova — Centro Sportivo dos

Amadores de Cavalcante x Leopoldi-
na Railway.

O FESTIVAL DO COMBINADO
COMMERCIO

O valoroso Combinado acima vae
realizar amanhã um festival sportivo
com o seguinte program-na:

1," prova — Combinado Latel x
Avenida F. C.

2.» prova —, Guanabara x Combina-
do Visconde.

3." prova — Rival x Drummond.
4." prova, — Caravana Paraná x

Combinado Commercio.
5.» prova — Villa Joppert s Penha

F. Club.
O FESTIVAL DO IBÉRIA F. C.
Este club realizará hoje um festi-

vai sportivo com o seguinte program-ma:.
1.* prova — Independentes s Com-binado Brasil.
2.» prova — Trez de Maio x Cyma.
3." prova — A. A. Municipal x Im-

perial.
4." prova — Imazul x Imperial.
5." prova — Loanda x Camiseiro.
C* prova — Miséria E Fome x VaeHaver o Diabo.

O FESTIVAL DO MACA'0 F. C.Este club realizará domingo umfestival sportivo com o seguinte pro-gramma:
1> prova — Vendinha x Praça dasNações.
2.» prova — Elisa x Combinado Léo.3.» prova — Combinado Azul eBranco x Paranhos.
4." prova — S. c. Ramos x CostaMendes.
Combinado Globo x Independente
.6.» prova —. Combinado Núncio xunião Bomsuccesso.
7.» prova — Macáo x São Roque.

O OLARI/ S. C. VAE JOGAR NA
ILKA DO GOVERNADOR

Este futuroso grêmio vae tomair
parte amanhã em um match amisto-
Eona Ilha do Gova-nador enfrentan-
do o grêmio de Ellezer Bonel.
O URANOS F. C. VAE TREINAR

Este sympathlco club vae realizar
amanhã um rigoroso treino dos seus
quadros officiaes.
O QUADRO DO WASHINGTON

VDLLA PARA AMANHA
Para enfrentar amanhã o Wasgin-

gton Villa foi escalado o seguinte
quadro:

Emygdio, Álvaro, Jucá. Pó, Thiago
Mario, Antonico Jucá I, Laudaulet,
João e Jayme.
..O VOLANTE DE MADUREIRA

JOGA HOJE
Este sympathico grêmio tomara

parte hoje no festival do Silva Go-
mes enfrentando o Sudan A. C.
A FESTA DA A. A. PORTUGUEZA

A directoria deste veterano club
realizará hoje uma "soirée" dansante
para a coroação da senhorinha Mi
nervina Barroso, eleita rainha do
club.
O COMBINADO CHACRTNHA EM

VASSOURAS
Este popular Combinado embarca

hoje para Vassouras onde irá enfren-
tar o Fluminense F. C.

Acompanhando a equipe vae uma
grande embaixada de sócios e fami-
lias.

O CIDADE F. C. VAE A PARA-
CAMBY

O valoroso grêmio acima vae ama-
imã a Paracamby afim de enfrentar
o Tupy Sport Club, em match amis.
toso.
NAO E' MAIS REPRESENTANTE

DA A. A. PORTUGUEZA
O veterano sportman Jayme Pa-

checo Barbosa, acaba de renunciar o
cargo de representante do A. Athle-
tica Portugueza.
A EQUIPE DO SANTA CRUZ PARA

AMANHA
O director de sports do club acima

escalou para enfrentar amanhã o
Oriente o seguinte quad.ro:

Jajá, Orlando, Guerra. Zé Maria,
Sant'Anna,G , radim Plínio, Eclmun-
do, Pinto, Almlr e Vivi.

O QUADRO DO ORIENTE PARA
AMANHA

Para. enfrentar o Santa Cruz, foi
escalado o seguinte quadro :

Castro, Oscarino e Monteiro — Ni»
colino, Ladisláo, Modesto, Barthô Ú
Josino,

BOA ESPERANÇA
Assembléz geral

Está convocada para o dia 18 do
corrente, és 20 112 horas, para pre-
enchimento de cargos vagos e dlver.
sos assumptos.

FESTIVAL SPORTTVO DO COM
BINADO ÂNGELO, EM HO- £
MENAGEM A' IMPRENSA .

Na praça de sports do Engenho de
Dentro A. C, no próximo mez este
Combinado realizará um grandioso
festival sportivo em homenagem A
imprensa, com um optime- program-
ma, nssim constituído:

l" prova, ás 12 horas — Acre F.-
C. x Puritnno F. C.

2« prova, as 13.15 — S, C. Jardim
x Ataliba F. C.

3» prova, ás 13.13 — J. Rocha F,
C. x S. C. Agryppus. ;-

5' prova. As 16 1|2 horas — Home-
nagem á imprensa — S. C. Adriano
x A. O. Cruzeiro.

Abrilhantará a festa uma jazz díé
casn.
GRANDIOSO FESTIVAL SPORTI-,

VO PROMOVIDO PELO COM-
BINADO CASTOR. EM HOME-

NAGEM A "A ESQUERDA"
Vem revostindo-se- de grande to-

teressé nos circulos snortivos doa
subúrbios este grandioso festival
sportivo promovido pelo Conibinnrlo
acima, em homenagem a A ES-
QUERDA.

