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A minoria cohesa
fim importante documento político, em que se re-

conhece o inteiro acerto da orientação
de seu "leader"
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O .«r. lU-rnurdet, um do» fkeft-t
da minoria•Reconhecendo acertadas

as altitudes que tem assumi-

PRESTIGIANDO A
JUSTIÇA

Á manifestação ao juiz
Sussekind

O integro juiz da Sexta Vara
Civel dr. Frederico Sussekina,
vinha ha tempos soffrendo uma
campanha affrontosa, de elemen-
tos solertes contrariados, nos
seus intuitos inconfessáveis, pe-
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Dr. Frederico Su»sekind de
Mendonça

1?-s sabias e justas sentenças desua lavra.
Por este motivo, os amigos,coilegas e admiradores do nobre

jjj&gistrado, resolveram prestar-tne significativa homenagem defi°hdariedad€ e «moio, a qual te-
l? logar, hontem, na citada Sextavara após o expediente, A essa~>^:nante reunião de desaggrayo,
roeram presen es os ©ollegas é-ígOfí do digno homenageado,
^presentantes do Instituto, dowub e do Syndicato dos Advo-
d ' e.d€ t0<ÍÃS as classes so-aes, além dos funccionarios do*orum.

Oferecendo a homenagem, fi-"rn iíso da oalavra os'srs. drs.
(Continua na 2a pag.)

do, inclusive ratificanao a
oração proferida pelo seu lea-
der, sr. João Neves" — decla-
ra a minoria no importante
documento que hoje publica-mos, e que vem confirmar a
nota divulgada, a respeito,
pelo O IMPARCIAL.

Eis a integra desse documento:"A minoria parlamentar, hon-
tem reunida, examinou detida-
mente os assumptos que exigem,
no momento, a sua attenção.

Reconhecendo acertadas as atti-
tudes que tem assumido, inclusi-
ve ratificando em todos os seus
termos a oração proferida pelo
seu "leader", Sr. João Neves, em
torno -dos últimos acontecimen-
tos, resolveu, unanimemente,
proseguir nos mesmos rumos, in-
tensificando a campanha que es-
tá no dever de dar ao serviço do
paiz, e promovendo os actos nè-
eessarios para imprimir á referi-
da campanha o caracter nacional
.qu.e_deve_.Jter, á altura da gravi-
dade dahora que atravessámos."

<i> •

Foi prohibfdo o comício
dos integralistas no

Rio Grande
PORTO ALEGRE, 23 (A. B.)

—.A Chef atura de Policia do Es-
tado publica uma nota n06 jor-
naes prohibmdo manifestações in-
tegralistas nas ruas e logares pu-
blicos e mesmo nas referidas sé-
des. Estas ultimas só se poderão
realizar mediante autorização po-
licial solicitada com 24 horas de
antecedência. Do contrario a po-
licia apçplieará a lei de segurança
nacional contra os infractores.

Lampeão" safou-se!
0 celebre bandido rompeu
o cerco que as policias ha-

viam estabelecido
Lampeão

RECIFE, 23 (O IMPARCIAL)
—- A cidade passou horas alvo-
raçadas quando começaram a
chegar as primeiras noticias de
que as forças policiaes haviam
cercado o bando de Lampeão.

Estas' forças de>pOis de tenaz
perseguição cercaram os bandl-
dos na Serra do Ermitão, entre
as eidades pernambucana de Ga-
ranhuns e Pedra, em Alagoas.
As policias organizaram-se, com
a maior precisão possível para O
combate, pois o commando espe-
rava que Lampeão, encurralado,
como se achava, jogasse caro a
sua sorte. Com as maiores cau-
telas o sitio foi sendo aperta-
do, adiando-se as forças esta-

Depois do "duello"..
Existe perfeita identidade de vistas entre"0 Globo" e a ideologia da Alliança

Nacional Libertadora
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"Lampeáo"
duaes rigorosamente preparadas
para a lueta que se esperava
sangrenta. »

Toda a cidade vibrava de emo-
ção, ante a possibilidade de se-
rem livrados Os sertões do domi-
nio do famoso bandido e seus ca-
pangas, quando chegaram novos
telegrammas annunciando a pre-
senç© de Lampeão no logar de-
nominàdo Riacho do Secco, dis-
tante mais de uma légua do pon-
to onde as forças policiaes petí-

(Continua na 12a)

Os alliancistas, com o sr. Her-•
colino Cascardo á frente, devem
enviar um telegramma de felicl-
taçoes a "O Globo" pela brilhan-
te altitude que vem mantendo, a
partir de hontem, relativamente A
defesa dos princípios sustentados
no manifesto de Luiz Carlos Pres-
tes, em virtude do qual foi fe-
ehada a Alliança. Com effeito, o
brilhante vespertino, finalmente,
resolveu entrar em campo sus-
tentando a necessidade de serem
nacionalizadas as empresas es-
trangeiras que exploram serviços
públicos. E é isto precisamente o
que se encontra no programma da
Alliança Nacional Libertadora, ao
qual acaba de adherir "O Globo"
com o brilhante artigo de hon-
tem. Trata-se do artigo terceiro
desse programma, citado no ma-
nifesto de Prestes; "Nacionaliza-
ção dos serviços públicos mais
importantes e das empresas tm-
perialistas que não se subordina-
rem ás leis do governo". Estamos
de pleno accôrdo com a brilhante
campanha desse vespertino que ]sustentando a necessidade de se
assignar um contracto no qual se
prepara o caso jurídico para a ri-
vogação do decreto, que aboliu a
cláusula ouro, preparou o terre-
no admiravelmente para que a
Light e outras companhias en-
tre as quaes as Empresas Electri-
cas Brasileiras, se estirassem cal-
mamente, com prejuízos gravissi-
mos para o povo. Nos acredita-
mos na bôa fé do sr. Roberto Ma-
rinho. Acreditamos mesmo na sua
ingenuidade. Porque só mesmo
ingenuamente é que elle poderia
ter publicado no seu jornal
aquelle artigo tão preciosamente
cheio de detalhes, ainda oceultos
nos documentos de uma concur-
rencia e ainda conservados secre-
tos, desconhecidos mesmo, pelos
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Dr. Herbert Moses, presiden-
te da A. B. I., director da
Companhia Souza Cruz (Bri-
tísh American Tobaco), dire-
etor de "O Globo" e néo-cor-

religionario de Prestes

elementos da alta administração.
O conhecimento daqitelles dota-
lhes só poderia vir de uma das

( Continu'a na 12ft)
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A DIRECÇÃO DO D. N.
DO CAFÉ

0 que nos disse o senhoi
Cesario Coimbra

Já é do conhecimento publice
que o Dr. Cesario Coimbra
apresentou ao governo o seu pe-
tíido de demissão de director de

Liberdade de imprensa
A ARGENTINA NAO TEM A SUA LEI INFAME

BUENOS AIRES, 23 (U. P )
—Na edição de hoje de "La Pren-
sa, prediz a revisão do decreto
governamental sobre a imprensa,
em conseqüência da attitude hos-
til çom que o mesmo foi recebi-
do pelos jornalistas e pelos cor-
respondentes estrangeiros aqui.

"La Prensa" affirma que está
em condições de noticiar que o
presidente Augustin P. Justo já"troc°u idéas" a respeito do de-
creio em questão, durante a uU
timà conferência realizada com
o ministro da Instrucção Publica,
que também está exercendo as
funeções de ministro do Interior
ora em g°so de férias.

Ao mesmo tempo, o referido
periódico deplora, em editorial,
a "demora" na revogação, que
descreve pomo 

"anachronico" e
apresentado "sob a autoridade de
um governo que não está ao par
üe nossa constituição."

Assignala que "todos os or-
gãos do jornalismo, com uma uni.
formidaáe excepcional, viram, no

* decreto uma medida não sêmen-

te impossível de ser posta em i O jornal "La Nacion", igual.
pratica como ainda «m critério I mente, continua, em editorial, o

sua campanha contra o decreto,
dedicando meia columna de cri.
ücas "á perseguição legal dos
jornalistas".

Cita como apoio de sua critica
a i>upposta prisão recente do di.
rector do jornal "San Pedro" da
província de Buenos Aires, ac-
cusado de "desrespeito e abuso
de liberdades" e sujeitas a julga,mento pelo Tribunal de San Ni-
colas.

"La Nacion" não affirma queisso se relacione de algum modo
com as actividades do governo
federal, mas ataca o systema de
leis que permitte semelhantes oc.
correncias.

A commissao executiva do Par.
Udo Socialista baixou uma decla-
ração affirmando que os socialis-
tas consideram o referido decre.
to uma violação flagrante dos ar.
tigor, 14, 18 e 32 da Constitiáção
da Republica Argentina e criti-
cando o Poder Executivo, pelo
golpe estranho ás liberdades de-
mocráticas.
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perigoso de restricção da liberda-
de da imprensa".

Cerarío Coimbra

De-pai-tamento Nacional do Ca-
fé. Premido por esta attitude
o Dr. Armando Vldal teve qiw
fazer a mssma coisa, embora
tratasse, immeidiatómente, de
tecer os páozinhos par não per-
der o logar de que tantas vau-
tajens tem auferido.

Entre outro* elementos, o Sr.
Vidal pegou-se ao general Flores
da Cunha, o mesmo que, pelo
Jornal de sua propriedade — "A
Nação" — o manda: . atacar ru-
demente quando, jogando na al~
ta do café verificou que o dire-
ctor do D N. C. trabalhava
pela baixa.

(Continua na 2a pag.)

minoria pari
x dida pel

oieoiar solidariza-se inteiramente com a campanha emprehen-:
Neves na defesa das liberdades democráticas ;-: :-
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O sr. Getulio Vargas, ao pisar em terra minei-

ra, lembrou-se do sr. Virgílio de Mello Franco. 8ub-
consciente. Na fazenda de um parente do sr. Anto-
nio Carlos. E escreveu ao sr. Sarmanho, convldan-
do-o a gozar as delicias bucólicas. As delicias da
obra do Virgílio. E' o cumulo. O sr. Mau-
ricio de Lacerda desmentiu os termos da entrevis-
ta que foi publicada como sua. O Chefe de Policia
também disse que a entrevista não era verdadeira.
E a minoria redigiu uma nota prestigiando a atti-
tude do sr. João Neves. Novidades do Pará.
O sr. Magalhães Barata fez accôrdo com o gover-
nador Malcher. As coisas acabam assim. *

Amnistia fiscal na Prefeitura. Dizem que essas
amnistias são combinações políticas com os cobra-
dores. Que haverá de verdade nisso? «o-
ticiario das primeiras edições dos vesPertT^os.
Lampeão cercado. Está para ser liquidado. Lam-
peãoT Noticiário das ultimas edições.
Lampeão conseguiu romper o cerco. * c°nta'
ram vantagem antes de tempo. O Gene-
ral Flores da Cunha foi convidado offlcialmente a
visitar a Allemanha. O coronel Baptista
acha que só pela força será dominada a situação
em Cuba. Ojiosso coronel Baptista também pensa
da mesma maneira. Não se sabe para
onde foi o ex-presidente Calles, do México. As coi-

sas, lá, andam mysteriosas. Estio mudan-

do o cabo do Pão de Assucar. Complica-

ções no Estado do Rio. O Partido Radical, que con.
tava com a victoria, acaba de perder posição, por-
que os socialistas romperam a alliança. Levou
vantagem o sr. Flores da Cunha, que collocára lá
o seu amigo General Barcellos. E' uma resposta ao
caso de Santa Catharina. O sr. Armando de Salles
perde um ponto para a successo presidencial. *
O coronel Newton Bra; „ declarou que é integra-
lista, e o Ministro da Guerra quer saber si as de-
clarações são verdadeiras. Parece que o coronel vae
ser punido. Parece' que foi mesmo des-
coberto petróleo em Alagoas. O Brasil vae começar
a soffrer as conseqüências da infelicidade de ter
petróleo em seu sub-sólo. A safra de ai-
godão paulista deste anno ficou no papel, pois, na

mocidade, quiz dar uma demonstração de apreço
ao notável inventor dr. Armando Aphrodislo Vidai,
que descobriu as qualidades excitantes do café!
Nesse sentido telegraphou enaltecendo os serviços
de tão illustre sábio. Continua falta de
água nesta cidade, surgindo reclamações, que,
como de praxe, não se tomam em consideração. *
Um respeitável cavalheiro, que tentava passar um
contrabando de cento e cincoenta contos de
sedas, resolveu esquecer a bagagem na Al.
íandega. O padre Leandro Pinhei.
ro já teve oportunidade de pôr em pratica a*
suas notáveis qualidades de luctador, solucionai
do um choque entre dois deputados estaduaes, um
dos quaes, o sr. Belchior, foi logo posto fora de com-
bate com um.golpe de collete. O coronel
Cabanas, que partiu enthusiasmado, com vários
méetings no programma, foi preso em Natal, a
volta no "Itaimbé", escoltado por dois officiaes. *

godão paulista deste anno licou no m*m ™ ™" I"üeho âtá intencionado reíàtivamen
realidade, íol reduzida a menos da metade* ?_ governoJES.te__«____fn»
Com o negocio da cadeia da felicidade, os correios
tiveram um augmento de renda de mais de dois
mil contos de réis. O que já é alguma coisa. *
Os trabalhos da commissão de reajustamento do
funccionalismo publico parece que andam bem,
pelo que nos af firma o sr. Henrique Dodsworth. *
O interventor Benedicto Valladares, apesat de sua mou gosto na mina

te aos extremismos e já declarou que, ao menor mo.
vimento, mandará fechar.as sedes integralistas. *
itoi unificado o Corpo de Bombeiros no Rio Gran-
de sob a orientação de um technico do Rio. *
A libra não quer saber de outra vida: 91$300. *
O Japão, agora, vae com destino á Mongólia. To-

Prestigiando a Justiça
A
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manifestação ao juiz Sussekind
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O juiz Vre..<»*co VuZimi cntie magistrados e servidores da justiça, á hora rt« mmúyèstáÇuò de qw

(Continuação da Ia pag.)
Martins Ferreira, que em elo-
quentes expressões enalteceu o
valor do integro juiz, cujo pas-
sado illibado resaltou, affirman-
do que a sua carreira assignala
um padrão de gloria que muito
dignifica a Magistratura; e João
Pinheiro de Miranda França^ que
pronunciou a seguinte oração:

"Egrégio magistrado
Frederico Sussekind:

Bemdictos sejam os infelizes
que vos injuriaram e calumnia-
ram, porque vos proporcionaram
esta hora de verdadeira consa-
fração!

Abençoadas injurias e calum-
nias, que vos deram de aferir o
vosso elevado conceito na consi-
deração daquelles com quem con-
viveis — magistrados, advogados
e serventuários da Justiça — tes-
temunhas de vista de todos os
vossos actos, desde que ingres-
sastes na magistratura do Dis-
tricto Federal, que tanto se ufa-
na da vossa collaboração!

Não é uma manifestação de
desàggravo que vos estamos fa-
zendo, porque a peçonha cio des-
pei',0 inçontido e confessado não
aggraya^a ninguou, estamos é op-
"pondo, uma cqritradictà ao falso
tsítomuriho dos vossos detràçtó-
vcv. pára ser deferida pela vossa
oro-via -tconsciencia de

madores pudessem ferir, attingi-
da, neste caso, seria toda a Ma-
gistratura.

Da mesma fôrma que as ondas
bravias do mar procuram embal-
de solapar o nossa Pão de Assu-
car, quebrando-se de encontra á
rigeaa de seu massiço, também
as paixões dos desvairados te a-
tarão embalde solapar o vosso

Dv. i prestigio, quebrando-se de enoon-
íro á rigeza de vosso caracter, ao
massiço da vossa integridade!

Não vos esqueçaes de que fo*
ram a injuria e a calumnia, ao
serviço do despeito, que immor-
talizaram a coroa de espinhos,
transformando a epopéa da Cruz
em balsamo sacrosanto a todos
os soffrimentos!

Ao Justiçado do Golgotha, en-
carnação viva da Verdade e da
Justiça, as nações de hoje, dois

rasseis com elle, originário que é
ie ura vssso contraparente illus-
tre e integerrimo, cuja descen-
denicia não o tèm dehonrado nem
deslustrado.

Um dia, um nosso eminente
compatriota, de integridade ab-
soluta, guindado ao posto de mi-
nistro da Justiça, foi injuriado
por certo jornalista, que antes o
elogiava, e ao qual respondeu: —
"Os vossos elogios» me faziam des-
confiado de estar desviado das
boas normas, mas agora que me
injuriaes, estou seguro de estar
reintegrado na columna dos ho-
mens de bem .

E' o vosso caso.
Quando abraçastes a ingrato

profissão de distribuir justiça, já
devieis contar com o desagrado
dos vencidos...

Os injustamente vencidos, não
mil annos depois, erguem estatuas i exasperam, não injuriam, porque
r\r\c Tvín/iovAc rltl.c irvOntanhaS de I rnnfiam nn co^iirsn r/>r\araiirtr r\'A

magi.s-

nos pincaros" das montanhas, de
braços abertos, coração á mostra,
para que dos seus refolhos ex-
bale, eternamente, o perfume
suave da bondade e do perdão!

Como o Martyr do Ohristianis-
mo, voltae para o alto os vossos
olhos supplicae e repeti: — "Pae,
perdoae-lhes, porque não sabem
o que fazem"!

Tão pouco vos conhecem os
vossos detractorès, que nem o
vosso próprio nome sabem, em-

confiam no recurso reparador da
injustiça; os justamente vencidos,
os sem razão, estes sim; vocife-
ram, invectivam o julgador, paraencobrir o grito da própria con-
sciencia!

Deixemos aos diffamadores o
castigo de verem os seus apodos
transformados em flores, que en-
feifarão a vossa trajectoria lumi-
nosa. ¦•."••'¦ . ¦ ¦. ¦

Oppondo, assim, & nossa con-
! tradiota aos testemunhos siispei-

Se as necessidades dos diffa-
| prestaiidp-vos um sobrenome que ¦ tos, e depondo de sciencia pro' nunca itsastes. embora vos hon- prià; insuspeitamente,- attestamoa

o alto conceito em que vos ta-
mo3, como magistrado integro, in-
telligente, culto e incorruptível.

Acceitae, pois, essa nossa af-
firmação como um preito expon*
taneo de indefectível justiça re-
paradora".

O DISCURSO DO JUIZ SUS-
SEKINÜ

Agradecendo, assim falou o
juiz Frederico Sussekind:"Meus senhores.

Agradèço-vos, sinceramente re-
conhecido, a homenagem que me
prestaes, as palavras carinhosas
com que fui distinguido pelo3vossos illustres interpretes, e alto
conceito em que me tendes e o
conforto moral que me trazeis,
no momento em que sou victi-
ma de um ataque injusto e insul-
tuoso, desrespeitoso á Magistra-
tura.

Já a Imprensa honesta desta
cidade verberou o procedimento
dos que, contrariados em seus in-
teresses particulares, pelas deci-
soes judiciarias,' procuram achin-
calhar a' Justiça, ' accerituáhdo,
com razão, que: "— a dignidade
da Justiça deve pairar em planosuperior aos interesses e ás pai-xões particulares", e que "qual-
quer campanha extrajudicial não
condiz,com o bom senso e s boa
ethica conunum. A ..çaiiT|)anh.ã
violenta, essa representa- uma
affronta á conectividade. Esta
não .pôde yêr indifferentemente

ft DIRECÇÃO DO D. N.
DO CAFÉ

(Conttntiaçôo da 1* pag.)
Saem, porém, ou não sátm,

os directores do Departamento 7
Hontem, á hora do almoço, na
"Roüsserie Americana" ancon»
trámos o Dr. Cesario Coimbra
e interrogámol-ü..

