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p&OPfUECADE DA SOCIEDADE ANONYMA "AESQUERDA'

isão de
prmessor belga
em Milão levanta
ruidosos protestos

em Bruxe|las

-^Reforma
do Ensino

RED., ADMINISTRAÇÃO E OFFICINAS: OUVIDOR, 187

d ra li íiso-
li»Nítíhersj

EM VIAS DE SOLÜ-
CÃO 0 IMPORTANTE
PROBLEMA AVOCA-
DO PELO SECRETA-
RIO DE OBRAS PU-

BLICAS

Não é, não pode ser possível
O desrespeito dos "diários associados" ao

venerando presidente de Minas

Ficará hoje definitivamente resol-
nla a questão do preço da gazolina.
cm Nictheroy, que. apesar da greve de
mo'orista.s ali verificada, não baixou, j
como nesta capital, dc .S300 para!
ÍSIOO o litro. i

Entregue a solução do caso ao dr.-
Americana Freire; secretario da Agri-
cultura o Obras Publicas, do governo:
do dr. Plinio Casado, tem s. s. at-'
tendido cm seu gabinete, cm numero-
•as conferências, os representantes
ias empresas Anglo Mcxicaii, Texa-
co. Atlantic e Standard, bem como cs
representantes da classe dos cliauf-
leurs cia visinha capital, esforçando-
se para dar ao momenloso problema,
a solução equitativa que teve nesta
capital.

Os interessados mostram-se satis-
leites tom o rumo que as negocia-
çcc.s vão temando. sendo esperada
nestas 24 horas mais próximas, a so--.lição definitiva da questão.

ii iansos
P cinco ilMes
i
BERLIM, 23. — HAVAS.

- O numero de desempre-
gades na Allemanha em da-
Ia de 1 3 do corrente, ascer.-
dia ao total de 4.628.000, o
que" representa a diminuição
de 120.000, relativamente, á

¦K*
quinzena anterior.

*•

HOMA. 2'i. (HAVAS) — A pro.
posito das manifestações verifica,
das em Bruxellas, em protesto
conli-a a prisão do professor Leo
Moulin nu Itália, o "lliornhlc d'ltii.
lia" publicou um artigo em que
estranhn esses protestos, que dii
lerem sido recebidos com profun-
do espanto, uma vez une so trata
de um cidadão belga culpado de
participar, pessoal c activanieiite,
de actos criminosos instigados pe-
los emigrados anti-fascistas.

Accrescehta ainda o jornal:
—¦ "Esse cidadão belga con Tes.

sou o crimo dc qne ora aceusado
c em seu poder' foram encontra.
dos documentos sufficientcs para
se erigirem provas graves e preci.
sas em favor dè sua prisão pelas
autoridades italianas.

Trata-se da execução de um dc-
ycr, c do exercicio de um direi lo
dc sobcrítiiia a que nenhum Estu.
do, mesmo quc queira respeitar
suas boas relações intemacionaes,
poderá renunciar: a defesa contra
os mãos actos dc seus adversários.

O primeiro dever do cidadão
estrangeiro p de não se oecupar
dos negócios internos dos outros
paizes.

Estamos certos de quc a.nação
belga não é solidaria com essiu
manifestações 

' 
dc Bruxellas, qui

implicam cm uma cumplicidadi
espiritual com os quc alacam o
direitos do Estado italiano".

O articulista acha que se o qui
sc invoca contra os italianos sã(.
os sentimentos de humanidade i
dc protecção, mais cquitativo se
ria manifcstal-os em favor das vi
ctimas italianas cabidas sob o pu
nho criminoso dos anti-fascistas
mesmo no território belga, _ sen
que se tivesse levantado ali, até

í agora, nenhuma voz dc protesto".
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S.PAULO, 23.- (A.
B.) - A ciasse academi-
ca organisa a reacçáo
contra a recente lei do
ensino, que vem attin-
gir os estudantes de to-
das as séries de maneira
a prejudicar-lhes séria-
mVnte o proseguimento
dos cursos. E', pelo me-
nos, o que afiirmam os
estudantes paulistas, de
todas as classes. Ainda,
hontem, os preparato-
rianos percorreram a
cidade, em passeata,
manifestando-se contra
o augmento das taxas
escolares, a limitação
do praso em que os es-
tudantes reprovados po-
derão repetir os exames
e outros pontos da refe-
rida reforma.

Os preparatorianos
foram apoiados pelos
acadêmicos de todas as
faculdades.

Mussolinl

laximo Gorki pede filiação
ao Partido Governamental

Russo
MOSCOU, 23 (A. B.1 — Máximo"oi-ki pediu sua admissão no Parti-

!o Governa mental Russo.
Aísevera-se que. o conhecido escri-

pior o propangandista foi immedia-
| tamente* attendido.

O HOMEM DOS INQUÉRITOS — Os "Diários Associados . >í cxt,.upn
da "Manha", põe a seu serviço, os ministros (VEstado, os banqueiros

c até as altas aut roidacles ceclesiásticas

s LiberfadorBS ni
ao

ftOTBS Wilif
aoiiãem mini

NÃO E' PLATÔNICA A
SOLIDARIEDADE QUE
HYPOTHECARAM AOS
DEMOCRÁTICOS PAU-

LISTAS 

Os itoses le ci_mr-
¦fl _M*il Jt* w gr^ __-_l __•*¦ _f_f _]4É áttí

COMO Suuie

Is*
m dos 2 t

COMO SE MANIFESTA A RESPEITO, O DR.
HEITOR BELTRÃO, SECRETARIO GERAL
DA A. C DO RIO DE JANEIRO ::::::

ccessão de Silva Ra-
na Academia Brasileira

Cinco escriptores de verdade disputam,
sem o estorvo de nenhum politico, o

ingresso na illustre companhia
equilíbrio dos candidatos vae tornar impossível

a eleição no primeiro escrutínio
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Fernando de Magalhães, pre-eiilr da Academia dc. Letras
ACADEMIA Urásüeira, qu''

indifferenlc se mostrou
<}té agora ao movimento re.
ionario Iriumpliànle de Ou-
.voe ler lioje oceasião <de ver

'¦ th.e deve um grande be-

primeira vaga quc se verL
sen seio, numa bora em quees ciltenções do paiz estão
is para os seus problemas-'¦'•'* quc (junham foros de cos-
dade nas caaitacões nacio.

naes, vão concorre nenhum po.
lüico.

Mesmo entre os revoluciona-
ri,os, cm cujo numero sc contam
muitos intcllccluacs de renome e
de merecimento irrecusável, nen.
hum se quiz valer do prestigio da
hora para bater ás portas xh
"Petil.-Trianõn" com a fiança do
Cattete.

O pleito de hoje só reúne es-
eriptores, sem qualquer côr polui-
ca, todos elles fiados tão sõnicnTç
na força dos seus próprios méri-
tos, que, aliás, não são pequenos.

Qua maior beneficio poderia
aspirar a instituição literária, por
cxcclleneiu, do \paizl

São cinco os candidatos quc se.
apresentam ú successüo do poeta
delicado e <la crcalura boníssima
que foi Silva Ramos.

E por mais quc se queira dis-
linguir, entre elles o que reunia
maior somma. de possibilidades ae
successQ, a tarefa não é fácil.

Porque todos se apresentam
com um cquüibrio impressionante
de predicados.

Pereira da Silva, quc parece "
moís velho dos concorrentes, <-,
lambem, c eomo ó natural, o de
maior bagagem.

Poeta, poela de rara, poeta de
verdade, a sua entrada paru o
maior grêmio intcllectual do paiz
não surprchenderd.

Antes, pelo contrario, o que
admira é que elle ainda não seja
delia.

MÚcio Leão, lambem poeto,
mas sobretudo, escr,i\plor, será o
mais joven dos cinco concor-
rentes.

Mesmo assim sc apresenta çom
crcdenàiaês altíssimas.

,':'¦','¦¦-¦:'¦:¦.¦''¦¦¦':-'.-'- 
'-'y-w'W$r:tf::-\.y-. ¦::,,.;; ¦

i:;í.:-. ¦*;:?-:-:*::'¦¦ . ¦' :M$ yi

* " '¦ 
;-:'; ¦ 

'* - 
¦¦-¦-'.;¦¦;;..¦: ¦'l ¦¦¦'.¦' ¦. /

O Sr. Mucio Leão
E' um dos maiores valores no-

vos do Brasil.
Eslglista, perfeito, ontiloleaito,

lem, cffectivamcntc. um logar seu,
um logar lodo á parle no intelle-
dualidade brasileira.

De Gás tão Pcnalva, Francisco
Eiras c. Alcântara Machado, poder-
sc-á dizer também quc têm Iodos
elementos pára aspirar, legitima.-
mente, a palma acadêmica.

O primeiro ú o nosso Picrre
Loti.

Um grande conhecedor dos
ÍCONCXTITS N» fi» PAm
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Os diários associados e outros,
não vêem de bom grado a perma-
ueiicia do sr. Olegario Maciel no
governo de Minas.

Nós sabemos disso e bem co-
nhecemos as razões pelas quaes
assim procedem os órgãos cjue
obedecem á batuta do sr. Assis
Cliateaubi-iand, maestro de par-
tituras em falsete e que entoa a
sua musica somente quando o
"instrumento" de que elle se ser-
re é "de bom metal", bem puro
e sonante...

Mas não é só isso. O honrado
sr. Olegario Maciel é hoje victi-
ma duma conspiração iusidiosa
e subtil.

Os sens dois secretários, Ama-
ro Lanari e Gustavo Capanema,
dc mãos dadas ao sr. Fraucis-
co Campos, que poi* sua vez es-
tá. alijado ta outro conhecidisismo
politico das Alterosas, desejam
cordialmente, "a queda do ve-
lho", segundo elles próprios, nas
suas indiscreções imprudentes,
têm deixado escapar aos ouvi-
dos dos "amigos de confiança''.

Esses rapazes, de extraordina-
ria precocidade politico.partida-
ria, tem os seus "planos". E se
gabam de que, na realização dei-
les, o "vélhò Olegario" não servi-
rá de entrave porque elle "com

geito irá para onde fòr preci-
so"...

Si o illustre sr. Olegario Ma-
ciei tivesse um tainigo de con-
fiança, pessoa séria e incapaz de
incutir, que lhe transmittisse,
eoníidencialmente, as apreciações
irônicas e mordazes que, a seu
respeito, faz, constantemente,
nesta capital, o sr. Francisco
Campos, e que são conhecidas
aqui em todas as rodas achega-
das ao sr. ministro da Instru-
cção, c positivamente certo que
aquelle venerando mineiro teria
profunda c dolorosa surpreza,
podendo meditar, com amargu-
ra, sobre a insinceridade, a des-
façatèz c a deslealdade de cer-
tos homens.

Taes coisas, porém, ficarão
_ ÍCONCLUE NA ti» PAG,)

PORTO ALEGRE, 22 — Defi-
nindo a solidariedade do Parti-

<lo Libertador aos democráticos
paulistas, o '-Estado do Xtío
Grande", órgão ofíicial daquelle
partido, publicou o seguinte edi-
torial:

"A manifestação do Congresso
do P. L., no caso de São Paulo,
tem sido objeeto de varias inter-
pretações e differentes commen-
tarios. Uma dessas interpre-
ções é a que. segundo o telegram-
ma que hontem publicámos, teria
vehiculado o illustre interventor
do Bio Grande: "simples formu-
Ia de cordialidade, sem a maior
expressão e de effeitos meramen-
te platônicos". Ora, é bem conlie-
cida a sinceridade e a lealdade
com que têm agido os libertado-
res em todos os transes de sua
vida partidária. Se entendessem
que aos democráticos nenhuma
razão cabia na attitude que to-
mariam, não seriam os libertado-
res que viessem de publico de-
clarar o contrario. Não. Se o P.
L. declarou, por intermédio do
seu mais autorizado órgão, que é ,
o Congresso, ser "solidário com 1
os correligionários de São Pau-
lo na attitude sobre lógica que
acabam de assumir", a ningueiíi
é licito duvidar dessa solidarieda-
de; estamos com os democratas
paulistas, porque pertencemos ao
mesmo Partido"'Nacional, propu-
gnamos as mesmas idéas e esta-
mos com elles porque represen-
tam a mesma orientação liberal
democrática. E tanto elles de S.
Paulo, como nós do Rio Grande,
temos combatido e continuaremos
a combater todos os systemas que
pretendem sobrepor á vontade de
poucos e á >da conectividade.

Se é platônica a nossa solida-
riedade, dizem, não sabemos o
que se quer significar com isso.
Teremos já envaidecido tanto o
íeliz êxito da revolução que só
na força, material, vejamos cau-

sas eíficientes? e teremos es-
quecido tão cedo que a revolu-
ção foi, sobretudo, um levante da
opinião publica?

Pretende-se ver também con-
tradicção na moção a favor do
Partido Democrático Paulista e
na moção de apoio ao governo
iprovLsorio. Impeccavel seria o
raciocínio se, quem apoia um go-
verno por entender que elle cor-
responde ás necessidades çubli-
cas, estivesse obrigado a referen-
dar-lhe todos os actos. Mas. a
discordância no particular é com-
pativel com o apoio no geral,
mesmo porque, a solidariedade
dos libertadores nunca foi e nem
poderia ser incondicional.

Ha, porém, ainda uma quês-
tão de grande monta. Conde-
ninando a situação que se criou
em São Paulo, reconhecemos —
como implicitamente reconheceu
o Partilo Democrático Paulista,
quando rompeu com o interven-
tor, continua.ndo a apoiar o go-
venio provisório — reconhecemos
que. apesar de ssr. em tlieoria,
discricionário, nem sempre pode
elle fazer o que julga mais acer-
tado. porque é mister tomar em
consideração .as complexas pondi*.

4 « vt S ti *1~— *- ^***£ % ^ *

U.,u.»iM»iri>iiii .„« i mui ' "¦"*" "¦¦¦¦" "¦¦*¦""" ' _ "'

__.; raçnroK eslíraq
— Ora, que poderei eu acerescen-

tar a essa questão, se os technicos
sobre ella já se fánifestaram pelas
columnas do seu jornal? — ei-cusou-
se. modesto, o dr. Heitor Beltrão, so-
cretario geral da Associação Com-
mercial, a quem procuramos.

Heitor Beltrão ó nosso collega ds
imprensa.. Sem descuidar da pena,
empresta o s?u concurso dynamlco
aquella sociedade de homens cie ne-
gocios. Não foi somente a conviveu-
cia do meio que lhe deu os conheci-
mentos sobre os prblemas o as quês-
toes que se relacionam com a activi-
dade commercial. Estudou e leu nui-
to. Pala, portanto, de cathcdra. A
velha questão dos 2% ouro interes-
sou-o sempre, e como este jornal vem
procurando agital-a novamente, não
podíamos deixar de ouvir as silas
impressões, as impressões de um col-
lega que tão be-m concilia as duas

ções em que se encontra o paiz.
Es'amos com os democratas de

São Paulo, mas, tom elles te-
mos bastante patriotismo para
não forçar uma crise gera!, r;ue
poderia ser das mais graves con-
seqüências paru o paiz. Essa é,
com meridiana clareza., o nncti
attitude "j.

tividacles, a de imprensa e a da
cojrimercio.

Heitor Beltrão ignora se o gover-
no brasileiro deve ainda, ou se .lão
devo mais nada aos banqueiros Rots-
chilcl, a quem tomamos os dois em-
prestimes para a construcção do por-
to deste, capital.

— O aue sei — confessa — 6 què
a arrecadação dos 2% ouro até íoje
já deu para pagar seis vezes o por-
to do Rio c cinco vezes o valor das
obras com a construcção das aveni-
das Rio Branco e Francisco Bicalho,
Canal do Mangue c dique fluetuante"Affonso Penna"!

Examina a questão deste modo:
— Àtaavés da taxa ouro, ha, como

se sabe, a supremacia commercial do
porto de Santos sobre a do Rio. Ve-
jamos as conseqüências dessa situa-
ção anômala. Soffremos da ausência
mercantil; torna-se-nos quasi impossi-
vel a actividade industrial, e o que é
mais grave, — verifica-se o êxodo de
cap'taes estrangeü-os que se poderiam
applicav aqui Muitas-industrias emi-
gram para São Paulo, e outras come-
cam a rumar para o Estacio do Rio.
Pergunta-se; o prejuízo é só do com-
mercio e da industria? Não. A maior
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ESTIMULO NECIÍSSARIO
O regime de economias, que o go-

verno está impondo ao Ratowntvir
buiu para que ípssem WPPVlnüdos os

prantos de viagem da BcotoSWfl"
nal de Bellas Artes. Os nossos cs-

culptores, pintores e archltectos pei-
ciem assim um estimulo aos seus es-

forços e ao sei} talento artístico. O

mesmo succederA. talvez, oom os

prêmios de viagem do »«•
óional de Musica, que aimualinente

•enviava ao. Velhp Mundo, cm busca
de novos e mais perfeitos conheci-
mentos, um pianista e itm violinista.

Os pintores- vão. ter, entretanto, uma
compensação, que não.: sabemos se

.'algum dia tocara tabem aos demais.~A 
Associação dos Artistas Brasileiros

conseguiu que o Lloyd Brasileiro dos-
se como premio ao concorrente cias-
Kificado no'próximo "Salão de Maio
uma 

'viagem"por toda a costa do paiz.
O premiado terá assim uma opportu-
nidado magnífica para fazer um ex-
cellente estudo da nossa natureza,
descortinando o» mais variados e ma-
ravilhosos panoramas littoraneos.

Merecem parabéns. tanto a Associa-,
ção dos Artistas-¦•Brasileiros ¦'•como o

""ir Mario de. Almeida, director do
Llóyd, por essa iniciativa realmente
digna de louvores, porque vem trazer
aos. nossos pintores o necessário estl-' 
mulo que o instituto official das bel
Ias ai*tes já nâo lhes proporciona
motivos de ordem econômica.

por

UNIÃO BENEFICENTE DAS
$ PRAÇASREEORMAPAS

^Deliberações tomadas na re-
¦união de directoria, reali-

zada, hontem
Realizou-KC, iWntcio, no sedo' «Ia

*Ouiúo Bcietóatp das-Praças tótoig

mudas do .¦Exercito; •Artaadu.. Polici*

Militar'6 Gomo de' Bombeiros, a rcu-
¦ 

máb de .lirecioría, qno foi presidida

{¦pólo seu presidente. Kieolao lolontwo
"*. .. _n< '. « nvouirian dos 86-presencia

secretario, Josó

toai- ,
officirfl, Joaquim .Machado

Vra; conselheiros;" Joaquim
¦ Hão Antônio l-errcirn

,']«

de Menezes, com a

guintes directores:
¦Vinaro da Silva; tliesoureiro. Automo..

Pereira cie Carvalho; procurador, Apá

io Joaqulm^cieSáiit-Ainui; orador-
• - • • do Olivei-

Naim |Jn-
da Silva, 3n_*_

quim Ferreira de SanfAnna e Ma-

uoel Patrício de Assimipfião.,
Após a leitura do expediente, a di-

rectoria resolveu attender o pedido do

demissão de agente da 83? succursal

junto ao 1» 1?.' A. At., do sargento

Antônio Teixeira Guimarães o nomear

para seu. substituto, o sargento Hugo

Soares Bicci.
]ç*ói officiaã.crllo agcnJ.ej3a.-7* suecur- l

•Kil junto ao-10° É.V 1-; Jusé-J-Níi-rqira-

Gomes, para Çn-òslár' cô'htas. das c'oii-i

ti-ibuif-ões dos assocí-áílos de sua sue-

cursai" até ao dia 28 do corrente, sob

pena de ser destituído do cargo_ de

agente, eliminado do quadro social o

incluido no numero dos que lesaram 03.

cofres sociaes.. ...¦.¦••: ¦
Poi.acccito o pedido (Icreiiuiiein'do

eoiiselliciro Severiano Miguel Arclián-
o.. Poi nomeado conselheiro, de accor.

do com o art, 52, dos estatutos, o as-

sociado Argemiro Nogueira..
Tram nomeados para constituir a

commissão cbtborndora dos iiovob es.

tatutos, os associados José Amaro da

•Silva, Antônio erroirá. da Silva, João

Marianou de Souza, Augusto Pedrete
e Nieoláo Tolcntino de Menezes,

Biivioú-sé circularos aos agentes, pc-
dindo suggestões para a reforma dos
estatutos.'

O conselheiro Antônio Ferreira da

Silva londo a acta da. assembléa ge-

ral ordinária, do 6 de julho do anuo

findo, deparou com uma gratificação
do 50$000, arbitrada para. o thcsonrei--

ro tendo o actual \the>ou>*oiíp .docla-

rado não'cqucor.dav-.com semelhaute

resolução, o quo foi applauttiüo- pelos

seus confrados, em fáaò das clispoSi-

cões claras dos estatutos." 
Foram fornecidas duas carteiras so-

ciae* nos sargentos Antônio Joaquim

do Oliveira, da 17» succursal, 
-pinto

ao 20».B. G".. o José Claudino do Ara**-

jo da, 221 succursal, junto'ao
taliião da Policia.,'Militar, ,

airoctoria recebeu v "-Jornal

9 do corrente., enr quo

nomeação 
'• 

do associado

:\„tonio da 
'.'.Silva, 

para
sal juuto. á 1

-ío Ba-

ile

C
agento

K. c

A
Alagoas", de
se publica a'.
Julio

tTo^^dVnaxidadedeMa-
Sfoí 

'o 
o "Liberal" de Lorena quo

Pnílica uma nota referente a 21- sue

cursai junto ao .0». R....1-

Foram aeccitos sócios es srs. -Toso
-Mireellino Rosa, Manoel Duarte Lima,

S!.Simões da Silva c Manoel -Ama-

ro do Nascimento.
Prestaram contas no (ba 17, as se-

guiutè succuvsaes: 2-^untq ao Qu 
^

|l General do Exercito da quantia

de 32$000; S', junto a E. A. O. c »

..uautia de 72*000. 12- 3"^ »o -
-Ri, A. M,..da. quantia ao.4p.W0.l-,

í -junto ao IP¦¦&. I., 'Iu m*t&. <^74f>

nV junte, ao 3?,R, ífl^qnW!ta,g
¦ ,-52*000; 16", junto, ao-1? R- O. 