A festa, que será realizada na prn-.
ça de sports do Enaenho de Dentro,
será no próximo domingo, e o pro-
gramma obedecerá á seguinte oi-w

ganlzaçSo:
1* prova, ás 11.30 — Entre F.ores)

F. C. x Paulistano.
2a prova, ás 12.30 — S. C. Globt*

x ?.
.. 3a' prova, ás 14.00 — Ollio Vivo F.
C. x Castilho.

4" prova, ás 15.00 — Ilha das Co.*
lhos x Cadeira Electrica F. C.

5" prova — honra — será dedicada
ás eentis torcedoras do Eneenho dn
Dentro A. C. e os fortes coniuntofl
dos clubs S. C. Adriano e Combina-
do Carmo disputarão uma artística
taça denominada A ESQUERDA.
O S. C. ADRIANO E A SUA ES-

QUADRA PARA AMANHA
Afim de enfrentar o Combinado

Carmo, amanhã, na orova de honrai
do festival do Combinado Castotv ....
que será effectuado no campo do En-
genho de Dentro A. C, o directotí,
sportivo do S. C. Adriano, escalou
o seguinte ouadro:

Bolão — José (eap.1 e Manêco —«
Mnrio, Marinnno p. Theorlnmiro —''
Buza, Mendonça, Ondino, Cosorio ef
Sebastião. j

Reservas — Todos não escalados.'
A ESQUADRA DO 8. O. ADRIANO

PARA AMANHA
O novel e futuroso club dá rutí

Adriano, amanhã enfrentará o Com^
binado Carmo, no festival do Com-
binado Castor, com o seguinte coii^i
junto: i

Bolão — José e Manéco — MariOf1
Maríanno e Theodomiro — Buza*|
Mendonça, Ondino, Cezario e Sebas-|
lião.
AS ESQUADRAR DO S. O. AGRTP-i

PUS TREINARA' AMANHA
O director sportivo do club alvi-»

negro da Avenida Suburbana roga,
per intermédio, d'A ESQUERDA o
comparecimento dos srs. amadores,

que farem parte das equipes A e B,
amanhã, ás 13 horas, no recinto so-'
ciai, afim de ser formado um rigo-|
roso treino, na praça de sports dfè
rua da Abolição.
BALÃO LUZTTANO F. C. x TRI-,

ANGULO F. C.
Na praça de sports do Grupo Esco-

lar, na estação do Sapê, será reali-
zado amanhã um grandioso festival
sportivo. Por esse motivo o director
de sports do Balão Luzitano roga,,
por intermédio d'A ESQUERDA, à ;
comparecimento dos amadores abai«i
xo. ás 12 horas, no recinto social: •-;¦

Manoel —Borracha e Nllton—Caií*
dido, Urbano e Ângelo — Victrolaii
Luiz, Casemiro, Allemão e Lúcio. I

Reservas — Cnrlinho, João Silva f
Lopes. /

Notas do C R. Guanabare
A Directoria do Club de Regataíí-j

Guanabara, leva ao conheolmento doül
senhores associados que no proxi-j
mo dia 30 do corrente, será realiza-1
da a festa mensal. As dansas qurüj
terão o concurso da conhecida Ame-Í
rican-Jazz, do maestro RodriguesJ
serão Iniciadas ás 19 horas c termi-l
naráo ás 24 horas.

O traje será o de passeio.
GYMNASTICA SUECA — Serão re-

Meladas na próxima segiinda-feiríá
dia 17, as aulas de Gymnastica Sue*
ca, sob a competente direcção do sr.
Jayme Santos. Essas aulas, que sorão*
gratuitas aos sócios, funecionam âs>
segundas, quartas e sexta-feiras. da«,
21 ás 22 horas.

B '91

Cesario — Dlonysio e Nauta — Zé cedo II.

Chamada de jogadores dei,
Major Ávila F. C.

Tendo o Major Ávila F. C. de eiúi
írentar amanhã, domingo, o forteCi
conjunto do Chacrlnha F. C, na es.i
tação de Collegio, numa prova de i
honra, ás 16 1|2 horas, pede o com-
parteImento dos srs. jogadores â
sede social, ás 12 horas:

Macedo — Mario e Silvino — Os-
car, Buck e Tejéra — Lindinho, Me-
Unho, Hermogenes, Ivo e Ziza.

Reservas — Silva, Juriel e Ma*.