Estou de malas promptas
para embarcar e ficar ijo meu
posto de director do Instituto
Paulista de Café.

Mas o pedido de demissão
não foi brincadeira?

Quanto a mim, não. Fil-o
no propósito de díixar o cargo
onde procurei servir á Ia/oura
cafeeira, com a melhor boa fé e
as mais patrióticas intenções.
Estou de malas promptas.

£ o Dr. Armando Vidai?
Quanto a elle, só sei qiw

também se demittiu. Ignoro,
porem, naturalmente, com quo
intenções,

Com a intenção de que nao
lha üém — commentámob

O Dr. Cesario Coimbra qut e
um cavalheiro muito amarei,
sorriu num sorriso qu^ nâo de
finimos bem se cr* de asstii-
timento á observação. A nós
pareceu-nos que sim, mas o dis-
tinoto agricultor paulista despe*
diu-se sempre amável.

Cabanas vêm preso
NATAL, 23 (União) - O sr.

João Cabanas seguirá para o Rio,
a bordo do "Itaimbé", escoltado
por dois officiaes da F. P.

Esse official da F. P. paulista
tfoi preso por determinação do
Governo Federal.

violentada a dignidade do instru-
mento fundamental do seu • pro*
prio equilíbrio".

Assim também cOmprehendes-
tes e é esta a razão fundamen-
tal desta homenagem, feita pj»
meu intermédio, ao Poder Juj1;-
ciario, que prestigiaes e ;.enaiw
ceis. Por isso, a acceitei.

Quando, ha mais de 11 annO|,
abracei definitivamente a ca-
reira da magistratura, (>a rna»
eminente das profissões a que um
homem se pôde entregar ""
conceito verdadeiro de Ruy ba,
tosa, mastqmbeai das mais espj
nhosas e de maiores sacrifício.
aquellapor que mais eu almeja
desde log© despi-me de qu**»
quer paixões e ambições, pa ?
com serenidade e mde?ei;dS'
servir apenas á lei e á Jusns.'
E' o que tenho feito, no aesero
penho de minha nobre e-idin^
missão de jui2 com a energi'':"<:'a«
ral de que, todos nos, piec-
mos, para caminhar serename
alheios as aggressões e ?'
sultos, sentindo, e que no;< -.. ,Q
tante, o prazer de ter procu

:.nte,
in*

«teertar e tranquillos c°n-
sciencia, pela certeza .do a^
cumprido. De. que, assin!;lt;
pre nrocedi, dizem bem <-—
vossos applausos e-.o conc"e ,.
que me tendes. S' * **
ta' e Qonfortt".

Oi
eiii,

t mie
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O PREÇO DA GAZOLINA
\ União dos Garagistas, ,-etendcu importar diro-

damcnte o produeto - Posto no Rio, o litro
ficaria a 1$332!

Dcsilliulidóa das tapeações nesto, entre a maioria dos ga-
l)() sr. Pedro Ernesto, que ha ragistas, é interpretada como

uiiut. dins mareou o praso
Je 18 horas para resolver o
caso <la suppressão de boni-
ficarão no preço da gazolina,
os garagi8ta8 pensaram em
fazer importação directa do
produeto. A União dos Ga-

- . ....>Afj«quLf//.v<,>:,Av.v«.:'.v.'.v.v.;.>jt»^«
í" "\ >- _B M£fX*V3itW ^Bgj^S!A!-!'t'.'.'.*.vjbVK'

um combate surdo e pérfidoâs garages. B' que têm au-
gmentado, enormemente, as
vendas nos postos das rompa-
nhias importadoras, as quaes,até agora, entretanto, só de-
ram prejuízos. A freguesia,
porém, á falta de gazolina
nas garages, tem se vol-
tado para os postos e os im-
portadores esperam que elía
não torne aquelles estabeleci-
mentos pelas vantagens offe-
retidas pelos mesmos postos.
Ha companhias que estão, até,
dispostas a ampliar o seu ge-

TRES tITORINAS PARA
A CENTRAL

Foi organizado novo termo de
çontràçto, pelo Ministério da Via-
ção, para a competente acquisi-
cão de tres auto-motrize* para a
Central, destinadas ao serviço de
passageiros entre Rio e São
Paulo.

A empreza fornecedora «erá
reembolsada, segundo o contra-
cto em quotas mensaes, fixadas
em 50 % da renda liquida pro-duzida pelas utorinas, que en-
trarão em trafego, assim que fo-
rem, pela empresa fornecedora,
seguradas.

O preço estabelecido é de
642.233, liras italianas, que serão
convertidas em papel, ao cambio
do momento em que forem sa-
tisfeitas as prestações.

0 desassombro do sr. Mau-
ricio de Lacerda

Um pretexto para a circulação de dinheiro do
Governo na campanha contra o communismo

Foi O IMPARCIAL que pu-1 Allianen Nacional Libertado-
blicou em primeira mão otra não rendeu o que se e*pe-
plano governamental sobre a rava. Hoje o próprio sr. Ge-
Allianca Nacional Libertado- túlio Vargas está convencido

Amnistía fiscal na Pre-
feitura

Attendendo ás razões consub-nero de negocio, otterecendo stanciadas na indicação da Cama-
outros produetos.

¦» t»

y'..' JÊÊÊÊW&Ê&ãmW&â
0 Sr. Souza Mendes, presidente
da U. das Garagistas, çue muito
tem trabalhado pela solução do I

problema |
rog-istas agiu e foram, então,
passados telegrammas para i
os Estados Unidos, nesse sen-
tido. As respostas não tarda-
ram: a gazoliua seria postano Rio ao preço de 1$332 !

Os garagistas tiveram quedesistir do seu intento e é
pensamento da maioria da
tlasse solicitar ao sr. Pedro
Ernesto que permitia o au-
emento de preço para mais
100 réis, a solicitação feita
Pelas companhias importado-
r»s, a que se oppôz a Com-
missão de Tabellamento.

Como é sabido, têm subido
!«s preços de vários gênerosrfe primeira necessidade, pro-duetos, aliás, do nosso próprioPaiz. Na contingência em
We se acham, os garagistas
Pensam que não é possíveldeixar de ceder ao pedido que"oi feito ao governador ãa ei-"ade, afim de que possa serrestabelecida; a bonificação de'00 réis, mediante a qual essecommercio, tão onerado, pos-*a usufruir um pequeno lu-ero.

Hontem tivemos oppbrtu-nidade de falar a diversos ga-
pistas e percorremos, tam-nem, as companhias de gazo-"na. Nestas nos informaram
que }¦ Propósito das suas res-
Pectivas direcções amparar,*ni tudo quanto possível, o
jommercio de garages. Dessarornia, assim que o PrefeitoPwmittisse.. o augmento do
feço, seria restabelecida abonificação.

A attitude.do.'«r. Pedro Er-

0 DEPARTAMENTO DE
TURISMO MUDOU-SE

15:000$000 de alugueis
mensaes- ?

O Departauiento de Turismo
mudou-se para o novo edifício da
Standard-Òil, á Avenida das Na-
ções, oecupando todo um andar,
e pagando um aluguel que dizem
ser de 15:000$000, approximada-
mente, por mez.

Ainda bem, poú: poderia ser
semanal...

ra Municipal, o prefeito resolveu
autorizar o recebimento sem mui-
ta do mora, dos alvarás de licen-
ça do commewio, industrias e

! profissões, e do imposto predial
! ainda não sujeito á acção exe-
cutiva.

j Falando Sozinho 2
Foi hontem inaugurada a'Hora do Brasil, em substituição

íio Programma Nacional.
Não damos os parabéns ao dr.

Lourival Fontes pela innovacão,
•pois a "Hora do Brasil" como está
organizada não poderá agradar,
continuando a merecer o epitheto
de "Falando Sozinho".

NA PASTA DA GUERRA

OURO
hn°*Banco do Brasil comprou"ontem o ouro * 20$500, ten-
nL adj£lridP tf • 132,816 grs.,m addicionadas ao compra-
bj durante o mez: corrente,
^•045.977 .grs., perfazem o^al de 557.178.793 grammas.

TRANSFERENCIA DE
OFFICIAES

Pelo general chefe do T P. E.
foram transferidos: do 8o R. í.
para o S. F. da Ia R. M., o Io
tenente de adm. Manfreao M.on-
teiro da Rocha, por interesse pro-
prio; da Coudelaria Nacional de
Saycan, para o 7o R. C. I., o Io
ten. medico dr. José da Fonse-
ca Oosta Couto; do 7o R. C. I.,
para o H. M. de Livramento o
Io ten. medico dr. Virgilio Ser-
rano Baldino; do I Batalhão do
6o R. I., para a Coudelaria Na-
cional de Saycan, o Io ten. me-
dico dr. Antônio José de Olivei-
ra; e. do 3o R. I. para o Io Rí I.,

ENGR0SSAMENT0S-.
Estão sendo anniuiciados os se-

guintes:
Homenagem ao sr Arthur Cos-

ta, pela passagem do Io anniver-
sario de sua gestão na pacta da
Fazenda.

Idem, idem, depois de ama-
nhã, ao sr Marques dos Reis com
os respectivos discursos proferi-
dos' por diversos fuhccionarios
que aspiram promoções, citando-se
entre elles os srs Murillo Araújo,
pêlo Ministério da Viação; Oli-
veira Sá, pela Central do Brasil;
José Luiz Palhares, pela Inspe-
ctoria Federai das Estradas; Pe-
traído Monteiro, pela Estrada de.
Ferro Maricá; Xavier de Britto,
pelo Centro Bahiano, e outros.

O Club de Engenharia também
prestará homenagem ao minis-
tro, com diploma de honorário,
etc, etc.

O sr.. Francisco Leonardo
Ti*ude também receberá homena-
.gens nas condições acima. Ban-
quete no cabaret Atlântico, a
600$000 por cabeça, promovido
pelo pessoal do Banco do Brasil;
sessão solemne e mais um outro,
banquete promovidos pela Cama-
rà de Commercio e Industria do'
Brasil, entidade pouco conhecida
no paiz e mais missa vótiva, etc.,
etc. E' bom que se saiba ser o «r.
Truda o direcor-presidentte do
Banco do Brasil, desde 27 de ju-
lho de 1934. ' •

Otelephone de 0 IMPAR-
CIAL é 22-7750,22-7758
e 22-7759 (rede interna)

o 2o ten. convocado Emilio Mon-
tenegro Filho.

Ao Io ten. Argemiro de As-
siò Brasil, foram concedidas as
férias regulamentares, relativas
ao anno de 1934.

Afim de tratar de ássumptòs
do S. M. B. da 7ft R. M„ fji
autorizado a vir a esta capital, o
capitão Oyama Muniz.

O general ministro da Guer
ra designou para exercer a che-
fia da 1& C. R., o ten. cel. Luiz
Carlos da Costa Netto.

O cel. Costa Netto, que tem um
passado brilhante no Exercito, se-
irá, naturaJimente, no cargo ora
designado, um impulsionador in
telllgente do nosso Serviço Mi-
litar.

O titular da Guerra, desi-
gnou o Io ten. Antônio da Silva
Zumbaoh, para fiscalizar as obras
de construcção do prédio que ser-
virá de sede á Delegacia da Ca-
pitania de Portos do Estado do
Paraná, na Fóz do Iguassu', em-
quanto estiver dirigindo a con-
strucção do quartel da Compa-
nhia Isolada, na mesma cidade.

Por ter o director do Servi-
ço Telegraphico do Exercito sõ:-
licitado os serviços do 2o ten.
João Miguel da SíIvk, visto serem
necessários na tropa, o ministro
d Guerra, dirigiu ao governador
do Estado da Bahia, um avise pa-
dindo a dispensa do referido of-
ficial da commissão em que se
acha naquelle Estado.

Com o tituai da pasta da'
Guerra, conferenciaram, hontem,
os generaes Pantaleão da Silva
Pessoa, chefe do Estado M Jor do
Exercito e Eurico Gaspar Dutra,
commandante da 1? Região Mi-
litar.
—i O ministro da Guerra, em
aviso ao seu collega da pasta das
Relações Exteriores; eommunicou
haver permittido a matricula do
major do exercite uruguayo, José
Maria Lusardo, na Escola de Ar-
mas do Exercito Brasileiro. A
Embaixada daquelle paiz, parti-
cipoú que o referido officiál fi-
cará desligado das suas fuhcções
de addido militar, nesta capital,
durante a sua permanência na
alludida Escola.

Pelo titular da pasta da
Guerra, será òfferecida é equipe
campeão do tornei© 4e Polo, do
corrente anno, urna taça de prata,,
que se denominará "Taça doi|

ra e o projecto de envolver
no easo a opposiçáo. O sr.
Maurício de Lacerda, numa
entrevista (íivutgada pelo"Diário da Noite", confir-
mon to*lo esse piam). K' bem
verdade qnc a entrevista ap-
pareceu deturpada, eviden-
ciando coni essu deturparão
o projecto governamental de
se estahilecer um confusio-
nismo ainda maior. Mas o sr.
Maurício de Lacerda inime-
diatamonte restabeleceu a
veixlade e o cliefe de Policia,
em declarações feiitas a "O
(iloboM, mostrou quanto se
excederam os que modifica-
ram as palavras «Io sr. Mauri-
cio de Lacerda. Os éjémen-
tos da opposiçáo desmenti-
ram categoricamente a exis-
tencia de àcconíoS entre a
opposiçáo politica e a Alliah-
ça. Aliás, os elementos ai-
íiancistás nunca nutriram

sympathias p^los da opposi-
çâo politica que, porém, fieis
ao programma democrático,
sustentaram uma linha de
conducla exemplar que ele-
vou no conceito publico a
opposiçáo. O Governo con ti-
núa fazendo confusão e a ai-
ma dam nada desse confusio-
nismo é o ministro da Jusii-
ça, ([ne pretende crear am-
biente para um regime no
qual possa satisfazer seus
ódios mesquinhos e desafo-
gar-se de seus casos pessoaes

de que praticou um erro. O
sr. Maurício de Lacerda, es-
crevendo a carta de esclare-
cimentos ao sr. Jofio News,
mostrou mais uma vez o des-
assombro que o orienta eiu

| todas as suas altitudes. E o
chefe de Policia, declarando
ao vespertino de sua predile-
cçâo que a Allianca nâo tinha
elementos para um golpe de
Estado, dividida como estava
cm tres facções, demonstrou
cabalmente quanto se exage-
raram as coisas, para se
montar o caso, que no fim se
ti ansformou apenas num pre-
texto para a circulação de ai-
gum dinheiro do Governo
para a campanha contra
communismo... .

o

A farça do fechamento da

PARA CUSTEAR 0 PES-
SIM0 SERVIÇO DA CITY

0 carioca paga por casa
218S000 !

LONDRES/22 (U. P.).— A
Rio de Janeiro City Improve-
ments annunciou que não fo- \
ram ainda concluidas ás ne-
goeiações para a renovação
do contracto com o governo
brasileiro.

A communicaçâo adeanta
que as rendas semestraes re-
cebidas até a data de junho
de 1935 montam, na média, a
218 mil réis por casa, equiva-
lente a 2 libras, oito shillings
e 3 pence, na base da taxa
cambial actual.

Para cônsul de terceira
Terminaram hontem, na sala

de conferências do Palácio Ita-
maraty, as provas oraes do con-
curso pa:a cônsul de terceira
classe tendo a commissão exa-
minadora decidido pela habili-
tacâo das candidatas: Maria
Luiza Fialho de Castro e Silva e
Chiquita Marcondes.

Damos abaixo a li-sta dos can-
didatos approv-ados no referido
concurso, pela ordem da ciassi-
ficação: Sérgio de Lima e Silva,
Vera Regina Monteiro Amaral,
Frank de Mendonça Moscosn,
Luiz Leivas Bastian Pinto, Ma-
ria Luiza Fialho de Castro e Sil-
va, Cfoknüta Marcondes, Maria
de Lourdes de Vicenzi, Francis-
co Ignacio Peixoto José Carlos
Lefévre e Margarida Guedes No-
gueira.

Contra os judeus
BERIIM, 23 (U. P.) — A

campanha contra os Judeus em
várias províncias vae tomando
novo incremento. Agora m-e«ano,
na cidade de Schernsheim, no
Hesse, foi resolvido qtie só seria
permittido o trabalho, ali, ás
pessoas que se recusassem a cn-
trar em traiuacções com os ju-
deus.

CONSELHO SUPERIOR
ADMINISTRATIVO

Os dir?ctores do Thesouro re-
unem-se, amanha, em conselho,
para apreciar òs processos rela-
tivos ás vagas das Alfândegas
desta capital, de Porto AlegTe,
Paranaguá e da Delegacia Fis-
cal no Rio Grande do Sul, a se-
rem preenchidas. •

Será discutida, também, a
nomeação Teita do patrão de es-

I caleres, Antenor Prado Lima.

O CAMBIO
O mercado regulou hontem estável, frouxo, com as

taxas inalteradas. O Banco do Brasil operou nas seguln-
tes uxas: .

LIVRE OFFICIÁL
90 á/v A' vista 90 d/v A' vista

Libra  00*800 91$000 B8$18i 38$403
Dollar  181250 18*330 , 11$7G0
Lira ..........>,.....•¦. i. o •. XqrkíU StHJÍJ
Peseta ,, 2S520 1$615
Franco 1$215 $780
Escudo... $825 $520
Marco 7$385 4$740
Marco Compensado 3$900 
Florim ».... 12$400 7$955
Franco sulsso 6$000 3$850
Belga .<...».. 3$005 1S985
Peso papei argentino ........ 4ÍÍ80 3$430
Peso ouro uruguayo «$200 5$350
No of ficial a libra "cabo" ., M$5'i4I
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QUANDO QUE BÔNUS DORMITAT
Positivamente, o •'Intelligence Service" da Inglaterra,

dc alguns annos a esta parte, cochila de fórum lamentável.
ICsse facto é alarmante e nos entristece, porque revela a de-
cadência da organização mais perfeita do mundo. Nos apre-
viuvamos o "Intelligence Service" apenas sob esse aspecto de
perfeição. Não indagávamos das suas finalidades, nem entra-
vamos no mérito da moralidade de seus processos. Apenas
viam os nesse organismo subsidiário, espinha dorsal mesmo,
do poderio inglez, uma realização perfeita. E hoje soffremos
mais uma dcsillusão. O "Intelligence Service" cochila.

Não se torna mister, para demonstrar esse cochilo, regis-

tar . .In» com que se lembrou o «Intelligence Serv.ce» de

noticiar a morte do coronel Lawrcnce, quando todos ja o sa-

biam na Abyssinia fazendo o mesmo serviço que tornou o emw

AS PROMOÇÕES NA CON
TADORIA DA CENTRAI

reysal um "imperador", quanoo nau IWWT"^:
chefe dc salteadores asiáticos. Não se torna mister frisar o

^ «t«<nii5.r*.ní^ spivice" viu aue a Itália ia-
airaxo vuiu que u «uw^ww-—— . . , ...
talmenle oecuparia uma grande extensão t»**"*^
ca, pois doutra maneira nãocollocaria dois dos quadrumviros
da marcha sobre Roma, e, portanto metade »£*»£$
rectivo do fascismo, na África. O "Intelhgenee Service nao

viu que Balbo na Tripolitania queria dizer alguma coisa e

acreditou no desterro do creador da aviação italiana como

toda gente. O que é, positivamente, uma ™S*™*f%n£$
precisamos relembrar como, cm face dos cochilos do Intclli-
óence Service", os sabotadores do plano qumqnennal russo

foram surprehcndidos, nem tampouco demonstrar como, cm

conseqüência de cochilos parecidos, o "trust" inglez do petro-
leo perdeu as jazidas da Rússia e da Turquia. Nos temos um

caso bem brasileiro, ao alcance da mão, um caso de cochilo
escandaloso, que não nos obriga a viajar ate a Europa, ainn

dc nos convencer da triste realidade que é a decadência do

serviço mais perfeito do mundo.
Ainda hontem, lemos nos jornaes da tarde o resumo de

um artigo, de autoria do sr. L. Mencken, affirmando que o

capitalismo não morrerá". Esse artigo pertence a serie da-

quellcs que o "Intelligence Service» divulga, sempre que sur-
»e a opportunidade de uma campanha contra o commums.
mo. Ora, precisamente a divulgação desse artigo é que nos
mostra o cochilo. Antes dc mais nada, o "Intelligence Servi-

cc" documenta desconhecimento completo da psychologia
popular. Revela, ainda, não saber o que seja publicidade, pra-
ticando o mesmo erro que está commettendo agora na Abys-
sinia, pretendendo transformar Haillé Sallasic num monar-
(ha occidental, civilizado, com Parlamentoe outras coisas
obscenas de nossa civilização. Para que a propaganda de um

produeto seja efficiente, é indispensável que o produeto
tenha algum valor. O "Intelligence Service" está exaggeran-
do tanto, na propaganda da Abyssinia, que daqui a dias e
capaz de descrever Addis Abeba como uma cidade eguai a
Londres.