£-,...£*
quantia do 444*000; 20% janto ao21
¦RO da quantia de 62*100; 21% jnjj,-

?„'ao"soE?I., da quantia de 84*000;

Sá. iuuto ao 5° Batalhão da Policia

Miiitírr? da quantia de. 110*00; 24£

junto ào 2» G. A. O., da quaiiba ce

Í*000; 25', junto ao 
^atellmo.^a

Policia Militar, da quantia, de 50*000
• o 26» junto ao 1» G-;.A. O;-, da quau-

lia dV 10*000.' ,
Foram encerrados os trabalhos a i

hora da madrugada, tendo sido cou-
' 

vocada nova reunião para o dia -4 do

corrente, ás 19 horas.

Falleceu na via publica., em
Nictheroy

A nacional Maria Augusta, domes-

tica de côòr.pre.ta, com. 40 annos de

idade presumíveis, solteira e empre-
cada ia casa do sr. W. Saumt, a

Istrada Cachoeira, em Nictheroy, foi

hontem accommettida de um mal

iíbrtTvmdo a fallecer na estrada a

poucos metros da casa onde trabalha

va. . ... __
A infeliz sair» com o objectivo de

procurar um medico quando foi vveti-

ma do mal que a vlotimou.

A policia do posto de Santa Rosa,

tendo conliecimeno do facto, provi-
clenciou a remoção do cadáver na a

o necrotério do Sacco de Sao Fran-

ci^co onde ficou depositado, devendo
um medico legista autopsial-o e at-

testar a J'*ausa-moita»"j|

| DESFILE DE BELLO
V; HORIZONTE

. 
-.' **..¦

.M.r*""'" t. ¦

. O sr. Francisco Campos falou tanto na parada que
os legionarios mineiros iriam realizar, ante-hontem, em
Bello Horizonte, que toda gente estava certa de que o

povo das Alterosas teria oceasião de presenciar um dos
espectaculos mais empolgantes que já lhe fora dado ver.

"Quinze mil homens desfilaram de camisa kaki, sob
o commando do ministro da Educação, perante uma tri-
buna armada em plena praça publica, onde se reuniriam
ao presidente Olegario Maciel, e a todas as autoridades
federaes e estaduaes mineiras, os ministros, Leite de
Castro e Oswaldo Aranha.

Pelas ruas o povo se encarregaria de engrossar o
effectivo das tropas com o concurso espontâneo do seu
enthusiasmo. De todas as janellas, senhoras e creanças
atirariam flores. O trafego da cidade ficaria suspenso
por muitas.horas. As buzinas dos automóveis, as cam-
painhas dos bondes,' as "sirenes" dos jornaes, todos ir-
romperiam a um só tempo, salvando os redemptores da
terra mineira, desaggravando com o seu barulho o in-
sulto secular que pesa ainda sobre a memória de

Atirariam, ficariam, irromperiam. Mas, na reali-
dade, não atiraram, não irromperam, nem ficaram.

• O desfile de Bello Horizonte foi uma desillusão pa-
ra- o povo mineiro.

Ou porque as costureiras não tivessem cosido cami-
sas que chegassem, ou porque a mocidade acadêmica se
solidarisasse com a de todo o paiz na repulsa ao autor
da reforma das taxas e do ensino pela hora da morte,
ou: porque"-a gente mineira já esteja, mesmo, enfastia-
da :das mystificaçõés com que de vez em quando lhe ator-
mentam alguns dos seus "pró-homens" de fachada, o
facto é que dos quinze mil legionarios promettidos não
.acudiram ao appello angustiado do parricida do P. R.

• M:> nem tres mil.
¦ íf*Em conseqüência lógica dessa defecção, todos os
outros números do programma se entenderam tambem
no direito de falhar.

O sr. Oswaldo Aranha e o general Leite de Castro
se deixaram ficar tranquillamente aqui. O povo, mesmo
com o feriado estadual, se esqueceu de que havia des-
file pelas ruas e preferiu trancar-se em casa. As senhp-
ras não se deram ao trabalho de apanhar flores. As
creanças, muito menos. E, assim, os chauffeurs, os mo-
torneiros e os "sirenistas" dos jornaes.

O resultado não podia ser outro senão o que foi. A
rata foi fantástica. Indisfarçav.el. Collossal. E-o des-
apontamento do sr. Francisco Campos, absolutamente
indescriptivel.

..Não é dos nossos hábitos o regosijo com a desgraça
alheia. Mas o-ministro nominal da Educação è da Sau-
de Publica merece que se sinta algum prazer com o fra-
casso das suas iniciativas. Porque, pelo seu cérebro de
advogado provinciano, passou, de facto, um dia, a idéa
dè que uma agremiação, a qúe elle desse vida, realiza-
ria, logo, como que por encanto, o milagre, não só de re-
sistir ao mal de sete dias, como de desbancar todas as
outras agremiações politicas do Estado e do paiz.

Ora, semelhante milagre não se verificou absoluta-
|mente. Não só o P. R. M. já cogita da sua próxima re-
constituição, como a idéa mesma das "legiões" vae sof-
frendo, de hoje em dia, a mais accesa guerra dos politi-"cos 

de responsabilidade e de prestigio em todos os
T*1 -^t r\ cio s

Não ha ainda muitos dias um jornal de Porto Ale-
gre publicava que o sr. Borges de Medeiros era com-
pletamente infenso á substituição dos partidos politi-
cos tradicionaes por organizações precipitadas, frutos
apenas dos interesses, ou, na melhor hypothese, das in-

genuidades do momento.
Logo a seguir, o general Flores da Cunha se mos-

trava, mais que infenso, desabaladamente hostil a qual-
quer tentativa de exterminio dos órgãos mais autoriza-
dos da politica nacional, em beneficio de possíveis agre-
miacões revolucionárias. . ."Finalmente, 

hontem, o telegrapho trouxe a noticia
do discurso proferido pelo ^ex-deputado João Neves no
banquete que lhe offereceu o sr. Raul Pilla.

O sr. Neves começou, logo, dizendo que "não ouvir
os partidos seria um erro, porque as agremiações po-
liticas, pelos seus serviços verdadeiramente sociaes, pó-
dem, dentro do seu programma, num grande congresso,
estabelecer o choque das suas idéas para que seja sella-
do o pacto fundamental da Republica". E concluiu por
affirmar* que ."todos esses partidos collaboraram pela
Revolução" e "por isso devemos reconhecer-lhes o direi-
to de tratar em seus Estados, do predominio da causa
publica, desde que tenham em seu favor a opinião publi-
ca, que é o único juiz imparcial e supremo".

O desfile de ante-hontem, em Bello Horizonte, si foi,
como por tantas vezes affirmou que elle seria o sr. Fran-
cisco Campos, um plebiscito, a Legião Mineira, a estas
horas, deveria estar extineta.

; Porque perante o tribunal da opinião publica, que,
I como bem parece, ao sr. João Neves, é " o único juiz im-' 

parcial e supremo", ficou exuberantemente demonstrado
que Minas não acceita a innovação que lhe querem im-

pingir a viva força como revolucionaria e renovadora,
quando nada. mais* é que a mystificação do interesse po-
litico de um só homem, ou, na melhor hypothese, de uma
pequenissima corrente, incapaz de congregar, já não di-
remos a metade, mas nem a quinta parte do eleitorado
que acompanha os partidos políticos tradicionaes do
Estado. .

Oxalá que a lição aproveite ao delirio ambulatório
do ministro da Educação, distraindo-o das suas veleida-
des legionarias para o terreno mais pratico e infinita-
mente mais proveitoso da pasta importantíssima ciue lhe
confiaram no governo da Republica,

Das memórias dum
novo brasileiro

«««.«..t.».!-»..!"».»..»"».-»"»-»..

A CAMINHO DE MOSCOU VERMELHO —:— MINHA
PARTIDA PARA LONDRES

Tlialnl
umi/.atle

\
Dentin de pouco tempo, conác

gui fazer entrai* na Escola Militar,
tros negros cio Wucl-.Mcduni. os

qúaos eram: Ali Arruuiü. Malio-
meei Faragullni é àliziados.

Uma voz dentro da Escola, meus
companheiros Começaram a propá-
gar entro os ihoços rrrilitaref* nos.
sus idéas do libwtai.ão tio pau,
lormanclo um grupo, chefiado po;
lo valcnlc cabo Tbabil Abclol Ha.
Iiim. Mais lardc esse bravo foi
c|uem dirigiu a. revolução de Ka.
lona, sendo coudemnado ú morto
om dezembro rle 1021.

llojc, afastado da política- do
meu paiz do-origem, perleitanien-
le integrulizado ini grande iNuçüo
brasileira, que eu elegi para nu.
nha, pátria, não posso nem devo
Csqüecer do consagrai* a
Abclel Raliira palavras cie
o 1'ifrinho.

Negro de corpo, negro eomo a
noilo mais profunda e sem luar,
rnou companheiro linha, entretan.
Io, toda a grandeza de uma alma
dum Bagai-I, "le ebovalicr sa>ns

petir e£ sans rcproclio".
Apezar de muiío joven, seu pa.

Iriolismo era immenso; sua fir-
meza de animo era arrebatadora,
sua coragem allingia ás raias tia
loucura. .Si houver justiça em Ka-
lona, Thabii deve ler uma esta-
lua, para que o povo. pelo qual
ellu se sacrificou o morreu, possa
yel-o a cada momento, o abencjoal
o com um olhar de admiração e
uarinho...

Quando eu, entre co.ninioyido s
exhaltado, contemplo a vida cb-
Tliabit, tenho a impressão duro
desses meteoros esplendidos, que
apparecerri no céo, passam rápido.;,
fulgurando, enchendo o firmamen.
to de luz o desappareccndo de no-
vo, nos oceasos insondaveis do
infinito.

Aos dezoito annos deixava a

Saias para
Escriptorios
(COM ELEVADOR)

Alugam-se boas salas
para escriptorios, con-
sultorio medico, etc, á
rua do Ouvidor, 189 —
próximo ao Largo de S.
Francisco"^ Tratar ao la-
do, na gerencia de "A
BATALHA".

A Reforma do En
Pôde ser Execut

m
•QUII

aüa

TOU AIIMED II. MATTAK

Escola Militar, já lenenle da Aca
domia; aos vinle annos erti pn-
meiro tenente; aos vinte o dois,

coimiiaiidou a primeira companhia
do 11" batalhão endonez do Ku-

toua; aos vinfe o Ires, eommandou
as tropas súdjtriozas rovoltósas o a

Kseolu Militar revolucionaria; e-ni
23 do dezembro do 102-4 fui capln-
rado, o cinco dias mais tardo era
submeti ido n OÔrte marcial quo 0
condemnou ú morte: e em o dia 31
do dezembro, á hora em quo co-
mecava o anuo novo, o corpo de
Tlíabii cahia furado pelas balas
do seis soldados higlezés.

E assim pereceu O primeiro
murtyr da liberdade sudanezol

NÃO SO' PELOS GASTOS EXCESSIVOS OUE i
NOSSA SITUAÇÃO FINANCEIRA NÃO PERMITI?
COMO TAMBEM POR SER DEMAIS COMPLEXO
O MECANISMO QUE A ORIENTA

Foi no Katoura que aprendi a

vestir a indumentária européa.
Xão querendo ser professor, não

podendo fazer parle da Escola Mi.
litar, depois do muitas suppllòas;
consegui licença de meu pae paro
•ir a Londres, com a condição do
¦não esquecei- nossa religião.

Ií assim um dia parti para a

grande molrõpolo britannica, onde
me aperfeiçoei na lingua íngléza; o
onde dei meus primeiros passos
no jornalismo".

Ao mesmo tempo, trabalhava na
Agencia do Sudan, ensinando aóâ
jovens inglezes que eram npmea
•dos para servirem no Sudan, Egy-

pio, a lingua árabe.
Poi então que conheci a mys!o.

riosa grandeza das palavras Libor.
dade o Independência. Admirei-
mo do que os jornaes pudessem
a laçar o governo e a própria In-
glnterra.

Gomprehohcn' então que meu

paiz eslava longe, muito longe dí>
obter essa liberdade com que, eu
lauto o tanto sonhava. Compre,
hendi o g>ráu de cultura (Io povo
inglez com a ignorância geral que
reinava no meu paiz, no que lhe
faltava instrucção para se conven-
cor dos seus direitos á liberdade,

e assim ter coragem para comba-
ter por ella ou morrer.

Para isso Unhamos necessidade
de mil escolas, ao invés das qua-
torzo que fuuccionavam naquelle
tampo, para uma população de
tres milhões de habitantes.

Gostei muito do discurso des

socialistas, sem dar-lhe importan-
cia, considerando-me superior a

elle?. Eram operários, e eu que
nessa época era uma espécie do
"dandy", recebendo trinta libras

de mesada, não desejei contado
com áquella gente maltrapilha a
suja. Mais tarde, delles me appro-
ximèi, conhecendo o que ba de
bom e generoso nesta gente hu.

I milde.
t AMANHA í. — MINHA VOLTA

I AO SUDÃO E MINHAS QUATRO
I ESPOSAS.

O chufo do Governo'Provisoriu
acaba de sanecionar a "obra pri-
nia" do sr. Francisco Campos —

a reforma do ensino secundário o

superior.
Vencida a resistência que se

encontra nn leitura dessa publi-
Cação, por lhe faltar dureza no

eslylo o variedade no vocabulário.
conclue.se, desde logo, que, so tu-

dos os auxiliares do actual gover-
uo qúlzcssom reformar os seus Mi-

nisterlos nos moldes udoplndos

pelo sr. Francisco Campos, o sr.

Gétullp Vargas resignaria o alto

poslo quo oecupa.
A reforma do ensino não pode

ser executada, não só pelos gastos
excessivos, que a nossa situação
financeira não permitte; como
lambem por ser demais complexo
o mecanismo que a orienta. Tem-
se a impressão que esle acto do sr.

Francisco Campos, elaborado cm

duas noites de vigília, soffreu a
influencia da fadiga cerebral c da
incompetência <fl'o alguns dos seus
conselheiros. Aecresccute-se, ain-
da mais, uni outro factor, que un-

pediu a perfeição da sua "obra

prima"; o uelual ministro da Edil.
caç-ão c Saúde Publica eslá preoc-
cupado com a organização do
"fascismo" 

querendo destruir for-

ças políticas que têm sido beuc-
ficas ao paiz.

O seu talento, tão proclamado
pelos filhos da Urra de Tlradcn-
tes, não brilhou como Iodos espe-
ravam; a sua cultura variada ova.

porou.se ao assumir a pasta da
Educação e Saúde Publica; a sua
"obra 

prima" c inexcquivel, inco-
hercnle, eonlradicloria e tleshu-
mana.

A decepção causada pela nova
organização tle ensino não seria
tão grande sc Iodos conhecessem
o verdadeiro valor da afamada re-
forma mineira, que celebrisou o

áctüal ministro, a custa de recla-

mes feitos c pagos pulos i
Fsladu.

Muito appUuiiliiiii ii,i. D, -
época, a genial idí.i ,i0 ^"yl
cisco Campos crcimdn m,, T
do "professores ambulante
ia ás cidades, ás villns.jii
raiaes, aos lojgurejo ;'k' f\
ensinar o povo a lei- u n ..,J||

Pois bem, esla guninl t-f
era destinada n fins oU-iioòll
episódio que vamos nnri-Q. |
grande demonstração do n.
firmamos.

Viajava pelo Serlão inindr.
grupo do engenheiros cnciiji
tios ilo lòvanlamcnlo do tml
çado ferroviário, liquiprjdojí
venienlenienle, além dos A
pios apparelhos destina.jl|
uso profissional, levavam uj
parolho tle radio.telegrapl,„_J
habitantes do local, onde«
genbi-iros fizeram pouso tisoj
proxiiiiavain-se pasmados
daquella machina quo cra'lü'1
tranhu e. com perguntas in%|
les, queriam conhecer os ^A
gredos. De uma feila, um i|(.|
genheiros pergunta :i um jt.l
riosos a que politica pcrií_J
indica-lhe o rústico hoineaf
campo o nome do seu chete.f
quem era eleitor. 0 curiosoj-J
nhoiro arrisca, então, nova .1
discreta pergunta: o m-, sabeil
escrever ? Não sei ler, idr.J
caipira, sei escrever o iiitucT
pois, aprendi com ;i "Inriiu:

bulanle" que anda por ahi.
ensinar a escrever o nome,]
as eleições.

O caipira falou na sua li-;
gem de homem analphabeto;i
Iraducção fizemos cm limita
á cultura que o sr. Franciscot

pos espalhou na sua terra t
qual pretende ser um novo!
solini. ou ale mesmo, Pria;
Rivera.

Esteve ei visita 9
isíiil" o ca*

ÉolüiÉrio
lies

"1

Baeíisi
O bravo legionario da Colu-
mna Prestes vae reassumir o
seu posto de juiz municipal

em Alagoas

JOÃO NBVBS,
ADVOGADO

Quitanda, 47-4° andar-Phone 4-4973

Pediu eiiüinçio e siprifee-

O SR. ALCIDES FRANCO, DECLARA QUE NÃO E'
CANDIDATO AO CARGO 1

ítmecionarioO sr.- Alcides Franco,
da Superintendência do Algodão, en-

viou hontem ao director da A Eis-

QUERDA a seguinte carta:
"Exmo. sr. dr. Carlos Sussekmd

de Mendonça — Muito digno director
d'A ESQUERDA. ¦

A ESQUERDA de hontem publicou
a meu respeito uma nota que, a bem
da verdade e pelo muito que me me-
rece o seu jornal, me permitto recti-
ficar. '

Referindo-se ao pedido de exonera-

çâo do dr. Alves Costa, do cargo de
Superintendente do Serviço do Algo
dão do Ministério da Agricultura, diz
a referida local que eu sou "nin doa
candidatos que se empenha açodada-
mente em obter aquelle logar .

Não é exacto, sr. db-eotor. Desafio
a quem quer que seja provar que eu
tenha, por mim ou por outrem, cii-
recta ou indirectamente, por simples
insinuação que fosse, me candidatado
junto ao governo aquelle cargo.

Diz A ESQUERDA que eu me be-
nefioiei das graças do governo pas-
sado. A allegação é positivada no
facto, logo adiante referido, de haver
eu recebido 100:OOOSOOO para unia via-

gem á Europa, com passagens pagas
para mim e "toda" a minha familia.
Devo esclarecer esse ponto, sr. dire-
ctor, affirmando-lhe que o meu aceu-
sador anonymo está redondamente
enganado. Os cem contos reduzem-se.
a 5:000$000 papel, recebidos no The-
souro Nacional e 5:000$000 ouro rece-
bidos não na Europa, mas nos Esta-
dos Unidos, onde-estive onze mezes,
de 1929 a 1930, por concessão regula-
mentar de que se aproveitaram, igual-
mente, na mesma '' oceasião, outros
technicos do Ministério, dentro da
verba do 30:0003000 ouro, regular-
mente votada pelo Congresso. Estive
tambem na Europa, é certo, durante
cinco mezes, e dessa viagem, para a
qual a quantia recebida constituiu
uma ninharia trouxe, a me recom-
mandar, honrosos attestados de tra^
baihos e cursos que fiz com ermnen-
tes professores na Graduats Sshool
do Departamento de Agricultura dos
Estados Unidos e na Rothamsted Ex-
perimental Station, da Inglaterra,
além do duas conferências que fiz no
Bureau of Agricultural Economics por
solicitação dos drs. A. W, Palmei- e
W W Fetrow, chefes de serviço, alü.

Quanto as passagens fornecidas
pelo governo a ""toda" a minha fami-
lia, devo dizer-lhe. sr. director. que
o Código de Contabilidade, art. 376,

to. só approveitou a minha senhora
o uma filhinha que, na epooa,não con-
tava senão dois annos...

Quanto ao que se diz, de ter sido eu',
um dos contemplados "na distribuição
abusiva de gratificações feitas pelo
sr. Alves Costa", informo-lhe que a
propi-ia A ESQUERDA já. publicou a
lista dessas gratificações, aliás autori-
zadas, iazendo-me a justiça de não
incluir o meu nome entre os ditos
contemplados. De modo que, quanto
a esse ponto, nada mais tenho a fazer
senão invocar o testemunho honesto
do seu próprio jornal.

Diz o meu accusadoi-, a seguir, que
eu não estou integrado no espirito
revolucionário. Não sei si o espirito
revolucionário ahi referido é o que
que, se enfeita nas calçadas das ave-
nidás de gabolices e fanfarronadas.
Sa é esse, si*, dh-ector, eu não o te-
nho, realmente. Tenho, porém, den-
tro das minhas funeções de technico,
o espirito do amor ao trabalho em
beneficio da conectividade, e para
esse me permitto invocar o testemu-
nho de todos os meus collegas.

O caso do delegado do Serviço do
Algodão no Pará, mostra a má fé do
seu informante, porquanto o "pare-

cer" que elle me attribue nem sequer
foi dado por mim.

Relativamente á accusaçâo que se
me faz de haver pretendido forçar a
volta do sr. Octavio Lamartine de
Faria ás funeções de que foi demit-
tido. devo dizer-lhe que ella é abso-
lutamente inveridica. De resto, se
eu o fizesse, fal-o-ia como technico
que reconhece a outro technico ca-
pacidade para as suas funeções.

Finalmente, como chefe da Secção
Technica do Serviço do Algodão,
cargo qus exerço desde 1924, substi-
tuto legal do superintendente, cujas
funeções tenho já exercido por di-
versas vezes, exactamente por for-
co. do regulamento respectivo, creio
que poderia pleitear honrosamente o
accesso, se não considerasse de ne-
nhuma' elegância moral pretender,
com ou sem direitos, um cargo de
estricta confiança <lo Governo. Ou-
tros, entretanto, não pensam assim.
D'ahi, certamente, a presumpção er-
ronea de que eu esteja "açodada-

mente" pleiteando o cargo. Tran-
quillizam-se, porém, os candidatos.
Eu lhes dou a minha palavra de hon-
i'ü como nunca pleiteei, não pleiteio
nem jamais piciearei funeções de
confiança QueMsso lhes baste.