VILLA BOA ESPERANÇA
:o:-

Companhia Suburbana de Terrenos e Construcções

1

M

Grande venda de lotes a prestações desde 34$000 por mez, sem enteada,
inicial de terrenos altos e seceos. POSSE IMMEDIATA. Ruas com água
canalizada e luz electrica. Estações de BENTO RIBEUtO, MARECHAL
HERMES, SAFE' c HONORIO GÜK GEL. — Informações: — Rua Gua-
tambiT. 15. estação de Marechal üer mes, com MAYRINK, á ma das Sa* í
phiras, 32. com TEIXEIRA on no escriptorio: — Rua Visconde de Inhau'«t I

I, também a hora da abertura dos por- ma. 93. loja. Phone: 3-3543 — Diária monte, te í j« li feonw. _,-
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A contribuição patriótica
para pagamento da divida

externa do Brasil

„í(, 15-n-mo p^ctcr: CAftLOS BUBBEKPTO DE MENDONÇA *™™ ~ "• Ps j j\ppnrf»f fiM HlOrtÒ COIH a

cabeça aberta a íoicadas

-:o:-

0 sr. Francisco Borcollòs Machado,
thosouroiro da empresa S. A.- "A

USQUERDA", depositou, no Banco do
Brae.il, a quantia .do 813*400, lotai
atô liontom, recebido para o paga-
monto da divida externa do Brasil.
A CONTRIBUIÇÃO DA SOCIEDADE
DE RESISTÊNCIA DOS TRABA-

XHADORES EM TRÀPICHE E
CAFÉ'

Va âiréotoria aosía Sociedade, re-

eeb.mò. n noguint.e carta:
Jllmo. sr. rennctoi- d'A RSQUER-

OV — A Sociedade de Resistoncia
dos Trabalhadores cm Trapichqs e
<'afé uão podendo so allioiar ao mo-
vimenio patriótico q\ie agita o Ura-

«l inteiro, no sentido do ser resgata.
da a nossa divida externa, resolveu,
liontcm, em assembléa gorai, conenr-
rer, cm nomo da Sociedade, com a
«luàntia de cinco contos de réis . . .

(5:0001(1000).
Essa proposta da direciona, foi np-

•provada por unanimidade dn. assem-
Tulóa, ficando » respectiva impórtau-

cia á disposição do quoni du dlròl.l-ci. ^
— Pela directoria — II. B|.tisla do
Sonzn, 1." soorotariõ.

MAIS DONATIVOS
A directoria da União Gera! dos

Trabalhadoras em Transpor! os MiiMtlj
mos o Portuários do Brasil,, enviou,
nos a Hogúinto carta:

filmo, sr. redntior d'" I3SQUER-
DA — Saudações,

A direclorln desta Assácia.iío com-
I nmntcii a v. s. riuo ovroendou, nlé
i hoje, entro seus associados, n qiiun-

iiií. de 5014300 ((uiinlioiilos o um mil
' e. trezentos réis,), por Intoniiodio dn

j siibse.ripcão iibprtli para o pagnmon-
to dn divido externa do Brasil.

Esta quantia será entregue no. sr:
ministro dn Justiça, que Mie dará o

! conveniente destino.

Ontrosim, còmiumúco-llio qne; ,iá
contrloinrnm para' tão patriótica iiu-
cíatlvaj os navios "ifanl Soares",
"Assü-'", "Ciurnpy". "TMnuliy" è
«{Àvaranguii". — A directoria.

PROPRIEDADE DA SOCIEDADE AHONYMA "A ESQUERDA"
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t\ prisão dos criminosos

Redactor-chefe: PACHECO DE ANDRADE

A Industria Pastoril e o afastamento
voluntário do respectivo director

Não mais voltou ao seu cargo -- Três mil e duzentas toneladas de carne
congelada ¦- Um documento expressivo e uma declaração eloqüente —

Graves declarações de um aniigo serventuário

„., ...»

Um almoço festivo ao
almirante Arthur

*' Thompson
• 

k oficialidade da Armada, pa.-a
demonstra/r publicamente o seu apre-
ro ao almirante Arlhur Thompson,
pela attitude que tomou no dia 24 de
outubro vae offerecer-lhe um ai-
moço em dia ainda não fixado ca
próxima semana, no Club Naval.

/_s listas ã disposição dos amigas c
admiradores do almirante, ^ham-se
naquelle Club e já. contam mais de 200
assignaturas.

Descarrilamento em Bar-
ra do Pirahy

' O trein C.-12, comboiado pela !o-
cometiva 821, descarrilou na estação
da. Barra do Pirahy. ficando, por esse
¦motivo, o trafego interrompido no
local.

Realisa-se, amanhã; uma
missa campal, em

.Nictheroy
No Jardim Pinto Lima, eni.Nlcthe-

roy, será celebrada, amanha, as u
horas, uma missa em acçao de gra-
eas pela victoria da causa nacional.

Officiará no acto o reverendo pa-
dre Carlos Amaral, vigário da matriz

Durante o acto. que terá acompan-
hamento de cânticos sacros, tocai ao
duas bandas militares.

O padre Amaral fará unia predica,
depois, allusiva ao grande leito das
armas revolucionárias.

Uma exoneração na poli-
cia fluminense

O dr. Luiz Menezes, 1" delegado
auxiliar da policia: fluminense. ¦ no.
meado pelo interventor federal e
empossado no dia 12. solicitou exo-
neração d0 cargo, o que lhe foi con-
cedido hontem.

Os prasos para interposi-
ções de recursos

0 titular da pasta da Fazen-
da expede a respeito, uma

circular
O ministro da Fazenda, sr. José

Maria Whltacker, fez expedir hontem
aos chefes das repartições subordina-
das ao seu ministério, a seguinte cir-
cular:"Circular n. 60.