O mesmo oceorre com o artigo do sr. Mencken. Logo no

principio, o resumo perde todo o valor dc propaganda, quan-
do affirma que Mencken, "o homem que foi, durante muito
tempo, o redaetor de um órgão radical", MUDOU DE OPI-
NIÃO; MUDOU DE IDÉAS. Que valor tem uma das opiniões
desse homem? Qual é a efficiencia da citação de um autor do

qual se podem apontar artigos contradictorios á sua opinião
moderna? E quanto tempo durará elle com estas idéas? Du-
rarão em seu cérebro o mesmo tempo que duraram as ante-
riores? São perguntas que surgem naturalmente no espirito
do leitor, que, depois de ter lido o primeiro paragrapho, perde,
por completo, a confiança na honestidade do articulista.

Todo o artigo apresentado como elemento de convicção
da immortalidade do capitalismo é mais uma defesa do re-
gime socialista. Com effeito, as melhores condições sanitárias
das fabricas, a alimentação melhorada, a educação, o trata-
mento durante a enfermidade e, finalmente, a taxação dos
lucros patronaes são conquistas socialistas, e não manifesta-
ções do capitalismo. No regime capitalista não se comprehen-
cie unia taxação dc lucros. A essência do regime é contraria
a isso. O regime foi obrigado a adoptar essa taxação, porque,
sendo as maiorias expressões politieas socialistas, impuzeram
taes modificações.

Nós não perdemos tempo em analysar o artigo do emi-
nente jornalista Mencken, que o "Intelligence Service" nos
apresenta como notabilidade internacional. Não perdemos
tempo, porque essa notabilidade não entende nada daquillo
que escreveu. Não somos communistas; antes, pelo contrario,
somos francamente favoráveis ao regime capitalista. Só la-
mentamos que em defesa desse regime appareçam advoga-
dos tão fracos que se não lembrem, por exemplo, de percorrer
os relatórios apresentados ao VII Congresso dos Soviets da
U. R. S. S. pelos commissarios do povo, em 28 de Janeiro de
1935, do qual extrahimos o seguinte trecho: "O Partido con-
siderava que a entrada de uma importante parcella da eco-
nomia nacional no caminho do CAPITALISMO DO ESTADO
era um dos meios mais desejáveis para accelerar os prepara-
tivos da reorganização socialista da economia nacional":" E
este outro trecho interessante sobre a actualidade: "Salvo

raras exeepções, a industria e o trausporte estão nas mãos do
listado. Nove décimos da agricultura estão incluídos nas or-

Saniy.acões de kolkhozes e sovkhozes. O credito e os bancos
estão nas mãos do poder soviético, A circulação das merca-
dorias está subordinada ao Estado." O que vem provar que

na Rússia o capitalismo não foi sufíocado. O capitalismo dei-
xou de ser particular para ser do Estado.

A theseda immortalidade do capitalismo nao tem impor-
tancia. O que importa defender é a Immortalidade do capi-
talismo individual. Ora, um regime só se defende com a pro-
ducção. Um regime econômico, é claro. Qual dos dois regimes
produz em melhores condições? 0««to capitalismo individual
ou o do capitalismo do Estado? FJJÉ^fegime é que predomi-
nará. Wy*;

Relativamente á crise que esta perturbando o systema
capitalista individual, não se toma mister apresentar provas.
Essa crise é o maior argumento dos doutrinadores commu-
nistas. Esquecem-se elles que o communismo já passou por
três crises suecessivas e o desenvolvimento sem rythmo da
economia russa acarretará fatalmente outra crise de conse-

quencias gravíssimas. Não somos nós que o affirmamos. E'
V M. Molotof, Presidente do Conselho dos Commissarios do
Povo, que declara: "Não podemos dar por satisfatória a situa-
ção da industria leve. Nem pela quantidade nem pela quali-
dade de sua producção conseguiu resolver as tarefas propôs-
tas pelo segundo plano." E, relativamente á industria pesa-
da, depois de dizer que a producção de ferro é insufficiente,
accrcscenta: "Carecemos principalmente de aço laminado."
E diz, ainda: "A industria pesada tem que arrastar comsigo
as secções atrazadas da industria de óleos, a muito atra-
zada industria de metaes outros que não o ferro, e empurrar,

1 por todos os meios, a industria da construcção de machinas."
I Estas affirmaçõcs revelam que, como na Dinamarca de
1 Hamblct, também na Rússia existe algo dc estragado, algo
! que apodrece, algo que não está funecionando bem.

! Como se vê, o "Intelligence Service" cochila na campa-
1 

„ha «oX. o communismo8 E cochila lamentavelmente ape-
' 
sardelhnão faltarem os conselhos de conspicuas personah-

i dadesteaSas, entre ellas o Ilustre sr. Plínio Barreto™^»
! dhrno presidente da Buschenschaffen, e do eminente sr. José

! KSo Soares, virtuoso 1» thesoureiro da mesma

1 associação, da qual também lar par e o notável sr. Vicente
! Ráo. Qualquer dessas três brilhantes mtelhgencias pode f acil-

mente esclarecer o «Intelligence Service» que, cochilando
como está, documenta tristemente o pouco interesse que taes

cultos personagens estão tomando pelas ligações que os leva-

ram a tão altos postos. Si o "Intelligence Service" retoma em

grande escala a campanha que Sir Deterding orientou ja Ia
se vão alguns annos, deve trabalhar com cuidado.. Antes de
mais nada, deve comprehender que seu maior adversário na
America do Sul não é já o communismo russo; antes, o poten-
ciai formidável do outro capitalismo seu concurrente, o yan-
kee, que, derrotado na lueta do Chaco, certamente saberá
tomar uma desforra o momento opportuno.

A duvida da Contadorla oen.trai da Republica relativa accritério a ser adobado quanto »
promoção de guarda-livros e iauxUiar technlco, nas vuga> r*sultantes do preenchimento d<cargo vago de sub-contador ufoi resolvida pelo ministro" da
Fazenda.

Declarou S. Ex. que o dispôs
to no artigo 6.° do decreto nu-mero 21.212, de 28 de maio d<1W2, tem applicaç&o ao assum.
pto e, assim, toda vez que um;»
vaga fôr preenchida por fun-
cclonarlo não pertencente u
quadro próprio, entende-se queo aoto obedeceu ao critério de
merecimento. As vagas de guar-da-llvros e auxiliar technlco
oceorridaá na Contadorla Imme-
diatamente após á consulta for-
mulada foram providas, comu
de direito, pelo principio de an-
tlguidade.

J. S. MACIEL FILHO

REPRESENTOU S. EX.
Na sessão realizada hontem

no Instituto Histórico e Geo-
graphlco Brasileiro, em nome*
nagem ao Sr. ministro das Re-
lações Exteriores e ás Repute-li-
cas do Paraguay e da Bolívia.
pela terminação das hostillda-
des no território do Ohaco. o
mnistro da Fazenda fez-se rc-
presentar pelo seu official de
gabinete Sylvio de Brito Soares.

NOTAS DO THESOURO
A antigüidade de classe d? 4.°

escripturario da Alfândega des-
ta capital, Newton Vieira de
Mello, foi mandada contar pela
Directoria Geral da Fazenda
Nacional, a partir dc 1 de outu-
bro de 1930.

A Delegacia Fiscal no Pa-
raná foi autorisada a desityar
um funccionario_para a tomada
de contas dos primeiro e segun-
do semestre de 1934, da Rede de
Viação Férrea Paraná-Santa Ca-
fcharina.

O official de 3.a classe da
Oasa da Moeda, Waldemar Sam-
paio Andrade, nao foi attendido
no pedido de seis mezes de li-
cença-premio, porque as faltas
não justificadas em 1931, 1932 €
1933 lhe prejudicaram o direito
áquella licença.

i • »

0 SR. WASHINGTON EO
PR0C0PI0

Acaba de ser desaggravado,
muito justamente, uni juiz mal-
tratado, de publico, por pessoas
que litigavam no seu pretorio.
Mas, como ainda hontem lembrou
um jornal, nem todos og juizes são
bons juizes —¦ o que não autoriza
que se envolva a honrada magis-
tratura brasileira na censura que
possa um juiz merecer.

Este caso da iintimação do sr.
Washington Luís para vir ao Br a-
sil depor num processo dc reinte-
gração não é um caso estranha-
vel, porque foi despachado de ac-
côrdo com a lei. Mas, mesmo le-
gaes, ha medidas que parecem
suscitar a idéa do desequilíbrio
em que ás vezes vive a sociedade.
Legal embora, a ultimação ao ex-
presidente, num processo em que
é apenas testemunha— pois o au-
tor allega que elle "'não tivera
conhecimento das causas que im-
petrou em seu favor" — provoca
o contraste com o caso do actor
Prooopio.

O cômico, aceusado de tentativa
de bigamia -— réo em perspecti-
va, portanto, de crime commum
— teve as honras de ser ouvido
em Lisboa, por precatória. O es-
tadista brasileiro — réo, talvez,
respeitável — este tem que deixar
de erros políticos, mas cidadão
o seu incontestavelmente discreto
ostracismo, para vir ao Brasil
depor num processo banal.

Não assignalainos esta circum-
stancia como censura á magis tra-
tura, que age dentro das orbitas
da lei, mas para mostrar que, eu-
tre as duas maaieiras de ser nesta
terra, é preferível ter um nariz
.ridículo e fazer rir aos simplo-
rios, que pretender prestar a me-
nor parcella de serviço sério á

Pátria,

ENCHEU LINGÜIÇA
O inconfundível sr. Laudelino

Gomes oecupou hontem, na hora
do expediente a tribuna da Ca-
mara. Fel-o oom aquele desem-
baraço e "aplomib" que já o ca-
racterizaram, como uma das mais
legitimas glorias do pensamento
agro-pecuario.

Começou o velho sertanejo
goyano citando um profundo
pensamento do sr. Carlos Reis:"O Brasil possue todas as ri-
quezas dia terra. E' só explorar".

(O sr. Carlos Heis é conhecido
como o discípulo dilecto do im-
mortal Barão de Munckanzen...)

Depois desse introito, o orador
refere-se a propósito da "nossa
paranóia collectiva".

Nossa não!, exclama o se-
nbior Diniz Júnior.

Nossa sim, retruca o sr. Lau-
delino. Sou medico e não me en-
gano em diagnósticos. E passou
a diagnosticar a pessoa do sr. Ge-
túlio Vargas, concluindo que o
chefe do governo "era a maior
figura da nacionalidade".

Como se vê o sr. Laudelino é
r.-esmo bom medico.., parabéns,
á sua clientella,
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0 SR. SAMPAIO CORREIA
CONTESTA

O sr. Sampaio Correia, mal o
si . Alberto Alvares acabava de
ler o seu longo discurso, respon-
deu-lhe immediatameute.

I O representante da minoria' contestou energicamente as affir-
j mativas feitas pelo sr. Alvares,
das "m-gnificas realizações fi-
nanceiras do Governo", reaffir-

| mando a segurança das criticas da1 opposicjr, no líbello offerecido á
politica do Departamento Nacio-
n ! do Café,

A "SOMNECA" DA
CÂMARA

Durante a ordem do dia da Cã-
mara, oe srs. Frederico Wolfen-
butel e Alberto Alvares, leram
dois soporiferos discursos, conse-
guindo dessa maneira "matar o
tempo" da sessão.

Os dois pacientes oradores
¦agradaram immensamente aoi
srs. Antônio Góes e conego Gal-
vão. Estes dois illustrre parla-
mentares tiraram uma "somne-
ca" magnífica.

«. #..» —

0 café e o algodão
LONDRES, 23 (U. P.) -,Na

reunião annual da "Brazilían
Wanant Agengy of Finance', o
sr. Arthur Whitforth declarou
que a folha de balanças da mes-
ma organização é agora a mau
optimista destes últimos annos..
acerescentando que fnatura-lmenr
te é de esperar que se proau^
uma melhora cambial, comquaiiT-o
tenha de confessar que nada, na
situação financeira do i-
permitte fundamentar com
razões essa esperança""A menos .que se encontrem

vos consumidores para o cate
declara — não é possível pr<
quando o commercio do caie
libertará durante muitos annu
do controle governamental.

Declarou ainda o sr. Ai™
Whithforth que a safra do m»:
dão foi fuito reduzida, em ^seqüência das pragas e <WÇ a ,
tas firmas que venderam oi»
dueto em grande escala a0^i;<;:n
cados mundiaes se vêem «^ ;
em grandes difficuldades >-_
cumprir os seus coii-tracwt. .
^—'- a companhia ^conse^^^

boas

er
sè

davia, «. v,^..^ .
ficar a salvo de semelhante
tuação, graças ás.P^Cpro-
madas previamente. '«J^ia.
vaclo o orçamento da compa^



\
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RESENHA POLICIAL
NA ESTAÇÃO DE BOM-

SUCCESSO
Um advogado tentou ma-

tar um dentista — 0 cri-
minoso foi preso — A vi-
ctima está no Hospital de

Prompto Soccorro
Hontem, á tarde, occorreu, nn

estação de Bomsuccesso, subúrbio
servido pela Leopoldina, uma
scena de sangue.

O facto oecorrcra na casa da
rua Cardoso de Moraes n. 1, na-
quella localidade, sendo protago-
nistas o Dr. Custodio de Araújo,
de 38 annos de idade, professor
dn Escola Brasil, sita á praça das
Nações n. 1, e o dentista Ar-
mando Dragon Martins, de 37 an-
nos de idade, com gabinete â
praça das Nações n. 13.

Segundo apurou a policia, o
rrime fora em conseqüência de
uma penhora que fora feita con-
tra o professor e advogado Custo.
dlo Dracan Martins, que fora le-
vada a effeito hontem, á tarde,
que era inquilino do dentista.

Depois que os funecionarios ju-
diciarios se retiraram, o doutor
Custodio mandou chamar o den-
íista Dracon, havendo nesta ocea-
sião uma discussão entre os dois.
acabando por entrarem no terre-
r.o da luta. finda a qual o dentis-
ia começou a gritar por soccorro.

Nessa oceasião passavam pelo
local o fiscal da Prefeitura, Al-
berto Ferreira de Oliveira e o
guarda n. 1.152, da Policia Mu-
nicipal, que subiram ao sobrado,
onde encontraram o dentista to-
do ensangüentado e o professor
também ferido na mão.

O dentista Armindo fora trans-
portado num auto de praça para
o Posto de Assistência do Meyer,
onde recebeu os curativos de ur-
gencia e depois foi recolhido ao
Hospital de Prompto Soccorro, de-onde se retirou mais tarde, de-
pois do exame de raio X.

O aceusado foi autuado na de-
legacia do 20° districto.

<i>

Mais um que fugiu do
Fórum

Constantemente os jornaes es-
tão noticiando a fuga de detentos
do Fórum, o que vem provar o
pouco caso que as escoltas ligam
aos presos, que, para esse servi-
ço, são destacados.

Agora conseguiu fugir do Fo-
rum o conhecido ladrão Areasto
Malheiro, que ali fora para de-
pôr na 8a Pretória, no processo
em que é aceusado juntamente
com sua amasia Flora Johaness,
como autores de um furto de que
fora victima o ministro Octavio
Kelly, em sua residência, á rua
Alfredo Gomes n. 22.

O detento, para obter a liber-
dade, pedira para ir. ao W. C,
onde trocou de roupa e sahiu cal-
mamente, deixando a escolta fã-
iando sosinha...
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Aggressão a soco
Na rua da Gamboa, em frente

á casa n, 73, Joaquim Florido de
Paiva, portuguez, casado, de 62
annos de edade e morador á rua
Conselheiro Zacharias, 125, foi
abordado por um desconhecido,
que sem o menor motivo, lhe
desferiu um soeco no peito. O
sexagenário perdendo o equili-
brio caiu, a gritar. O aggressor
fugiu emquanto a victima era

\transportada para o posto centrai
>4e Assistência, onde recebeu
Curativos na cabeça ferida.

\ Chiu ío bonde
Viajava em um bonde, hon-

tem Sá noite, José Maria Souza,
íimceiònario publico, casado, de
46 annos\de idade e residente á
rua Oswafào de Almeida n. 12.
Ao passar b bonde pelo campo
de São Christovão, José Maria.
que viajava no <?stribo por falta
de iogar, aconteceu cair. rece-
bençíõ contusões t escoriações
pelo corpo, motivo porque foi
pensado no posto ceiítral de As-
slstencia.

Atropelados por auto
Gustavo Macedo liiho, solteiro,

d»! 27 annos de idade, funeciona-
rio publico municipal e residente
nos subúrbios na Estrada Rio-São
Paulo, loi atropelado por um au-
tomovel de que resultou r.ceber
ferimento, no queixo e nariz.
Pensado no posto central de
Assistência, Gustavo retirou-se
para sua casa.

Outra victima de automóvel foi
Emilio Fsrnai.des Rossi, casado,
do eommercio, de 29 annos de
idade e morador á rua Senhor
cios Maltosinhos. 48. Na rua
Marquez de Sapucahy foi elle
atropelado por um automóvel,
recebendo lcrim.nto na cabeça.
Medicado no posto central do
Assistência, tetirõu-se Rossi pa-
ra sua residência.

COLHIDO POR OMNIBUS
0 carrinho de mão (oi ar-

remessado á distancia
Conduzindo diversos moveis su-

bia a rua Barão de Bom Retiro
o carrinho de mão n. 3G. puxado
p?lo carregador Augusto Joaquim
da Costa branco casado portu-
guez de 52 annos de idade e mo-
rador á rua Monteiro da Luz
n. 254. Ao enfrentar á casa d?
n. 434 daquella rua foi o carri-
nho colhido pelo auto-omnibus
n. 779 da Empresa Independeh-
cia, sendo árremesado a grande
distancia. Toda a carga que se
achava no peqüe-no vehiculo foi
espalhada, ficando guarda-vesti-
dos, cama e jutros moveis, com-
pletamente inutilizados.

Augusto Joaquim, que também
fora cair a distancia, recebeu gra-
ves contusões e escoriações pelo
corpo, motivo porque foi soc:or-
rido no posto de Assistência do
Meyer.

O auto-omnibus, após o desas-
t-re conseguiu ^scapar tendo o seu
conduetor empremido maior vz-
locidade ao motor.

As autoridades do 19.° districto
policial pelo commissario Ancora
da Luz, conseguiu sabá* que no
momento do accidente conduzia
o omnibus, o motorista Luiz
Costa.

Assistiu ao facto, entre outras
pessoas, o guarda do trafego 502,
qu3 o relatou ás autoridades
acima.