Para evitar que o seu conceituado

^Ímm^^4^,

Uma consulta da U.
do Livro e do Jornal, aoi

nistro do Trabalho
Em face de unia consulta lea

Ia União dos Trabalhadores dot
e do Jornal acerca da inclua
farofeiros, jornalciros c lte
com as mesmas vantagens
deveres -dos operários c etnpR.
nas disposições do Decreto n;
de 19 de março ultimo, res
sr. minislr0 do Trabalho, de
com o parecer do rcspi-ctivo
tor Jurídico, que, provendo mi
do da harmonização dos K|
interesses das classes patroa
operárias, o alludido Decreto*»
tabeleceu distineções entre sa
dos, e só exceptuou expressaaeí
sna protecção os empregados oat

ccionarios publicos e servidos
mestiços (paragrapho umeo
11). pelo que aos operários ou e

gados a que allude a sobreditt
salta sc applicam todas as dlspi
que não forem incompatíveis ra
maneira pela qual elles coute
os seus serviços e a fôrma
ctivo pagamento. E dessa reste
foi scientifiçada a roWala a»

ção pela Directoria Geral di
cliente o Contabilidade da
de Estado.
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Honrou -nos-, esta manhã, com a sua

visita, o Capitão revolucionário S. Ba-

püsta cios Santos, qno foi, como se sa-

be um tios mais clcnotluclos 'legiona-

rios da Columna Prestes, em 1024.

Tendo curtido as agruras do exi-
'lio 

em Galba, com os seus outros com-

.piuilieiros, Baptista dos Santos vol-
tou, depois, ao Brasil, fixando-sc em

Alagoas, sua terra natal.
Dnlii, porém, Íoi compelliilo a se

afastar, pelo govorno do sr. Costa Re-

go, cont.il o qual desenvolveu cm co-
micios 6 editoriaes na imprensa, ar-
dorosa campanlia,,

Rol'ugiaiulo-so no Bio Grando do Sul,
encontrou ahi o melhor agazalho, che-

gando a exercer as íuncçjõcs de juiz
do direito em Itaqúi.:

Boi nessa qualidade que tomou par-
to na campanha liberal, devotando-se
a ella de corpo o alma.-

Agora, do passagem pelo Bio, para
reassumir as funeções judiciaes que
êxorcia cm Alagoas, não quiz deixar
cio trazer o seu abraço aos velhos com-
panlieiroa d'A ESQUERBA.,

"AMOR DE_ZINGARO"
SEU REÀPPARECIMENTO Sttt

DA-FERA NO PARISIENSE
"Amor de Züigaro" náo ®.

apenas pela som das voas t?

grande espectaculo revela -.r

rence Tibbet — a figura Inconí»
de cantor e de artista de ew

que a Metro Goldwyn Maycrse
gulha em apresentar ao nosso?.
co, nem será um novo im»
agrado apenas pela presença í*j
Laurel e Olivei- Hardy nos BW;
humorísticos do grande 

"s'10'' 
;

em cores naturaes. Não. Aw
Zingar-o" entre os seus muitos.*!
cados. entre as suas muitas pa..
'de valor, de que fazem parte-».
cção e a doçura cio romance.';,
za inegualavel da musica, des

Tem razão o nosso publico ei*:
citar a volta de "Amor de Mf
porque antes de tudo é tira 1
Lawrence Tibbet — o artista w
niu á voz mais gloriosa do CUW
os predicados que tornaram t*
os Gilberto. Novarros, Fairtor.^
Pi-a.n Lehar, a distíneção e»ÜJ
dade de Catherine Dale OM*
conta com um motivo entre BI
ouItos, que aqui não poderiam «¦ I
tados e de grande força: o «y
mento choreographico.
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Uma expedição scientifica
russa perdida no Caucaso

Sul pede insistentemente pe
Io radio "S 0 S"

MOSCOU, 23 (A. B.) — Ha tres
dias que as estações russas vinham
captando mysteriosos signaes SOS,
pedindo soecorro ingente. A principio
acreditou-se em alguma expedição po-
lar que estivesse perdida nas vastas
regiões antárticas. Hontem. porém, os
chamados foram localisados. Trata-
se, de urna expedição scientifica russa
que se encontra no Caucaso do Sul,
em região de accesso extremamente
difficil, completamente isolada do
recto do mundo.

autoriza a concessão. Esta. entretan- jornal continue a sel' yehiculo de in-.

formações falsas e tendenciosas, ds
facie refutações. como se vê do ex-
posto, peço se digne de mandar pu-
blicar a presente, fazendo, assim, um
acto de justiça a quem se assigna,
com os seus agradecimentos. Patrício
atto. c obrgo.. Alcides Franco Rua
Baptista das Neves n. 48. Leblon,
abril 22- 1931."
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,FESTA DO GLORIOSO
SÃO JORGE

i, iuitlqulsslma imagem de S. Jorge
'ue.IUon.so 

hoje, u festa, tio Martyr

!io Jorge, (lotada do toda imporu-ii-

|CI'1.
Na igi'OJa da Veneravel Confraria

i-ommandanto eoronol

,s do São Gonçalo Garcia

«ão .lorK.r, da qual o glorioso Mârtyr

t padroeiro, realizaram-se como «le

ooitumc extraordinárias homciuigeus..'*0 
pro'grainma dns solciniidades, or-

Mirizadir pelo sacriatão-mór sr. Au-

mito Mariaano da Silva, consta do
leíiiinti-: . .

X't ti horas, ao içar a bandeira utt-
ai sobro o pórtico da egreja, a

aninrra do 1° regimento de cavalla-
«ia,
nuito digno
ictavio Piroa Coelho, tocou a alvora-

«a f«i homonogom ao glorioso soldado
msrtyr São -Jorge, defensor da F«i
Quislã o do Brasil, e protcctor do
Exercito brasileiro.

A administração dosta V. Confraria,
pji » cerimonia da alvorada, frau-
!,im a entraria aos fieis devotos, no-
iimlo-ae as solonnidados religiosas cm

ouvor ao Glorioso padroeiro, com mis-
:as rezadas ás 7 1|2, 8 horas, 8 1|2, 9
toras c I) II-, sendo cantada a missa

»mio ás 11 horas, e ás 19 horas,
ícrri entoado ain Te-Ucum em louvoc

São «Jorge.
sagrada » bi-secülar imagem de
Jorge, Irelln tr suggestiva em seu

rajestoso uniforme, sob lindo doee' dc
l.imasco cnrrtiesiii o ouro, assistirá o
estilar da inuneiisa legião dc fieis ca-
hnlieos.

A egreja conservar-se-à aberta to-
o dia, até ris 2 2Iior'as c dn hoja

i ilcniito, até o dia 10 de maio, a
jrails imagem (lo Glorioso Martyr
o .Tnrgo continuará em exposição •
veneração dos fieis devotos, desd*
7 liorírs ató an meio dia, dessa hora

r demito a egreja estará fechada.
ASSISTÊNCIA NUMEROSA NA

IGREJA DE SÃO JORGE
TYla niairiiM, nas inimediações da tra-

iiinnnl cereja do São Jorge, aceumu-
iir.se grando namoro de pesosas, no-
nlitriente senhoras.
1'cr essa oceasião, devido a premen-
r de espaço no recinto da igreja, o

ni n ctilòr reinante, varias pessoas
üiin ataques, resultando certa con-

fer osse motivo, o para garantia da
em, ri delegacia do 3" districto ve-
litoti á Policia Central, uma força,

ira de guarrtecer o local.

0 desenvolvimento do Turismo será
uma grande obra de pifrioíismo
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Os jornalistas que tomaram parle ua reunião reálisada, hontem, na
sede «lo Turing C luli «lo Brasil

todos esses elementos têm preenchi- nitucie da sua forca criadora dcujn-
do cabalmente suas finalidades.

A criação dc taes serviços deter
minou augmento promissor no qua-
clro social, o qual se accentuará, cer-
tamente, agora, com a campanha de
propaganda que vamos encetar, e com
a criação de novas vantagens aos so-
cios, algumas das quaes serão breve-
mente effcctivadas."

OS MOTIVOS DA REUNIÃO
Estão assim justificados os moti-

vos da reunião:"E' pois, servindo aos seus associa-
dos, que o Touring Club vem se for-
taleoendo para poder realizar inte-
gralmente a sua patriótica finalida-
de. Pertencer ao Touring Club é
assegurar a si o gozo de apreciáveis
regalias collaborando ao mesmo tem-
po, embora indlrectamente, para o
engrandecimento do paiz.

O motivo desta reunião, meus
senhores, é expor bem nitida-
mente os veradelros intuitos desta
lristutição, .solicitar da generosa e
esclarecida Imprensa carioca o
seu concurso inestimável, e seu
valioso apoio, a cuja sombra o Tou-
ring Club poderá crescer com segu-
rança, e estender-se por todo o paiz,
alcançando as proporções formidáveis
dos seus congêneres estrangeiros,
quando, então, se apresentará no pie-

estimaveis benefícios para o Brasil.
OS QUE SE FIZERAM OUVIR

Falam, em seguida, mais uma vez,
o dr. Cerqueira Lima, que se referiu
oos grandes cmprehendimentos reali-
saclos no Rio. fazendo allusão a vários
nomes respeitáveis inclusive o presi-
dente do Turlng, que continuou a obra
do seu genitor.

O sr. Berillo Neves fala, a pedido
do dr. Cerqueira Lima. do seu traba-
lho apresentado e aprovado no 3.°
Congresso de Turismo, que trata da
creação de um "Comitê" de impren-
sa em cada Turing Club Sul Amerl-
cano. drgão que promoverá o estimulo
ao intercâmbio cultural.

Ao terminar o sr. Berillo recebe
uma longa salva de palmas.

Falou ainda o sr. Aureliano Amaral
e o professor Nobrega da Cunha, so-
bre motivos diversos que poderão des-
pertar ao estrangeiro, grande inte-
resse pelo nosso paiz, pelas nossas cl-
dades pelos nossas cousas.

Encerrando a sessão o dr. Cerqueira
Lima, mais uma vez agradece o com-
parecimento de todos, ficando assen-
tada a realisação de uma nova reu-
nião, na qual será definitivamente
traçado um plano geral de propa-
ganda.

TRIBUNA DOS
ESTUDANTES

oram dispensados dos ser-
iços da Rockefeller, do Es-
ado do Rio e não recebe-

ram os vencimentos
Não 6 a pri meira vez que nos

atemos écho de reclamações con-
ra a Fundação Rockefeller, aceu-
mia de ler dispensado vinte em-
rogados da sua secção no Estado

Hio, sem lhes haver pago 4
iczes de salários devidos.
.Sobre o mesmo assumpto rece-

Pinos dos prejudicados a seguin-
caria:".Nictheroy, IS dc abril de 1031.

-lllmo. sr. redactor d'A ES-
!] ERDA. — Attenciosas saúda-
ücs, ¦ Dispensados do serviço
o prophylaxia e estudos dn mala-

(jue a Fundação Rockefeller
miileve no Estado do Rio, até 31
'' dezembro de 192!), data em que
nrismo foi extineto, e não tendo

itidn conseguido receber os ulti.
!0S I mezes de vencimentos, ro.
"."ios a essa illustrada redacção
liblicar estas linhas que têm por
«1 convidar o cir. dr. L. Sopper,
Plcgado geral tia Rockefeller,
rs^' capital, a declarar publica-
mate es motivos que determina.
111 a protelação do referido pa-'inenlo, que nos é devido ha

de um anuo- Não satisfeito
ilo convite, é patente o "calote"
ll||i o qual leremos que nos con-
''mar, a não ser que, devido á

ossa precária situação, empre-
llc"Ws n violência.
Ma publicação, ficam muito

''atos — OS PREJUDICADOS".

0 QUE OS ESTUDANTES PENSAM SOBRE A REFOR-
MA DO ENSINO — MANEIRA DE VER
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SABBADO, 25
UM TLANO POPULAR,

DISTRIBUINDO 6.172 PRE-
MIOS XO TOTAL DE 252
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LoiBPia fetal
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prêmio

lilttclc inteiro
Fracção .. .,
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. 20 Contos
. 10 Contos
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todas as casas «lc loterias.
A COMPANHIA UE LOTE-
RIAS NACIONAES mantém na
"«a sede, ã Rua 1" dc Março,

I. um balcão onde os seus hi-
'"'tis são vendidos sem ÁGIO.

POR ESSE MEIO, O NOSSO PAIZ, AS NOSSAS CIDADES, AS NOSSAS COISAS,
SERÃO MAIS CONHECIDOS NO ESTRANGEIRO E DESPERTARÃO, CONSEQUEN-.

TEMENTE, MAIOR INTERESSE. NO MUNDO INTEIRO

A reunião de jornalistas — A finalidade do Turing Club — Do serviço de Assiste*-
cia aos sócios automobiüstas — Os motivos da reunião — Os que se fizeram ouvir
O impulso, maior, mais enérgico,

mais decidido que o Turing Club do
Brasil tem em vista dar, para solu-
cionar o apoio decidido, e unanime,
d:-- imprensa. Bem comprehendeu a
dlreotorla daquella instituição que.
sem a cooperação desta, toda a sua
obra, que revela, um grande e.síor-
ço, magno problema do turismo,
cujos resultados, compensadores, in-
teressam, preoecupam na hora pae-
sente, todas as nações do mundo,
vae ter, visto que náo recebe cios o.-
ires publicos subveni^cs de* espeeie
alguma, ficaria em grande parte ob-
Kíiirecida, senão mesmo prejudicada,
pelo menos no que diz respeito ii
propaganda que deve ser intensifica-
da e da qual só resultarão benefícios
inestimáveis, c lucros econômicos,
para o nosso paiz.

A REUNIÃO DE JORNALISTAS
Conforme estava annunciado, a

reunião de jornalistas, convocada pe-
lo dr. Octavio Guinle, teve Inicio ás
17.30 horas. Por motivo imprevisto,
não poude, en.retanto, comparecer

o presidente do Turing, sendo a mes-
ma presidida pelo cir. Cerqueira Li-
ma, vice-rpresidente, que, apets la-
mentar o facto e de agradecer a
presença de todos, pediu ao secre-
tario, doutor Chagas Dona, que
lesse a exposição feita pelo dr. Octa-
vio Guinle, sobre a industria turista,
que ora um trabalho revelador dos
seus profundos conhecimentos sobre
o assumpto.

Desse trabalho extrahlmos os dois
trechos que a seguir publicámos.

Eil-os:'Talando a jornalistas de «jscóI. se-
riam dispensáveis quaesquer com-
mentaribs sobre a industria turística,
cuja impoi-tancla, hoje, tão evidente
no mundo civilizado, nenhum t?splri-
to esclarecido poderá desconhecer.
Desejaria, entretanto, focalizar algu-
mas cifras, expressivas do seu extra-
ordinário valor econômico, assim co-
mo aspercíos dessa nova forma de

actividades no momento brasileiro
actual."

E. mais adeante, referindo-se ao
augmento da ünportação de ouro
para o que con«x>rre o turismo, assim
se expressa:"No anno de 1927, bom anno para
o turismo mundial, estatísticas seve
ras apontam as seguintes indteativas
do que dispenderam somente forastei-
ros norte-americanos noa seguintes
paizes: França 190.000.000 de dolln
res, ou seja ao cambio actual «jerca de
226.000:000$; na Itália, $31.250.000;
$12.000.000; na Allemanha
na Suissa, $15.000.000; em (Suba, ....
S20.000.000; na Bélgica, $10.000.000 ;
no México, dez milhões de doUares.

Nesse quadro náo figuram as con-
tribulçfes dos turistas «to America
CJentral, e principalmente da America
do Sul, que é também formitJavel, as-
sim como «ios próprios europeus. De-
pois do «yifé, a rubrica mais forte de
nossa exportação em 1930 attinge a
164.526 contos de réis, representada
por carnes congeladas".
A FINALIDADE DO TURING CLUB

Falando da finalidade do Turing,
accentua:"O Brasil offerece, incontestável-
mente, campo perfeitamente favorável
ao desenvolvimento do turismo, de-
pendente apenas de uma apparelna-
gem adequada e efficiente.

Foi para essa elevada finalidade que
se fundou em 1923 o Touring Club do
Brasil, sob a denominação de Socie-
dade Brasileira de Turismo, por um
grupo de dedicados cidadãos, que pro-
curavam por esta forma e na medida
de suas forças concorrer para o_en-
orandecimento do paiz. Assim orlen-
tado, tem vivido o Touring Club, ven-
cendo todos os óbices, todos os graves
embaraços que sempre se interpõem a
Implantação de uma nova idea, por
mais opportuna e justificável que seja.

Não são pequenos os serviços pres-
tados a esta grande causa, pelas dire-
ctorias passadas, os quaes represen-
tam muitas vezes enorme esforço que
somente o verdadeiro patriotismo e
um são idealismo podem inspirar.
Em um paiz onde a palavra tuna-
mo" era quasi desconhecida, onde
as lições do velho mundo custam a
chegar, o Touring Club teve de lutar
tenazmente, e ainda luta, sem o am-
paro material a que fazia j<u s pelas
suas finalidades, procurando a custo
da dedicação pessoal dos seus asso-
ciados ser útil ao Brasil dentro das
suas normas de actividade. O tra-
balho de propaganda intensa da idea
do turismo, como fonte de riqueza, o
esforço junto aos poderes públicos
para a obtenção de leis e regulamen-
tos que tornassem o ambiente favo-
ravel á expansão dessa industria., a
propaganda externa realizada atra-
vés dos seus congêneres, e por meio
de elementos associados, na, Impren-
sa estrangeira, os congressos, o servi-
ço de assistência aos forasteiros e de
propaganda com um "Bureau" adie-
de installado no Cáes do Porto, re-
presentam já um acervo considerável,
attendendo sobretudo a ausência de
qualquer apoio estranho."

DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA
AOS SÓCIOS AUTOMO-

BILISTAS
Prosegue, assim, quando trata, do

serviço de assistência aos sócios auto-
mobllistas:"Desprovido de qualquer concur-
so material por parte dos governos,
para attender á expansão de suas
actividades technicas, o Touring Club
viu-se obrigado a cogitar da forma
pratica do augmento do seu quadro
social, e portanto de sua receita. Foi
assim elaborado um plano especial.
com o desenvolvimento de certos
pontos previstos no seu programma,
constando a primeira parte dos ser-
viços de assistência aos sócios auto-
mobllistas, e a segunda, de medidas
attinentes ao desdobramento possi-
vel de taes sendços nas estradas de
rodagem e em outras localidades,
bem como da defesa do patrimônio
rodoviário e sua melhoria.

Em Io de outubro o Touring Club
inaugurava auspiciosamente os seus
differentee departamentos de assis-
tencia, que desde aquella data, ate
hoje, têm íimccionado dia e noite
sem interrupção, prestando aos so-
cias todo o concurso previsto no re-
gíilámento,

Assim c que. os serviços de assis-
tei.cia mecânica, para os casos dc"panne" ou avaria nas ruas e es
tradas. assistência administrativa

para obtenção de licenças na Pre-
feitura, pagamento e regularização
cie multas matrículas, etc. na Poli-
cia, assistência judiciaria, attenden ¦
cio aos sócios nos casa-; cie atropela-
mento ou qualquer secidente seme-
Ihci-.te, os serviços de assistência me-
dica, e o posto de estacionamento
ua os automovei* dos associados.

UTILIDADES

Não será possível compreender-
se um novo estado de coisas no
Brasil politico, um surto revigora-
dor e moralizador da nacionali-
dade, sem que a mentalidade ta-
canha e subserviente que serviu
de pedestal ao monumento lu-
ctuoso que, em quarenta annos a
Republica Velha erigiu, seja es-
magada pela cruzada altiva e
construetora da instrucção pu-
blica.

Embaraçar a instrucção, é per-
petuar a inconsciencia eleitoral e
civica do Brasil: é assegurar os
processos fraudulentos pelos quaes
se irresponsabilizem os autores
das deshonestidades administrati-
vas.

Contrasenso dos conterrâneos é
querer difficultar a instrucção
num paiz de 40 milhões de habi-
tantes, dos quaes 80 °|° são anal-
phabetos !

Qual dos problemas internos do
Brasil não vem, espontaneamen-
te, como um rio, desaguar no
problema oceânico da falta de in-
strucção das massas ?

Fosse o povo mais instruído e,
ou a Republica não chegaria a
reclamar, como nos tres últimos
quatriennlos, uma revolução —
ou, muito antes do 3 de outubro,
cm oceasião muito mais opportu-
na, o povo teria recorrido á for-
ça das armas.

Fez-se, no Brasil, a industria
da ignorância eleitoral, porque
mister se fazia para os politiquei-
ros, fossem os eleitores incapa-
zes de pesar e de analysar, por
elles preprios, os seus cândida-
tos.

Com um indice de cultura mais
elevado, teria sido feita pelo voto
pela oídem, pelos recursos legaes
e democráticos, a revolução que
só foi possivel effectuar-se pela
iniciativa armada das elites oppo-
sicionistas, incontestavelmente mo-
vidas por interesses pessoaes que
ellas transformaram em interes-
ses geraes.

A convulsão armada não repre-
senta uma revolução, mas sim-
plesmente um protesto revolu-
cionarlo, em conseqüência do qual,
pode operar-se uma revolução.

Esta se faz- no terreno politico-
administrativo, ou social-adminis-
tiativo, porque é fora do campo
das armas que o Estado se con-
stitue, se organiza e se desen-
volve.

Perdidos têm sido muitos desses
golpes armados, dentro de mui-
tos Estados dissolutos; porque os
-¦líaders" do movimento armado,
senhores da direcção desses Esta-
des, têm mantido ou aggravado
os erros contra os quaes o povo
armado bradou. Nesses casos não
tem havido revolução, mas aggra-
vação: porque sobre o peso dos
erros anteriores começa a sentir-se
o peso do golpe armado, sobre o
fiel da balança financeira, cujas
oscillações são fluxes e refluxos
do coração dos organismos nacio-
naes.

E. se é um crime deixarem os
governes que as situações che-
guem a reclamar a revolução, cri-
me ainda maior, é manterem os
revolucionários os erros, contra os
quaes o povo se rebellou.

Onde estamos nós que não vc-
mos que o nosso maior mal é o
da falta de instrucção ?

Onde nos collccarmcs de for-
ma que não sintamos, qne foi. tão
fomente pela incúria dos adminis-
tradores da instrucção publica,
que o indice moral da Republica
desceu tanto que chegou a produ-
zir no povo, o estado de incons-
ciência e de apathia originário cio
descalabro eleitoral que corroeu
a própria índole da nossa virili-
dade ?

Só o facto de ampliarmos n
instrucção, barateandora e tor-
nando-a mais efficiente. justifi-
caria, ee sobejo, qualquer golpe

revolucionário c constituiria, só

por si, uma legitima e profunda
revolução.