Declaro aos srs. chefes das repar-
' lições subordinadas a este ministe.
j rio, para conhecimento e devidos ef-

feitos, que, attendendo ás difficul-
dades resultantes da suspensão da
exigibilidade das obrigações commer-
ciaes e da restricçao de levanta-
mento de depósitos bancários, decor-
rentes dos decretos ns. 19.385 e
19 391 e 19.400 respectivamente, de
27' de outubro, 1" e 12 de novembro
deste anno, resolvi sejam prorogados,
até o dobro, em todo o território da
¦Republica, os prazos para a interno-
sição de recursos das decisões im-
pondo multas per infracçoes de leis
e regulamentos fiscaes."

POLÍTICOS REAGC!QNA-
RIOS QUE VÃO DEIXAR

0 NOSSO PAIZ

Foram tambem postos em
liberdade os srs. Cesario

de Mello e José Maria
Bello

Continua o êxodo dos políticos re-
acclçnarios que infelicitam a nossa

PaAtada 
hontem obtiveram passar»--

tes. devendo seguir para a Europa o
mais breve possível os. «-deputados
Rego Barros e Belisario de Souza
bem como o ex-senador de Princesa
José Gaudemcio, os .quaeSj se encon-
travam asylados na legaçao do Uiu-

Tambem foram postos em liberda-
de os srs. Cesario de Mello e José
Maria Bello, tendo estes, antes de
deixar a prisão, prestado declarações

1 á policia.

Não será fácil, decerto, arrolar,
de uma só vez, os escândalos de nu-
merosas repartições do Ministério da
Agricultura, cuja situação reclama,
para moralidade da administração
publica, uma devassa ampla c ri-
porosa. Alguma dellas já se tonia-
ram celebres no noticiário dos jor.
naes Sobrcsahindo, dentre essas a
industria Pastoril e vários serviços
á ire.ima subordinados, a Directoria
de Meteorologia e outras e outras.
c;ue seria enfadonho ennumerar.

NAO MAIS VOLTOU AO SEU
CARGO

Desde o dia 24 de Outubro, ao que
ro,s adeantam alguns funecionarios
da Industria Pastoril, o sr. Parrei-
ras Horta, julgou por bem não mais
voltar no seu posto. Asseguraram-
nos ainda esses mesmos serventua-
rios que ali se achava preparada
uma manifestação de desaggravo ao
sr. Parreiras.

O afastamento voluntário do di-
rector da Industria Pastoril não dei-
xa de ser, realmente, synthomatico.

E, effectivamente sendo, como foi
um dos mais extremados legalistas,
e tendo tambem lidado com os di-
irheiròs da nação, que foram gastos
cm condições que agora precisam
ser explicai as. tae.s como os torne-
cimentes feitos pela firma Hera-
clyto e Cia., por exclusividade, for-
necimentos esses a preços elevados,
como adiante vimos demonstrar.
TRÊS MIL E DUZENTAS TONEI.-
LADAS DE CARNE CONGELADA

Ao governo cabe examinar as con-
dicões em que foi feita uma grande
encomenda de carnes congeladas í
Argentina e ao Uruguay. num total
de 3.200 toneladas importando cm

perto de 6.000:0008000, sem nenhu-
ma necessid?de, por isso que o nos-
so "stock" era sufficiente para
abastecer a Capital da Republica,
durante muito tempo. „„„._
UM DOCUMENTO EXPRESSIVO.
DOCUMENTO E UMA DECLARA-

ÇAO ELOQÜENTE
Attente-se. agora, para o expres.

sivo documento, que, por copia, pu-
blicamos:

Em 4 de Outubro próximo passado
o director daquella repartição tele-
graphou ao sr. Washington Luiz
nos termos seguintes:

"Presidente Washington Luis —
Palácio Cattete — Apresento vossa
excellencia meus protestos de abso-
luta solidariedade. Saudaçõs respei-
tosas. Paulo Parreiras Horta, Dire-
ctor Industria Pastoril".

Em 22 de Setembro de' 1929 o sr.
Parreiras Horta, escreveu uma carta
ac "Correio da Manhã", em que
desmentia a sua presença no desem-
barque do dr. Antônio Carlos, que
tinha vindo ao Rio para presidir a
convenção da Alliança Liberal, di-
zendo entre outras coisas, que era
amigo do sr. Júlio Prestes n que ti-
nha adoptado a sua candidatura á
presidência da Republica.
GRAVES DECLARAÇÕES DE UM

ANTIGO SERVENTUÁRIO
Quando hontem estivemos na ve-

lha repartição da rua Matta Macha-
do, onde o descontentamento dos
funecionarios é grande contra o sr.
Parreiras, ouvimos de um o se-
guinte:

O sr. Horta desde o dia 24 deveria
ter deixado o cargo que em má hora
lhe foi confiado pelo governo, e que
durante tanto tempo foram desmo-
ralisando.

Entretanto assim não procedeu, e
dizem até que está se empennando
junto ao actual governo, para per-
manecer no cargo.

O sr. Horta não apparece na In-
dustria Pastoril, mas está mano.

brando por traz das cortinas, como
vamos demonstrar.