A lealdade do David
O israelita David Massech:-

nik, casado, commerciario, de 43
annos de idade e residente á rua
Dr. Nougouch, 2?3, em Bomsuc-
cesso, é um homem leal. Hon-
tem, á noite, na rua SanfAnna,
encontrou-se elle com um pa-
tricio e venha conhecido, com o
qual iniciou agradável palestra.
Velhos casos da terra natal fo-
ram relembrados com saudade.
Em dado momento descordaram
elles sobre o assumpto da pa-
lestra passando esta para aca-
lorada discussão. Súbito, o par-
ceiro de David exasperando-se
com este desferiu-lhe um soco
que lhe foi alcançar o nariz. O
sangue gotejou, o ággr-sssor ru-
giu e o David foi uiedicar-se na
Assistência. Ali, sendo interro-
gado pelos rapazes dos jornaessobre o nome do seu aggressor
o ferido, voltando-se para elles
e elevando os olhos para o alto
disse:

— O David é leal. O meu
aggressor é amigo...

ENTRE MARÍTIMÕS
Com uma punhalada prós-

trou o companheiro
No café sito á rua Sacadura

Cabral n. 260. de propriedade de
outros íreguezes, que ali bebiam,
encontravam-se os maritimos
Pedro de Oliveira e Manoel Mes-
siás Torres, este, de 29 e aquelle
de 33 annos de idade, sendo am-
bos casados .residindo o primei-
ro no logar denominado "Pedra
Lisa", no morror da Favelia e o
segundo, á rua Jogo da Bola, 158.
Havia um terceiro marítimo co-
nhecido no local pelo vulgo de"Parahyba". que depois desappa
receu.

Os maritimos bebiam ? dis-
ctitiam sobre auumptoi vários.
Em momento dado. Pedro, que já
se encontrava u mpouco alcooli-
zado, alterou-se contra Manoel
Messias, entrando a insultaJ-o.

O offendido procurou acalmar
o outro e leval-o para casa. Diri-
gindo-se no mesmo, segurou-o por
um braço, oara conduzil-O.

Pedro ao ver-se seguro pelo
outro, com um safanão, conse-
guiu soltar-se e. empunhando um
punhal com elle vibrou um golpe
profundo no peito de Manoel, que
cahiu ao solo. perdendo grande
quantidade de sangue.

Praticado o crime. Pedro dei-
tou a fugir sendo, porém, perse-
guido por populares e pelo sol-
dado n. 103 do 5o batalhão da
Policia Militar, que o conseguiu
deter, levando-o para a delegacia
do districto policial, onde foi
autuado, em flagrante, pelo com-
missario Amador.

Manoel Messias foi conduzid ¦
em auto-ambulancia para o Pos-
to Central de Assistência, de >n-
de. após receber os primeiros
soecorros, foi internado no hos-
pitai de emergência.

Um lavrador espancado a
mando de um vizinho

Ha tempos, o lavrador Armin-
do Ribeiro Pinto, velho de 60 an-
nos de edade. comprou, a presta-
ções de Jorge Silva, um terreno
situado á travessa Joven, em
Costa Barros, 146. Como seu vi-
zinho teve elle o indivíduo de
nome Ismael de tal, homem mu;-
to mais sem coragem de enfreu-
tar qualquer inimigo, mesmo que
esse seja um sexagenário como o
Armindo.

Este pagou já pelo terreno a
quantia de 700S, e o Ismael, que
se dizia herdeiro de Jorge, de
cuja morte espalhou a noticia pe-
Ias redondezas, principiou a as-
sediar ao vizinho na cobrança de
dinheiro, que não lhe perten-
cia. O Armindo, é claro, não
pagou e o Ismael com elle exas-
perou-se fretando, então três in-
dividuos conhecidos pelos nomes
de Jovelino, Daniel e Joaquim
para darem uma surra no velho
lavrador. E hontem, á tarde, os
três covardes mandatários do Is-
mael foram procurar Armindo e
cumpriram a lugubre empreitada,
espancando o pobre velho.

Praticada a façanha, os ag-
gressores fugiram, emquanto Ar-
mindo se dirigia ao posto de As-
sistencia do Meyer, onde recebeu
curativos. Apresenta elle, além
de fractura no braço direito, di-
versos outros ferimentos e contu-
sòe& pelo corpo.

Syndícato dos Lojistas
Instituto dos Com-

merciarios
Expirou lio dia 17 do corrente

o prazo para o recolhimento ao
Banco do Brasil das contribui-
ções dos associados e quotas de
previdência devidas ao I. A. P. C.

O Banco do Brasil .entretanto,
continua a receber sem multa,
as contribuições em atrazo.

O Syndícato dos Lojistas lem-
bra aos seus associados e aos
commerclantes em geral, que
ainda estão em debito para com
o Instituto, a conveniência de
fazerem os devidos récólhimèn-
tos áquelle estabelecimento ban-
cario, pois está agindo junto aos
poderes competentes cara que
seja relevada a multa de 2 %
para todos aquèlles que o fize-
rem até o dia 29 do corrente.

Na secretaria do Syndícato, á
Avenida Rio Branco. 11, quarto
andar, serão prestadas diária-
mente, informações a todos os
interessados, das 9 ás 11,30 e das
13,30 ás 18 horas, excepto no
sabbado, quando o expediente é
encerrado ás 16 horas.

A situação precária da
Leopoldina

0 aue informou, em Londres, o presidente da
companhia

LONDRES, 23 (O IMPAR-
CIAL) — Sob a presidência do sr.
Bury, realizou-se a assemblèa ge-ral annual da "Leopoldina Rail-
way".

O presidente observou que em
vista de ser a libra esterlina co-
tada a 90S000. a menos que a
companhia obtivesse rápida assis-
tencia por parte do governo fi-
caria em condições que a obri-

especialmente o café como cor
ga, isto que as outras merendo
rins estavam sujeitas a tarifai
móis elevadas.

Em todo caso os maiores cm-
çürréntes da companhia eram <s
empresas de estrada de ferro
Itapemirim, de Espirito Santo e
a Central Io Brasil.

O presidente referiu ainda que
haviam sido Iniciadas negocia

gí-riam a tomar medidas draco-1 ções officiaes a respeito comr.ianas. i Ministério da Viação do Brasil eO sr. Bury indicou que a I com o governo de Minas Geraes•Leopoldina Terminal Co." fora e exprimiu a esperança de queisenta da obrigação de amortiza-
ção pelo prazo de dois annos.
De outra parte a "Cantareira Co."
estava em negociações com o go-
verno para obter autorização pa-
ra augmento de 50 °;° nas tarifas
mediante certas concessões. Estas
negociações, entretanto, não po-
deriom ser concluídas senão de-
pois da eleição do governador
do Estado do Rio de Janeiro.

Com referencia á melhoria das
receitas brutas em 1934. relativa-
mente ao período de 1933. o pre-
sidente da assemblèa accentuou
que devia ser levada em conta a
circumstancia de que as receitas
cie 1933 haviam sido as peores
registadas nos últimos vinte an-
nos e accrcscentou que compara-
íivamente ás moedas estrangeiras
que formam o verdadeiro padrão
de parallelo. a companhia devia
realizar ainda muito progresso
antes de attingir novamente o
niví de 1929.

O sr. Bury frisou que. dada a
taxa cambial, os recursos da com-
panhia eram insuficientes para
cobrir as necessidades da em pre-
sa que se vira obrigada a com-
prar valores monetários estran-
geiros no mercado livre.

Para fazer resaltar as oerdas
soffridns pela companhia em
conseqüência da depreciação do
mil réis o sr. Bury salientou que
em 1934 Comparativamente a
230.000 toneladas de mercadorias
a mais mas recebera 766.956 libras
« menos. O cefé transportado pela ;;>*w«mwwWÍ/\
companhia em 1934 representava j W) f tf YíV (OMMERÍ 10
19.000 toneladas, a mais do que 
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em 1933, e o assucar transportado

fossem adoptados medidas para
resolver a situação ferroviária e
ao mesmo tempo tornar mais
eqúitativa a concurrencia feita á
estrada de iferro pelo transporto
ferroviário.

O sr. Bury ailudiu também a
decisão do tribuna] arbitrai que
obrigara a companhia ;i augmen-
tar de 4 700 contes o total doJ• -1 s seus ipregados.

No concernente ás perspectivas
da empresa o sr. Bury disse que
era licito contar com o augmento
do transporte de passageiros e
mercadorias. Ao lado deste ta-
ctor favorável era preciso levar
em consideração rão só a concur-
rència dos outros meios de trans-
porte, como lambem o augmento
do preço <lo combustível, do nível
dos salários e dos gastos de ma-
r.utenção.

O presidente expôz que até ac
presente as perdas no cambio ha-
viam sido rir icnsadas por me<o
de retiradas nas contas de resnr-
^ que estavam, actualmente.
quasi completamente absorvidas.

Annunciou finalmente que o sr.
N. B. Dickson, um dos adminií-
trãdóres da companhia, partiria
este anno para o Brasil afim de
conferenciar com os rutorida.de-
brasileiras e directorrs da con -
panhia no Brasil ?. respeito de
"arios e importantes problemas
de máximo interesse para a con -
panhia.

em 1934 representava 118.731 to
neladas mais do que em 1933, o
que era um nivel "record".

O orador referiu que a despei-
to das observações da imprensa a
respeito da necessidade de res-
tringir a concurrencia ruinosa
dos outros transportes maritimos,
fluviaes e rodoviários, nenhuma
medica definitiva fora tomada e
as companhias de estrada de fer-
ío continuavam a luetar sem au-
xilio e eram obrigadas a contar
quasi exclusivamente com a re-
c.ucção tarifaria o que era uma
a. >a de dois gumes

EXTERIOR
Discutiu-se o Problema

do sal
Realizou-se hontem outra rr-

união do Conselho de Commercic
Exterior.

Foi debatida a momentosa
questão do sal, tendo feito uso da
palavra o coronel Mendonça Li-
ma, director da nossa principal
ferrovia, para declarar a impôs-
sibilidade em que encontra a Es-
trada, de reduzir os fretes, co-
brados á razão de 85 réis por to-

Accentuou em. particular que neja<ja kilometrica.
as companhias de transporte por j Alias este fact0 não nos causou
estrada de rodagem procuravam j èxtrahhéza, habituados como es-

! tamos, aos péssimos serviços da
Central, que além de servir mal
ao publico, nao favorece o com

DR, BRAKDiNQ WRMÂ
Moléstias em ambos o? sexos, do

aooa.relho genito-urinano. Diather-
mia, Darsonvahzação. Rua Reou-
blica do Peru' n. 23, sobrado, das
7 ás 8'e das 14 ás í.8 horas. Doimn-
gos e feriados, das 7 ás 9 horas.

AS CONTAS DA C. C. DE
COMPRAS

Em substituição ao guarda-
livros Arthur Guedes Filho, o
ministro da Fazende designou o
auxiliar technico da Contadoria
Central da Republica. Humberto
Jacomo José Sportetiti, para a
commissão incumbida de exa-
minar as contas e j. escriptura-
ção da Commissão Central de
Compras,

Ao ministro da Guerra o di-
rector geral da Fazenda Naclo-
nal declarou, respondendo a um
aviso seu, referente ao requeri-
mento em que Fontes Garcia &
Cia. recorreu do acto que jul-
gou prescripto o pedido de res-
tituição de 3:0003000, valor do
deposito que fez afim de hàbi-
litar-se á concurrencia de 20 de
março de .923, na Directoria de
Intendencia, que não corre a
pr-escripção emquanto subsiste a;tazer. havia
causa do deposito ou, cessada! monos, de 4S?0()
esta, emquanto sua entrega não A cjuesiâo foi muito -l
é autorizada, segundo o parecer, tendo diversos pre?eníoF.
emittido pela Directoria da De?-' o& seus pontos de vista. -'

mercio com os preços de seus
fretes.

Depois de longa discussão, o sr.
Cyro Ribeiro de Abreu, chefe da
firma Ribeiro de Abreu & Cia.,
secundado pela Companhia Com-
mercio e Navegação, e com a ap-
provação das demais firmas ore-
sentes, declara estar prompto a
vender o sal rnoido pelo preço in-
dicado. de 383.3300 a toneládda,
posto em Uberaba o que redunda
»m apreciável differehça sobre o
preço actüàii Os representantes
da Sociedade Rural do T-riancai-
16 declaram-se, deanté dns rir-
cümst.ãncias, satisfeitos com o
resultado obtido, pois entre HiS.
a quanto era vendido mn --seco
de sal de 30 kilos, ê HSfiOO o^ecn
calculado pela offerta que a
Çommerçio e Navegação p Ri-
beiro de Abreu $: Cif». vmhs m le

;p- fr,ff.,,.on--;i.

pesa. rada de positivo se

¦y; .-tp
>m n i \c
!v..-c
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m ciassico "taça republica do pebó", que faz parte do nmmt
LUCTAMR, 53; ZANK, 53; TATÁ, 54; Flf
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A esplendida victoria de Tomate

DeoOis de sccnr,dar brihanW mv.nte, no Clássico Pereira Lima XURY que bateu 0 rec&rd
"c? 

40ü me'm o 
"todo 

potrt r«mn'te, de criação do Siv^L«r« Camp*j.:**^«» «*
íl/mr ,ne.s7HO, co^io appàrecé t.o ,clichê acima. O se« piloto foi Armando Rosa

Os progi animas das corridas
de sabbado e domingo

Paro a.s reuniões tíe sabb.do e domingo, no Hipwdromo Bra-
silelto íicuram, hónfiem, erganlzadcs as seguintes programmys:

ia carreira — Prêmio NEW ST AR - 1.400 metros - 3:0005 -

íU-gsúté 51 kilos; DvacuJa, 57; Andréa, 50: Domitüia, 52; Gala-
rim!, 58. -Galmita, 58; Kleóps, 50; Lagave.48.

7» carreira — PremíoBALZAC - 1.500 metros - 3:0C0$ — Zar-
dí« 54 k !o;,; Kattefce, 57; Ehccle, 55; Stayer,51; Mussuã,*53; Ita-
poàn 54; MandchuTia, 55, e Solingcn, 58.

3» c •'•reira — Prêmio ASTRAL — 1.500$ metros — 3:000$ —
Negro 5o"k:io:; Celnia, -58; Bet-tysabeth, 58; We.sten Union. 52;
Pelotense 52; Espercinío, 53; Marquesa, 50; Diibleja, 58; Legalis-
ta 51; Lullaby, 48; Rculien, 48. e Ro^emarie, 53.

4:l ei-rreira — Prêmio PEBETE - l.OOO metros — 3:000$ - Pna-
raó 52 kilos; Jndiã, 55; Dellar. 52; Kruppe. 51; Oswaldo Aranha.
58- Bohemio 51; Europa; 50; Mineral, 58; Rainheta, 48; Arga, 52;
Xialv. 52; Lentejoula 50; Rugol. 54; Garça 52, e Yvette, 55.

5a carreira — Prêmio JUNDIA'-EUROPA — 2.000 metros —
3:0Lü$ - Vicentinn, 5G kiles; Apple Sauce, 54; My Dream. 58;
Tobv.53; Ibiuna, 55; Xerenüás 55; La Orticaria.50; B:by, 53; Lou-
linha, 53; Orca. 58: Ei Ghazl, 57; Ritual 53 e Guárany, 51.

Prêmios dobeetlhg; — ASTRAL( PEBETE e JUNDLV-EU-
ROPA.

li

Ia carreira - Prêmio 28 DE JULHO — 1.400 metros — 7:000$
-- Utu' õbkiics; Um.bará, 55; Keny.53; Japuyra, 53; Legiorosis, 55,
o Maná 55.

2i cairei na. — Prêmio LORfiTO — 1.200 metros — 4:000$ —
Cambuy 53 kiles, Grapirá, 55; Lioto.ve 55; Tereré, 55; Natal, 55;
Dravita, 53; Tartaruga, 53, e Memby, 53.

3" carreira - Prêmio JUNIN — 1.600 metras — 4:000$ — Si-
lénciosa, 50 kilos; Roval Sfcar, 52; Micuhn, 58; Ducca, 51; Zumbaia,
52, e Zug 54.

4a carreira — Prêmio CIDADE DE LIMA — 1.500 metros —
4:000$ — New Siar. 53 kllcs; Tomyrim, 58; Colonna, 54; MaiToeí-
ro, 57; Vasari, 53; Astro, 54; Seu Cabral, 58; Yapu', 54; Cartier, 53,
e Coelho. 48.

5a carreira — P:emio CALLAO - 1.600 metros — 4:000$ —
Trompito 52 kiles; Swoet Cut, 53; Silhueta, 55; Chimborazo, ex-
Tarso. 58; Pinccha 54; Tarjador, 54; Cow-Boy,. 53; Libertino, 48;
Capitu' 50; Aríete. 54; Arque.ro, 53, e Tranqüilo, 53.

0ft carreira — Piem; o CUZCO — 1.600 metros — 4:000$ —
Acauan, 48 kllos; Ccek-Ttail. 48; Zab. 52; Nautilus. 53; Sem Re-
.s;?rva, 50; Saxainpão, 58; Arapogy, 58; Anonymo, 48; Kobelik, 56, e
nó cego, 58. ;;-":¦;', „nn#

7» carreira - Prêmio AYACUCHO - 1.750 metras - 4:000$
- Blue Devil 49 fc-ltís-; Joker, 58; Xenon; 56; Lord Breck, 56; Bi-
U>eV!Ü££'l-«KA TAÇA REPUBLICA DO PES?'
_ *> ^00 metras — 10:00*)$ — Kashias 57 kilos; Luctador, 56; Zans,
53-*Táta 54- Flf a, 57; Borba Gato, 56, e Le Rol Noir, 49.' 

pfemioldobeltiii: CALLAO, CUZCO e AYACUCHO.

A* SOMBRA DAS
MARQUISES

E' a época encantadora da Ci-
dads Marayil-hosa. Como uma
íidalga elegante, o Rio recebe, de
Junho a Setembro, abrindo os
.salões d? sua paysagem de so-
uho aos numerosos admiradores.
E bello esse habito de cordiali-
dade, essa troca <le vlsir.as entre
pessoas de paizes que têm o que
mostrar. Gentileza irternaeio-
nal que não consrrançe, que res-
peita a liberdade de cada um
dentro do anonymato commum
qu^ o termo ••"touristé" designa.

A corrida de domingo íoi deli-
ciosa ! Tudo se congregou para'sso. A nervosidade dos Jogado-•.•es cresce á medida que o tem-
po que os separa do "Sweepsta-
ks" dimihue. Póde-se prever o
fuceesso de elegância que mar-
cará a carreira de 4 de agosto.
Não ha costureira carioca que
não esteja cheia de encommen-
das para ssse dia.

Mme. Popovicl pergunta ma-
liciosa ao com.mend.ador Carva-
lho:

Então, não vae ver '-Zuzu",
amanhã ? .

Não, madame, eu de mu-
latas só gosto das brasileiras, —
responde o i- &uguez que per-
eebeu a ircr'a.

SUGGESTÚES DE UM
LEITOR

Para que o Hippodromo
Brasileiro seja além do

mais bonito o mais
confortável

Recebemos uma carta assigna-
da por Turfman-Reporter, que,
na Impossibilidade de transcre-
vel-a totalmente, pela premencia
de espaço, vamos resumir, fazen-
do todo o possível pa^a que o es*
pi rito dos principses tópicos não
j>evcam a devida clareza.

Começa o nosso missivista por
dizer que. tendo estado m* prin«
cipaes prados do mtlhdoi não en-
controu n e n h u m hlpiK»dionjo
que, em belio, ultrapassasse o
Hippodromo Brasileiro, e. por Ls-
so mesmo, sugue re algo. com o
intuito de corrigir certas falhas
das nossas reuniões.