Primaria, s«ícundaria ou uni-
versitaria, a nossa instrucção é
simplesmente rldicula — tal a
sua Insufficlencia. No Estado de-
mocratico — como o Brasil so
presa de ser no regimen consti-
tucional — é inconcebível uma
instrucção para as "elites", uma
selecção dolorosa entre os que
pretendem alcançar as luzes do
conhecimento scientifico.

Se no passado regimen eram
pesadas as taxas da instrucção
secundaria e da universitária, au-
gmentadas agora, pelo novo regi-
men, chegam a constituir uma
barreira para os estudantes me-
diocremente remediados, e (a

não ser aas filhos de pães abas-
tados), aos jovens que aspiram
profissões liberaes, estão fecha-
das as portas acadêmicas.

Que se diria de um candidato
á Presidência da Republica, que
trouxesse em sua plataforma o
ennuneiado alvitre de encarecer
— portanto difficultar a instru-
cção, — fosse qual fosse o pre-
texto correspondente?

Na America Latina, ha um
grande movimento pró-instrucção
popular; movimento a cuja fren-
te estão as figuras de Julio R.
Barcas, Gabriela Mistral, Ernesto
Nelson, José Vasconcelos, Leo-
poiclo Lugones, Rodrigues Fabre-
gat, luminares de uma democra-
ela legitima, porque de uma de-
mocracia que começa pela liber-
dade da Escola, pela ampliação
do ensino e terminará por certo
na consciência das Republicas
— cousa até hoje sonhada em
nosso Continente.-

Emquanto no Uruguay. o Con-
selho de Educação proclama, no-
bremente, aos seus adversários:
"Eis aqui uma escola; entrega-

mol-a em absoluto. Realizai nel-
Ia o que fordes capazes de rea-
lizar. Si vossa obra fôr grande
e bella. extendel-a-emos ás de-

mais escolas. Se nada fordes ca-
pazes de crear, não tereis direito
de clamar contra a acção offi-
ciai. Volvereis á escola rotineira
de que ter-vos-eis confessado in-
capazes de sahir. Tendes llberda-
de completa para realizardes vos-
Sa obra." — no Brasil Novo, após
um golpe revolucionário ansiosa-
mente sonhado pelos patriotas, se
elevam exorbitantemente as ta-
xas acadêmicas e se cream emba-
raças r.os cursos, para tornar-
o mais inaccessivel que se possa, a
instrucção superior.

E' realmente dolorosa a nossa
situação: porque além das dif-
ficuldades que a crise financeira
nos traz além do estado de ver-
dadeiro descalabro a que os mãos
dirigentes nos lançaram, pesa-
nos sobre os hombros, a insensa-
tez' administrativa daquelles que
teriam por mais elevada missão
reparar os erros dos administra-
dores depostos.

Outros paizes ampliam o cir-
culo da instrucção; tornam-n'a
democrática e franca. No nosso
próprio Continente, a Argentina
e o Chile têm suas universidades
quasi autônomas do jugo buro-
cratico. O Brasil, com sua formi-

.davel massa de ignorantes, seus
80 "Io de analphabetos. dita o mo-
nopolio da Instrucção» Superior- e
estabelece o Regimen da selecção
monetária

Emquanto outras paizes — de
homens mais cultos do que os
nossos — se empenham em tudo
facilitar aos mais aptos, no Bra-
sil, as autoridades da Republica
Nova. se empenham em tudo per-
mittir aos mais ricos!

Este é um dos aspectos mais
tristes do Brasil politico: este é
mn do.s crimes da Republica Ve-
lha: é um dos monstruosos absur-
dos da Republica Nova.

. GUSTAVO PONTES,

MÉDICOS

Clinica de Senhora»
Tratamento nem oponu^o de

u.das «ts perturbaçciee au tenho*
rua, fali* de regraa ooUou om-
morrhagias. atrasos ote. appil-
ca dlathermla Di Ceaai Este-
?es. L. 8. rranclBCO. H>. Te).
2-1501 de 8 às 11 e 1 4a 4 hora*.

Dr. Jurandyr Magalhães
Ouvidos nariz e garganta.
Consultório: Senador Uànta*

41—!.' andar - App. i'i - Dia-
ciamente. as 4 1|2. — ftie de Ja-
neiro.

Tratamento da Ronorrbía c
complicações no bomem e n*
mulher.

Or. J.m Belém
Cons. S. Jos*. 104—a», —

2—3614.

DR. JOSÉ' UE ALBUQUERQUE
Doenças Seina« no Homem

Diagnostico cansa) c tratamento

IMPOTÊNCIA
em moço. Rna da Carioca, Zt.
1 m t.

Dr. Castro Araújo
«Tlrurglca era gera).
Hospital Evangélico.
Phone 8-3468. Consultório:

Rua do Rosário. 120. Phoue:
3-431S.

VIAS URINURIUS
DR. D. LINHARES

Consultório: Rua a. José, 82.
Diariamente, das 15 aa H noras.

Dr. Álvaro Moutinho
Doenças dos rins, bexiga, pr«»s«
tata. etc. Cura rápida sem dôr.

da GONORRHE'A
atruda ou chronica e suas «Mim-
plicações no homem e na ma-
lher, prostatítes, cystites, or-

- chi tes, inflammações do utero.
ovarios, etc. Tratamento nela
clectricldade. Dlathermla, D'Ar-
sonvalização, Ozonothcrmia.
Estreitamento da Uretlira.

IMPOTÊNCIA
8 ás 18 — Bnenos Aires, 77-1».

PERUYIA.KQ XAROPE PEITORAL
~V 

;,EFHCAZ NAS' TOSSES. BBquíGMlYtS
>¦ f RESFftlAOOS

SVíKDíIHTOD&S AS

DR. MORAESALOXSfO S.
REGO

aatóstente de cirurgia da Pon.
clinica de Botafogo.

Fartos, Moléstias de Beahocaa •
Ctrorcla Geral

Residência: Oons. Lafayetts,
98. Ipanemsv 1.4104.

Oonsnltorto: Rua da Quttan-
da, 19, l», 3.5321.

DOENÇAS 
DO ESTÔMAGO,

INTESTINOS. FÍGADO e
NERVOSAS - RAIOS X —
Dr RENATO SOUZA LOPES.
Especialista e professor da Pa-
culdade de Medicina — Rua
São José, 39, de 3 ás 6.

Tratamento da BLENOR-RHAGIA nu°
homem e na mu.

lher, aguda ou chronica,
por procesao novo ggj
rápido da prostatlte. orchlte e
demais complicações gonococcl.
cas. DRS ORESTES COUTO
E VEIGA SOARES. Das 10 is
12 e das 15 ás 19 horas. Rua
Buenos Alies, 70.4" andar. Tel.
3.4525.

Aos fracos

Tônico Paulista
Masfroco Creosotado
é a ultima palavra nas Toasus
rebeldes, Bronchltes ou traqasn
pulmonar.

Drogaria Pacheco.

TTPHO?M DYSENTKRU TI!
Immunise-se ou combata, uaan-
do só

Agua Nazareth
pois, Nazareth. sobre ser a Mala
Saborosa Ama «le Mas*, é a ms-
llior <%x*a Mhseral Natttral aus
se appllca ás moléstia; do Es-
tomago. Plgado. Rins, Bexiga, ln-
totinos. etc.

Peça Ag-aa Naaareta, em todas
as c&saa de bebidas, a Dela tel.
3-0903 e «740.

Entrega «e a domicilio, tam-
bam, em garraíCes, por melo õ»
HSílgnatura.

MOVEIS E ASSOALHOS
"ara Guanabara"

A MELHOR
Brilho lneomparam a

VcMa asa toda aarrís

A dentadura com*

Musa Seiva
Sueco fresco da MUSA SA-

P1LNTUM qne melhor resulta-
do tem produzido nas bronehi-
tes, tosses, 'grlppeps e escarros
de Sangue.

Vende-se cm todas as nhar-
macias e drogarias. DepóisiUiM
Rna S. Pedro, 38 e S. José, 75.

LOPCS
DAS

CHAVES
C ÜBRIDOR
be «COJFRES

Buau&tí

FONE, J-tlW

"Cèira Vem»"
Para o aoalho • a melhor •

dá menos trabalho. Onioa tua
nao manoba e nio • anoarosa.
da. V legitima, tendo • notns
Wanderle*. Lata da litra «JMa.

CASPICIDA — liquido,
produz espuma

formula sdentiflea approv. D.
N. s. Publica. Mata a caspa
e desinfecta o couro cabelludo.
Nas pharmaclas e períumarlas
de primeira ordem.

vf

Rapaziada in

150$ pieleta em 3 dias
Coroas e bridges de ouro por
preços populares.

Pacllita-eo o pagamento. Ga-
rantido, — rápido — sem dor
— 30 annos <3e pratica — Or-
çamentos grratls — 8 — 5 horas.

79 — Rna Bnenos Aires — 79
Instituto Especial da Prothese

Dentaria.

Dr. Adaucto Fernandes
ADVOGADO

ESPECIALIDADE: — Causas
criminaes — Desquites e fai-
lendas. , , _,
ESCRTPTORIO: Marechal Pio-
riano, 65 — 1» — Telephone —
4—0418.

Vias urinaria»
PROF. DR. ESTELUTA LINS
Doentjas dos Rins, Bexifra. Prós-

tata ete.
 efldoscopins e operações —

Rua Rodrigo Silva n| M — das
10 ás 13 e das 16 M 18 horas.

Clinica só de Ssnhora»
Dr. Octavio de Andrade - Es-

pecialista: Hemorrhafrlas uterl-
nas. atrasos, regras escassas, «ia-
pensão, doenças de ovarlo*, ete.,
s^m operaçáo e sem dor. H<w«-
rio. das 9 ll> ás 11 horas • dei
és S horas. Tel. O. lt»l. UttfO
de 8. Francisco, 59. sobrado.

DR. JULIO VIEIRA
REASSUMIU SUA CLÍNICA

Diariamente das 3 ás 7-
_ ASSEMBLE'A, 41 - 3-1060 -

O DR. OLIVEIRA BOTELHO
-1 mstallou o bgu Instituto An-
tcitherapteo para a eura das
moléstias pela vacclna do pro-
ptio sangue do doente em sdl-
fido próprio, á Rua General
Polydoro ns 139 e 171 «Bota-
fofio) Tel.: 6-0576, de • fck 11
horas.

PREPARADOS

Grippado ? Soffre de bron-
chite ohronica, asthma ou algu-
ma tosse rebelde ? Algum res-
friado deixou-lhe uma tossezi-
nha Impertinente ? Use
Xarope de Guaco Creo-

sotado
Não desanime 1 Experimen-

te-o tio seu caso.
VERMICTOA LIMA, faz ex-

pcllii as oichas e lombrigas.

1Só... Injâcção King
Cura a gonorrhéa, males ve-

nereos e feridas syphíllücas.
Nas pharmaclas e drogarias.

INFALUVEL i<10 TRATA-
MENTO DE FERIDAS ÜLCE-
RAS E ECZEMAS. NAS DRO-
GARIAS E PHARMAC1AS.

TOSSE... use
AXOL

nio * xarope nem injeeçáo,
Nas pbarmaelae.

Aos srs. chauffeurs e
proprietários de auto-

moveis
Não fa^am suas compras io

pneumaticos, câmaras de ar e
accessòrios, nem manaem con-
cei-tar, sem consultar a

CASA OVARENSE
que tem sempre um grande
stock de pneumaticos, saldo e
de oceasião.

M. COVA
Riachuelo, 20. Fone 2-5986. FI-
liai — R. Humaytá, 120. Fone

6-1301 — Rio de Janeiro

Nagrippe
O melhor remédio para tníltes.

xa. Em todas aa Pharmaciaa
• Drogarias.

 Fabricante: —
ADOLPHO VASCONCELLOS

Rna da Quitanda, 27

Casa Merino
Ouatoplasmas clectricas, saccos
para agaa quente e gelo, iwi-
eadores de borracha, de viiho
• esmaltados, thenno m ctros
CASELLA (legítimos) america-
nos, therphera e altas tempera-
turas e meias elásticas pau
variKHi.

RUA BUENOS AIRES. Ul

¦ II
5 $000

E' quanto custa 1 vidro da
DiJEOÇAO SECCATTVA MA-
CEDO, para as Gonorrhéas.

Procure hoje mesmo libertar-
se deste mal nojento. Indo a
drogaria ou pharmacia, peça o
remédio' acima e não acecite
outro, mesmo a titulo de me-
lhor.

TOLDOS EM LONA
CORTINAS E STORES

GRUPOS ESTOFADOS
CAPAS PARA

MOVEIS
Executamos e reformamos

qualquer modelo. Rua S. José,
59 Tel. 2—8764

LUSTRES MODER-
NOS, á 60$000

Bacias, Platfonlers, Lanter-
nas, Abatjonrs de seda novMa-
des para presentes
PARA CIMA

DE MEZA
8|500

R. 7 Setem-
bro, 132
1* andar

í-2625.

^^"¦aataBBH^^^^i

Ttfeph. S-W48

Acabou-se a crise
1 kilo do superior Café Faaenda
do Serrote e 1 kilo dc assnear
de 1«, apenas, 2S800 !

4, BECCO DO ROSÁRIO, 4
(Próximo .o Largo de São

Francisco)

QUERE1S SER
CHAUFFEUR ?
Matricnla^vos na antiga

Escola de
H. S. PINTO

RIJA SANT'ANNA, 206. Tel
4—6970. Reducção no preço
das matrículas durante este
mcx. Exame garantido pela
efficiencia do methodo do en-
sino.

Pagamentos em prestações

Milhares de twrenos
a prestações desde 15S0OO, está
vendendo LAR FLUMINENSE,
na estaçjão de Coelho da Rocha,
<E. F. Rio D'Ouro>. a 55 ml-
nutos da Capital. Topographia
excwllente. salubrldade e agua
potável. Escriptorio ao lado di-
reito da estação.

DENTISTAS

PROFESSOR DR. ARNOBIO
MONTEIRO

Especialista cm moléstia da
bocea. «Consulta 3*. 5» e sab-
bado. Uruguayana, 25. 2-1181.

DR. RAPHAEL VALVERDE
Extracções gratuitas das 3 as

9 horas da manhã, 2", 4*«, ¦ •
6'». Aceita chamados a domi-
cilio. Uruguayana, 25 — 1* an--
dar. Tel..2-1182.

JULIO JUNQUEIRA
DE AQU1NO

rratamento rápido e sem dôr.
Tratalhos garantidos — Ave-
tida Rio Branco, 90, 1.» and.

Telephone 3—4534

LOTERIAS

AO
Império da Felicidade

DEFENDA SUA.BOLSA
wmprando os bilhetes premta-
dos nesta felie casa.

181 — Rua Ouvidor — 181
Telep. 2-9012

Quereis Fortuna...
Bilhetes a granel

CASA RIO BRANCO
Acieta & Cia.

93 - R. São José - 93

Oi ahnunciot desta secção tão publicado», diariamente, nomalulino A BATALHA t no eejperftno
A ESQUERDA « Mos pelos nossos 80 mil leitores.
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descarne-
companhia

C A

MARGARIDA MAX
Applautlida étoilo, de nossos tlica-
tros. Faz annos amanhã, motivo

para que receba felicitações
innumoras

"O INTERVENTOR",
NO TRIANON

Na comedia ura em scena no ele-

gante thoatrinho da Avenida, Pio-
copio Ferreira fa/7 um typo niagai.fi-
co, verdadeiro modelo da pertinácia é
da tranquillidade..

O querido actor vive-o com aquella
naturalidade que tanto o distiugiio. Só

para vel-o valeria o tempo de ir alô
lá.,

AcCresce. porém, que
nho, por parto dê toda a
ó optinio.
DEPOIS DE

AMANHÃ, PE
NOVA NO

SÃO JOSÉ'
Teremos sabbado, pela companhia

que Eduardo Vieira com tanta profi-
ciência dirige, o sainete "O macaco
a/.ul", em xquattio quadros, do Jo-

ráey Camargo.
Os pi-incipaes papeis estarão a cargo

de Aurora Aboim, Ismènia (l-is San-
tos 6 Manoelino Teixeira, Hoje e
amanhã, portanto, as ultimas repre-
sentações de "Por dentro s por fó-
ra", a revista quo tanto tem agra-
dado.
O TRANS F O RMI3TA

G A L V A N I
Galvaui, 

' o interpreto da arto Oo
transformlsmò moderno, querendo ob-
soquiar o nosso publico com ma espe-
ctaculo fino e elegante, aprcsoiitnrú,
hoje fts 21 horas, no Rialto, nm pro-"gramma escolhido, em que serão can-
tadas canções cm portuguez, francez
e hespanhol.

A NO VA DIRECTORIA
DA CASA DOS
ARTISTAS

Já foi empossada a directoria da Ca-
su dos Artistas, para o biênio do 1931-
1083, assim composta* prçsldouto,
João do Deus Paleão; vice-presidente,
ÕswaldO Novaes; secretario, Carlos
Santos; thesoureiro, .losó do Alimi-
da; procui-adoi-, Nogueira Sobrinho.

Tomaram também posse", os sócios
eleitos para as commissões de contas
e do svndicancia.
"O A P E' COM

M V 8*1 O A", N O
RECREIO

Estaò marcadas, dei iuilivamente.
para amanhã, no Becrdo, as primei-
ras representações dn rovists '•UiiCó

com musica", escripta oxpiOSSamOlitO
para a companhia qno ali trabalha.

A poça tom n grande novidade* de
servir para a apresentação de Ires
osctiptorcH novos, quanto ao poema,
e. quanto .1 musica, lambem, do apre-
sentar um compositor, igualmente
novo, do cuja autoria são diversas nu-
meros da partitura.
COMPANHIA

DE DECLAMAÇÃO
ITÁLIA FAUSTA

Estvéãr-se-fi-, amanhã, no Rialto, que
acaba do ser remodelado, a Companhia
de Doclamação Itália Fausta que, ha
pouco, com agrado, trabalhou no lie-
publica.-

A companhia fará. no tlioatrõ di
Avenida, a "reprise" d'"0 crime da
Quinta Avenida ". alta comedia, verda-
cleiratnonto emocionante.,
"ROSAS DE

PORTUGAL",
NO REPUBLICA

Continua a, dar excellentes c-hshf, a
revista "Bosas «lo Portugal", e toh-
to assim (|uo a empresa não sabe, ain-
da quando poderá retirai-a do cartas!;

O desempenho ê magnífico e a nm-
sical nada lhe fica a devei;.
NO JOÃO

C A E T AN O.
P R E P A R A-S £

"O REI
VAGABUNDO"

Irá alím de qualquer espectativa de
belleza o grandiosidade, a próxima re-
présentagão da opereta. "O rei vaga-
bundo", no theatro João Caetano.

ITa razões, do sobra, que levam a
garantir o suecesso da opereta dc J.
Bibeiro, a ser representada pela Com-
panliia Brasileira dc Opereta.- •

O poema é a, historia do um vaga-
bundo que venço o rei, domina o rei-
no, salva a pátria: e elle que venceu
poderosos, qno derrotou liefôea deixa-
so vencer entretanto, pelo amor.

e
José

O mÇF'' NO PALCO
O. JUOC A.s 34o e 8 45
Por Dentro e por Fora
NA TE'LA:

RENEGADO

UU ii™*? -sSllíz_$È& H f^

ANNNIVKRSARIOS
Faz annos liole a graciosa SfnnO-

rita Henrlqueta Teixeira dc Carvalho,
professora publica em Nictheroy c
filha cio negooianto Abílio Ue Car-

BèceboíÁ hoje muitas felicita-
ções «or motivo do seu aimtversa-
rio natalicio o Joven acadêmico de
medicina Carlos Leal e Silva, lllho
do coronel Abel Silva.' — Fez annos hontem o sr. Ociiion
Corrêa de Albuquerque, funecionario
do Thesouro.

_ Teve hontem ocensmo de reee-
ber muitos cumprimentos pela passa-
gem do seu anniversario natalicio, ti
flcnhorlta Sylvia Fernandes, filha do
sr. Eugênio Fernandes.

Passa hoje a data do anniversa-
rio natalicio da senhorita Hilda Viel-
ra filha dilceta da exma. viuva d.
Mnria Adelaide Pires Vieira.

A oenhorito, Hilda, que pelos seus
dotes de bondade e coração, a par
de esmerada educação, e um das
mais finos ornamentos da nossa so-
cledade, vae ter hoje sua residência
repleta de amiguinhas e admiradores,
que lhe Irão levar presentes, abra-
cos e felicitações.

Festeja-se hoje o anniversario
natalicio do joven Alipio Barreto
Guimarães.
NOIVADOS

Oom a senhorita Etelvina Pereira,
filha do sr. Pedro Pereira c rie sua
esposa, d. Maria Pereira, com ratou
casamento o sr. Albenique Botelho.

_ Contratou casamento com a se-
nhorita Arminda Palma, filha do la-
zendeiro Joaquim Castro Palma, o sr.
Sebastião Fernandes, funecionario da
Companhia Sul-Ainerica.
CASAMENTOS . .„

Realizou-se hontem o casamento da
senhorita Iracema Tristão, filha do
si- Oswaldo Tristão. sub-admmistra-
dor do Hospital de Prompto Soecorro,

sra Carolina Tristão, com o sr.
Gomes, do commercio desta

praça. . n,„
Serviram de padrinhos, o sr. Ma-

rio Nagessi e d. Odette Tristão Na-
gessi, e testemunhas o sr. Manoel
Martins e senhora.

Realizou-se hontem o consórcio
da senhorita Anna de Jesus, filha- do
M- José Nunes, do commercio des-
ta praça, e de sua exma. esposa,
d Euphrasia de Jesus, com o sr. Ma-
noel José Alves, negociante.

O acto civil realizou-se, as 13 no-
ras na 5» pretoria. e o religioso, as
16 

'horas 
na residência dos pães da

noiva no Andarahy Grande.
Foram paranymphos em ambas as

ceremonias o fer. Leonardo Freitas do
Valle e sua esposa, d. Noemia do
Valle.

Realiza-se hoje o enlace ma-
trimonialdo sr. Arthur Alves do
Rego, filho da viuva Alves Rego, com
a senhorita Rosa Ferreira Sophia. Ii-
lha do sr. João Ferreira Sophia e
de d. Maria Ferreira Sophia.