A circular 2467, quo determinou á
volta aos seus cargos, dos funcclo-
narios arrodados sem motivo justo,
não foi cumprida e nem será, por-
que o sr. Horta a isso se oppõe,
para proteger os seus apaniguados.
Dessa forma está sendo burlada a
ordem do governo Revolucionário.

Torna-se necessário que o sr. Mo.
raes e Barros tome uma provlden.
cia urgente, que venha tirar a In-
dustria Pastoril da situação em que
se acha.

Ja . do domínio publico o crime

do quo foi victima, jw dia 4 do cor-

rente o lavrador Antônio João ler-

üftaaJi, assassinado a foiçadas «a

Sorra do Mathóus, em Quintino Bo-

cnvuvn. . . , •
A policia do 20.o districto, nbnn-

do inquérito, encetara diversas dili-

«molas, que, afinal, foram coroadas
de oxito, eom a prisão dos nssnssi-

"°0 
commissario Silveira, que pro-|

cedeu ás diligencias, foi quoni elle-

otuou a prisão dos creluitnosoB, oli-

tendo dos mesmos uma confissão de-

talhada ò\ò crime.
O INDIGITADO CRIMINOSO TBN-

TOU SUIOIDAR.SE
Ante-liontcm, Sebastião José Mar-

Uns que se encontra proso 110 xa-

droz da delegacia do 20.» disti-icto

policial, tentou suicidar-se, ingerindo

petróleo, ali deixado pelos mata-mos.

quitós. . ,. .. ,_
Soccorrido a tempo, o indigitado

criminoso, foi levado no Posto de As-

slstoncia cio Meyer e ali posto tora

de perigo.
Silvoira. intciTO-

habilmente, obteve
confissão completa

Vamos citar aqui alguns forneci-
mentos feitos por exclusividade pela
lirma Heraclyto e Cia., por preços
elevadíssimos:

Tijolos. 190S000 milheiro; Telhas,
850$000 milheiro e Cal, tonelada,
590S000.

Esse material foi comprado no
Estado do Rio, por preço da praça,
transportado por conta do governo
para os diversos destinos, depois fa-
cturados pela firma Heraclyto e Cia.
por preços elevados, tudo de accor-
do com o sr. João Ayres de Ca.
margo, official de gabinete do Mi-
nistro e sócio de todas essas coisas
feias que andam no domínio pu-
blico.

Só por aqui se vê, que realmente,
a Directoria de Industria Pastoril

precisa, como muitas outras repar-
tições do Ministério da Agriculura,
ser devidamente saneada.

O commissario
gando-ó, depois,
nnui promessa d«
110 dia seguinte. _,'^--i

A CONFISSÃO DO CRIME
Pelas primeiras horas do hoje, Se-

bastião foi inquoridp novamente pelo
cvommissnrio Silveira e apertado, nca-
bou confessando tudo.

Sebastião, o mandante do nssns^i-
nio, teve como executor do suas or-

dens, o próprio irmão, Manoel Joso
Martins. .

O outro irmão. Bernardo José Alar-
Uns, prestara concurso moral para n

consummnçSp do crime.
Effeetunãa uma diligencia, na Ser-

ra do Matheus, foram presos, num
barracão, os dois irmãos o levados

para a delegacia, onde tudo confes.
saram.

As declarações dos criminosos fo-
ram tomadas a termo, esperando o
delegado, segunda feira próxima, pe-
dir a prisão preventiva dos mesmos.

AS CAUSAS DO CRIME
Ha tempos, Sebastião, então sócio

de Antônio José Fernandes; dera-lhe
para guardar :> quantia de 5:000$000,

I Antônio João Fernandes,
sassinado

produeto do economias o venda dii
bonifeitorius do um sitio.

Sebastião retirani, aos poiuios, 1*
qnoiins quantias, até que um dia, \<n>
íiou em idiminar o sócio, afim de npb.
dorar-se dos 5:000$, que subiu ter An.
touio depositado cm casa.

Combinando o crime com os- irui.ins,
esles lhe proinetternin completa mxli
lio.

Antônio João Fernandes foi iiiovtò

por Manoel com ti-es golpes de foict,
alta noito, num logar deserto üa sem
do Mnthbiis.
A ARMA ASSASSINA FOI APPKE.

BNDIDA
A folee coni que o assassino con-

sunimou o delicto fni eiu-ontrada
eolnniissni-io Silveira, próximo
cal do crime.

Apresentada a -Manoel, est
conheceu, sendo .então, luvi
auto de appreCnsão.

As promoções nas esco-
Ias municipaes

Tambem serão feitas de ac-
cordo com o decreto 19.404
de 14 de novembro de 1930

O sr. prefeito do Districto. Federal,
de accordo com o disposto no clscre-
to ri. 19.404, de 14 de Novembro de
1930, resolveu por acto de hontem
que. as promoções nas escolas muni-
cipaes sejam feitas independente-
mente de exames, isto é, adaptando-
se o critério do médias e freqüências.

Neste sentido, foram tomadas as
necessárias providencias para que se
tornem extensivas ás alludidas es-
colas, as disposições do supracitado

i decreto, no que lhes fôr appllcavel.
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Inauguração official das
placas da Praça João

Pessoa
A solennidade realizar-se-á
no dia da festa da bandeira,
sendo orador official o dr.