Alvitra de inicio maiores di-
mensíoes para os números que -)S
parelheiros usam nas respectivas
mantas, de medo que se tornem
visíveis até em carreira. Prohi-
Lição de entrada, terminante, de
crianças no prado, como em to-
do.s os túr£s civilizados. Ttetirada
dos vendedores ambulantes das
escadas da archibancada especial,
devido ao atropelo que se foima
justamente nas passagem, a]>os
o cantor. E o-.fechamento do po:'-
íão que liga a archibancada geral
â especial, pois, accrescènta, que
é justo que aqueile que maior
entrada pague, encontre sabida
mais accessivel.¦ Ajunta mais. justificando sem-
pre com critério as medidas a se-
rem tomadas, que seria de todo
interessa do Jeckey Club Brasi-
leivo, no dia do G. P. Brasil.
esoaihar por todos os pontos do
prado guichets de venda anteci-
pada de poules e an^.bulantes, ho-
mehs de grande pratica que ven-
dessem e pagassem ao mesmo
temoo.

Eús. em resumo, o que suggere
na carta o nosso leitor; que se
assisna Turim anrReporter.

Os commentarios em
clássico Taça R<

Antes de serem organizados oh pro-
grammas das próximas corridas, toi
distribuído o seguin te commei\tat lo aos
termos da chamada do .clássico -Taça
Republica do Peiú".

••Já todos estamos mais ou menos
habituados com os obséquios que os
projetos de iuscripçào oífeiecem to-
das as semanas a coudelarla doillus-
tpe presidente da Sociedade.

As provas de dotação melhor não se
destinam a turma melhor, mas áquelia
em que SS possa proporcionar um tríum-
pho á alludlda coudelaria.

Viu-se ha pouco, um prêmio de réis
30:000$OCO, ooncedido a quarta turma
dos nossos programmas. E' verdi\d;; que
um golpe vingativo da sorte contrariou,
então, cs cordeaes desígnios da honra-
da commissào, o fez ganhar a Biama-
dor, do obstinado S r. Seabra que nun-
ca-pôde esquecer o tal "hanQieüp, Al-
garve-Youman.

Agora, ohama-se um pareô de réis
10:O00S0OO. para uma turma areo-iris,
onde ha ce tudo, mas de tudo que deva
perd.r para a parelha Zank-Tatá.

O primeiro, depois de vencer cinco
vez-?:, consecutívaménte na Gávea, até
alcançar a primeira turaia, passou dois
mezts em São Paulo para voltar e re-
ingressar na teweira ou quarta turma,
e candváaíar-se logo após nova vieto-
ria. aos 10:000$CC0 io tal clássico, com
53 kilos, isto é, beneficiando-se com
cinco kiles de Picaílór, quatro de Fita,
dois de El-Tigre, etc., etc.

A outra, a Tatá, tendo corrido con-
stantemente em São Paulo na turma
de Sargento, appareceu aqui entre
Dr.cea, Sarampão, Silenciosa, etc, ga-
nhou duas v:ze.s em estilo de pa.vst.-t/
e vae eonecrer também aos dez com
com 51.

Sobre a recente entunnaçãa • iêssí.
dois animaes, justificou-se cabaiment
o prov:cto handicapeur do Jookey
Club.

Não podia deixar de trazer o ZanS
para turma mais baixa que a òa sua

GRIMACE E SâHTIST»
MO VIRÃO CORfiE» NO

BRASIL
As éguas Grirmaee e Santista

Hão virão correr no Rio de Ja-
neiix). Continuarão em Maronas,
once p?,^arào a defender as co-
res do dr. A. J. Peixoto de Cas-
tiro, só sendo para cá enviadas no
momento de servire-m na repro-
dncçãó.

PARA 0 FUTURO STA

DIUM DO CARIOCA

Lançada a pedra funda-
mental e celebrada missa

M TEHSiSTAS AMERI
VENOEMIOS

WD.IBLEDON, 23 (U. ?.' -
Ní;s nrovas duuias do torneio de
tennfs que se realiza nesta loca-
lidnde em dLsput-: cio c-anipeona-
to brirannico de tennls, os ame-
ricanos AUison e Van-ryn vence-
ram 03 allemães vou Grámm e
Kavlimd. pelo scefe de 3x8. 0x 3,
5xv7. 9x'7"e'8x6.

cam

Quando do ingresso do Ca-
rioça na Divisão Principal da
Federação Metropolitana, íi-
cou deliberado que o grêmio
de Canongia seria obrigado a
construir um stadimn. De -
ante disso, o Carioca pro-
curando saldar o compromis-
so assumido, fez lançar a pe-
dra fundamental do seu futuro
stadiüm no terreno ao fundo
da actual sede e que pertence
ao presidente do club.

Foi celebrada uma missa.
que teve grande affluencia,
seguindo-se outros festejo».

No restaurante. Mme. '•X",
romântica e sensivel (isto equi-
vale a dizer que collecciona in-
numeras decepçoasV, entre um
gole de chá e dois "petits-íours"
de amêndoas, dizia ao vice-pre-
sidente de certa companhia ci-
nematographica norte-ainerica-
na:

— Si eu soubesse pintor, faria
tr:-s quadros assim:

1.9 — Na picada estreita,
cheia de precipícios difficeis de
transpor, uma mulher joven
vence os perigos com arrojo,
guiando creancinhas frágeis, ho-
mens e mulheres.

2.° — Depois, dos obstáculos i
transpostos, abre-se a estrada
larga e suave, repleta de flores è
as arvores frondosas arriam os
galhos cheios de frutos, ao ai-
canc? de todas as mãos. Enco-'
rajados e fortes, os do bando
correm á conquista desse par ai-
so que os braços magros da mu-
lhèr já curvada pela luta, lhes
proporcionaram. Nem um olhar
se volve para atraz... Deixam-'
na no abandono... E ellav sózi-
nha, vendo os ingratos que d;s-
appareceram lá longe, na curva
sombria; sorri resignada, esten-
dendo as mãos tremulas num
gesto largo de bençã<cs e per-
does...

No 3°, vemol-a face contra o
chão, no pó hospitaleiro dos ca-
miuhos; o olhar parou buscando
o céo que,nunca existiu para
aquellas resinas tristes. Braços
estendidos para a frente; a mão
ci-ispada,' sangrenta, aperta uni
cardo selvagem' cujoss ev^pinhos
atravessam & carne gelada pela
morte.

A esses quadros eu daria um
titulo: "Minha vida..." — re-
matou madai -e, Recendendo um
inoffensivo Abdulla.,.

I Vim©»* B*ZTxhariK% <i aaniho-

LIST PET VOLTARá AO

0 exercício que o filho de
Corot procederá segunda-

feira dirá algo
O proprietário do cavallo Last

Pet, dr. A. J. Peixoto de Castro,
participou hontem aos jornalis-
tas acreditados Junto ao Jockey
Club, que a jwrinaneneia do íi-
lho de Corot no Brasil está de-,
pendendo do exercício a que será
f ubmettido seg-unda-feira proxi-
ma na grama.

Caso não satisíaça. o parelhei-
ro argentino correrá a Interna-
cional sem as vantagens concedir
das aos importados para ficar no
Brasil para voltar aos prados
platino* com as cores da jaqueta
estreitada. ,'. ¦ .

rltas: Remus Schmettau, Pvaul
L?ite, Palhares, Nair Cabral.
Alayde Pinto. Maria José Mou-
ra. 

'Elvira 
Alface, Jeanne Gallo,

á linda dona do Hotel Palácio,
de Gaxambú: B'rancisco Galvão,

! cujos olhos são filhiiihos do la-
go de Jacy, onde as amazonas
apanhavam as "imúfaquitãs'';
Olga Quadros Viilaça. Paulo Ca-
nongia. Lia Canongia, a flôt de
Ipanema; Peixoto de Castro. F.
Magalhães, condessa Dolabella
Portella, Malvihinhá Dolabílíà
Portella, White. Zaníiresco, M.
Salles, Castilho. Cap&nema. S.
Dümont e Agenor Carrilho, uma
linda e elegante morena

No .rosário das horas, a tarde
corre os dedos vagarosos'. Es-
curíce <5.e mau.so... Depois do
lonfonar tuinulxuoso dos. autos
que recebem seus passageiros á
po-rtá do Jockey. o desfile ma-
jest-oso pela Avenida que o ocea-
no beija sem cessar..-.' IVÍISS ttN».

0 2.° CONCURSO HIPP1C0
INTERESTADUAL

Realiza-se hoje no prado
do Itamaraty

Pv-esliza-se hoje, ás 13 horaí,
no Hippodromo Itamaraty, o Se-
gundo' Concurso Hippico Inter-
estadual da Temporada do cor-
rente anno.

Serão disputadas duas psovas:
a orimeira, Barão do • Triumpho,
na' qual estão inscriptos 70 ca-
vallos; e a. segunda, Sociedade
Hippica Paulista, na qual concor-
rerão 20 animaes.

Estão inscriptos nesta prov«.
Cara-Cara. Nectar, Baluarte Ma-
caco, IW/v Sarahdy, Ebro, Ajaj
Big Boy, Pyrrho, Apa, Tigre, Ca-
tv, Bismuth, Honorantim. uuaia-
na,. My Boy, Badejo, Luciíer e
Déa. , - ¦ ¦ ' T+fl

A entrada no Hippodromo na
maraty será grátis, sendo o prer
ço das árchibancadas 5S00U.

O total das árchibancadas yen-
didas caberá ao portador ou m-
tadores-dos-bilhet.es que, po^ 9^
escolha, tenham o. numero, do
animal vencedor da •segundo V^y
va •¦'

Tendo sido grande_ a .«f1^
renciá que.teve o P^»e^ CÇ°p 

]
curso Hippico Interestadual, • rea-
lízado domingo, próximo Vf;-^
è de orever-se que o ^!ac;^),,\,
msraty.hoje. tenha ™fjf™%
affluencia dos apreciadores w
sport hippico.

¥EMI POR ANI0 PIWT0
DE NHSURI

Olcgario PvÁ Que i>ü^0^,,!
cavállo Misu^l, no «:Gvmde Pte
mio Brasii", deve chegar, poi
esta sziwm-à, em um a^-ao
carreira. , . „, „nl.

O synwathico profissional ui *

guayo rhii novamente correi
filho á*; Stayè-r.

>-; tecla

IP DO
% Ü*
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-»DA CORRIDA DE DOMINGO PRÓXIMO, FORAM IMSCRIPTOS KOSMOS, 57 KS.;
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lorno da chamada do
fíibüca do Perd

ultima vdctoria, porque estava obriga-
do i computar as derrotas desse ca-
Silo em São Paulo; e quanto a Tatá
STnodia deixar de chamal-a em fcur-

vi fraca nào obstante os seus trium-
!L na Mooca, porque não lhe pareceu

razoável computar victorias obtidas em
<?i<-. Puulo.

digno "handicapeur" explicou aos
ntercskdos que a chamada do tal pa-

,eo de lü:0OO$000 obedecia ao pensa-
mento da Commissão de Corridas, de
?ôntemplar somente animaes nâo in-
»riutos em qualquer das provas classl-
í da temporada internacional. A

iula porém, nâo foi escrlpta assim,
wrque Tatá está Inscripta no Grande
>renilo "Districto Federal". Escreveu
ntáo que não poderiam tomar parte

¦u" prova, os' animaes inscrlptos nos
¦randes prêmios "Brasil", "America do
iul" e 'Doutor Frontln". Ficou d« íóra
ómente o grande prêmio "Districto
•ederal" e salva, portanto, da exclusão

sympathica Tatá.
Como se vê, um primor de estucia'\
Logo após á distribuição do trabalho

jinia, procurámos auscultar a opinião
turftnen que nâo tinham então,

tteresses em jog-o e, apurámos o se-
uinte:
a» devido á numerosa cavalhada que

ossue a coudelaria Paula Machado,
jalquer carreira que se forme, defen-
ires da jaqueta ouro e costuras azues

que pelo m nos. na apparencia, pa-
içani favorecidos;
b) aberta a carreira aos naclonaes,

>m o Grande Prêmio "Brasil" às por-
s, quer aos três annos ou mais, se-
im os parelheiros do Sr. Paula Ma-
ido os mais beneficiados;

testando, ha uma semana, o Gran-
Vêmiò "Brasil" e vindo a fracassar

mlmente o /.remio aos "cracks",
nào reunir numero sufficiente de

scripções, seria temerário voltar a
Uma!-os. Quanto ao "handicap", dei-
Unos ds registar os commentarlos porcomo é sabido, matéria dada arórersias.mu-.

Correspondência
Sweepstake

leitores assíduos — A faculda-de de assistir cinco corridas da
Jnbjna especial é somente con-
ferida aos portadores de bilhetesinteiros do "Sweepstake de 1935".O bilhete utilizado em qualquerreunião não dará direito á corri-da de 4 de agosto. Para esta serávalido somente o bilhete inteiro«ao utilizado. Até ahi é o quesalvo erro podemos, informar. Emais ainda: o redactor a quemesta secçâq está entregue é b«f- Odyr do Coutto • não á íes«6<^ a quem o senhor dirigiu a

íua carta.

A PIADA DO DIA
4 única pessoa que vira oempate Quilôa-Nioac fora o St.Octav<i0 da Silva Jorge, queoccupava, por ausência do Sr.Octavio Rodrigues, o espinho.«o cargo de juiz de chegadas.
Por esta razão, ò sympathi.

co turfman 'ficara assás pre.nccupado, Teria errado?
>B si a photographia regia.

ivosse um engano?
í/.m atroz duvida, após a

corríéa, fez a longa viagem
até a sua mansão em Bocca
do Matfo e lá, então, ansioso,
esperou \.a noticia do ph°to.
graphq. \Contam qye, em certa a.ltti*
^ol, ao ouvir & telephone reti.
nir, correu pre&uroso do appa-
Telho:

~ Allô!
Donde fala ? \

Foi engano, \
Ahi, quasi desmaiou & St.

Ocíaino Jorge,

EM QUATORZE DIAS...
Mestre Paulo nos affirma que Rio ganharámais fôlego

A nota de sensação
Belfort não será apresentado no G. P. Brasil

O floreio de Rio, segunda-fei-
ia, na pista de grama, agradou
bastante.

O que mais chamou a attenção
no seu suave exercício foi a des-
envoltura dos galões.

E'-nos licito confessar que fô-
ra também Camilito a importa-
ção que mais nos agradara.

Animal inteiramente são, no-
vo, sem a campanha exhautiva
dos demais, tinha enormes pro-
habilidades de êxito nas pistas
brasileiras.

Ademais não nos deixara má

sa e llie pedimos as impressões.
Mestre Paulo estava alegre;

viaise-lhe pela physionomia aber-
ta e um pouco de calor e elo-
quencia nas palavras, de com*
mum tão medidas e tão frias, em
sua bocca, antes de uma carreira.

De principio, todavia, quiz sa*
ber a nossa opinião. Demol-a:

—- De todos os animaes impor-
tados, é o seu o que mais nos
agrada, mestre Paulo.

Falou, então:
— Gosto delle, também. Tem

um bracear magnífico. Falta-lhe,
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impressão a sua estréa, levando
em conta a differença do terre-
no em qu« pisava, o peso que le-
vava em relação aos outros con-
currentes e a corrida que se lhe
apresentara muito pouco propi-
cia."'.

Logo após o seu exercício, pro-
curámos o compositor Paulo Ro-

comtudo, algum fôlego; apaga-se
um pouco no final,

E, como se quizesse corrigir,
aecrescentou com um sorriso
franco e uma porção de reticen-
cias:

— Em quatorze dias, porém,
deve melhorar muito...

JOE LOÜIS REVOLUCIONOU
0 BOX MUNDIAL

NOVA YORK, julho {U. P.)—Joe Louis continua a ser o homem
dó momento no mundo do box. Depois de seu sensacional triumpho
sobre Carnèra transformou-se na figura central do noticiário dia-

rio da imprensa local:
Com effeito, chrònistas reputados dos mais importantes jor-

naes novayorkinos emittiram oplniâo-favorauel á capacidade tech-
nica do pugilista negro.

James Daíoson, do "New York Times", disse : "Louis será o pro-
xlmo homem a lutar pela posse do titulo mundial."

Trevor WÍgnall, no "London Express", af firmou: "Louis é o
melhor pugilista da actualidade."

Frànk Grahdm, do "New York Sun", foi mais longe: "£' o me-
lhor boxeur desde os dias de Démpsey."

Bill Cunningham, do "Boston Post", assim se manifestou:
uLouis pôde derrotar todo$ os seus adversários num único ring."

Jimmy Powers declarou: "Louis é o pegador mais violento que
jamais vi na categoria dos pesos-pesados, desde Jack Dempsey."

Gene Fówler, conhecido novellista, depois de ver Louis em aoçâo
contra Carnera, disse: "Louis faz reviver uma arte esquecida — o
castigo ao corpo. Gostaria de vel-o contra Baer."

Jack Dempsey acha que o vencedor do gigante italiano é o
homem do futuro. .'íje*' umterriveresmurrador,mas falta-lhe ainda
experiência. Será uma maravilha dentro de breve tempo.":

Max Baer é, talvez, o único que não acredita nas qualidades de
Joe. "Deixem-me enfrentar este rapaz e eu o farei saltar do ring,"

Arthur Donavan, "referee" do encontro Carnera x Louis, entre-
tanto, já não é da mesma opinião. "Elle combate como um homem
de cem annos de experiência."

; Finalmente; Primo Carnera, depois de elogiar as qualidades do
seu vencedor, assim se pronunciou: "Nada no mundo impedirá Joe
Louis de tornar-se o. campeão. Elle é melhor esmurrodor que MaxBaer e mais elegante também, contra Jim Braddock não teriamuita diffiçuldade em demibal-o."

TREINAM OS AMADORES
DA A. A. PORTUGUEZA

¦Hoje ás 15.30, haverá treino
para os amadores > da Portu-
grueaa, devendo comparecer pon-
cimente todos os amadoiâi,

GUSTAVO TNOMAS
Rua Senador Dantas, 8, tel. 33-6180
— MASSAGISTA diplomado por
Paris e licenciado pela S. SP., fa*
tratamento por massa^ea», m«-

diant» Indicação medica.
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Estamos scguramento informados de que Belfort, o crack da
coudelaria Rubén Noronha, não será apresentado a correr
no G. P. Brasil. O contratempo de que jòra uictima não
conseguiu ser debelado, c»ib°ra o selo de Francisco Barroso e
a assistência de um massagista de São Paulo. Segundo our-u
mos mais, não abrilha» farão « pra?ide carreira as sympathi-
cas cores do turfman senhor Rwben Noronlia, sendo possível

mesmo que H. Herrera apparfiça no dorso de Capuã

AS OLYMPIADAS DE 1936
A Allemanha prepara-se, intensamente, para o

grande torneio
BERLIM, via aérea — Julho

(Tj .p.) _ Por oceasião do re-
cente campeonato athletico rea-
lizado na Universidade desta ca-
pitai, foi descoberto um novo
elemento que passou a ser uma
das grandes esperanças das futu-
ras olympiadas.

Trata-se do joven Gerhard
Stoeck, um athleta completo que
superou no Pentatlon o record
mundial estabelecido por Hans
Heinz Sievort, em 1933, por ocea-
sião dos jogos internacionaes en-
•tre estudantes, realizados em Tu-
rim.

E' certo que Stoeck marcou só-
mente 3.583 pontos contra os
4.163.535 de Sievert, mas. este
resultado conduz a conclusões er-
roneas, visto que os pontos con-
seguidos por Stoeck foram cal-
culados de accôrdo com a nova
formula adoptada desde que Sie-
vert estabeleceu seu record

Rstabelecendo-se uma compa-
ração entre os feitos de um e ou-
tro, chega-se á uma conclusão
favorável a Stoeck, como passa-
remos a demonstrar: — Stoeck:
200 metros. 24,2 segundos; 1.500
metros 5; 08, minutos salto em
comprimento. 6.83 metros; lança-
monto do disco 46.75 metros;
dardo, 63.% metros. Sievert: —
200 metros. 22.6 segundos; 1.500
«metros, 5.10 minutos; salto em
comprimento, 6.99 metros; lan-
çamento do disco, 44.08 metros;
dardo. 57.55 metros.