Terá logar o civil, ás 2 horas da
tarde, na 2" pretoria eivei, e o reli-
gioso ás 5 horas, na matriz de Sao
Joaquim. Após o acto nupcial, os
noivos seguirão para Therezopohs.
onde permanecerão por alguns dias.

Realiza-se hoje o consórcio da se-
nhorita Anna de Jesus, tüha do si •
José Nunes, do commercio desta

praça, e de sua exma. esposa d. Eu-
phrasia de Jesus, com o sr, Manoel
José Alves conhecido negociante no
baü-ro de São Francisco Xavier

o acto civil realizar-se-a as 13 no-
ras na 5* Pretoria e o religioso as
16 horas na. residência dos pães da
noiva no Andarahy Brande ,

Servirão de paranymphos empinhas
as ceremonias o sr. .Leonardo Frei
tas do Valle, conhecido propnetario
e sua exma. esiwsa d. Noemia do
Valle.
NASCIMENTOS

O lar do sr. Carlos de Avellar
Lima' foi enriquecido com o nasci-
mento de interessante criança, que
receberá o nome de Eduardo.

_ Acha-se em festa o lar do dr.
Floriano de Lemos e de sua exma.
Sra com o nascimento de sua
interessante filhinha Maria de Lour-
des,

HAPTIKADOS
Paio padre Luiz Marianno da Ro-

cha, foi bnptlsndo, Kiibbndo ultimo,
o menino Alberto, filho cíj sr. e dá*
sra. Camlllo Pinto dc Souza. Servi-
iam de padrinhos a sra. Armellndn
Pinto de Souza e o sr. Joaquim Pin-
to de Souza.

— Domingo foi baptlsada na Ca-
tihedrnl a menina Maria Estlier, fl-
lha do sr. e da sra. Luiz Togo Mo-
reira.
ALMOCES

Está tendo a m»\H Tranca ácceila-
cão a idéa de ser offerecido um ai-
meço ao nosso collega de Imprensa
Pular Drummoiid, pela sua nnniea-
ção paru o cargo de secretario da
Imprensa Nacional.

A lista de adhesões jã conta gran-
tle numero de asslgnátüras.
JANTARES

Os engenheiros civis de 1!)20. com-
memorando o primeiro anniversario
de sua formatura, farão realizar sab-
bado próximo uni jantar intimo.
VIAJANTES

Pelo "Asturias". parte hoje pára n
Inglaterra o sr. I. R. Burbridge. alto
funecionario do British Bank.

— Seguiu hontem parn S. Paulo
o dr. Plínio Glvla, director da "Fo-
lha Nova".
FALLECILMENTOS

Em sua residência, á rua Pedro
Ivo Gl. falleceu bontem o coronel
Antônio Leite Ribeiro, ex-contador da
Delegacia Fiscal ria Bahia.

SR. RUGERO PONGETTI — Fal-
leceu hontem, subitamente, quando
estava almoçando, no restaurante dn
rua do Rosário ri, 158, o sr. Rugero
Pongetti. antigo e estimado negocian-
te nesta praça e pae do nosso col-
lega de imprensa e escriptor theatral
Henrique Pongdtti.

O cnterrnmento do venerando ex-
tineto realiza-se hoje. saindo o fe-
retro da sua residência, á rua Vo-
luntarios da Pátria n. 33(5. para o
cemitério de S. João Baptista.
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SOUZA LIMA TRIUM-
PHOU, HONTEM, NO

MUNICIPAL
Foi uniu festa artística brilhante o

concerto inaugural da lemporuda dn
empresa. Sylvio Plergile, dado. hon-
tem. a noite, no Municipal, pelo con-
sagrado pianista patrício João de
Souza, Lima,

Não esteve em tamanho, a assisten-
cia á altura do valor do eminente vir-
tuose brasileiro.

Mas. a platéa. embora não muito
numerosa, era escolhida o aprecia-
dera de verdade da legitima arte,
de modo que não regateou applausòs
merecidos e enüiüslasticõs ao syin-
piithico pianista patrício, aocláihan-
do-o mesmo de maneira fórá do
ccminuin, no final do concerto, no
que elle correspondeu, tocando mais
uns números extra-programma.

Iniciou o recital a vigorosa sonata
que Llszt dedicou a Schiunun, que
Scuza Lima interpretou com mães-
trla. empolgando o auditório.

A parte de Chopin. o joven virtuo-
re viveu-a no plano, com sensibllidn-
de e teclinica. mie não ficam ãquem
dos melhores interpretes do grande e
imincrtal compositor polonez.

. Na terceira parte do programma.
que se compunha de trecho.'; da mo-
derna literatura musical, assignados
por msatres como Ravcl. Debussy.
Vianna, Reis, e Ritohmnnincíf. Souza
Lima foi-se egualmcntc de forma, ad-
miravel.

O auditório acclamou-o.
O pianista concedeu-lhe números

extra, entre elles o lindo "Minueto".
de Paderewsky, e "Campanella". de
Lirzt. oue agradaram iinmensamente.

Foi. assim, um legitimo triumpho
para Souza Lima, seu concerto de
li ontem.
MAX PAUER, ESTRE'A DEPOIS DK.

AMANHA
A estréa do notável pianista Max

Pauer. director do Conservatório de
Leipzig, e um dos mais fieis interpre-
tes de Beethoven, se verificará de-
pois de amanhã, no Municipal, em
continuação da temporada de concer-
tos do empresário Piergile.

O programma desse concerto será
o seguinte:

Prelúdio fuga em Ia menor, Bach-
Liszt; Impromptu em sol beniol
maior. op. 30. num. 3. Schubert. Im-
promptu em ml bemol maior, op. 90.
n. 2, Schubert. Sonata em mi bemol,
maior. op. 81. Beethoven. O adeus —
A ausência — O regresso. Fantasia
em fa menor. op. 49. Chopin; Fune-
raes. Liszt. Soneto de Petrarca. idem
" Liebesf reud " (Alt-Wienei
Kreisler-R achmaninof f.

NDICADOR BI-
BLIO6RAPHIC0

pode-se louvnO sr Gilberto Amado deu inicio, decisões ptos-sü louvar o nivei A
niite-lióntem. á serie da conferências; mentalidade jurídica do Minaj '«¦

õue B8 propoz fazw sobre alguns as- Como simples juiz municipal.
neòtOS do Direito Publico moderno.1 '-¦ ¦ ¦ 

no Brasil,
uma
que,

Wnlzer)

0 Centro B. Conselheiro An
tonio Prado vae commemo-

rar seu 3" anniversario
Transcorrendo depois de anin-

nhã, sabbado, o 3." anniversario
da fundação do Centro Bencficen-
le Conselheiro Antoiiio Prado, se:
rá realizada em sua sédc á rua Sc-
nador Ponipeu n. 225, uma sessão
solenne commémorâtiVa, para a

qual são convidados Iodos os so-
cios.

Não ê muito commum
iniciativa dessas. Bw*i e de ver
numa conferência do grande

jsnsador. a gente apprende, :nuiUis
vezes, rtiais do que no curco todo de
um professor da noi:sa Unlvarsidade.
O sr. Gilberto Aiüftd falou par:, mn
auditório compacto o escolhido. Nao
é atoa que elle se rccommenda como
expressão definitiva da nossa men-
taíldade nvançad.-,. A perda do seu
inandnto de senador íel-o maior am-
dn.

Antigamenle, quando elle. de re-
gresso dn Europa, lios transmittia ns
suas impressões rie sociólogo, reyiara-
va-se que o recinto em oue fazia as
suas õõhférehciãs se c.tchia dc gente
araifcln, recrutada nas éspheras uie\-
pi-èsslvas da alta politica. D? mocio
que os quo íamos ouvil-o. pelo dese-
jo do apprender. linha mos mç.^nio
que desenvolver gymmísticas cie atine-
tas. na disputa de um logarsinho es-
querido por cima dos balcões ou das
varandas. Aiite-h<m'em. o sccviario,
mudou. De velho apenas meia duzm cie |
políticos antigos, que escapar.nn a
rajada da mediocridade.

A grand" assistência era toda ue
pibPessòrés, homens de pensamento c
gente inquieta d', ünivm-sidnde.

Nesse meio, o ccmférencista desen-
volveu o seu precioso estudo sobre
"eleição e representação". Falou como
Sempre; O talento do homem é ,no
erniide que chega a irritar. Mas. um
conselho nós lhe damos: Esqueça-se
o sr. Gilberto de uma vez. dessa po-
litica que se generalizou entre nus e
lnteore-se na cathedra, defuuitiva-
mente. Elle lhe pertence. Delia po-
rierá falar para- este outro Brasil, oo-
jcclivamrio os grandes problemas ve-
irgades. Iiicursiohé pela noliüca per-
manente das idéas. em cujo campo
ninguém disputará, comsigo. a caclei.a
de "leader". Não .-, abandone Espe-
re sentado, qtie os imnerativo;- o a
sua autoridade lhe haverão dc busca:
mais para o alto.
"O PAI/, SEM CAMINHOS" - Ma-
ria Sablna ...

D. Maria Sablna me permitia ,a
liboixlade de ser sincero. Eu nao
gaitei dos seus versos. Por maior a
sympathia que me animasse ã sua
leitura, tive que rasgar, no canto da
bbeca, mn sorriso decepcionado .

Tenho bem certeza de oue a poe-
tlza anda sempre engalanada em ias-
tigios de loas retumbantes. Mas, que
hei de fazei-?

Parece-me que. no intimo de si
mesma; deante de tantas mimalhi-
ces ella bordará um sorriso igual ao
meii, tão consciente deve estar dos
excessos da lisonja.

O merecimento dos seus versos
mede-se por este, colhido no seu li-
vro:"Que cs(e amor que nu- alenta e .ne

assassina,

revelou-se um estudioso conviiJ
do Direito, dissertando, ainunnf*'
zes, com remarcada autoridade »*
nindo, em livro, uma serio di 2soes que exarou om autos subtnetó
ao seu exame, demonstrou sjmir
rer. que o trato das questões'(iSjT
no Interior', não é menos rciwe*!?
tivo do que esse outro, pelo ommedem as expressões do cultura *
magistratura local, o -;r lu7
Dantas honrará o juhado 

'rnaü^
lhante da nossa ten-a. servi*!*
competência profissional,
monstra possuir. Seu livro c

ensinamentos, n,.u "

fvido Zw ha"
veitcsos Pi-lnenidicta de lições que nelle «¦»??
tram. além de rècomniendav o Snio rie um juiz conv,)eicuí<, '^

A edição é de A. Coelho b™*o trabalho sraphico ,-i:,.- ni<^
Alba. wn*
"GARIBALOI NA .VMiatR».

ANMTA (iARIHAt.IH **
Livro massudo Desorieaii

j» o perô
autora

Exhaustlvo, Muita mau
gosto na, distribuição.gosto na, djstnouiçao. a autorT
offerece como " um esboço ou nS»i*á lineacão da perednallclacie ò> rribalrii. no ambiente americtmo a

0 novo director de Obras,
do governo pernambucano

RECrPE. 23 (Do correspondente cta
A ESQUERDA) — Foi nomeado o dr.
José Caminha Franco director da Re-
parUção de Viação e Obras Publicas
do Estado. ______

Estavam bem fornecidos os
guarda-casacas do sr. Esta»

cio Coimbra
RECIFE 23" (Do correspondente da

A ESQUERDA) — O "Diário da Ma-
nhã" photographou os giuirda-casa-
cas do sr. Estudo Coimbra, os quaes
continham, o primeiro duzentas e se-
tenta e tres gravatas, quarenta e
seS temos de casemira superior, doze
pares de sapatos e dez chapéos; o se-
guntío infinidade de camisas e len-

çoTde seda e variedade de perfuma-
rias caríssimas. _j

BEBAM CAFÉ' ULO
O HELHOS ¦ O MAIS BâBOBOSO

VKHBA *.M «OBA »*¦*¦

tmmiiB&ÇBBBmi
-.: '*r,
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0 baile de hoje, no Éden Club, em louvor ao glorioso
S. Jorge — Ou trás notas

para impulsionarem

O desenhista foi a um dos ensaios do
"Café com musica", a nova revista

que amanliá subira ã. scena- no Be.

creio., E viu Aracy. a rainha do sam-
loa em um dos seus nnmcros typicos,
lieiii malandros, para quom a "lei o

dura" e o "batente" mais duro ain-
da...

O resultado foi o que os leitores

yécm acima, illustrando estas linhas.,
Araey é incontcstavehncute, dáplo-

mada na matéria. Tom aroma)
Principalmente quando a canção tem

alma, tom vida, tem sabor..
Vnvsos c musica, da nova revista,

possuem em alta dose tudo isto o uiáis
uma coisa — graça.

Dahi o ontluiskismo que empolga to-
dos que trabalham no Pcercio pela
revista qao tem a cbllaboittçãò do noS-
so collega de imprensa E. Prazão e
do grande artista do samba Noel Ep-
sa, autor do "Com que roupa'1", "Uu

vou pra Villa", etc.
Além do 13. Prazão, são, lambem,

autores dc "Café eom musica", os srs.
Mareei Pereira e Lóo Grim. Os mães-
tros Sã Pereira, Christobai c Ary Bar-
roso compuzoram interessantes nume-
ros quo embcllczaiu a partitura musi-
cal..

feito
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Os círculos de pães e profes-
sores nos grupos escolares

de Pernambuco
RECIFE, 23 (Do correspmidcnte) da

A ESQUERDA) —Foram criados em
vários grupos escolares deste Estado,
círculos de pães e professores afim
de promovei- mais estreita collabora-
ção entre a Escola e a Famiha.

Vae ser creada, em Recife, a
Escola Domestica

RECIFE, 23 — (Do correspondente
da A ESQUERDA) — Acha-se deli-
nit.ivamente resolvida a criação da Es-
cola Domestica, que funecionara nes-
ta capital,

"A FLAMMA"
SEU REAPPARECIMENTO HOJE

NO TARISIENSE
"A Flamma", a formidável epopéa

revolucionaria, a producção incendia-
ria e dramática que reappareco hoje
no Parisiense, é o film que mais sue-
cesso marcou nestes ultunos tempos,
arrebatando todas as suas platéas
pela sua alta concepção, pela agita
cão immensa do seu romance pelo
sentido revolucionário que lhe illu-
mina .os capítulos todos e pela vibra-
cão extraordinária da sua musica —
um hymno trepidante e enthusiasta
eme faz um incêndio cm cada coração
de patriota! E' um espectaculo magni-
fico e grandioso pelos mil elementos
que se rêunem para fazel-o grande e
inégualayel e mais ainda pela sedu-
cção irresistível e pela interpretação
máxima da deliciosissima Bernice
Cláire, que é ainda secundada por
tres outra figuíàá de valor: Noah Be-
ery, Alexandre Gray e Alice Gentle.

FENIANOS
festa do Grupo "A Cabra e mi-

nha c o bode é teu
Duas grandiosas festas vae offe-

recer o Poleiro, sabbado e domingo,
organizadas a capricho pelo grupo

cabra é minha e o bóclo c teu .
Para os maxixes foram contra-

tadas duas excellentes bandas de
musica militares.

A secretaria expediu grande nu-
mero de comitês, inicluslve as co-
irmãs Tenentes e Democráticos.

O ingresso dos sócios será
modiante a continência devida ao
thesoureiro. '

Para hoje es'<a organizado um
baile, dando assim inicio ás festas
de quinta-feira.

Um formidável "jazz band con-
tratado pai-a esse fim. não dará
descanso aos dansarinos.

ORFEÃO PORTUGAL
A próxima festa

No dia 2 dc maio p. f.. os "novos

ooiipos gerentes eleitos e empossa-
dos no dia 15 do corrente, offerece-
rão um imponents baile das 21 ás 4
horas da manhã, aos associados e
suas exmas. familias, tocando a ex-
ce-Ueitíe Yankee Jazz Band.

fíerão exigidos o 'traje completo,
recibo corrente c a carteira social.

Toda a confortável sede, interna e
ejstenmmente receberá artística orna.
imitação e feérica- illuminação.

Será vedaria a entrada a meno-
res de 12 annos e a quem a com-
missão de porta julgar convenien-
te.

ÉDEN CLUB
A festa de liojs

E' finalmente hoje que se reali-
zam nos amplos salões do Éden
Club uma grandiosa les1 a quí é de
iniciativa do "Grêmio das Borbole-
tas Vaidosas".

Esas festa que será em louvor ao
glorioso S. Jorge, padroeiro do Club
terá inicio ás 15 hora-s.

Duas excellentes jazz-bands esta-

náo a postos
ás dansas.

BANDA rOKTUGAfc.
A promissora lardc-noite dansante

de domingo passado
A Banda Portugal já está prepa

rada para receber seus associados,
suns exmas. familias c seus convi-
dados para tomarem parte na lin-
da tárde-noite dansante do proxi-
mo domingo, 26, que é de ímciati-
va da "Commissão dos Bemfeito-
res". •

Animará -as dansas uma excellen-
te jazz band que foi contratada pa-
ra tal fim.

Adriano Margurido. Carlos Matta e
outros direotores da Commissão dos
Bemfeitores. muito estão trabalhando
afim ds quea mesma noitada tenha
um transcurso brilhante.

MISÉRIA E FOMB
O próximo baile

No próximo sabbado, a sédc do
Miséria e Fome estará engalanada e
com Illuminação augmentada, para
a realização de mais um dos seus
conoorridissimos bailes que é de ini-
ciativa da directoria. Animará as dan
sas excellente jazz-band. contrataria
para essa noitada.

S. B. R. ROSA DE OURO
O baile da posse da nova directoria

Nos salões da S. B. R. Rosa de
Ouro. si'os á rua Theortoro da Silva,
228, realizar-se-ão sabbado próximo.
26, para a realização da posse da no-
va directoria o de um formidável
baile qua será abrilhantado por uma
excellente jazz band.

A directoria por nosso intermédio,
communica aos srs. associados, que a
entrada- para os mesmos será com a
apresentação da carteira de idenli-
dade associativa e o recibo n. 4, mez

dc abril.
FENIANOS BE CASCADURA

Os bailes de quintas-feiras
Os Fenianos do Cascadura, os ga-lãs suburbanos, iniciam os seus bai-

les das quintas-feiras, hoje. que se-
rão abrilhantados por' uma excellente
jazz band.

A MUSICA EM CASA
RADIO EDUCADORA DO BRASI1

Onda de 350 metros M Potência
500 W

Programma para hoje: — Das 14
horas ás 14 e 45 minutos -— Discos
variados; das 14 e 45 minutos ás 15
horas — Conversando com as crean-
cas a escriptora Rachel Prado dirá
üma lenda do nosso "folk-lore", "A

Yára", um apólogo — A cobra e o
corcundinha, contos de sua autoria;
das 18 horas as 18 e 15 minutos —
Discos variados; das 18 e 15 minutos
ás 18 horas e 1|2 — Aula de francez
pelo professor Sarment; das 18 e 30
minutos ás 18 horas e 45 minutos —
Discos Odeon da casa Edison; das
18 e 45 minutos ás 19 horas — Bo-
letim noticioso e discos variados; das
20 horas ás 20 e 15 minutos — Discos
da casa Mestre &Blatgé; das 20 e 15
minutos ás 20 horas e 45 minutos -
Intervallo para experiência da linha
da casa do Disco; das 21 horas em
diante — Transmissão do Studio da
Casa do Disco, de nm programma
de musicas gravadas em discos Par-
lophon, executadas por artistas ex-
clusivos da Parlophon.

RADIO CLUB DO BRASIL
(Onda de 320 metros)

Irradiação de hoje: ~ A's 10 ho-
ras — Radio jornal do Radio Club
do Brasil, com o resumo das noticias
dos iornaes da manhã; das 13 horas
ás 14 horas — Discos selecclonados;
das 16 ás 17 horas — Discos seleccio-
nados; das 17 horas ás 17 e 15 mliíu-
tos — Radio jornal do Radio Club
(Secção da tarde); das 19 ás 20 e 1||3
horas — Discos seleccionados; das 20
e 1|2 âs 20 horas e 45 minutos — Ra-
dio jornal para o interior do paiz;
das 20 e 45 minutos ás 21 horas e 15
minutos — Discos seleccionados; das
21 horas e 15 minutos om diante —
Concerto do studio do Radio Club dn
Brasil, pela sua orchestra sob a re-
gencia do professor Alphonso Unge-
rer.
RADIO SOCIjSDADE DO RIO DE

JANEIRO
Estação para onda dc 400 metros.
Programma de hoje: — 12 horas

— Hora certa. Jornal do melo dia.
Supplemento musical até 13 horas;
16 horas e 55 minutos — Transmls-
são em radiotelegraphia do program-
ma a sor executado, amanhã, no stu-
dio da Radio Sociedade d0 Rio de
Janeiro; 17 horas — Hora certa. Jor
nal da tarde. Supplemento musical'
17 horas e 15 minutos -~ Quarto do
hora infantil, pela Tia Beatriz; 17
horas e 30 minutos — Continuação do
supplemento musical do jornal da
tarde; 18 horas — Previsão do tem-
po; 19 horas — Hora certa. Jornal
da noite. Supplemento musical. Dis-
cos das- casas Paul Christoph, Li-
gneul Santos & Cia. e Henrique Ta-
vares & Cia., rua Gonçalves Dias
n. 64; 21 horas e 15 minutos — Ephe-
mérldes brasileiras do barão do Rio
Branco. Notas de sciencia, arte e li-
teratura Palestra pelo sr. Lupercio
Garcia, sobre: "O falar brasileiro".
Musica de opereta no studio da Radio
Sociedade, com o concurso das sras.
Anna de Albuquerque Mello, Carmen
Dora e Srs. Paulo Rodrigues, Euge-
nio Noronha e Henrique Vogeler.

Fiz -da minlralum uni véo
transparente como o céo".

De repente, uma estiradu prosaica
de conserva:"Mas o scgrunrto amor tem
que ser como o mundo"...

Mais adeante, a volúpia das ex-
pressões esquesitas:
"Uma extineta e remota primavera
na floração esplendida e encarnada"
ou este outro:"o perfume exótico e perfeito".

Console-se commigo, a festejada
poetiza. Também commetti a vel-
leidade de publicar, ha tempos, um
livro dc versos. Confesso, já agora,
que posso Invocar, em meu favor, a
derlmente da irresponsabilidade. Eu
era muito menino, nesse tempo.