Bricio Filho
río próximo dia 19. ás 13 horas, re-

alizar-se-á mais uma justa homena-
gem ao grande heróe e martyr da cru-
zada liberal, o saudoso presidente da
Parahyba. dr. João Pessoa.

Como é sabido, a antiga praça dos
Governadores, por deliberação do pre-
feito municipal e. em virtude de ap-
pellos repetidos do povo carioca, pas-
sou a denominar-se praça Dr. João
Pessoa, já tendo sido mesmo, expe-

.dido o acto referente a essa resolu-
J ção do governador da cidade.
j Agora, ás 13 horas do dia 19 do

corrente, o que se vae fazer é a inau.
euração official das placas dáquelle
logradouro publico, devendo essa to-
cante homenagem ao grande estadis-
ta reveatir.se de brilhanitismo. A con-
fecção das alludidas placas, foi con-
fiada á Casa da Moeda, cujo pes-
soai está envidando iodos os esforços,
para que a ellas não faltem o lndis-
penravel brilho artístico.

Por convite do sr. prefeito, será o.
orador official da solennidade, o sr.
dr. Bricio Filho, director do Jornal do
Brasil. , , ,

Para desoen-ai- as bandeiras que co-
brirão a placa, atê o acto inaugural,
foram convidados os três irmãos do
homenageado, ora presentes nesta ca-
pitai, srs. coronéis José Pessoa e Aris-
tarcho Pessoa, bem como o dr. Can-
didò Pessoa.

sr. prefeito, mo entretanto, des-
cerrará a bandeira de uma das pia-
cas, como homenagem da oidade ao
notável político nortista.

Por especial attenção. a Radio Kdu-
cadora do Brasil, graciosamente e co-
mo auxilio ás homenagens, fará no
local installações de microphones.

O discurso official, será amplamen-
te irradiado.

Uma criança colhida por auto
Quando atravessava hoje, pela

manhã, á rua do Cattete, foi colhida
por um auto, a menor Regina, de 7
annos de idade, filha de Aracy Cor-
rêa. residente á rua da Gloria n. '3.

A victima, aue em consenuencia
do desastre,' soffreu fractura da co-
xa esquerda, foi soccorrWa pela As-
sistencia. sendo, depois de medica-
da no Posto Central, internada no
Hospital de Prompto Soccorro,

No necrotério da Saúde
Publica

Deu entrada no necrotério ¦ da
Saúde Publica, com guia da delega-
cia do 18° districto, o corpo de Car.
lota Gomes de Azevedo, de 57 annos
de idade, casada, e residente á rua
Joaquim Silva, na Piedade.

A infeliz falleceu, hoje. subitamen-
te, na esquina das ruas S. Francisco
Xavier e 8 de Dezembro.

Com guia do Hospital de Prompto
j Soccorro. foi removido para o mesmo

necrotério, o corpo de João Deodoro
I Mattos, de 36 annos de idade, casado,

residente á rua Barão da Gamboa n.
i 15 e fallecido naquelle hospital.

¦—Minas jubilosa com a no-
meação do dr. Francisco
Campos» para ministro da

instruecão
BELLO HORIZONTE. 14 — (Ser-

viço especial d'A ESQUERDA) —
Causou grande júbilo nesta capitRl a

! nomeação do dr. Francisco Campos
para o ministério dá Instruecão, pois

j a rim obra reformadora de Minas foi
das mais efficientes.
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Os balanços nas pagado-
rias do Thesouro Nacional

Estão ultimados os trabalhos das
commlssões Incumbidas de proceder
a balanços na Thesourarla Geral do
Thesouro Nacional, Ia e 2a pagado-
rias, respectivamente.

As alludidas commissões encontra-
ram em ordem, todos os valores e
cargo daquellas repartições.

- .¦.-mn -»-— ¦— m»

Presos políticos mineiros,
postos em liberdade

BELLO HORIZONTE. 14 (Serviço
especial d'A ESQUERDA) — O Go-
verno do Estado determinou que
fossem postos em liberdade todos os
presos políticos' que estavam detidos
na secretaria do Interior no decorrer
da revolução.

Alguns, entretanto, terão que res-
ponder a processos por factos que
lhe são imputadas e que constituem
violação da lei.

Lamentável accidente
Manobrava uma composição con-

duzindo forças mineiras, aos 10 mi-
mitos de hoje, em direcção à Esta-
ção Marítima, quando, o ultimo

carro D M. se foi chocar com a lo-
comotiva 683, que se achava parada
no desvio. . .

Do choque resultou ficarem feri-
dos 5 officiaes e 10 praças, todos, po-
rém, levemente.

A locomotiva 683 e o carro D. M.
ficaram, ligeiramente, avariados.

0 auto-bomba foi de encon-
tro ao meio-fio

0 famoso "inoliBil!
cia.es" ifl sr.

in-ílifr

(Continuação)

ao
TRES SOLDADOS DO FOGO

FEEIDOS
Um auto-bomba da estação de Bom-

beiros de Humaytá, hoje, pela manhã,
correndo na rua Copacabana, para
se desviar do uma baratinha, manobrou
do tal forma, que foi de encontro ao
meio fio, na esquina cia rua Barata
Iiibeiro.