As performances muito melho-
rea nas duas ultimas provas e na
de 1.500 metros, dariam a Stceck
muito mais pontos do que a Sie-
vert, fazendo-se os calcules pela
velha formula, a despeito da sua
inferioridade nas provas de 200
metros e salto em comprimento,
feitas por Sievert.

Quanto.ao mais, os Gampeona-
tos da Universidade não propor-
cionaram muitos feitos compara-
veis aos de Stoeck. O melhor de
todos foi o salto em comprimento,
de 7.64 metros, feito por Long,
a melhor. performance do anno
até agora, e somente um cen ti-
metro menos do que o record
allemão estabelecido pelo mesmo
athleta. A outra prova digna de
menção foi realizada por Wein-
koetz, com o salto de 1.95 me-
tros.

A prova de 100 metros foi ga-
nha pelo novato Wisden que. au-
xiliado por um forte vento, fez
o percurso em 10.5 segundos,
tendo o segundo collocado feito

em 10.7. A prova de salto com
vara attingiu a marca de 5.80
metros, os- 400 metros, em 50.6
segundos. O campeonato para
rnnoças estudantes, levado a effei-
to simultaneamente, apresentou
melhores resultados, entre os
quaes se conta um novo record
mundial estabelecido por misa
Gisela Mauermeyer, que lançou
o disco a 46.10 metros. Durante
as eliminatórias, porém, a allu-
dida senhorita attingiu 4G.97 me-
tros.

Infelizmente, não se encontra-
vam presentes no momento os
fiscaes e elementos exigidos pe-
Ias leis internacionaes, de modo
que o seu record não foi horr.o-
logado.

UM MINUTO!
Falta de reservas

Temos verificado no Tor.
71-ío Preliminar que vários
quadros têm terminado as

partidas com 4, 3 e até mes-
mo 2 jogadores em campo.

Já vimOs o Tijuca, o Bota-
fogo e o Flamengo.

Achamos um absurdo da
parte dos clubs disputantes só
terem inscripto tão pequeno
numero de amadores.

Não é possível que em gre-
mios de taes projecçôes no
bola ao cesto carioca, só pos-
sua,m esses adeptos.

Em caso affirmátivo, deue-
riam cuidar do preparo de
iwvas turmas.

Querem um bom conselho ?
Abram torneios Íntimos e ve.
rão como não lhes faltara0
elementos. '¦

Não cuidem só dos cracks.
Os priíictpiantes tambm de.
vem ter o seu apoio, o seu
controle, elles serão as gran.
des figuras de a?na?ihá.

A. S.

0 JARDIM f. C. QUER
ADANDONAR 0 CAMPE0*
NATO DA FEDERAÇÃO
A directoria do club acima

pede o comparecimento á sua.
sede, hoje, ás 20 horas, de todos oa
sócios e amadores, para que fi-
que deflnitlvamènte resolvido *
questão da disputa do campeo_va*
to da Divisão Intermediária.
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TEMPO
Instável, com chuva 3

Ephemerldes
brasileiras

1015. — Edital de João Feman-
dos Vieira, '•primeiro acclaxnador
da liberdade e governador das ar-
mas na restauração e restituição de
Pernambuco a seu legitimo senhor",
dcelnrando que os que nilo assen-
tassom praça dentro de quatro dias
seriam tidos por Inimigos da pátria
e n.r>segurando que os estrangeiros t
judeus, que procurassem o amparo
das armas libertadoras, encontrariam
todo o favor e defesa, e, se prefe-
rissem, teriam passagens para ou-

t trás províncias. Segundo Raphael
de Jesus, este edital tinha a data
de 24 de julho, geralmente acceita
até aqui; mas, segundo Santiago (e
parece mais natural), a 24 de junho.

1840 — Pica organizado neste dia
o Ministério chamado da Maiori-
dade. Pertencia ao partido liberal
e governou até 23 de março do an-
no seguinte, data em que voltou ao
poder o partido conservador.

O Gabinete ficou constituido com
os dois irmãos Androdos (Antônio
Carlos e Martim Francisco), Limpo
dp Abreu (depois visconde de Abae-
té), Aureliano Coutinho (depois

.visconde de Sepetiba). e os Irmãos
Hollanda Cavalcante (Antônio, de-
pois visconde de. Albuquerque, e
Francisco de Paula). Os quatro pri-
melros eram deputados; e os dois
últimos, senadores.

AnniversarKos
Fazem annos hoje:
Senhoras: Viuva Heitor Toledo,

bareneza de Santa Margarida, Hen-
rique Roxo, Ltclnio Cardoso.

Senhoritas; Helena de Irajá, Lu-
cia Fábio de Moura. Zilah Carlos
de Serzedello.

Noivados

nhora, viuva Fridolino Cardoso,
Octavio Jardim, Mario Abreu, Al-
berto Victor M. Fonseca e senhora,
Jayme P. de Figueiredo, João Ne-
ves, Paullno de Araújo Jorge, Santa
Maria, Evernrdo • Renato Pcssanha,
major Veiga Abreu e senhora, dr.
Manoel Cordeiro, Carlos Rabello,
Carlos Arthur Motta. Aristóteles
Braga, Roberto R. de Carvalho e
senhora, Affonso Celso Marchante,
J. J. Gomes da Silva e senhora,
Allplo Barreto Guimarães, Togo Pe-
relra, Eduardo Coimbra, Arnaldo
Graça, Francisco Ouarlglla, João
Dantas, Mario Chlavallo e senhora.
Gerson Azevedo. Cyro Tavares, José
Schcrmann, e as senhoritas Maria
do Carmo Lyra Madeira. Edy Veiga
Abreu, Laura Pires Ferrão, Maria
Stella da Motta Rezende, Yolanda
Gomes da Silva. Argentina e Maria
de Carvalho. Cyrene Coutinho, Eve-
Una Voocanl, Carmlta Corrêa e
Castro, Nair Castello, Zara Gonçol-
ves, Angelina Barreto Guimarães,
Antonleta de Almeida, Dorslnha Ro-
drigues, Anna Affonso, Oldaclra
Guimarães Osório, Irecê Parada,
Maria de Lourdes Soares, Maria Jo-
sé de Andrade, Diva de Paula. Ethel
Lago, Marllena e Zlna Prado, Esther
P. Ramos, Maria de Lourdes Vtlla-
nova. Zilda Aerosa, Marina Andra-
de. Beatriz Palhano de Jesus, Yedda
Lemos, etc. etc..

FLUMINENSE F. C.
Realizar-se-a amanha, as 11 ho-

ras da noite, o segundo baile, offe-
recldo ao quadro social do Flumi-
nense F. C. As dan6as se prolon-
garto até as 2 horas da manhã. O
traje será o de passeio.

TIJUCA TENNIS CLUB
O Departamento Social do Tijuca

Tennis Club fará realizar, no proxi-
mo domingo, dia 28, das 21 és 24
horas, uma encantadora reunião
dansante, que terá, decerto, um
transcorrer attrahente e alegre.

Para as dansas tocará, lncessan-
temente, uma excellente jazz-band.

do corrente, ás 17 horas, em mu»
sede, a rua 7 de Setembro, uma ho-
menagem ao sr. Leonardo Trudn.
recentemente acclamado presidente
u> honra e membro benemérito des-
sa Câmara.

Viajantes

Contractou casamento a senhorita
Irene Bastos com o sr. Adalberto
de Oliveira.

Homenagens

Casamentos
Realiza-se no próximo dia 27 do

corrente, ás 16 horas, na igreja de
São João Baptista da Lagoa, & rua .
Voluntários da Pátria, o enlace ma-
trimonial da senhorita Adelmdes
Lacerda, filha do illrasbre professor
dr. Lacerda Coutínho e exma. se-
nhora, e sobrinha do deputado dr.
Sampaio Corrêa, com o sr. Luiz
Pessoa Guerra, filho da exma. viuva
Joaquim Pessoa Guerra, residente
em Recife.

Nascimentos
José Alberto foi o nome que re-

cebeu o recém-nascido filho do dr.
José Rabello e de dona Edna Hos-
eelmann.

—Com o nascimento do mteres-
«ante Fernandette, acha-se, des-
de hontem, em festas o lar do
Sr. Fernando de Andrade, co-
nhecido commerciante em Pe-
tropolis, e de sua esposa, dona
Odette Castro de Andrade.

Festas

A Cornara de Commercio e Indus-
tria do Brasil realizará, no dia 27

VIA AÉREA - Pela "Condor"
chegaram, hontem, ao Rio, proce-
dentes do Sul: de Porto Alegre, os
srs. Wilhelm Koening e Zulfe Frei-
tas Mallmann; de Florianópolis.
Otto Gracbcner; de São Francisco.
Paulo Guilherme Hans Schmidt; de
Santos, Frltz Welske. Vasco Galvão
Bueno e Edgard Bromberg.

Pela "Condor" embarcaram
hontem, com destino ao Norte:
para Belmonte, Cosme Assis e filha,
senhorita Edlth; para Bahia, Pam-
philo de Carvalho. Francisco 8a-
turnlno Britto Filho e Eurldlce Pin-
to Ferreira; para Recife, Hugo
Straus e Fritz Welske; para Natal,
André Seguin.

Literatura
CLAUDE FARRÉRE E O SEU

CREADO
Claude Farrére, o consagrado au-

tor de "La Bataüle", possue ac-
tualmente como creado um antigo
marinheiro que serviu sob as suas
ordens no tempo em que o roman-
clsta era capitão de navio. Conta o
próprio Farrére que certo dia esse
marujo entrou no seu gabinete, com
ares embaraçados de quem vinha
pedir-lhe alguma eousa. Afinal, de-
pois de alguma hesitação, declarou:

Desejava que o senhor me es-
creveese uma carta.

Farrére sorriu, a principio, da idéa,
mas aocedeu. O marujo disse o as-
sumpto e o romancista escreveu,
entregando-lh'tt depois. Mas o crea-
do parece que não ficou muito sa-
tlsfeito, fazendo suppôr que faltava
alguma cousa na carta.

Que é ? Ha algum erro ? — in-
terrogou Farrére.

Ao que o marinheiro, com grande
constrangtmenito, explicou:

—^Desculpe, patrão, mos esta car-
ta. não tem post-escriptum e parece

que sem isso uma carta não cata
bem.— Mos que queres tu que eu po-
nha ahi como post-cscrlptunf, ho-
mem?

-O senhor póde pôr: "Desculpe
•kí erros de orthographla, porque foi
escrlpta ás pressas".
Cinemas

Os dois são para a tarde

PALÁCIO THEATRO - "O sul-
tão maldito", com Frltz Kortner.
Adrlenne Ames, Nlls Aster e John
Sfuart.

ALHAMBRA - "Zuzú", com Jo-
sephlne Backer e Jean Gabln.

ODEON — "Vamos á America!".
com Charles Laugton, Charles Rug-
glez, Zozú PItts, Mary Boland, Leyla
Hyans e Ronold Young.

IMPÉRIO — "Noiva por engano',
com Anny Ondra e Adolf Wohl-
brueck.

GLORIA — "O cantor de Napo-
les", com Enrico Caruso F io, Mo-
na MarLs e Carmen dei Rio.

PATHE' PALACE - "Eldorado",
com Rlchard Arlen e Modge Evans,
e "O campeão de Paducab", com
Buster Keaton.

BROADWAY — "O homem que
nunca peccou", com Edward G. Ro-
binson.

REX — "Uma mulher e nada
mais", com Berth Singerman e
Juan Torena.

ELDORADO — "Noites moscovl-
tas.

PARISIENSE — "Casados ,por
despeito" e "Mulher mysfceriosa".

NOS BAIRROS
AMERICA — "Vivendo em vel-

«"to"-
AMERICANO — "A Batalha".
ATLÂNTICO — "Amores de Don

Juan".
ALPHA — "Maguas de oreança"

• "A honra pelo dever'*.
CATUMB* — "Casados de men-

tira", "O capitão dos cossacos".
FLUMINENSE — "Viuva Alegre".
GUANABARA — "Doce Adelma"

e "Duas noites".
IPANEMA — "Viuva Alegre".
GUARANY — "Papae bohemio"

e "Amor que regenera".
LAPA — "O homem esphinge" e"Nova aurora".
RIO BRANCO — "Um anno em

Hollywood" e "Torneio da morte".

Theatros

C R. BOQUEIRÃO DO PASSEIO
Em continuação ao seu program-

ma social a directoria do C. R- Bo-
cmeiráo do Passeio realizará hoje,
no rink de basketball da esplanada
do Castello, á rua México, uma at- I
trahente noite dansante e sessão de
cinema, com um programma oaprl-
chosaniente escolhido. Esta festo,
terá Inicio ás 20 horas e terminara
ás 24. O ingresso dos srs. sócios
será mediante apresentação da car-
teira social e recibo n. 7.

NA A. A. B. B
A soirée dansante que a Asocia-

ção Athletica do Banco do Brasil of-
fereceu no domingo á noite aos seus
associados e á sociedade carioca no
salão da Sociedade Sul-Riogranden-
se. foi de um grande suecesso social.

As dansas prolongara r*-se anima-
dissimas até a meia-noite, ao som
ia. excellente orchestra de J. Mar

Ú 
o"saláo foi pequeno*para o grande

numero de pessoas WeA^f&™£~.
ram entre as mia es pudemos anno-
toossrs. Adolpho Schemann
nosso companheiro de trabalho, e
«nhoraa. Lopes da Co^Ue senhora
Maximiânò Martins. Albert Loute
youle. Pedr< Paulo Franco. AlipiO
Ferreira e senhora, Aristides I.
Guimarães, Alberto Maranhão Fi-
ího Carlos C. Castex. Vital de
Alencar; João Xavier do Britto e se-
nhora. Carlos Freitas, Nelson Ara-
ripe de Macedo Alcides da costa
Guimarães e senhora. Ariosto Be-
cerra, Francisco Languitirre, Sylvio
Peixoto. Arv Bando e senhora, dr.
Humberto Nobrega e senhor?-. Os-
car Sá Re*?o e senhora, Heitor Mot-
ta e senhora, H. P. Cardoso e se-

Ai

"Tomou oCARLOS GOMES
bonde errado".

RIVAL — "Matei...".
CASA DO CABOCLO — "Sertão I

em flor".
JOÃO CAETANO — ,,CariocaM.
RECREIO — "Viagem maravi-

lhosa".
Casinos

BALNEÁRIO ATLÂNTICO (Ave-
nida Atlântica) — No grill: Diver-
soes, com numeres das "Pomeroy's

. Girls"; Duo Tapia e Rubio; Quar-
jteto Blas Wilson; Tani Serja: Or-

ohestras de Júlio Galindo, Romeo
Silva, De Marti e Typica de Tangos.

DA URCA — No grill: Diversões;
Orchestra Húngara de Variedades,
de Gizl Roiko.

COPACABANA (Avenida Aüanti-
ca) — No grill: Diversões, com nu-
meros de Lucllle Page e Buxter
West; cinema: jantares-dansantes.
Pagamentos

Na Pagadoria do Thesouro Nacio-
nal serão pagas, hoje, 24, os se-
guinfces folhas do 21,° dia útil: Mon-
teplo Civil da Viação, de R a Z.
Feiras livres

São Ohristovão, Copacabana. Hu-
maytá, Condessa Frontin, Abolição
e Maia Lacerda.
Leilões

Damos acima, dois bellos vestidos, para a hora em que "Vésper

começa a pretender rebrilhar nocêo. E' indispensável um grande
acerto para escolher vestidos adquad°s para a tarde, e qual
auer dos dois serve admiravelmente. O da esquerda e uma
creacão encantadora de Nina Rici, confeccionada em ottomajia
verde com cinta de couro castanho. A blusa de corte das
duas seccões em fôrma de faixas, é uma inspiração original e as-
senta muito bem ás figuras esbeltas. O da direita e outro, vestido
eleaante vara as tardes, criação juvenil e encantadora de Nina
Ricci a artista- que sempre se distingue nos trabalhos pela per-
feição da silhueta, e que traça nos seus modelos Unhas eseul

ptwaes com arte germina; E' confeccionado em taffeta preto

Moveis, á rua Professor Alfredo
Gomes, 22, ás 17 horas( Júlio).
Prédio, á rua do Riachuellp 265. ás
17 horas (Nilo). Moveis, á rua São
José. 63, ás 14 horas (César). Mo-
veis. á rua São José, 39. ás 14 horas
(Candiota). "Prédio, á rua Haddock
Iiobo, 420, ás 16 \k horas (Emani).
Penhores, á rua Imperatriz Leopol-
dina, 22. ás 12 horas (P. Salgado).
Moveis, á rua Flori ano Peixoto. 207
ás 13 horas (Enrico).

Malas postaes
"Araraquara". Rio Grande do Sul.

impressos ate 11 horas, objectos pa-
ra registrar. 10 horas: cartas para
o interior da Republica. 12 horas.

, "Ttapé", Rio Grande do Sul: im-
préssos até 10 horas; objectos para
registar, 9 horas; cartas para o in-
terior da Republica. 11 horas. v

A.E.CLECTICA
^mm^SjÊÊ

//^Mi SM———*_*'*.'*. *¦»

C flUER ANNUNCIAR
OU ASSIGNAR :0»
WESOURtViSUS?
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A ECLECTICÀ
I. fiUf

C0LLEGI0 MILITAR DO
RIO DE JANEIRO

Avisa-se aos srs. pães e res-
ponsaveis dos alumnos abai-
xo declarados, que os mesmos
faltaram a este Colleglo, nos
seguintes dias:

DIA 20
Números: — 17 — 18 — 27

108 — 142 — 144 — 170 - 183
188 - 218 - 226 — 247 — 253
273 — 276 — 280 — 286 — 289
290 — 330 — 351 — 361 — 371
403 — 424 — 448 — 469 — 475
492 — 499 — 512 — 521 — 524
528 — 559 — 572 — 574 — 584
585 — 587 — 597 — 612 — 643
690 — 725 — 732 — 738 — 739
741 — 781 — 792 — 897 — 909
910 — 975 — 989 — 993 — 1022
1032 — 1041 — 1055 — 1075
1076 — 1107 — 1115 — 1127
1136 — 1143 — 1205 — 1223
1231 — 1269 — 1298 — 1302
1306 — 1308 — 1311 — 1314
1358 — 1362 — 1369 — 1394
1297 — 1418 — 1429 — 1452
1461 — 1531 — 1535 — 1579
1598 — 1622 — 1656 — 1686
1683 — 1701 — 1710 e 1738.

DIA 22

Números: — 10 — 17 — 34
81 _ 83 — 115 — 129 — 147
157 —170 — 183 — 191 - 223
226 — 227 — 239 — 245 — 253
280 — 283 — 292 — 308 — 311
315 — 323 — 346 — 371 — 374
399 — 403 — 410 — 441 - 448
450 — 521 — 524 — 548 — 563
572 - 574 — 581 - 587 - 601
612 — 615 — 703 - 705 - 738
775 — 792 

•— 794 — 799 — 827
865 — 873 — 879 — 883 - 893
903 — 956 — 960 — 989 — 1022
1032 — 1035—1039—1070 — 1075
1127 - 1134 - 1136 — 1143
1153 — 1165 — 1273 — 1287
1298 — 1310 — 1311 — 1314
1328 — 1338 — 1366 — 1369
1371 — 1401 - 1428 — 1438
1494 — 1507 — 1523 — 1524
1531 — 1561 — 1562 ~ 1622
1656 — 1666 - 1701 — 1714
1721 e 1774.