Já estou curado da mania.
Ao contrario ds mim, D. Maria

Sablna, quiz perseverar, e vae publi-
cando livros de versos. Não ha du-
vida que, em substituição ao piano.
o exercício da métrica é pretexto re-
eommendavel com que se oecupar os
dedos sem trabalho. Mas não é só
isso o que se reclama de um poeta."O Paiz sem caminhos" é um vo-
lume sem aroma. E' secco, duro e
frio. Uma espécie de casa vasia, pa-
ra onde a, alma, ao relento, procure
correr em busca de guarida e de
consolo. Dentro dessa casa, nem uni
canto macio, onde ella possa repou-
sar. Resta-lhe o divertimento de fi.
car, do chão, contando, no tecto, as
telllas variadas, todas beim arruma-
dinhns, embora, ainda assim, algu-
mas extravagantes, na expressão co-
lorida da pintina."NOVA DEMOCRACIA.- NOVA

REPUBLICA" — Caio Nunes de
Carvalho.
O sr. Caio Nunes de Carvalho se

propz escrever uma serie de Sócio-
logia Constitucional, conieçando-a
pelo opusculo a que denominou "No-
va Democracia: Nova Republica".
Não entendo bem essa especificação
de sociologia constitucional, por não
me parecer possível determinal-a
«cientificamente. Depois que conclui
a leitura do 1" volume, guardei a im-
pressão de que o ouctor vae reservar
as suas conclusões para o fecho âi
serie, por isso que não pude colher
a orientação quo deseja elle tomar.
De facto. tenho a impressão de que
o sr. Caio vae correndo pelos trilhos
do caminho já traçado, sem se pre-
cecupar com as paysaéens que se
propõe descrever, descortinando os
longes inaccessiveis. E' verdade que
c-lle se muniu de um binóculo, isto è.
deitou erudição em quantidade, mas
para observar detalhes, que, a olho
nu', se enxergariam bem. Para con-
templar os scenarios longínquos, elle
guardou o binóculo dentro da male-
ta. Resta-me a esperança de que o
sr. Caio se reservou para utilizal-o
mais adeante. Por emquanto dile-
tantismo. Apenas, aos que ficaram
atraz, unia noticia de que elle váe
caminhando, sem ter ainda attingido
o ponto apreciável d ncamlnho.

Vamos aguardar. os seus novos
communicados, o que, fatalmente,
será trabalho para os números sub-
se quentes da serie proinettida.

A edição do livro ê de -A. Coelho
Branco e o serviço graphico das offi-
cinas Alba.
"NA JUDICATURA DE OURO

PRETQ " — Alcindo Dantas
O sr. Alcüido Dantas devo ser uma

das melhores expressões da magistra-
tura mineira. Pela leitura das suas

raiite os doze, a.nno.í do sen aiW»
e vida militar no Brasil q ÀJJjJ
giuiy". O estylo... é esse V»Para quem ,-:e interessai nela IMria cm detalhes, e tem amnr aoà>
do das vidas famosas, n livro ft i
Annita reusie cabedal mtis&i
principalmente so encontrar iw
leitor que nutra sympatlii.is, ^ffaçanhas épicas do grande xiwre»
Neste lívr'0, ellas se encontram (.reolad.is pela ternura (ie uma rrafi
(pie escrevo com o coração meygiiiiíí
em saudadas, palpitanòu nelle i
orgulho heróico de filha. Wiçso»
A. Coelho Branco e impressão da.t
ba.

.Mão lyra ítDu
Qualquer correspondência pam

auetor destas linhas, deve ser dir^-
da â Caixa da Livraria P/eittwBj
tos. antiga Lrite Ribeiro.

"0 problema brasileiro-
Carvão, siderurgia, viação t
transportes" — Coníerenti

do engenheiro Abelardo
Vieira Leite

Realizar-se-á sabbado, 2
rente, ás 17 horas, na Sociedade üi
sileira do Engenharia a airmuicí
conferência do engenheiro Abeia
Vieira Leite, quo versava soto i
problema brasileiro.

Nessa conferência o <"'. V»
L<úte tratará da siderurgia nacioa
do aproveitamento da promicçao ta
sileira para o carvão dc cokc, e
carando ainda todos os problcaiü!
transporte é viação através ío ¦•
tenso território brasileiro.

Para essa, conferência foram m
ciadas todas as altas autorida**»
cionaes.

NOTAS ESPIRITAS

LIGA ESPIRITA DO BRASH
Domingo próximo, na Casa des f

piritas. ás 6 horas da tarde, setas
cerrado, no curso popular cie B
ritismo. o estudo do quarto cajs
da Gênesis, desenvolvendo-se a o
se: "o papel da sciencia aa geta
ponto de completo cunho sclerff
pelo qual. no desdobramento ir.l
gente e singelo que se vem [ia
nas palestras do curso, todo m
por mais humilde que seja em cca
cimentos. poderá ficar inteirado,'
ensinamentos decorrentes.

E de outra forma não poderá
os resultados, uma vez que o
tismo, desenvolvido como se m
o seu corpo de doutrina nos i
moral-religosiosos. scientiflco-j
phico, outra, finalidade não teu
não a do aperfeiçoamento mora
homem c sua natural asecaçao
campo da sabedoria.

No curso popular rie EsplliM
na Caso. dos Espiritas, o estudos
do e meticuloso que se vem ias
proporciona naturalmente ennqii?
mento de conhecimentos a ts
aquelle que do bõa vontade atte»
samente a taes estudos se en'*$

O momento nacional que
mais do que em outra qualquer Of?
sião, impelle todos os homens 0
tudo e ao trabalho, sem o que 1&
sa poderá conservar è oonp
ainda mais valores e direitos par>
turalmcnle ascender-sc ás marat]
das cousas tanto do plano ptf
como o do espiritual

Nesse instante ameaçada a c'3]
encia nacional de ser trancada;
tendendo a politica religiosa m
nos crença e fé por decreto, Ji!melo da alphabctisaçáo de tom
homens se poderá tolher o p&
impostura, á oavillae.ío (ie f1,
polltico-religiosamciite pretendei*,!
nullar a conquista dc seus ®-
patrimoniaes.

Para estes estudos no curso pc?
lar de Espiritismo, nas semanj».
Casa dos Espiritas, no segun*!
dar da rua do Ouvidor n. U''
trada é sempre franca,
ANNIVERSARIO DA LIGA ti

RITA DO BRASIL
Conccmitantemcnte com a ml

Ção da Assembléa Espirita *>«
no dia 1." de Maio próximo, na*
dos Espiritas, será commemoraJ,
data do quinto annivorsario »
Espirita do Brasil, cujo acto ,0
mais ampla publicidade. ,

O Conselho da Liga EspW
Brasil não fazendo convites csr*
o faz, entretanto, por este_ meioji
dos quantos amigos da ÜP w
do Brasil queiram compartUl*
suas alegrias.
CENTRO ESPIRITA DK CMW

JESUS
Commemorando hoje, seu a»*

sario de fundação, o Centro K;
de Caridade Jesus, em l.omenap-
essa data, fará uma distribuiu
obulos aos necessitados que
ram cartões para esse

A directoria desse
nos dois dos rèferidc
darmos a dois dos uossoi

si
mn. ^m
Centro «"JP

cartões;

THEATRO PHENIX (o templo da arte «a listai

HOJE, em matinée c á noite — ITltimas exhibieõcs do extraordinário film ri» rrchcrò "SO' PAR'*1
ADULTOS" "" AKNEHUr-

Amanhã a pedido geral, a ro edição do mais formidável fiim do gênero

V I C f O E PER
Rigorosamente prohibirio para menores e scnnoritas.

Vm "ovo Sel'ci'o dc espectaculo que constituirá a maior novidadeoje, no Rio.
A SEGUIR

apresentada aíé li

SO' PARA ADULTOS

À OE/-ii iu»*

TB.*CINE TüE.V
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eu hontem entrada na Ãmeâ um officio do Vaseo da
ama solicitando da entidade carioca a escalação do

u quadro representativo, afim dè jogar, a 3 de maio vin-
uro, a grande revanche com os campeões do mundo

M '¦' -"m '"¦ ti ja ca ü íí *! rfHHBi
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Dcnmndando a capital argen-
tina. viajam desde limitem os
all,]etns brasiltíròs que vão
disputar as provas do próximo
L.unipGonalo sulàmericaho de
ãihletismo.

A presença de nossos ròpre-
scíitanlcs no torneio máximo
jo alhletismo continental tem
unio significação espcciulissi-
ma. por isso tjue pelo que, ago-
r;, se conhece, das deintivclies
mie redundaram na realização
tlo campeonato siilamerieuno,
só in» elevado espirito de cor-
(liuiidadc nos poude inspirar a
feliz solução encontrada.

Conio Iodos estão lembrados
verificou-se, entre o Cliile e a
'Areentina, uma desihtelligên-

cia (pie esteve a pique de preju-
clicar a realização do impor-
tanto certame.

Entendimentos posteriores
afastaram as difficuldades e
approximuram os pontos de
vista desses paizes, tornando
possivel a presença de ambos
on próximo torneio internacio*
nal.

Desse accordo leve conheci-

menlo recente íi nossa C.onfe
dcraçção vendo, então, que elle
se linha negociado c firmado
i\ revelia dos demais interessa-
dos, muilo embora tivesse eus-
tudo o corte de provas impor-
íantés tio pi;ogràmmq do cani-
peonato, nas quaes vos lirasilci-
ros tinham chance de figurar.

Accusando o recebimento
dessa connminicação, o digno

presidente da C. Bi D, fislrá-
nha com altivez a maneira in-
correcta por que accordaram
chilenos e argentinos eni apa-
sigüár seu dissídio c affirma
qüe nossa presença, apesar de
tudo, no certame, traduz uni-
camente o espirito de. cordiali"
dade dos brasileiros e o desejo
vivo de não empanarem o Ira-
balho de congraçanienlo, que

A grande "revanche"
entre os cariocas e os
famosos campeões do

mundo
O Vasco da Gama fez cn-

Irar, liontcm, na Secretaria da
Amea, para ser encaminhado â
Confederação Brasileira, unvtof-
fiei») solicitando a data de 3 rie
maio próximo; para a íealisa-
c(n> do sensacional encontro-"revanche" entre os uruguayos
dn Bella Vista, eo nosso scratch
carioca!

('onio se sabe, essa data tle
:! de maio. esta tomada pela
Confederação, para cffectuar
um festival, com o concurso
tios clubs Ua Amea, um festi-
vai cm beneficio da Caixa
Olímpica. Aconleoe, pòràfn,
iii:c lacs festivaes têm, por cir-
cumstanciás diversas, produzido
pouca renda, o que facilitará,
por certo, um entendimento en-
lie o Vasco ç a C. B, D. ain-
da (iuc haja o club de S Ja-
nuarlo, de se comproftièttcr a
auvilial-a em oceasião oppor-
tuna, cem o concurso do seu
teani,

0 Vaseo solicitou, egual-
mente, que a Amea designasse
o seu scratcli par.i enfrentar os
urug-uayos,

Parece, que. desta vez, lerc-
mos mesmo o quadro official dl)
Amea, para cujo fim deverá
haver, no sabbado próximo,
promovido por Rir. Brown, uma
reunião da nova commissão de
fontliall da entidade.

Na quarta-feira, 23 do cor-
rente, será realisado, á noile,
ein S. Januário, um treino do
scratch carioca.

Partiram honícm para Buenos
Aires os atole!as do Brasil

im

k.1 m»,> icii-o, nontem, na escada do "Cap Arcona". por oceasião d.i partida dos athlctas

Inscripção de amadores na
Amea

Devam entrada a 21 do còrrent:
na AMEA os boletins de inscripção
dos seguintes amadores:

Pelo Argentino F. C. — .Júlio
Silva.

Polo Carioca F. C. — Alberto Ro-
sa Sportinch — Oldemar da Silva
Ramos e Mario Cavalcante Arau.to.

Pelo Municipal F. C. — Hercuia
Lourenço.

Vem S. C. Brasil — César Àiigiis-'¦o da Figueiredo.
Peto S. Christovao A. Club —

Animlau Cataldo o Manoel Moreno."«lo Bandeirantes A. C. — Pau-
-o RWéra. v

SAN AGRYPE m&ãw
l UNS il FACÕES.

O "Gá-p Arcona'* que cUquí partiu
hontem ás 18 hova.<-:. levou para Bus-
nes Aires a representação brasileira
ao VIII Campeonato Latino Ameri-
cano ds Athletismo.

Muito entliusíamo, muita- animação
e. jorrando pelo ar, uma athmosphe-
ra bôa de confiança patriótica.

Desde cedo, multa gente, estava no
cães. para ápplaudir cs nossos valo-
rosos athlétás que. do alta da anni-
rada do navio, erguia ds momento a
momento. lioiTahs e vivas ao Brasil.

OS QUE EMBARCARAM
Foram os seguintes os que seguiram

hontem na delegação nacional:
Capitão Orlando Silva. Mr. Roberto

Reservistas chamados á
1" Circumscripção de Recrii-

íamente
Estão sendo convidados a com-

parecer á 1.' Circumscripção de

Recrulamenlo, á avenida Pedro II,

esiinina da rua São Cliristoyão, os

.seguintes reservistas: Benedicto

Gonçalves de Azevedo, Amadeu

Alves Santos, Miguel Sanchcs SU.

va c Aurelino Silva.
Afim dé nâo incorrerem nas pc-

naliilades da lei, se não puderem
comparecei" pessoalmente, deve.
rão eommunicar por cscriplo, ao
chefe da mesma Circumscripção,
que. mudaram suas residências do

(Estado, niunicipio, loonlnia-
de, rua c nimicro)
Irielo, rua e
lal).

Fowler, Eugênio R-a.ppa.port. Carlos
Américo dos Reis Júnior, Ca.vlos Woe-
fcaken. Iberê Gilberto da Silva Reis.
João de Deus Andrade. José Xavier
de Almeida. Joaqum Duque dn Silva.
Mario de Araújo Marques, Sylvio Ma-
galliães-Padalha, Lauro Pinheiro Ja-
niacani.

Foram mais: o sr. Affonso de Cas-
tro e exma. senhora e Emmanuel
Amaral.

NO CÃES
Vimos presentes ao cáes, entre ou-

trás as seguintes pessoas:
Dvs. Renato Pacheco, presidente

da Amea; srs. Samuel do Oliveira a
Horacio Verne, da C. B. D.; Raul
Campos Fritz Repsold, Armaudo Mar-
tins, Raul de Carvalho, presidente da
Associação dos Chronistas D*sporti-
vos; Romeu Peçanha, Carlos Lopes,
Rubem Esposei. Jorga Lopes. Oswaido
Kroft de Carvallio, Ulysscs Malagut-ti,
Armando Gallo, H. Welare, Luiz
Vinliaes Edgard Vasconcellos, dr.
Lu?, Moreira, dr. Oést, Gilberto de
Almeida Rego, e muitos outros athle-
tas. sportmen e directores de clubs.

Ao afastar-se o "Cap Arcona" re-
crudesceram os- vivas ao Brasil e a

!>
10
11
12
13
14
15

!1("
17
III
li)
20
21
22
23
2'4
36
20
27
28

-22
2—20
0—17
1—16
1—lü
1—16

1—IS
1—15
2—14
2—14
1—14
1—14
1—13
0-Í13
1—12
0—12
0—11
1—10
0—10
0—10
0—10
0— 9
0— 9
o— a
0— 8

daC^B. D.; Afranio Costa presidente' muitos dos athlctas preisentes

para. . . .
numero desta

(dis.
capi-

Rei sem Hirono...
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0 treino de hoje e de ama-
nhã no Flamengo

O dir-ectorde football do Club de
Rogatas do Flamengo solicita, por
nosso intermédio, o pontual compa-
reeimento de Iodos os amadores
abaixo escalados, nos dias e horas
marcados, no campo d0 club, ã rua
Paysandu', 237:

Hoje, quinta-feira, 23 de abril —
1" team x Bomsuccesso — ás 3.30
horas:

Floriano — Laranjo — I-Ielcio —
Léo — Luiz Lima — Moura — Sá Fi-
lho — Ponha — Darcy — Adelino -—
Álvaro — Francisco — Rollinha —
Rochinha — Adyr é Nelson.

Amanhã, sexta-feira, 24 de abril,
ás 3.30 horas:

Ismael — Moysés .— Aristeu — Bo-
que — Fia vio — Fonseca — Wladí-
mii" — Slmas — Donga — Fia vio It

Nelson — Cassi0 — Hslio — New-
ton — Lincoln — Milton — Samuel

Alberto — Luiz Lima — Bibi —
Luciano — Colio — Pereira — Ar-
mando — Mario Hermes — Lucíen
Barbosa — João Jorge — Adyr —
Savip e Almeida.

A directoria previne aos que dese-
jarem assistir a este treino que pelo
portão da rua Paysandu' ingressarão
somente os associados rio club. e o:»
do Bomsuccesso, isso. mediante a
apresentação das respectivas cartel-
ras sociaes e de identidade. — üs
que não estiverem nestas condiçõss
terão entrada franca pelo portão da
rua Guanabara, junto ao rihk.

Irajá A. Club x Lusitano
Abrirão domingo o primeiro^ encon-

tro do campeonato da Liga Brasuei^
ra no campo da Estrada Monsenhor
Felix (Iraái- as duas possantes
equipes d0 Irajá x Luzltano c, dado
o equilíbrio de ambos os contendoies,
ninguém ousará arriscar o palpite
da victoria.

IRAJA* A. CLUB
Para o encontro do 1° i°"° aü

campeonato, domingo, entre o Irajft e
o Luzltano, o director sportivo pede
o comparecimento de todos os ama-
dores do 2° quadro ás 12 horas na
sede social e, bem assim, de todos
os amadores do 1" quadro abaixo
escalados, que deverão sè apresentar
ás 14 horas: Martinho — Zico e çtt-
za — Heitor — Braz — Bode — as-
querdlnha — Honorln0 — Carmentito
— Mineiro — Julinho
Barriga e Nilton.

O director sportivo
dicto da Silva.

Gregorio —

José Boné-

Conselho Deliberativo do
Fluminense

De conformidade com os Estatutos
em vigor, são convocado?; os membros
cio Conselho Deliberativo do Flumi-
nense a comparecerem á reunião oa"-
diriaria a reaiizar-ss, em 1a convoca-
ção, amanhã, ás 20,30 horas, na sede
do club, afan de tratarem da seguiu-
te crdeim do din:

ai apresentação do relatório e can-
tas da directoria;

bl eleição do presidente do club e
indicação da directoria na fôrma do
artigo 90 o seus paragrapho.s dos os-
fatutes;

c) eleição da commissão fscal nR
fôrma do artigo 91 dos estatutos:

d) propostas ds benemerencia;
c) ratificação das homenagens pres-

tadas a s. s. A. A. R. R. o Principe
de Galle.s e o Pririòlpe George;

f) afsumptos de interesse geral do
clnb, julgados objecto de delibera-
ção.

Está na moda. Os reis deixam oi thronos vasculhados pelas juntas
rcvouclonariás. E num decreto. dCBappareCem hieiarchias. poderes e
íraníczas estonteantes. No footba 11, lambem c assim.

iw). ora parte intecrànte de todos os selecciônados (!-•
ie, recebe a vassourada da onda revoltos» e 6 innicto impicdow-
nent«, pelos que não se fartaram de endeusal-o tanto. Como i» "

'¦¦ Affonso XIII, tião Paulo, está th cio de reis sem Uixonos..-,

Hontem, Fei-
S. Paulo, lio-

Flummense F. Club

Football interestadual
A população sportiva .da cidade

fluminense ds Entre Rios, vae pre-
senciar no proxmio domingo '^6 uo
corrente, uma interessante partida,
de football entre o adestrado team
local, o Entreriense F. C. c o forte,
conjuneto carioca do Leopoldina Uni-
versitario, jogo este qu?, segundo in-
formações dali chegadas, está ansio-
samente esperado pelos adeptos cio
violento sport bretão. 0 que quer di-;
zer que é a maioria da população
daquella florescente localidade do vi-
sinho Estado do Rio.

A embaixada do Leopoldina Um-
versitario embarcará no trem que
parte da estação Barão de Mauá ás
6 horas da manhã do dia aciraa re-
ferido o estará assim constituída:

Chefe: Osório M. Dias Júnior —
Secretario: Leandro Motta Júnior
— Thesoureiro: Mario Soares — Tc-
clinico: José Lopes cie Araújo —
Roupeiro: Edson Bügin. Jogadores:
João — Chat-eau — Mello — SinliO —
Odilon — Peixoto — Armando —
Jahu' — Mangini — Canejo — Os-
waldo — Avellar e Valle.

elevo scr o objeciiyó principal
dessas reuniões sportivas in*
ternacionues.

A resposta, da Confederação
Brasileira é uma üção valiosa
de elliica sportiva, cjüe honra |
unia tradição c confinníi a ele- ;
vaçãÒ tle vistas com que o sr. j
Renato Pacheco eslú conduzin- j
dò os destinos dos sports bra-
sileiros.

Associação de Chronistas De-
sportivos

CONCURSO DE PALPITES —
FOOTBALL

Com os resultados dos jogos reali-
isaôos domingo ultimo, ficou, f.endo a
seguinte a classificação dos concor-
rentes mscrlptos nos concursos abai-

' "TAÇA AMERICA Fi CLUB;'
Aioysio Aífonseca .• .
Oliveira Santas . . •
Ramos Nogueira . . .
Antônio Santasusagna
G. Sande Percs . . .
Alcides Sanohes ...
Aristides Sanches l_«
Arlindo Monteiro .... \—\»
Octavio Silva
Gramury 
Eduardo Maia ....
Carlos Gonçalves . .
D. Serôda Motta . .
Luiz Vianna ....
Figueira de Almeida .
M Serôda da Motta
Mello Júnior ....
Arcy Tenorio . . .
A. Cardoso Machado
Celio de Barros . . .
A. Baptista Franco .
Moraes Cardoso . .
Carlos Alberto . . .
Isaac Moutinho . .
Antônio F. Costa . .
S. Vinhas VUerbo . .
Antônio Velloso . .