Com o choque, quebrou-se a roda do
vehiculo o os bombeiros ns. 572, 614
o 670. quo nelle viajavam, ficaram
ligeiramente feridos.

A Assistência do Posto de Oopaea.
liana, prestou os necessários soceorros.

ein duvida sua efíiciencia, cila teria,
entretanto, o mérito de se collocar no
extremo opposto a qualquer idea tru-
culenta, incompatível com a bruhan-
te civilização que estamos realizando.

São estas palavras dirigidas a to-
dos os intellectuaes do Brasil, de
quem espera apoio e solidariedade a
Acção Intellectual.

Rio de Janeiro, 17 de agosto de
1929.

Medeiros e Albuquerque, esciiptor e
, jornalista; Gustavo Barroso, escriptor
1 e jornalista; Cláudio de Souza, escri-

ptor- Luiz Peixoto, escriptor e carica-
turista; Flexa Ribeiro, escriptor, jor-
nalista e professor; Aloysáo de Cas-
tro escriptor e professor; Gilberto de
Andrade, escripior; Fiúza Guimarães
pintor e professor; Ronald de Carva-
lho escriptor; Luiz Carlos, escriptor;
Humberto de Campos, escriptor; An-
tonio Austregesilo. escriptor; Basilio
de MagaU.ães, escriptor; Adalberto
de Mattos, esculptor e professor; Na.
varro da Costa, pintor; Assis Pacheco
compositor, H. Villa Lobos, composi-
tor; Anysio Motta, caricaturista; Ro.
dolpho Chambeland, pintor e profes-
sor; Armando de Magalhães Correia
espuíptor e professor; Bsnjamin Li-
ma jornalista e escriptor; Gastão de
Carvalho jornalista; Loureiro Sobri-
nho, jornalista; Cecília Bandeira de
Mello (Crysaihittiémc); escriptora e
jornalista; Paulo Silveira, escriptor e
jornalista; Brasil Gerson, escriptor e
jornalista; Oswaldo Paixão, escriptor
e jornalista; Jorge Margerie, jorna-
lista; Joracy Camargo, escriptor; J.
Carlos, caricaturista; P. Sá Pereira,
compositor; Júlio Christobal, oompo.
sitor; Álvaro Cotrim (Alvarus), cari-
ca/turista; Mario Nunes, escriptor e jor-
nalista; Hekel Tavares, compositor;
Janbas Andréa, escriptor; L. F. Almei-

i Carlos F: Silva, pintor; Raul Devei,
| ndiStor; E. Fcnseca. pintor; A.ucdo

Horculsine. pintor: A. Bracet, pintor;
j B Paula Fonseca, pintor: Jorge
Nobre nsculptor; Arlindo Baste.;, pin-

! tor; Guttmann Bicho, pintor; A. »
rales de Los Rios Filho, archwcto.
Orlando Frederico, compositor e pro-
fèfisor; Ãmhaiidô Lamelra. composi-
tor; Oswaldo Cabral, professor d:
orchestra; Frederico Gottwall, mu*
cista; Quintino A. de Oliveira, mus-
clsta; Francisco Thome da Gra^,
musicista; Roberto Padilha, proles»,
de orchestra; Cândido Assume»,
musicista; Newton Padua. composi-
tor; J. Campista. musicista; Ismael
Gèmarischs, musicista; José de a-
me;da, musicista; Guilherme Motu,
professor do orchestra; José Quem
Vicente, musicista: Aratenor GUUM;
rães, musicista; João BaptislH ca-
valcanti. musicista; Leão Mahumic.
musicista; Bolívar Nunes, compositor,
Elvas Gomes Trigo, musicista; Ema-
hi Amcrim, musicista; Waldomar m
nss Moraes, musicista; Edmuuo»
Maia. artista; Joaquim Cor.-eui Ron.
dou. musicista; Esmerim G, C:uc.m,
musicista; Amaro dos Santos, iniHr

'cista; Antônio Lago, compositor,
Fra-.icisco Ernfrsto de Borja Jun».
musirista; Paulo Brasa, musicista,
Alfredo Aquino Monteiro, mus»,
Edmundo Moriris, musicista; Henn-
que Martins, musicista; Miguel»
Carvalho, musicista; Oscar Martiiu»,
musicista; Herminio Barbosa, imis-
cista; Joaquim Tristão Júnior, mua-
cista; Miguel Guimarães Júnior, mu-.,
sloistá; Nilo Bruzzi, escriptor; carioi
de Rizzini, jornalista: Wálfredo iw-
tins, escriptor; Virgilio Erigido, esçn.
ptor; Waldemar Bandeira, Jorra."»
ta; Vasco D. Pinto Bandeira iw
cista: Antônio Alva.ro Marti, niiis»;
ta; Enéas Marques Perto, mustcj»,
Júlio Diniz, jornalista; Jo^e WW
de Oliveira, musicista; Jarbas de (

Janbas Andréa, escilptor; L. F. Almei- "Xiv^. 
T=i.„;,^Ulf„ i~..Voiictã- La*e fi

da Ju'nior,pintor;Manoel Faria, pintor, valho escriptor e joinansta, ba„e

jor José Alves
Procedente de Bello Horizonte, che-

gou, hoje. a esta Capital, viajando
no trem P. N.-4, o major pharma-
ceutico José Alves, influente político
na cidade de Montes Claros, em Minas
Gíi-aes.