P0ULES PARA TODOS
8852
6086
2799
0185
961
873

—x—

F. M.

290
520
829
951
590'

LIVRARIA ALVES/
LIVROS COLLEGIAES,'E

ACADÊMICOS ,'
RUA DO OUVIDGSfc, 166

BEBAM
•••••••••«

Café G
SOM ATÉ A ULTIMA 6§TTA !

O IVSELHOR E O
MAÍS SABOROSO
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4.-MI1, 24-7.1835 O IMPARCIAL

Foram iniciadas "demarches",para a realização de um match en-
ire os veteranos uruguayos e o team do Flamengo campeão de27

A segunda rodada da Divisão de Profissionaes
Flamengo x Portugueza, Bomsuccosso x Fluminense o America x Modesto

Para domingo estão marcadas
mais três partidas da divisão de
profissionaes da Liga Carioca de
Football.

Em Guanabara, o Flamengo
enfrentará o esquadrão luso, que
vem de obter novos "cracks".

O Bomsuccesso inaugurará a
sua nova praça de sports, com a
peleja com o Fluminense.

Em Campos Salles. o club loca',
lutará com o Modesto.

São três partidas que promet-
tem desenrolar bastante movi-
mentado, dada a situação actual
da tabeliã. .

A peleja a ser realizada em
Bomsuccesso é a que mais se
destaca, além de proporcionar ao
grêmio local actuar em seus do-
minios, ainda servirá para inau-
gurar as novas dependências da
praça de sports do club leopoldi-
ziense.

Ainda não é conhecido o team
da Portugueza, que irá enfrentar
o Flamengo, porém, noticiarei
que elle será reforçado com no-

OS JOGOS DE SABBADO
Em disputa da "Taça

Efficiencia"
Em disputa da "Taça

Efficiencia" realizar-se-ão,
sabbado, ás 15,45 horas, as
seguintes partidas de ama-
dores:

FLAMENGO x PORTU-
GUEZv* — "Stadium" doFluminense.

BOMSUCCESSO x FLU-
MINENSE — Estrada doNorte.

AMERICA x MODESTO —
Em Campos Salles.

^mW^Lí. «PMMMz^^H

Russo, o magnífico artilheiro do
Fluminense F. C.

POR QUE FRIEDENREICH NÃO DISPUTA
0 JOGO DE VETERANOS
Continuará em actividade

Um facto estranhavel é Friedenreich não tomar parte no
3ogo de veteranos, que será realizado hoje, transferido de hon-tem. Fr->d, porém, explica-nos qual o motivo de sua ausência:"Será exigir muito esforço de meu physico,diz-nos elle. Actuei na semana passada, no¦ijllà scratch de veteranos paulistas e depois no dos

santistas na transacta quinta-feira. A seguir,
parti para cá afim de jogar no domingo pelo

iPS Flamengo. Realizei um grande dispendio de
energias, no prelio contra o Fluminense. Lo-
gico é que, assim sendo, não poderei tomar parteem quatro jogos em menos de uma semana.
Ademais, tenho as minhas obrigações com o
rubro-negro, a quem empresto presentemente
o meu concurso."

Quer dizer que pretende continuar em
l plena actividade ? — atalhámos.

"Como não! Para servir ao Flamengo
serei capaz de tudo. Aliás, isto fiz resaltar no

üljjia jantar de confraternização na terça-feira. Em
São Paulo não porei o pé numa bola, emquanto

FRIED as coisas andarem como andam. Aqui, porém, no
club deFlavio, sou um enthusiasta veterano joven".Excusado será dizer que Fried falava-nos no Café Rio Branco,

como bom rubro-negro perfeitamente integrado nos hábitos da
turma.

: í im; ^''

5 {Ema». :
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OS PODERES DA L. C. B.
TRABALHAM

Hoje, na sede reunir-se-ão:
A's 17.30 — Conselho Legisla-

tivo.
A's 13 horas — Conselho Sn-

premo.
« • »¦

EXAME DE JUIZES
Procedeu-se, na noite de se-

gunda-meira a uma segunda cha-
mada para os candidatos ao qua-
dro de juizes da L. C. B.

Fizeram a prova os seguintes
candidatos: Edson Mitrano, João
Duarte, Carlos Alberto Maga-
lhães, Nelson Souza Carvalho, Je-
ronymo Paula, Jacob Iiike, José
Halobem e Hélio Brasil

DIVISÃO INTERMEDIÁRIA
Jogos de domingo

Realiza-se no próximo domin-
go mais uma rociada da Divisão
Intermediária, promovida pela
Federação Metropolitana.

Os joges serão os seguintes:
Cocota x Portugal-Brasil. Jardim
x Viaçãó. Sporting x Confiança e
Campo x Oriente.

ASSEMBLÉA GERAL NO
BOQUEIRÃO

No dia 2 do.mez próximo, ás
20.30, em sua sede sedai, o Bo-
queirão realiza uma assembléa
geral extraordinária, para appro-
vacão dos novog estatutos.

vos cracks, o que constitue um
seguro s uecesso para o jogo de
domingo.

O Modesto, que ainda domin-
ço, venceu o club de Moraes e
Silva, tudo fará para repetir a
mesma performance ante o gre-
mio rubro.

<i>

0 VICTORIA F.C. É 0 CAM-
PEÃO DO TORNEIO ABER-

TO DE VICTORIA

Travou-se perante numero-
sa assistência a decisão do Io
Campeonato Aberto de Victo-
ria. entre os peões do Victo-
ria F. C. e o Bate-Papo. filia-
do ao Saldanha da Gama.

O campeão da cidade que
desenvolveu optima actuação,
impôz-se pelo apertado score
de 25 x 21.

Os vencedores foram: Juli-
nho, Moreno, Vur. Wilson e
1.400.

Os vencidos: Titã. Carnera,
Zé Carlos, Meirellcs. Ruy e
Danton.

MACKENZIE X FLUMT-
NEKSE ADIADO PARA

HOJE
Devido ao mão tempo o en-

contro entre os clubs supra, foi
transferido para hoje.

Autoridades designadas:
Manoel Rufino dos Santos —

Arbitro do segundo e fiscal do
primeiro jogo.

Benjamin Watson — Arbitro
do primeiro e fiscal do segundo
jogo.

Esmeraldino S. Motta —
Chronometrista.

Floro Azevedo — Apontador.
Waldemar Rocha — Dsle-

gado.
Quadros prováveis:
MACKENZIE — Amarante,

Ary ,Mario, Varella, Ruy e Ar-
mando.

FLUMINENSE — Carija, Rus-
so, Agenor, Mariano, Nelson,
Amuayr e Pedro.

0 CONSELHO GERAL DA
FEDERAÇÃO REÜNE-S/

AMANHA
O Conselho Geral da Federa-

ção reune-se amanhã, ás 20 V-&
horas, afim de tratar de interes-
ses geraes.

EM DÍSPUTA Dfl TAÇA
DAVIS

LONDRES, 23 (A. B.) — Na
final da inter-zona da Taça Da-
vis, o campeão allemão von
Cràíhm derrotou o americano Al-
lison pelo score de 8|6, G!3 e 6|4.

„ 9,»

VIRGÍLIO FEDRIGHI SE-
GUIRÁ, HOJE, PARA

S. PAULO
Afim de tratai' de negócios

particulares, seguirá para São
Paulo, onde permanecerá três
dias, o acatado juiz sr. Virgilio
Fedrighi.

0 MELODIA ENFRENTARA
0 JAP0EMA

0 ensaio de hoje
O director technico do Melodia

F. C. fará realizar hoje um en-
saio do quadro de football, pedin-
ó!o por nosso intermédio, o com-
parecimento dos seguintes joga-
dores, ás 15.30 horas: Careca.
Busquei;, Alcemar, Gentil, Anil-
lon, Coli. Portinho, Moysés. Man-
teigá. Luiz e Lyra.

EM PROL DO GYMNASI0 DO
SÃO CHRISTOVÃO

Foi organizado um interes-
sante programma paia a proxi-
ma sexta-feira, no rlnk da rua
Figueira de Mello, e que se des-
tina a proporcionar fundos para
construcção do gymhasio do

São Christovão.
Eis a sua constituição:
1* prova — Tender Behum-

te x São Christovão mm quadro
extra)%

2.a prova — Vasco x S Cbris-
tf-vão (turmas secundarias).

3.* prova — Vasco x S Curisr
tovão (principaes).

Será cobrado o preço único de
IS000. pedindo a direcçàn do São
Christovão para que todos os
associados contribuam com essa
Importância, dado os fins n qu?
se destina.

Promette. pois ser uma noita-
da interessante a de sexta-
feira.

Wm B ¦''..TJL'-'i::-v^8 m
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Piiaiuja. do "five" do Vasco

DIVERSAS NOTICIAS SO
BASKETBALL CARIOCA

RE 0

ARTHTJR BRIGIDO DE CA
ticularês, pediu demissão do qua

A FEDERAÇÃO LITERA
de Baskctball Nacional de Nova
do relatório da L. C. B.

EROS OROSCO E FOUAD
dos do Tijuca e Nelson Dunrat o

RUSO E OSCAR SEGUEM
cios, deixando o primeiro de
do talvez não disputando os

A FABAC PEDIU A LIGA
um fiscal e um chronometrista,

R VA LU O. POR MOTIVOS PAR-
dro do chronistas.
RJ A DE BASKET E O COMITÊ'

York agradeceram ;t remessa

CHALFUN SÃO OS DELEGA-
Antônio Pinto Ferreira.

PARA SÃO PAULO, A NEGO-
actuar alguns jogos o o segun-

restantes jogos do camoeóhato.
A INDICAÇÃO DE UM JUIZ.
para o seu Torneio Initium.

CONTAS PARTICULARES:
3% a. a. até Rs 200:0008000

CONTAS LIMITADAS:
4% a. a. até Us. 10:0008000

— diariamente disponíveis —
— com talão de cheques —

Depósitos a prazo pelas condições mais favoráveis
BANCO GERMÂNICO

LAMANA NO TALLERES
BUENOS AIRES, 23 (U. P.)

— O atacante central Lamana.
que jogou no anno passado no
campeonato profissional da Liga
Oarioca, reapparec-i-rá domingo
no quadro de Talleres, frente á
equipe campeão ao Boca Ju-
niors.

0mii^mÊ^mmÊÊmÊmmmÊmHmmmmmÊmmiiÊmK^atmÊÊmmmmmmmm»mimm,tz

PARA A PARTIDA COM
0 FLAMENGO

A Portugueza apresen-
tara novos elementos

O "benjamin" da Liga
Carioca, domingo, contra o
Flamengo, estreará novos
"cracks". Desejoso de fazer
uma boa cxhibição, o grêmio
luso vem de entrar em en-
tendimentos com Lino c Ja-
guaré, que actuam presen-
temene no Carioca, c com
Armandinho que obteve o
indispensável perdão tia Fe-
deracão Brasileira. Ainda é
possível que a Portugueza
venha a contar com o con-
curso de um center-half de
São Paulo. o.

Com o concurso destes
noves elementos, além dos
que participaram da peleja
com o Modesto, ficará o
Portugueza com um quadro
poderoso, capa/ de derrotar
o esquadrão rubro-negro.

j~ lamengo e Fluminense pre-
ri param activamente as suas"** representações para o proxi-

mo campeonato de pesos e haltc-
res, a ser realizado na primeira
quinzena de agosto.

Tico Soledade é o preparador
dos riibro-negros, e Ismariò Cruz
o dos tricolores.

NO 
CAMPO DA GÁVEA en-

saiarão, amanhã, os tèams
de profissionaes e amadores

do campeão de terra e mar.
Flavio Costa, o competente te-
chnico do Flam:ngo, fará expe-
rimentar novos amadores, afim
de reforçar o quadro que en-
frentará a Portugueza, no pro-
ximo sabbado.

i. gãweonjTtõToe bas-
KETBALL DA F. M. D.

Inicia-se no dia 2 do mez pro-
ximo o torneio promovido pela
F. M. D., com o.s seguintes en-
con tros:

Andnrahy x Mayilis;
Botafogo x Mavilis;
Botafogo x Bàhgu';
Carioca x São Christovão;
Olaria x Vasco.

. .. ,-^.,^.».

OBÍyÉR 
F. C. vae desistii

do campeonato da divisão
Metropolitana, èm face

das rendas sci\m reduzidissi-
mas. açárrèt&rido somente pre-
juizes financeiros ao ehib.

O grêmio da rua João Ribeiro
vae tratar de promover uni tor-
neio entre vários grêmios, d tUre
elles: Abolição, paulistano, Pie-
dade, Opposição, Fíôr das Sei-
vas, Mamifaciura, Carioca Stib-
urbano, Florcstu, etc.

Para o mermo fim haverá
hoje, ás 20.30 horas, unia re-
união no Kiver.

» » »—

BLACK TREINARÁ HOJE
A torcida sanchristovense w^

com bons olho.- o reàppareci-
mento do seu atacante Black,
que durante muito tempo a<-uu u
com enülusiasmc em suas hostes,
donde esteve afastado durante
algum tempo devido ao aecirle i-
tt cm que perdeu uma mão.

Black hoje comparecerá a<'> en-
saio do auadro àívi-nesro'.
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COLMA
ESCOTEIRA

Federação dos Escotei-
ros do Brasil

acalmou-se, na ultima quinta-
fera. lii ao corrente, mais uma
reunido do Conselho Superior do-
qucllfi Federação.

Dirigiu os trabalhos o compe-
tente e dedicado chefe Enrico
C. Gomidc, um dos baluartes do
erotismo carioca e quiçá do Bra-
5/7.

Homem novo, cheio de vida e
de idéaé sãs, pôde bem ser o con-
tinuador da obra do nosso que-
rido Azambuja Neves.

Os trabalhos da reunião foram
tão bem orientados que duvida-
rei que haja um só elemento, dos
que presenciaram a reunião que
discorde, em pensamento, do
av.tor dsetas linhas.

Oxalá que nas novas eleições, a
se realizarem naquclla Federa-
ção, todos se lembrem de collocar
na presidência um elemento co-
mo sse moço, que jamais desmen-
tiú as suas qualidades de cava-
tiieiro e escoteiro leal.

Não veja nestas linhas, quem
quer que seja, uma propaganda
para as futuras eleiões, mas um
grito de esperança á consciência
dos demais conselheiros que for-
mam o cenaculo daquella Fe-
deração.

Para se collocar um substituto
de Azambuja Neves na presiden-
cia é preciso meditar primeiro,
para depois eleger um continua-
dor da obra do inesquecível pre-
sdente, que sempre teve na
Federação a sua "menina dos
olhos"!... *

A. B.

WêMm COT CONSIDERA OMA SUA PRÓXIMA PELEJA C
PRIOR, A MAIOR DE SUA CAMPANHA NO BRASIL

A visita que nos »ei o peso leve argentino — Um pouco de sua carreira — Kolas

Um pouco de technica -
Os calções e as calças
compridas

Confrontem-sc dois rapaxes
uniformizados de escoteiros: nm,
de calções cortes e outro, de cal-
«ças compridas. Digam-me: nua!
dos dois é o typo característico
do "boy-seoitt" ? S?m duvida
alguma é o de calções curtos!
Mas, lamentavelmente, ha uma
tendência grande para a ado-
pção das calças compridas, em
«nbstituiçào dos elegantes e prá-
ticos calções curtos. Faw-se ne-
ce&sarLi uma reacção forte a
essa tendência, afim de que a
instituição escoteira se não veja
privada de um de seus prinei-
pães elementos de sympathia: a
linha elegante do uniforme do
"boy-scout", com os seus insub-
stituiveis calções curtos ! 

Escoteiros, náo desvirtuemos
* nossa organização !

E. G.

União dos Escoteiros do
Brasil

Tendo-se reunido ;egiwda-feira
ultima a entidade máxima do
f -"otismo nacional, em reunião
extraordinária, ficou deliberado
cm definitivo não participar "do
"Jambone" nos Estados Unidos
da America do Norte, promovida
pela "Boy Scouts of. America"
daquelle paiz.

Esta resolução não surprehen-
deu alguns escotistas e chefes-es-
c Vteiros, poiz já era mais ou me-
nos esperada. .

Voltaremos ao assumpto bre-
veméhte pari. melhor conheci-
mento dos nossos leitores.

Boy-Scouts Baden
Powell

Conforme promettemos eis o
• orogramma' «a' Tarde Escoteira
-dos Boy Scouts Bader Powell a
rèalizar-se no domingo, 28 do
ei rrente:

1* PARTE - Palavras do Dr.
A.i nibal Bomfin^ presidente da
Tropa.

Palavras por um director.
- Entrega de unia mensagem de
congratulações tos • Scouts Car-
jos e--Victor Nascimento para os.
Boy-Scoüts o? America;

. Entrega de . distinetivos. Pro-
rnessa. •

2a PARTE — Provas escoteiras
è humorísticas.

Ia prova. Patrono ~ Mme. B.
Y rsin - Nós — Esct. Noviços.

?•* prova. Patrono — Mine, V.

Tivemos, hontem, a ;tgnuiave)
surpresa de receber a visita de
Eduardo Ooxtí, o peso leve íirgen-
iino que üxjuí aportou juntamen-
to com Poralta e Pedro Cuervo.
Aliás, o nosso conhecimento esse
boxéaáòr foi feito .simultânea-
mente com aqüelles sí-us clo5/5
companheiros.

Foi num churrasco mie a em-
pre&a offoreceu á chronica. spor-
tiva pela apresentação delles,
quando de sua chegada. Cortl,
assim, converteu-se desde logo
em um grande nmigo da impren-
sa, pelo seu trato cavalheiresco o
peio. grande prazer que tíemons-
tra. sempre em conversar com. os
jornalistas. Assim, ao entrar em
nossa redacçáo, tnuismittiu-nos
iogo a bóa nova:

— "Devo enfrentar Prior, no
sabbàdo — começou elle. Para
mim Isto representa uma ganande
coisa; porque é uma opportunida-
de mie ha muito esperavra aqui
no Brasil. Sem querer desmerecer
os adversários que tenho tido
aqui, digo-lhe,'francamente, que
contra nenhum delles pude des-
envolver o jogo de que sou capaz.
Quero, pois, demonstrar ao publi-
co wirioca todas as minhas pos-
slbllldades, frente a um adversa-
rio de classe. Aliás, foi sempre
essa uma de minhas qualidades
principaes: derrotar gente de va-
lor. Em Buenos Aires, por exem-
pio' quando lá esteve Orlandi,
campeão italiano, a imprensa em
peso considerava-o como favorito,
em sua lueta contra mim. B eu
demx»ristrei-lhes o engano em
que laboravam, dando uma "pa-
líssa" no campeão.

Aqui, ainda não me deram uma
boa o oportunidade Aliás, é um
facto que tenho estranhado, o de
ser escalado para semi-íinaes e
Dreliminares. Em Buenos Aires,
fui sempre finalista. Não me ad-
mira esse facto, porém, pois que
até o grande Venturl, hoje cam-
oc-ão da Europa, aqui fez semi-
íinaes."

PORQUE NAO FAZ ESGRTMA
— "Sem pretender queixar-me,

quero esclarecer um facto, para
o qual a critica não tem sido
muito benevolente commigo. E
o que se refere á minha fôrma de
hictar. Dizem alguns que sou
apenas um "peleador" Natural-
mente que sim, e nisto tenho
muito gosto. Se combato assim,
é somente para agradar ao publi-
co e também porque entendo que
boxeador, uma vez pisando no
ring, deve empregar-se com o ma-
xirriò de seus esforços, e não pro-

INAUGURA-SE AMANHA
NA LIGA CARIOCA, A

SALA PARA A IM-
PRENSA

Por alvitre do Sr. Bastos
Padilha a Liga Carioca de
lootball fará inaugurar,
amanhã, as 16 horas, uma
ampla sala para os jorna-
listas.