RECORDES: — de pontos por dia
de jogos (media 3) Aioysio Affonse-
ca e Oliveira Santos; Recorri de sco-
res (2) Eduaro Maia, Oliveira San-
tos, Aioysio Aífonseca e Carlos Gon-
çalves. "TAÇA A. C. D."

a. Pinho França .... 3—21
Albertino Itvl. Dias . . . 2—20
Segadas Vianna . . ... 2—lü
Lindolpho Ribeiro .... 2—15
Rubens P. Souza .... 1—15
Paulo Gomes  1—15
Walter Hotta  1—Ia
Fernando Werueck .. .. 1—14
Roberto Canongia .... 1—14

10 Genesio Ribeiro  1—13
11 Gilberto Vereza  1—12
12 João Costa  1—12
13 Carlos Klunge  0—12
14 Francisco Coloiner .. .. 0—11
15 Sylvio Vasques  0—11
16 Eduardo Martins .<*¦., .. 1—10
17 Lúcio Guimarães  1—10
18 João R. da Motta .. .. 0—10
19 Alberto Portella  0—10
20 Affonso Mello Filho .... 0—9
21 F. Tavares  0—9
22 José Nicoláo  0—8
23 J. B. Amaral .. .... .. 0—7
24 Eugênio de Oliveira ."". .. 0— 6
25 Humberto Câmara .. .. 0— 6
26 Álvaro Dominense  0— 3

RECORDES: — de pontos por dia
de jogos (media. 2,3) A. Pinho Fran-
ça e Segadas Vianna. de scores (3)
A. Pinho França."CONCURSO RIO DK JANEIRO"
1." logar — Pacheco — 2-12 pon-
tos.

Empatado — Eadu' 111-2-11 pon-
tos* e Arlindo- Monteiro.

A Commissão de Desportos Terres-
tres da A. C. D. faz sciente aos con-
correntes das Taças, que os palpites
para os jogos de domingo deverão
ser entregues até ás 19 horas de sex-
la-feira, 24 do corrente, na sede da
Associação.

O.s jogos indicados para domingo
são os seguintes:

VASCO FLAMENGO
BANGU' BOTAFOGO
FLUMINENSE X BOMSUCCESSO
ANDARÀHY X S. CHRISTOVAO
AMERICA CARIOCA

ODEON

10.

10,

Grandes sueces-
sos do momento
TRANCISCO ALVES E MARIO REIS COM ORCII. COPACABANA

10. TSO — AHUEPENDIDO, — Sambn
F. Alves — J. -Silva — N. Bastos
0 QUE iáEK.V DE MIM 1 — Samba

1 F. Alves — 1. Silva — N, Bastos
IS ALUÍDA SERAMOTA, COM ACOMPANHAMBWTU

10.792 — MlllANPELLA. — fado.
IstiUndà Seramòta
POR TE AMAR, — Pado
Poroira Fillm

JORGE FERNANDES OOM ORCH. UUl'AUABA*NA
10.793 — TUDO GVIÍA..., — Samba

Saimiel Segai
I"itA QUE CHORAR, — Samba
Atinando Fernandes

FRANCISCO ALVES COM ORCII. COPACABANA

794 — PRÍNCIPE — Fox-Tiot ,
íòltbért de Carvalho
TROVAS DE AMOU, — Canção
Joubort de Carvallio — Quadras do Luiz Gonzaga

ARACY CORTES COM ORCH. COPACABANA
7S-Í _ ABANA I BAHIANA 1 — Samba

Pedro Sá Poroiía d Affonso do Carvalho
NAO SOU FAMÍLIA — Samba
Honorio Rodrigues e Amabilo Bulhões

SEVERINO RANGEL (RATTNHO). GUILHERME (GAITA DE
BOCCA) E BERNARDINO

10.787 — SCENA CÔMICA —
Sovoriaiio Rangel (Ratinho) e Guilherme
1.» Parte
2." Porte

M V. MARCEAU, SOLOS DE ACCORDEON
1,704 —'VELHOS CAMARADAS — Marcha

(Alte Kameraden)
i C. Teiko

VIVA, HEIDECKSBURG, — Marcha,
(Hoch, Hcideeksburg)
R. Herzer

GRANDE OROHESTRA SYMPHONICA DE BERLIM ¦—
DIR.: PAUL LINCHE

1.755 — CANÇÕES DA NOITE DE AMOI? — Valsa
(Lioder der Licbesnacht) Paul Lineko
FANTASIA NUPC1AL — Valsa
(noc.hzoitsveigon) Paul Liueke

GRANDE ORCH. SYMPHONICA DE BERLIM — SOE A DIKECÇAU
DO DR. WEISSMANN

5.111 — 'FORTÍSSIMO — Louis Foigcl
Grando Fantasia sobre as operetas tio Ealnia-n

1„* Parto
2.' Parte

ORCHESTRA DE ARTISTAS DAJOS BE'LA
5.112 ~ SEGUNDO POUTTOUREI DE VALSAS

Caii Robrecht
I> Parte
3." Parte

Casa Edison
Rna 7 do Setembro u. 90

R-uo do Ouvidor n. 135
RIO DE JANEIRO

Casa Odeon Ltd.

Rua de São Bento n, 51.
SAO PAUIAÍ

T E NfflS
Torneio tle classes do Fluminense
Estão abertas as inscripções para o

grande torneio annual de tenhls dor,
jogaciores de classes a iniciar-se no
dia 1" de Maio próximo.

As inscripções se encerrarão no
dia 26 do corrente ao meio dia. pro-
cüdénâoí-sé á tarcie na bibliotheca do
Club o sorteio cios inscriptos, nas
suas respectivas classes.

Foi pedido o passe de Said.
para o Botafogo

Foi solicitada á Confederação a
transferencia do player Said. do C.
Athletico Mineiro, de Bello Horizon-
te. para o Botafogo F. C.

Agora, ou o Paulinho trataa e joga
ou »sae dali...

Para o jogo de domingo do
Vasco com o Flamengo

Realizando-se no dia 26 do correu-
te, iiq estádio do Vasco, o encontro
entre este club e o C. R. do Fia-
mengo, a directoria do Vasco avisa
ao publico que as bilheterias nao Ia-
rão trocos e que o sello dos ingressos
será cobrado.

PREÇO DOS INGRESSOS
Sello

Ingresso — Entrada
pela rua Abilio ..

Archibancada, entra-
da pelas borboletas
da rua Bomfim ..

Cadeiras na curva ..
Camarotes exclusiva-

mento para sócios. 2USUUU S5UU
AVISO AOS SÓCIOS DO VASCO

A directoria do Vasco da Gama
avisa aos sails consocios quo a sua

3S0Ü!)

4S0OO
6S000

S20I'

S2U0
S30'0

entrada no estádio será rigorosamen-
te fiscalizada, e que será eliminado
todo aquelle cuja carteira fôr appre-
hendida em mãos de outros; que se-
rá, rigorosamente vedada a entrada
de todo o associado que não apresen-
tar a carteira social: quo os athletas
que ainda não renovaram suas car-
tsiràs devem dirigir-se ao D->parta-
monto Teolinieo, para tal fim, pois
também lhes será vedada a entrada

1 caso não exhüxun as carteiras.'

Para o campeonato bsasilei-
ro de wáter-polo

Pelo direótor teéhnlco de Water-
polo. foram escalados os seguintes
quadros para a selecção cios concor-
rentes ao campeonato brasileiro da-
quelle sport:

Combinado "A"' — Agostinho Sam-
paio de Sá (Natação), Jorge de Oli-
veira Mattos (Fluminense); Salvador
Amendola (Boqueirão): Adliema-r Sa"-
pa (Guanabara): Carlos Castello
Branco (Guanabara) e Aurélio Peres
Domingues (Natação).

Combinado "B" — Alfredo Pereira
(C. B. Flamengo); Jefferson Mau-
riíy de Souza (Guanabara); Carlos
Osõrfo (FlTiTnáfnew-s; Ne*vson Duque
(Natação); Armando Guarischl
(Boqueirão*!; Antcnio FeiTeira Jaco-
bina. Filho (Guanabara) e Pedro The-
berge (Fluminense).

Reservas: Jorge Pessoa. (Guanaba-
ra); Orlando Amendola (Guanabara);
Carlos Roberto Sclieneweiss (Boquei-
rão): José Ferereira Mendes (Gua-
nabara); Ernesto Imbassa-hy de Mel-
lo (Ioarahy); Hugo Mariz de Firmei-
redo (Icarahy) e Geraldo Esposei
(Icarahy).

0 Botafogo F. C. offerece
uma sessão dfl cinema no

próximo dia 30 do corrente
Attendendo ao programma de tes-

tc.ios organizado pelo Botafogo Foot-
bali Club para o mez de abril, será
levada-a effeito. em 30 de abril cor-
rente, quinta-feira, uma excellente
sessão de cinema, cujo programma
publicaremos brevemente.

Derby Club
PROGRAMMA PARA A 16' CORRID A EXTRAORDINÁRIA, A EEALI-*

ZAR-SE EM 26 DE ABRIL DE 19.11

1» pareô — EXTRA — 1.500 metros
_ Prêmios: 3:OO0S, 300S e 150S00Ü

Animaes nacionaes de 3 annos
(Tabeliã)

KILOS
Tacada $1
Valor 53
Mázinha °J-
Gávea jj ]
Jutlandia 5.1

2o pareô — SEIS DE MARÇO — 1.500
metros — Prêmios: 3:00OS, 300S e
150S0OO — Animaes nacionaes sem
victoria — Pesos especiaes, com
descarga para aprendizes.

KILO o
Dlctôe |>2
Itaberá ¦**'
Famoso ««
Drussilia ° i
Alleluia 5*
Vaidade °*
Irivernal °q

3" pareô — COSMOS — 1-500 metros
_ Prêmios: 3:O00S. 3O0S e 1B0S.0O0
— Animaes de qualquer paiz sem
victoria — Pesos especiaes. com
descarga para aprendizes.

K.LLíUo
Piyuyo  j?4
Turf ...
Cavador .
Ipê .. ..
Itamaraty
Wills ..
Loreley

5" pareô — INTERNACIONAL —1.600
metros — Prêmios: 3:000$, 30OS00O
e 150S000 — Animaes de qualquer
paiz — (Handioap).

KILOS
Alpina ,!  5'».

Figurila  5-i
Silles .i  54
Dante  üo

Alsaciano  52
6" pareô — ITAMARATY — 1.60Í1

metros — Prêmios: 3:000$, 300.5000
e 150SOOO — Animaes nacionaes —
(Handicap)

KILOS

1—1
2( 2

( 3
3( 4

( 5
4( 6

( 7

1(1

ANTARCTICA
Tels. Z—*»:i«l 2—SSO*!, í—5303.

í—5S04
GUARANÁ K CERVEJA

54
54
5-1
54
54
52

íiíiàda"'  52
- 1.609 metros
300S e 150$00tl

nacionaes — (Hanli-

2(3" (4
3(5

(6
4(7

(8
4u pareô — BRASIL -

Prêmios: 3:000SO,
Animaes*

cap).

L Africano
! Feiticeira ,, -, .H .- -•
I Itabira
i Xingu' ., .;•;.-;
i Amizade
j Pojucan ' .. ..
í Iso
pareô — DERBY NACIONAL —

1.609 metros — Prêmios: 3:500$,
350S e 175S000 — Animaes nacio-
naes de 3 annos — (Handicap).

KILOS

50
õ3
43
51
rn
50
4B

1—1
2—2
3—3
4—4
5< 5

( 6

Pardal ..
Aisca ..
Itan .. •
Calepino
Sottéa ..
Rovetta ,
Cônsul ,

KILOS
.. 52
.. 49
.. 61
.. 51
.. 5?
.. 62
.. 55

Gracco  »—
Carinhosa  51
Jundiá  .... 5".
Cirrus  52
Crepúsculo  50
Valentão  51.

pareô — PROGRESSO — 1.750
metros — Prêmios: 3:500$. 350$ e
175*5000 — Animaes nacionaes —
(Handicap)

KILOS
Ibar 52
Guitarra 54
Ginete 62
Alsaciano 50

1—1
2( 2

( "
3( 3

( 4
4( 5

( 6

Dante .. • ¦
Sem Temor
Calepino ..

48
51
48

As corridas serão iniciadas ás 12.30.
A. DEL CASTILLOS,

2o Secretario.
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A reorganisação da
imprensa Nacional

DO CASARÃO DA RUA 13 DE MAIO, PARA AS
SUMPTUOSAS INSTALLAÇÕES DA REVISTA DO
SUPREMO, ABRANGENDO O SERVIÇO TODAS
AS SECÇÕES GRAPHICAS DOS.VÁRIOS MINIS-

— TERIOS

.JfWIM*MBM*MlMJ^J*ttttfl!^'JflE]^
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commodamcnt.e installados, o que já
não acontece no actual edificlo da
Imprensa Nacional onde a falta de
espaço causa sérios embaraços.

'A Imprensa Nacional, na sua reor-
tjanisação, abrangerá .também as sec-
ções graphicas dos vários ministérios.

A mudança da Imprensa Nacional
para o edificlo da Ponta do Calabouço
é, por todos os motivos, digna de elo-
Bios. Só assim os importantes servi-
cos que abrange esse departamento,
poderão ter uma actividade mais
completa e efficiente, permittindo ser
então feita a demolição do velho ca-
sarâo ainarello, que ainda impede o
largo da Carioca de ter o espaço ne-
cessario que o transito ahi tanto re-
que.*,

Â Esquerda
PROPRIEDADE DA SOCIEDADE ANONYMA "AESQUERDA"

REDACÇÃO, ADMINISTRAÇÃO B OFFICINA, OUVIDOR, 187

Sr. Burros Cassai

O sr. ministro da Justiça, segundo
lios informam, já determinou as ne-
cessai-las medidas para a completa
reorganisação da Imprensa Nacional.

Deixando o casarão amarello da
rua 13 de Maio, ao que se affirma, Irá
a Imprensa Nacional para o edificlo
da ponta do Calabouço, onde func-
cionou a Revista do Supremo Tribu-
nal Federal.

As bases da reorganisação do de-
partamento dirigido pelo sr. Barros
Cassai serão as mais amplas, per-
mittindo que todos os serviços fiquem

Não é, não pôde ser
possivel

(CONCLUSÃO DA V PAG.)

para outro momento. Temos
tempo. Hoje, queremos, apenas,
lamentar a irreverência, a perfi-
«lia dos jornaes do ''Consor-

cio", e outros, que levaram a sua.
dislwmidn aátipatliia ao presi-
dente tle Minas ao ponto de aí-
firmar que s. ex.. na parada da
Legião de Outubro, se exliibin de
blusa kalci e gorro amarello...

Mentira! E' uma indignidade!
E' necessário não eouliecer o dr.
Olugririo Maciel para suppôr que
se périnittisse a quebra de sua
austeridade e o respeito devido
ás suas elevaclissimas Eunççõés!

Não 6 èxaeto, pois. Aquelle ve-
íieràndo ancião, absolutamente
não envergou a camisinha dispii-
cente que o sr. Francisco Oam-

pos mandou lalhar para si e para
os srs. Laiiari e Capaiiema e que,
se lhes ficou perfeitamente bem,
dãnclo-lliês a bizarrfe caraeteris-
tiea, não seria tolerada numa fi-

giira que se preza e é acatada

pelos seus concidadãos, como o
sr. Olegario Maciel.

Contestamos, poi-;. a noticia
dos "diários associados". Elles
não têm o direito de menospre-
zar, desrespeitando, o brasileiro
de inlemeratas virtudes que é o

primeiro magistrado de Minas e

.que, ao menos por isso. devia me-
tecer maior acatamento por
parte de certos -jornaes...

Um sargento excluído, sum-
mariamente, do Exercito
Esteve em nossa redacção o sr.

Francisco Severino Kistemaker etc-
segundo sargento do Q. G. da 4'
Região Militar onde era o encarregado
de embarques, que nos declarou ter
sido excluído summariamemte das fi-
leüras em 20 de novembro do anno pas.
sado aceusado por delação sem que,
comtudo, fosse submettldo a qualquer
inquérito ou mesmo ouvido para po-
der defender-se.

Tendo procurado o si*, ministro da
Guerra, esse titular mandou-o enten-
der-s com o capitão Dulcádio Espi-
pb*ito Santo Cardoso que serve em
seu gabinete, dizendo-lhe esse official
unicamente, que tivera informações de
ser o queixoso um delator.

Tendo pedido a abertura de um in-
querito para apurar as aceusações que
lhe fazom. tombem não o attenderam.

Declarou mais o sargento Kistema-
ker que desafia a quem tiver qualquer
prova contra si a apresental-a.

Os interesses do commercio
e da industria do Districto e

a questão dos 2 T ouro
(CONCLUSÃO DA 1" PAG.)

prejudicada é a Prefeitura, cuja ar-
recadaçõo 

"decresce 
sensivelmente.

Passa, a seguir, â ampliar as suas
considerações:

— Quanto ás taxas portuárias, ha
vantagem do Rio sobre Santos; mas
que adianta, se essa vantagem é ab-
sorvida pela taxa ouro? Parece-nos
que não é necessário insistir sobre a
inconstitucionalidade da desegualda
de de tratamento entoe oe ortos na-
ciomaes. Esse aspecto da questão foi
examinado meticulosamente,, pelo sr
Adriano Vaz de Carvalho, na entre'
vista já publicada, pela A ESQUERDA.

Além disso, ha também o aspecto
anti-economico da questão, provocado
pela diversidade entre os dois portos.

0 crime hontem praticado
pelo medico Lacerda Gui-

marães, em Çotafogo
.—@, __

Realiza-se boje á tarde o enterro fia infeliz senhora Dulce Aranha Reis

No Estado do Rio tambei
foi reformado o ensino

UM ARTIGO ENCAIXADO NA REFORMA COM o
INTUITO EXCLUSIVO DE BENEFICIAR UM £
MÃO DO SECRETARIO DO INTERIOR E JU

Heitor Beltrão lembra (elle se ex-
cusa de receitar...) os remédios para
a injusta e inconstitucional desegual-
dade; 1", egualar as taxas portuárias
de Santos e Rio. — 2°, egualar nos
2 »1° ouro todos os portos brasileiros.

Quanto ás duas providencias, mos-
tra-nos que o governo federal, prati-
cando um acto patriótico de inteira
justiça e equidade, ganhará 70 mil
contos.

E explica com minúcias:
Igualando as taxas portuárias

a arrecadação será de pouco mais de
30 mil contos. Estabelecendo os 2 "l"
ouro, sem distineções. para todos os
portos, tem o fisco uma renda de 40
mil contos. Juntando-se as duas, 70
mil contos.

E commenta, risonho:
Nesta época de aperturas, em

que o governo restringe os orçamen
tos para estabelecer a confiança dos
credores estrangeiros, abate os venci-
mentos do funecionalismo, suspende
as obras publicas, despede trabalhado
res, alri está um optimo recurso, uma
fonte abundante de renda. E prati
cando um acto de justiça....

Pouco depois concluía a palestra:Reduzir impostos no Brasil é
uma utopia, sê bem que qualquer dl-
liberação em torno da alludida taxa-
ouro não poderia trazer eommentarios
no tocante á garantia de compromis-
sos acaso existentes, pois essa garan-
tia não decorre da taxa convencional,
mas da própria effectivação da renda
líquida do porto. E essa renda satis-
faz-tão amplamente, que jamais hou-
ve reclamação dos prestamistas, quan-
do os governos passados concediam
isenções aduaneiras.

,lá é conhecida nos seus dela-
lhes mininios, a impressionante
scena de sangue hontem á tarde
desenrolada á rua Viuva Lacerda
n. 4H, em Botafogo da qual foi
principal protagonista o medico
José Lacerda Guimarães. Este co-
mo se sabe abateu a tiros de re-
volver, a senhora Dulce Aranha
Reis, esposa do sr. Carlos Reis Fi-
lho, evadindo-sc após a scena de.
lictuosa. Perseguido por popula-
res e pessoas da casa da victima
aonde oceorreu a tragédia; loi afi-
nal preso e levado para a delega-
cia do 21.° districto. Ali quando
aguardava o momento de ser au-
iuado em flagrante, ingeriu no em-
lanlo uma pequena dose de Vero-
nal, motivo por que teve de ser
transportado para o posto Central
de Assistência afim de receber eu-
rativos.

A infeliz madame Dulce Reis
teve morte instantânea, tombando
sem vida no seu próprio quarto
de dormir, aonde o assassino-a
surpreendera para pôr cm pratica
o crime Segundo a versão mais
aceitável, a joven senhora hon.
tem assassinada, se lornara aman-
le do medico Lacerda Guimarães,
após um baile no Motel Suisso,
aonde com elle se encontrara oc-
casionalmcnle. Como consequen-
cia .da leviandade de ambos, elle
separara-se da esposa e cila por
sua vez annullara o casainenlo pa-
ra mais tarde contrair uupeias no
Uruguay com o próprio assassino.
Ultimamente porem, dona Dulce
resolvera reconciiiar-sc com o cs-
poso e disso deu sciencia a Lacer-
da Guimarães, que com isso não
se conformando poz em pratica o
bárbaro crime cie honlem.
A AUTÓPSIA E O ENTERRO DA

VICTIMA i
A Infeliz senhora Dulce Aranha

Reis, como linhas acima ficou di-
lo leve morte instantânea, tal a
gravidade dos ferimentos recebi-
dos. Seu cadáver foi hontem á lar.
de removido para a morguc do
Instituto Medico Legal, aonde se
procedeu a autópsia respectiva o

k3&h&&^H ^£_ -^m\ ^Hí-iviv*
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A victima, mine. Dulce
Reis

Aranha

dr. Bòrguy de Mendonça, que
constatou a existência de quatro
ferimentos da carótida, rins. co-

O criminoso, dr. José,de "Cacerü,
Guimarães

lumna vertebral c região cpigas-
Irica, os quaes pela sua natureza
c sédc foram causa c f f i -
ciente da morte da infor-

E' extraordinário o numero
de candidatos ás poucas va-

gas existentes na Justiça!
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Escola estrangeira
ellas Artes?

de

-:o:-

QUARENTA E SETE PRETENDENTES A UMA ÚNICA
VAGA DE PROMOTOR ADJUNTO, 36 A' DE PRET0R,
24 ÁRDUAS DE JUIZ DE DIREITO E 2 A' DE PRO-

CURADOR GER AL DO DISTRICTO

— :o:

ENCHENDO A ESCOLA DE ARTISTAS ESTRANGEI-
ROS, 0 SR. MINISTRO DA EDUCAÇÃO ENTENDEU
SER INÚTIL 0 PRÊMIO DE VIAGEM A' EUROPA

•O -prêmio de viagem á Europa
-foi- sempre um dos maiores e mais
•elííeazes'estímulos á arte nacio-
nal. Para mcreccl-o os nossos po-
bres artistas, figuras épicas de rc
sigiiãção c perseverança ao seu
falai*' ideal, envidavam Iodos os
esforços, Iodas as energias, reali-
/ando de anno para anno, uma
obra mais notável, mais bella e
mais bella- • .¦ Conseguido o almejado prêmio,
vencida assim a primeira etapa da
carreira artística, o artista, com a
alma carregada de sonhos, partia
para a Europa, e lá, ao contacto
de grandes artistas, ao contacto da
arte gloriosa da antigüidade, mo-
delo que ncin üm moderno pode-
rá dispensar, e lá, bebendo novos
conhecimentos, encontrando-se a
si mesmo, para usar duma expres-
.são dos- próprios artistas, para
realizar a obra de maior vulto e
de maior, valor.