Figura dç relevo do movimento re-
volucionavio naquella parte do glo-
rioso Estado -mediterrâneo, veio o
major José Alves, assistir aos feste-
jos, que aqui se realizam, commemo-
rando. na data magna da Republica
de 1889, o advento da Republica
Nova,

laRmÊ^tmmmwRMÊtwswMMWÊÊÊKmMmwmm*^

Loteria
de Minas
DIA 21 DE NOVEMBRO:

Thimotheo da Costa, pintor; Coso, e6-
culptor; Kallxto Cordeiro, caricatu-
rista; Gully Bandeira, jornalista; Ta-
pajós Gomes, escriptor; Machado Fio.
renes, jornalista; Baptista Júnior, es-
criptor e jornalista; penjamiai Cos-
tallat, escriptor e jornalista; Sei-torio
de Castro, jornalista; Paulo de Ma-
galhães, escriptor e jornalista; A. J.
Pereira da Silva, escriptor; Paulo
Fernando, jornalista; J. Fabrino, jor-
nalista; João de Lourenço, jomalis-
ta; Cai-los Bitencourt, escriptor; Al-
varo Miguez de Mello, escriptor; Mar.
quês Porto, escriptor; Domingos Ma-1
garinos, escriptor; Renato Alvtrn, es-
criptor; Cardoso de Menezes, escri-
ptor; Ernesto Francisconi, pintor;
Jayme de Barros, escriptor e profes-
sor; Wladimir Bernardes, jornalista;
Eustorgio Wanderley, escriptor; Be-
zerra de Freitas, jornalista; Raphael
de Hollanda, jornalista; Nemesio
Dutra, caricaturista; Marcello Alçam-
tara pintor; Álvaro Guanabara, jor
nalinta; Alfredo Neves, jornalista:
Raphael Pinheiro, escriptor e jorna-
lista; Cândido Castro, jornalista; Ar-
naldo Amaral, jornalista; Gustavo
Gai-nstt, jornalista; Mario Reis, mu-
sicista; Arthur Thompson Filho, de-
senhlsta; Flavio de Andrade, escri-
ptor; João Ayres de Camargo, jorna-
lista; Luiz Guimarães, jornalista;
Edmundo Lys, jornalista; César de
Britito. jornalista; Bento da Costa
Sünões, jornalista; Tancredo de Li.
ma, escriptor; Levino Fanzeres, pin-
tor; Magdalena Reis, jornalista; Frei-
re Júnior, escriptor e compositor;
Maurício Marques Lisboa, jornalista:
João de Dsms Falcão, jornalista; Er-
nesto Cerqueira, jornalista; Luiz Igle-
slas, escriptor; Álvaro Assumpção,
jornalista; Arnaldo de Medeiros, jorna
lista; Amaral Naddermeyer, arenito-
cto; Jordão de Oliveira, pintor; Qui-
rino da Silva, pintor; Orlando da Sil-
va. pintor; Orlando Ferraz, pintor;

lho, jornalista.
NOTA. — As listas que se.aci."»1

ainda em mãos de alguns ime»"
ctuaes deverão ?er enviadas, bem <y
mo as novas adhesões, á Avenida k»
Branco, 128 a 132. sobrado, enaereç"!
das á direcção da Acção IntelleçW
Brasileira. — Redaccão do "O W •

0 presidente de Minas
restabelece as audiências

publicas
BELLO HORIZONTE. H (Sel*

especial d'A ESQUERDA) - « IJ
sidente Olegario Maciel que nt;

que se iniciou a revolução havia «*

pendido as audiências publl
tabelecel-a-ás na próximo.
íeü-a.

re;-

Cahiu do trem no tunnel da
estação D- Pedro II

O eatraeiro da Central, Arf!nii-_i
to do A.maral, cie 30 annos de çiia _i
solteiro, brasileiro e residente a
vessa Pinto, n. 07, em Tury -V5bl '

hoje, ás 8 Horas, viajava na plat»
ma do trem de subúrbio, prefi
2(5, quando çste, ent-riimlc no tt
da estação D. Pedro Ü, apertei
encontro ás suas paredes.

Caindo á linha, o infeliz
graves ferimentos, ficando c"1
de slioclc.

Populares que assistiram n

prqvidèheiàraih os soceorros du
teneia. para o infeliz., que, «'
medicado no Posto Central;

for-
Ü.
iel

ii-o de

çstadô

Ássi?-

inic.r.

nado, em estado grave, r
do Prompto Soccorro.

Hosi» tal

CONTOS
POR 30SO00

Jogam só 14 milhares
Extracção: 4 horas da

tarde

Daremos
íÇão ás 1

Ia eclí",'1
7 horas n