Isso sempre aconteceu desde o
Império. E até hoje, não se pode
dizer que haja falhado o artista
indicado pela Escola de Bellas Ar.
les para ir aprender nos estudos
da Europa. .

Entretanto, o sr. Francisco Cam-

pos, ministro da Educação, nao
viu nessa viagem um estimulo a
arte, s '.ex. entendeu que o artista
ia á Europa, somente para pas-
sear. freqüentar os cafés, flanar

pelos 
"boulevards". li sem mais

nem menos, sem atjenlar, quçclavaj lha.

um golpe tremendo ua arle nacio-
nal, s- cx. extinguiu o prêmio de
viagem á Europa.

Para contrabalançar esse effei-
lo, s. cx., com aquelles recursos do
imaginação que Iodos lhe conhe-
cem, e aos quaes se deve a legião
revolucionaria mineira, querendo
engulir o pujante Partido Repu-
blicano Mineiro, que o inventou
em politico, s. cx. resolveu encher
a Escola de Bellas Artes de artis.
tas estrangeiros, certo de que isso
suppria perfeitamente a viagem á
Europa.

Pasmem quantos lerem islo, mas
a verdade é essa.

Ao que nos informam os arlis-
tas brasileiros vão dirigir-se ao
sr. Getulio Vargas, chefe do Go.
verno Provisório, pedindo a s. ex.
que modifique a triste resolução
do sr. Chico Campos.

Assignarão o manifesto dos ar-
listas os nomes mais eminentes da
arle nacional.

O sr. Francisco Campos deve ir
quanto antes á Escola Nacional de
Bellas Artes, para sentir de per-
to a impressão que sua reforma
causou aos artistas brasileiros.

Asseguramos que s. cx. receberá
aquelles mesmos ápplausos sibi-
lantes e ruidosos com que o fes.
tejaram os acadêmicos de mediei-
na por occasião de sua visita ao
estabelecimento da Praia Verme-

Eneorroii-se, hontem, na secretaria
da aflito de Appellacãp, o prazo para
a inscripção mos concursos de juiz
de direito,' pretor e promotor adjunto.

O numero do candidatos excedeu ã
toda espectativa.

Para. uma nnica vaga (le promotor
adjunto, insci'ovoram-so nada menos
de 47 pretendentes, qne são os srs.:
1, Antônio Coelho Antunes — 2, Pe-
dro Dclamare São Paulo — 3i Ary
Menna Barreto — 4, Octavio Pimcn-
tei üo Monte — 5, Pructuoso de Ava-

giio Bulcão — 6, Háribaidò Brandão
Poreira Eaboílo — 7, Sylvio Pinheiro
dos Santos — S, Emilio Luiz Mallet,
Jacques — 0, Maurício Eduardo Accio-
ly Bãbello 

'— 
10, Armando Pabrin

ivowborg — 11, HorãcUtò .Ferreira
de Queiroz — 12, Mario Pereira cio
Lüeeiiã — 13, Fernando Moreira Gui-
marães — M, Prcdorico Muller —
15, Roberto Moreira ,'a Costa Lima
—' 16, Sario Torra Borges da Costa,

17, Brandilio TJbirá.-jnva Brasileiro
Cidade — 18, José Prudente Siquci-
ra — 19, Mair Cerqueira — 20, José
Alves Maia. — 21, Paulino Lengru-
ber Monnerat, — 22, Antenor Coelho

23; João Paulo de Lima — 24, Eu-
rico de Bulhões Porto — 2õ, Ploriano
Poreira Pois do Andrade — 26, Joa-
quim Cardilho Pilho — 27, Augusto
Aocioly Carneiro — 28, Orlando l?i-
beiro da Costa. — 29, Waldemar Mo-
nezes de Oliveira — 30; Antônio Car-
doso — 31, Bruno de Almeida Maga-
lhães — 32, Josó liaria Leoni — 33,
Humberto Brasilienso Soares de Pi-
nho — 34, Amador Cysneiroa do Ama-
ral — 35, João da Silveira Serpa —
36, Waláyr Paria Pocha — 37, LeV-
cio do Medeiros Jansen Ferreira —
i',8, Carlos Sussokind de Mendonça

39, Emílio Pimcntol do Oliveira —
40, Diogo do Azevedo Range! — 42,
Ulysses Moreira Senna — 43, Jcsé
Ferreira do Souza — 44, Acareio
Francisco Torres — 45, Rouxinaklo
Davidoff Lcssa — 40. Raul Domin-
gos Uchôa — 47, Alfredo Cumplido
de SanfAnna.

Para duas vagas de .juiz" de direito,
candidataram-se os srs.: 1, Eugênio
Gonçalves Pinheiro — 2, Amoldo We-
deiros da Fonseca — 3, Nilo Carnei-
ro Leã.o de Vasconcellos — 4, Sylvio
Martins Teixeira ,— 5, Samuel Alva-
rez Poentes — 6, Murtinho César da
Silveira Garcez Pilho — 7, Armando
Pabrin Nòvrborn — 8, Francisco Pra-

,!„ _ o, Afranio Antônio d.i Cosia
— 10, Paulino José Soares de Souza
Netto — 11, Hacclcel do Lemos — 12,
Miguel Paes de Amaral Pimenta —

13, Gilberto Sobral Barcellos — 14,
João Paulo do Lima — 15, Augusto
Acioly Carneiro.— 10, Antônio Gou-
calvos Leito — 17, José Duarte oGn-
calvos dn, Rocha — 18, Vasco de Lacer-
da Gama — 19. Fábio Leonel do Re-
//ell,lc _ »o, Emilio Pimente.l de Oli-
veira — 21,.Dlysses Moreira Senna —
22, Pio Benedicto Òttoni — 23, Edgard
Limoreivo — 24, Helvécio Carlos da
Silva. Gusmão.

Pára uma de pretor; os srs.: 1, An-
tonio (Joelho Antunes — 2, Sady Car-
doso de Gusmão — 3. Ary Menna Bar-
reto _ 4, Antônio- Mendes de Olivei-
ra Castro — ü, Mario do Passos Ma-
cluido Monteiro — 0, Heraelyto Fer-
reira do Queiroz — 7, Estacio Corrêa
de Sá o Benevides — S, Carlos Ma-
noel de Araújo — 9, Armando Pabrin
Newbern — 10, Carlos Robillanl do
MariRiiy — 11; Miguel Maria de Serpa
Lopes — 12. Milton Barcellos — 13,
Bernardo Jaeiurho da Veiga — 14,
Alcindo Dantas Barbosa dos Santos —
15, -Ernesto Stnnipa Berg — 10, Ma-
rio do Paula Fonseca — 17, Octavio
Murgol de Rezende — 18, Gilberto
Sobral Barcellos — 1!», .loão Paulo
dn Lima — 20. O.etávio da Silveira Sa!-'
les — 21. Ednsídp S-iinola Pilho —
22, Álvaro Mariz de Barros õ Vascon-
cellos — 23, Antônio Gonçalves Lei-
te — 24, Pericles de Souza Manso —
2õ, Optato Nohemias Eustaehio Oa-
ra-jnru' — 26, Euclydes de Oliveira
Alves — 27, Octavio dos Campos Tou-
rinho — 28. Álvaro Moura e Silva

20. Nicoláo Tolentino Gonzaga —
30, Luiz do Moraes Jardim — 31. João
de Souza Pedreira' Botafogo.— 32,
Antônio Francisco do Azevedo Silva

33, Emilio Pimentel do Oliveira ;—
34, Linneu Chagas de Almeida Cot-
ta — 35, Edgard Limoeiro — 30, Al-
fredo Cumplido de SanfAnna.

Para. Procurador Geral dn Dislri-
cto. além de todos os promotores e
juizes, quo concorrem independente de
inscripção, inscreveram-se. limitem,-.03-1
srs.: Antônio Pereira Braga o Hd-
vec.io Gusmíto.

Também foi grande o movimento de
candidatos verificado 0111 torno ã va-
ga de escrivão do Jury.

Hoje, se omeerrfa definitivamente,
a inscripção paia o concurso de Pro-
curador Geral. v

» l u 11 a d a senhora. Dcois de
recomposto o cadáver, verifi-
cou-sc a sua remoção para a casa
da rua Viuva Lacerda, 43, residen-
cia da progenitora da victima, de
onde hoje sairá o enterro para a
necropole de São João Baptista,
ás 5 horas da lardc.

Os. íuncraes serão custeados pe-
Ia progenitora c pelo esposo de
dona Dulce, que como é natural se
acham desoladissimos com a Ira-
gica e, lamentável oceurrencia.

A' casa da familia enlutàda ac-
correu uma verdadeira romaria, o
que antes já se verificara na Hior.
í//ie, logo que foi divulgada a no.
ticia do rude acontecimento.
O CRIMINOSO FOI AUTUADO
EM FLAGRANTE NA ASSISTEN-

CIA MUNICIPAL
Ás 11 1|2 da noite de hontem, o

dr. Teixeira Guimarães, delegado
do 21." districto policial dirigiu-
se á Assistência em companhia de
seu escrivão c ali autuou cm fia-
granle o criminoso. Declarou elle
em termos lacônicos que assassi-
nara dona Dulce unicamente por
paixão, nada mais adeantando
que justificasse o estúpido crime.
Como se vê, o matador da infeliz
senhora procura agora passar por
passional, quando no emtanto, es-
lá claramente demonstrada a pre-
meditação do delicto. Após o en.
cerramertto do flagrante, ficou o
assassino sob vigilância policial,
permanecendo na Assistência dois
guardas civis para esse fim.
O DR. LACERDA GUIMARÃES
SERÁ HOJE REMOVIDO PARA A

BRIGADA POLTCIAL
O estado do criminoso não ins-

pira cuidados, como a principio
foi divulgado. Tomou elle unia pe-
queria dose de Veronal, achando,
se no emtanto ainda bastante aba-
lido. Hoje por deliberação da po.
licia do 21." districto dar.se.á a
sua remoção para o Hospital da
Policia Militar, de onde após será
removido para o quartel general
da Brigada Militar, afim de aguar-
dar o seu julgamento pelo Tribu-
nal do Jury.

A suecessão de Silva Ra-
mos, na Academia

Brasileira
(CONCLUSÃO DA 1' PAG.)

costumes interessantíssimos da
nossa gente do mar. Paysaqisla
fino. também propenso á literata,
ra leve. nos moldes c á ficção de
Julio Dantas, c autor dn grande
numero de livros que se Um. todos
com agrado c lem o seu publico.

O segundo é. além de medico
de nomeada a professor doul.issi-
mo, um irónièta fino. Seus livros
de ficção intencionada sobre as
principaes figuras do nosso rneio
medico. "Os Arcliiduquas". "Em

plena Corte" c "Os Cadetes" for-
mam uma trilogia digna dos maio.
res nncomios.

O terceira, finalmente, c o cru-
dito. Dono de uma fôrma vigoro,
somente correcta, conhecedor se.
giiro da lingua, ca\paz mesmo de
effeitos literários apreciáveis, è.
entretanto, sobretudo, pela erudi-
ção que se impúc no respeito do
nosso publico ledor c ha de pesar,
por certo, hoje, na consideração
dos "quarenta".

Como .s-" vê, portanto, a eleição
de hoje. promette ser sensacional.

Ha muito tempo, a Academia
não ,se rc cobiçada por tão dignos
c elevados pretendentes.

E isso explica o hitercssc q'ne
se vem fazendo em torno ao facto,
convcrlendo.o. de simples episo.
(lip associativo, nm. verdadeiro
acontecimenlc nacional

O orgao official do governo do Es-
tado do Rio. publicou hojo a rofor-
ma do ensino fluminense, elaborada
pelo interventor Plínio Cnsado, sob a
inspiração dlreota do sr César TI-
noco, secretario do Interior e Jus-

Antes de nos nbalonçarmos a com-
mentorios mais profundos sobre a ai-
ludlda reforma, queremos rcsaltar a
Inoohcrencla flagrante entre os arti-
gos 13 e 27 da nova lei do ensino
fluminense, o ultimo dos quaes foi
ali encaixado com o objectivo unPc
de beneficiar um irmão do sr. César
Tinoco, secretario do Interior e Jus-
tiça.

Um dos primeiros actos do sr. Cc
sar Tinoco, quando tomou posse da-
quelle cargo, foi collocar no Lycou
de Humanidades de Nictheroy, seu
irmão, dr. Augusto Tinoco, que exer-
cia o cargo de prefeito da cidade de
Cabo Prio, de onde íoi desalojado
pela revolução, e se achava filiado
á corrente política do sr. Manjei
Duarte.

O artigo 13 da nova lei do ensino
fluminense dl«põe:

O corpo docente dos Lyceus Nilo
Peiçanha e de Humanidades de Cam-
pos será, provido de accordo com as-
exigências da lei federal sobre o cn-
sitio secundário e os concursos terão
as mesmas provas estatuídas para as
do Collegio Pddi-o n.

Deante disso, era licito suppor que
as cadeiras desses estabelecimentos
exercidas interinamente, por profes-
sores que não prestaram concurso,
fossem declaradas vagas, prchenchen-
do-se então as formalidades exigidas.

Essa medida seria digna de applau-
sos, porque selecciona.ria o magistério,
eliminando os incapazes que por uma
questão de sympathia pessoal ou po-
litica tivessem sido nomeados para
qualquer daqueJlas cadeiras.

Mas, lego abaixo, vem o artigo 27",
declarando que não será tomada essa
providencia moralizadora e necessa-
ria.

Sr. César Tinoco. secretario i,
interior c Justiça, dn K. tio RJ
"Picam mantidos nos Lvefjt

Escolas Normaes de Nlcthcioy e Cn
pos, além do quadro acima, todos
cathedraticos e regentes netuacs i
jos logares serão supprimldos i';
porção que se vagarem","Qua\ido vagarem" ahi sirr*
mais ou menos: quando morrvetài
abandonarem o cargo... E assim 1
parentando uma medida geral, j s
César Tinoco attendeu ao caso "s
ttcularissimo de seu cavo irmão, c,
não terá de sujeitor-se aos azaltn
uni concurso no qual poderá
um concurrente mais 1'ovíc...
todo o mundo effccUvado...

Foi o resultado de ui
rixa antiga

¦:o*.-

DENTRO DA FABRICA, O MOTORISTA TENTOU
TAR 0 C0LLSGA A TIROS

Uma questão antiga, muito intima,
trazia os dois motoristas em constan-
tes discussões, que sempre termina-
vam com a intervenção de collegas de
serviço.

Os dois, Manoel Cordeiro da- Cu-
nha. portuguez, de 30 annos de eda-
de, casado, residente á rua Yara n.
10 e Milton Dlniz, brasileiro, casado,
residente á rua Chaves Paria, am-
bos motoristas, trabalhavam na fa-
brica de sabão, da firma Silva Porei-
ra e Almeida, á rua São Luiz Gon-
zaga n. 99.

Hoje. pela manhã, os motoristas
encontraram-se novamente, próximo
ao pertão da fabrica.

Uma troca de palavras ásperas,
insultos, e eis que Milton, a physiono-
mia transtornada pelo ódio, sacou de
um revolver bul-dog, alvejando seu
ccllega de trabalho, tres vezes segui-
das.

Praticado o crime, o chauffeur D:-
niz, vendo seu collega estendido no
chão, todo ensangüentado, procurou
fugir, correndo para a rua.

Vários populares, entre elles alguns
empregados da fabrica de sabão, per-
seguiram-no.

Já próximo á Quinta da Boa Vista,
o criminoso foi. emflm, seguro e le-

vado para a delegacia do 10.'
tricto policial.

O commissario Moreira, de
co. autuou-o em flagrante c inioí
pois. ao local do crime, apprànfi
arma.

Manoel Cordeiro da Cunha a *
ma. fei alvejada por tres balai
somente attingido por (tuas. wi
donien.

Levado para. o Posto CenW
Assistência, o motorista, mijo k
é grave, foi internado 110 Hosjw
Prompto Soccorro.

CAMBIO

|H|H|H|l.|.-|..tM'|l^»l''l..|M|..|H|"»"l''l» ll|H|H|M|H(n'

CAFÉ'
Abriu hoje ainda em posição firme,

o mercado de café. O typo 7 obte-
ve a cotação de 10$000 por arroba,
tendo sido vendidas nessa base, até
ás 10.30 da manhã, 8.856 saccas des-
te produeto.

O movimento estatístico de hontem
foi o seguinte:

saccas
 22.114 

23.557
 275.154

Entradas
Sailiidas .
Stcck ..

Cotações:
Typo
Typo
Typo

22S200
21S4U0
20S600

Typo  19S800
Ty£o  19SOO0
Typo  18SOO0

Abriu hoje em condições
veis o marcado de cambio.

A' excepção do Banco Gor;
que operava com o bancário a p
â taxa de 3 518, os demais satffl
sobre Londres a 3 19,32. ,11 91!
35164, respectivamente a 90 <u
vista, á vista e cabo sobre Lona
O dollar alv. foi co'ado a lo:
135870. , , .

Para o papel particular mw-
nheiro esca.sso a 3 21(32 para *
e 13S520 para dollares. letras 1
dias de vista sobre Londres e
York, nesta ordem:

Deixamos o mercado f»i>«»
em posição estável, com tendertw
se firmar.

As taxas affixadas pelo
Brasil eram as seguintes:
Londres, 90 d|v, 3 19.32
Londres, àjv.i 3 9116 .
N. York, 90 d|v
N. York a'v
Paris, 90 d(v
Paris, a|v
Suissa. alv
Aliemanha. av
Itália, ajv
Portugal, alv
Hespanha, a|v
Bélgica, aív

B. Aires, ajv
Montevidéo. a|v, .. ,••¦•

Os vales-ouro, foram coi ados i:
zão de 7S570 papel, por hill-rea
ro.

«..«..f..•'•§•-•»•.••••¦•<

0 impressionante suicídio
de uma professora

publica
Já foi amplamente noticiado o tra-

gico suicídio da joven professora mu-
nicipal, Maria dá Gloria Quintão, na
escola, Senador Vasconcellos, em Cam-
po Grande.

A infeliz docente, sem dar mostras
da immensa dor que lhe ia íValma.
ingeriu grande dose -de lysol, man-
dando, depois, que os alumnos cantas-
sem o hymno nacional.

Foi um momento de pavor para as
crianças, ao verem sua boa mestra,
tombar ao assoalho da sala, já nos
estertores da morte.

No Posto do Meyer. os médicos pro-
digalisaram-lhe os maiores recursos
que resultaram inúteis, vindo Maria,
i fallecer.

O corpo, autopsiado, hontem. no
necrotério do Instituto Medico Legal,
pelo dr. Borguy de Mendonça, foi re-
composto e removido, hoje, para a re-
sidencia do sr. Manoel Quintão, á
rua Martins Lage, n. 122, no Enge-
nho Novo.

Os funeráes sahirão. hoje, á tarde,
daquella- residência, para o cemite-
rio de Inhaúma,

A questão da venda cie
de artificie em Nicthen»gos

A SEGURANÇA DA POPULAÇÃO REPOUSA JO
CRITÉRIO E HONESTIDADE DOS FISCAES

PRE FEITURA

Continua, a população do Nictheroy
muito ijastifieaaauieute alarmada, an-
te as numerosas casas de fogos do arti-
ficio prestes a se inslallan-iii ali,
agora quo so approsima a época dos
festejos de São João.

Na Prefeitura tem dado entrada,
nestes últimos dias, uma quantidade
rospeitavel do reqúérirnefitpá do liceu-
ça, preferindo os ueticioiiiiri03 esta-
belecerem-sc na parte mais central da
cidade.

O quarteirão'compreendido entre as
ruas Visconde do liio Branco) Concoi-
cão. Visconde do Urui>un.v u Coronel
Gomes Machado, é o favorito.

Negocio dos mais vantajosos. os
interessados não òicdeiii sacrifícios pa-
ra a consecução dos sous fins.

A' Municipalidade, porém, cabo

Icveni'1nma fiscalização intensiva.'
leis de segurança publíen i|ul! 

^
assumpto serem rigo rns»:
vadas.

O Código do Posturas
ções votadas ultcrioruicntn e-

com para os varejistas 1
São'João, a coVistru.er.fm io f,§

ai á*

Avalanches de gelo na re-
gião poloneza causam victi-

mas e prejuízos materiaes
VARSOVIA, 23 (A. B.) — Em con-

seqüência da formação de grandes
barreiras de gelo uma vasta região da
Polônia está inundada. A cidade d2
Vilna está seriamente ameaçada. Já
se assignalam 21 mortos, numerosas
pontes destruídas e outros prejuízos
de monta,

A planície de VUna apresenta as.
pecto desolador,

sito do cimento armad
te estanque, no (piai o w
servaríi o sen stock qu
om quantidades mínimas,
quo go desenvolverem »!
balcões.

A medida é sábia. "í<
na sua observância repu
rança e o socego publiei

Não é demais lembrar
sério de explosões o
ficados nos annos antern
em grande parte, á des-''
que cHininos.imcnto íecn
ás mais clainorosns trai
leis.

Na . vigência do n-i;
navio 6 de crer, porem, '
repita, visto como o exp
de fiseaes da Prefeilim
das prcoecupações do 1
dor da vizinha capitai-

Cumpre-nos registrai
soes da, população mel
vál-as ao conliecimeii
meiva da Silva.

! S. s. que procure c
linentoj capazes o hon'.

ocinat' <f,

será <ê
.;, pro0
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