Essa saía ,que terá todo o
mobiliário necessário, papel,
tinta, machina de escrever,
etc., será privativa da im-
prensa.

Ivstâo convidados a com-
parecer, todos os chronistas
e o presidente da associação
«ia classe, Sr. Fernando No-
queira .'.'into.

Eduardo Curti, o valOrOco peso leve argentino

curar ganhar tempo em jogo im-
pioductivo. Quizesse eu e faria
como os demais, fuginlo á lucía,
para ser elegante, technico oa
coisa pareckia. O que exijo, o que
não perdôo, é um adversário não

me- offerecer combate. E Prior,
iehhò a certeza, será uni grande
adversário para mim. O publico,
pois, pode ficar certo, de que me
verá, frente a elle, em toda a pu-
jançitde minha fôrma."

COGITA-SE DÁ REALIZAÇÃO DE UM
MATCH ENTRE OS VETERANOS URU-
GÜAYOS E OS CAMPEÕES DE 1927

Sob os auspícios da A. C. D. — 0 interesse desper-
tado entre os flamengos — Amado, Herminio e

Helcio, o "triângulo de ouro"

Bonniard — Maças — Esct 2*.
ciasse.

3a prova. Patrono - Curso
Flamengo — Vukões Brancos —
(Lobinhos).

4B prova. Patr^n^ — Annibal
Bomflfim — Lucta de Gladiadores
v Escoteiros).

5^ prova. Patrono — Honra —
Boy-Snouts Baden Powell,

Semaphúra — Disputa da taça
Baden Powell.

3a PARTE — Jogo de Ping-
Pong.

Disputa da "Taça Brasil"., offc-
..r-ecida^vpelo Dr. Armando Ba*-
SCtô

BADEN • PfVWVS J ¦ * ffLÀ-
&IENGO.

Foram iniciadas as "dentar
ches" para a realteação de uma
partida entre os veteranos cam-
pede* do Flamengo que levanta-
ram o campeonato de 1927, e os.
urugwayog «pe »«: encontram en-
tre nos.

A iniciativa partiu da Associa-
ção ée Císronistas Desportivos,
que controlará a partida inter-
nacional.

Ao que consta, será consegui-
do o "stadium" do Fluminense
para a realização do embate.

O "TKAM" DO FLAMENGO
Dos campeões de 27, encon-

tram-se presentemente em nos-
sa capital, os consagrados"players": Amado, Herminio,
Behevenuto, Flavio, Rubens.
Cbristolino, Newton, Vadinho,
Fragoso, Agenor, Japonez, Fre-
derlco c fieabra.

A Hélio, (gote m encontra em
lute- «8e Féra^será enviado um

MAVIL2S 
F. C- e Central

então com duas importan-¦ies reuniões marcadas paraa próxima ¦wmana, a primeira,
por intern>edio «de seu Conselho•Deliberativo e « «egunda poruma.a&semblea ge 

'ral.' .
OC. À. -Central, fto que sabe-

mot), voHoxA • A Sab-Liga, deixan-
do « Iniênnédiária-da Federação.

teif^ramma convidando-o a par-
ticipar do "match".

Possivelmente-1 o "team" do
Flamengo apresntar-se-á assim
organJitôdo: Amado; Herminio e
Helcio; Benevenuto, Seabra e
Flavio; Newton. Vadinho, Fra-
goso, Agenor e Moderato.

Caso cheguem a um bom termo
as "demarches" iniciadas, tere-
mos mais uma exWbição dos ve-
teranos uruguayos, desta vez
contra os rubro-negros cam-
peões de 1927.

^_^_, i__ -

ARCO-IRIS A. C. X QUEI-
MADOSA.C

Foi elfectítáda, domingo proxi-mo passado, na praça de sports
do Arco-íris A. C, em Santissi-
mo, urna renhida partida de fòot-
bali entre ag-valentes equipes do
Arco-íris A.-C;-e do Queimados
A. C, em disputa de rica ,taça
oífertada pelo sr. Claudionor dos
Santos-, sahiiwlo vencedor o Arco-
íris A. C, pelo score de'2.x 0.

Houve ante mais uma movi-
mentada partida entre o Metro-
pole F. Ce o Turma Unida F. O.,
havendo um honroso empate de
lxl.-

A taça "Sympathia", oífertada
peio professor 'Iiourenço B»'on'°
coube ao Queimados A, C

CYCLISMO
José Duarte, o cycüsta

"colored" venceu a prin-
cipal prova de domingo

ultimo
Organizada pelo Club Inter-

irc-ional de Cycllstas, íiliado a
Liga Carioca de Cyclismo e Mo-
tocyclismó a entidade official
do cyclismo metropolitano, rea-
Uzou-se domingo no Campo cie
São Christovão a competição in-
ter-clubi, em cumprimento do
Calendário do corrente anno.

O cycüsta José Duarte, a "ma-
ravilha negra" do cyclismo ca-
riosa, que fez a sua estréa na
principal categoria enfrentando
o» cracks do pedal, o fez de for-
ma auspiciosa, porquanto de-
pois de uma luta Insana em ele-
ctrizante chegada, impoz-se aos
demais concurrentes pela diffe-
rença de uma machina, tornan-
do-se o vencedor da principal
prova da brilhante tarde cyclis-
tica'.

Pelo sr. Alberto Leão, presi-
dente da Federação Cyclistica
Brasileira, foi oífertada a José
Duarte, uma linda medalha em
nome da entidade nacional.

O Cyclo Luzo Brasiieuo, ioi o
que obteve maior numero de vi-
ctorias sendo o vencedor da Taça
Club Internacional de Çyclistas.

O RESULTADO GERAL
O resultado geral das provas

foi o seguinte:
1* prova — Homenagem ao

'•Correio da Noite"' e patrocina-
da pelo capitão Américo Mon-
teiro — Estreantes — Vencedor:
Haroldo Fernandes (Luso).-2" —
Augusto Volga da Silva (Luso).
3" — Manoel Alves (Internado-
nal).

2* prova — Homenagem ao
"O Globo", e patrocinada pela
Casa Dias — 3* categoria — Ven-
cedor: Antônio R. Costa (Luzo).
2" — Alfredo Pereira (Cycle). 3o
— Carlos Pinto Oliveira (Subur-
bano).

3* prova — Homenagem ao
"Diário Portuguez", e patroci-
nada por Isnard & Cia. — Velo-
cidade — Vencedor: Joaquim
Peixoto (Dopolavoro); 2° — Car-
los de Campos (Luzo); 3o — Bel-
miro Couto (Luzo).

4* prova — Homeangem ao
••Diário da Noite", e patrocinada
pelo S. A. Mestre & Blatgé — 2»
categoria — Vencedor: Manoel
Magalhães (Botafogo); 2o —
Américo Pinto Oliveira (Subiu-
bano); 3o — Abilio Pereira (Do-
polavoro).

5* prova — Homenagem ao
jornal "A Noite", e patrocinada
pela Federação Cyclistica Bra-
sileira — Ia categoria — Vence-
dor: José Duarte (Luzo); 2" —
Joaquim Peixoto (Dopolavoro);
3o — Carlos de Campos (Luzo);
4'.' — Belmiro Coutinho (Luzo).

Actuaram como juizes os se-
guintes srs.: Raul Pinheiro, Ma-
noel beiro, Raul Serrano Luiz
S. Villas Boas, Arthur Quagüa,
Waldomiro Salvador e Silvestre
Teixeira.

A Inspectorla do Trafego, co-
|ino de costume muito contribuiu
! pára o isolamento do local. .

C0LL0CAÇA0 DOS CLUBÍ
NA DIVISÃO PRO-

FISSIONAL
Com a realização da rodada

inicial da divisão, profissional, a
coilocação dos clubs, por pontos
perdidos, é a szguinte:
I.ogar Pontos
1.°-. America e Modesto .. w
2.° — Flamengo e Flumi

nense 1
3° - Bomsuocesso e Portu-

gueza . ..'......•- i
OS ^SCORES"

Foram marcados 14 "goals",
connuistados pelos seguintes jo-
gadores:
Mangueirinha (Modfsto) .
Cárolla (America) . . . . •
Alfredinho (Flamengo) . .
Jarbas (Flamengo) ....
Nelson (Portugueza)" . . •
Hercules (Fluminense) 

'. '.
Cebinho (Portugueza) . .' .
Cosinheiro (Bomsuccésso) .
Vieentino (Fluminense),; ».
Estanisiáo (Mooesio) . . •
Tlnoao (Portugueza.) .'.:«"•

*.k. *& -,-.:' iáfcüâi^ ^\'<£ sLÉt,:--
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POR QUE 0 JOGO DE VETERANOS FOI
REALIZADO NO CAMPO DO BOTAFOGO
Um facto estranhavel, na irioca, ouvimos que, ha dias, o sr.

temporada dos veteranos uru-
guayos aqui no Rio foi a escolha
do campo do Botafogo para o
jogo de hontem. Isto porque, sem
levar em conta íactores políticos
ou outros quaesquer elementos
que não interessam no momento,
38 accommodaçôes do "Glorioso"
não seriam suificlentes para Jo-
gos de tal importância. Ade-
mais, o do Fluminense, por exem-
pio, resta-se melhor ao empre-
hendimento, pela sua localização,
melhor que as do Vasco e do Bo-
tafogo. E, hontem, na Liga Ca-

QUEBRADA A INVENCIBI-
LIDADE DO GRAJAHÚ

PELO FLAMENGO
POR 30x22

Após uma disputadadissima
frrova preliminar, que só se do-
cidiu no final, com a victoria do
Grajahú, por 21 x 20, entraram
os quadros para a principal.

FLAMENGO — Waldemar —
Pereira e Pareto — Amorim e
Haroldo.

GRAJAHÚ' — China — No-
vae e Chacon — Monteiro e Car-
lito.

O primeiro tempo terminou a
favor do Grajahú, por 9 x 7, de-
pois de electrizante reacção.

O score marchou assim:
FLA 2x2 — 2x1 — 3x1
—4x1—5x1—8x1—
6x2 — 7x2 — 7x4 — 7x9

7x7 — 7x9.
Para o 2o tempo, a linha fia-

menga modificou-se para Paiva-
Pila — Martinez e Damito substi-
tue Carlito, no Grajahú.

O Grajahú inicia bem e faz
11 x 7 — 13 x 7 — vem, então,
a virada do rubro-negro: 9 x 13

11 x 13 — 13 x 13.
A partida attinge ao auge da

animação. A assistência vibra de
enthusiasmO;

Waldemar, Chacon, Martin:
> Pilla agem em grarrde plano.

O Flamengo melhora o seu jo-«o: 13 x 15 — 15 x 15 — 15 xl7
16 x 17 - 18 x 17.
Dahi por diante, a contagem

lhe é favorável, apezar de conti-
tiuar: sensacionalmente disputada.
Sahem com quatro faltas: Mar-

t i n e z (Haroldo) e Monteiro
(Adolpho). Paiva dá o logar a
Amorim:

20 x 17 — 22 x 17 — 22 x 19
24 x 19 — 26 x 19 — 28 x 19
28 x 20 - 28 x 21 — 30 x 21

e 30 x 22.
Termina a contenda, que foi

bem dirigida por Harold Oest e
Álvaro Affonso.

As cestas tiveram os seus au-
tores em Martinez 10, Pilla 8,
Monteiro 8, Haroldo 8, Chacon 6,
Damião 5, Carlito 3, Waldemar
3 e Pereira 1.

A victoria do Flamengo foi
justa, apezar de, no primeiro
tempo, a sua actuação ter sido
muito fraca.

Assistência numerosa e enthur
¦ TIJUCA x BOQUEIRÃO - Io
team : Tijuca 40, Boqueirão, 23.

2o team : Boqueirão, 38; Tiju-
ca, 21.

Osny Weme havia procurado o
sr. Façanha Mumede, para quefosse cedido um dos campes de
clubs pertencentes á sua enti-
d ade.

Para apuras' tal facto, pro-curámos ouvir o presidente da
Liga Oarloca. S. s. confirmou-
nes o facto. «— "Efíectivamente — disse-nos
elle — fui procurado pelo sr. Osny
Weme, afim de que cedesse um
dos campos de nossos filiados. De-
monstrei logo a maior bôa vonta-
de, e, se dependesse somente de
mim essa medida, tel-a-ia con-
cedido no mesmo momento. Nos-
sos estatutos, porém, estabelecem
que a licença só pode ser conce-
dida quando pedida por um club
filiado, tendo que soffier tam-
bem o beneplácito da Federação
Brasileira de Football. Ora, essas
providencias teriam que demorar
um pouco, a tempo, no entanto,
de ser realizado o jogo na data
marcada.

O sr. Osny Werne não quiz es-
perar e conseguiu um outro cam-
po. Pode ficar certo, pois de quehouve, de nossa parte, a melhor
das intenções, e somente o desejo
de se processar tudo nos devidos
termos iria retardar um, pouco a
cessão almejada."

Isto o que nos dclarou o sr.
Façanha Mamede.

—— -*•*-<•> .

LUIZ LIMA NO CONSELHO
TECHNIC0 DA L. C. N.
Na ultima reunião do Conselho

Supremo da L. C. Natação, foi
eleito para o Conselho Technico
de Natação, o competente techni-
co rubro-negro Luiz Lima.

Foi, não resta a menor duvida,
uma escolha feliz, pois Luiz Lima
além de conhecedor profundo da
natação é um sportman trabalha-
dor e que por certo muito colla-
borará para o progresso da en-
tidade do dr. Minucci Teixeira.

Campeonato da Federação
Metropolitana

5iticia-&e dominga o rttumo
domingo, será entre Bangu' e
Andarahy. Esses quadros actua-
rão completos e preparados para
a lueta. Acham-se possuídos de
um incontido enthusiasmo. Com
a victoria do Andarahy sobre o
Vasco, no domingo ultimo, veiu
sem duvida, crear mais animo na
rapaziada da rua Prefeito Ser-
zcdello. A lueta será equilibrada.
Todos dois quadres, procurarão
melhor collocaçãc. •

Conali, Hal/-back do Botafogo
F. Club

Inicia-se domingo próximo, o
returno do campeonato da Fede-
ração Metropolitana de Football

As partidas marcadas para do-
mingo, estão fadadas a um trans-
correr marcante para as paginas
sportivas, dada as possibilidades
technicas de ambos os quadros.

A pugna principal da tarde de

*...;.>....:.>. • •*•>.;•.¦ . '•*•*::'. •¦*¦'• JP>;:¦.'•:*':*
'• "¦'' '¦¦•':¦¦ '•''¦- ••'¦:: ;>:'-"y

z Novamente em competição
os athletas veteranos

Será domingo, no estádio do tricolor — Frente á
frente, os "azes" do Flamengo e do Fluminense
A athletica carioca terá do-

mingo em Guanabara, um dos
seus maiores dias. E' que, com-
petirão os cracks da entidade
especialisada em athletismo — a
L. C. A.

Os adeptos do sport básico te-
rão a opportunidade de rever os
veteranos "azas" brasileiros: Xa-
vier, João de Deus Monteiro de
Barros, Queiroz, Milton, Worb-
cken. Rochinha, José Campos
Jorge Abreu, Simões, Ke&s, Gau-
dc.sío, Anisio Macedo, Ferraz,
Zinck, Tolomei Lyra, Inneco.
Elito e muitos outros.

Promette offerecer um ma-
gnifico rucesso, pela expectativa
que reina nos círculos athletica?
da capital, e é bem possível que
nossos "records" sejam melhora-
dos. -

Pena é que a. turma vascaina

Um grave conflicto no
Senado Argentino

Feridos o ministro da Agricultura e um deputado
e morto o senador Bordabehore

BUENOS AIRES, 23 (U. P.) — Quando se discutia, no
Senado, o inquérito do governo sobre commercio de carnes,
verificou-se violento debate, seguido de tiros.

De accôrdo com as primeiras noticias, houve três fen-
dos, entre elles o ministro da Agricultura, sr. Luis Duhau; o
senador eleito pela província de Santa Fé, sr. Bordabchere, e
o deputado Mancini, que assistia á sessão.

O sr. Bcrdabehere, gravemente ferido, veiu a fallecer
logo depois. Ò sr. Mancini foi alcançado por bala no flanco
esquerdo, e o ministro Duhau, ligeiramente, na mão direita.

Não pôde ser identificada á pessoa que atirou, aciedi-
tando-se que não foi nenhum dos senadores.

Logo que, se verificaram os disparos, a policia fechou to-
das as portas do edifício do Senado. . .. , .;,_... ,

esteja ausente, pois certamente
a competição teria um br*"ian-
tismo ainda maior. Suggerimos,
mesmo, a inclusão dos seus
athletas, como avulsos, afim de
que, no isolamento em que so
encontram, não percam a anti-
ga forma.

Domingo, pois, teremos uma
grande competição, em que as
provas de revezamento serão o
"ciou" do grande certamen.

Chagas, atacante do Andarahy
A. Club

OS JOGOS
As partida.s marcadas para do-

mingo são as seguintes:
VASCO — Madureira x Ban-

gu\
AÍSTDARAHY — Botafogo x

Olaria.

IN FIGHTING
uma mentalidade bem inte.

ressente è a que predomina•ia Empresa Pugilistica Brasi.
leirn. em relação à imprensa.
Não queremos, com este pe-
queno reparo, dar lições da
moral a quem quer que seja
pois que neste ponto, os seus
dignos dirigentes são de fio.
nestidade e hon intenção a
toda prQva, vias apenas chn
mar-lhes a attençAo para os
bons princípios de éthica que
devem observar, em relação â
chfonica pugílistica.

Assumindo a direcção da
Empresa, com vm passivo ver.
deirarnente esmagad°r, seu*,
aetunes directores, muniram-
%e de forte dose de boa vonta'.
de e. lisura e procuraram re.
eruuer o hox do clláÓs em que
se achava, produzido pela
çuorme série de "tongos" e
b°ndes que seus antecessores
haviam querido impingir àq
pulúico.

E nessa tarefa, jamais fal
lou-lhes a eollahúrtiçâo "ahso..
'v.tamcnte" desinteressada da'mprensa, entre os quaes nas.
incluímos, e que vem deseni-
penhando um papel imp°r.
tantissimq na questão, calun.
do, ás ve zcs, o que., cm oç-
tasiões normae.s, não deveria
calar.

Ora, muito bem. Sendo <>
box um sport explorado com
finalidades puramente com.
merciaes, por particulares, jus,
to seria que se fizesse o que
em iodas as capitães adianta.
das se faz: taxalo como pu-
blicidade paga.

C°mo, porém, elle e n t r e
nós,, está ainda em periodo
embryonario, é justo que na-
da se cobre ainda.

A Empresa, no entanto, jnl-
ga que p^-ga o serviço da im-
prensa, enviando para os j°r-
naes uma permanente e ire
ou quatro cadeiras, quando
muito.

E' o bastante um jornal
qualquer deixar de. dar nuti-
cias sobre uma lueta, ou fazer
qualquer observação sobre, ir-
regularidad.es que se refiram
ao box, para o pessoal do Es-
tàãio Brasil riscalo summaria
mente, da verba de publicida.
de. Como se .permanentes
oara jogos sp°rtivos ou outros
espectaculos públicos, fossem
favores dos epipresariòs.

Coitados...
Aprendam a ter um pouco

de traquejo, que não serão os'
cafezinhos e as entradas que
vão pagar a deferencia que a-
imprensa merece, seja 

*qunl

for a sua opinião.

A

I
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A insolencia imperiaüsta
dos amarellos

Os japonezes atiram-se, decisivamente sobre
a
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MOSCOU, 23 (United Prera) —
O sr. Sakuras, representante em"r.onchuli das tropas japonezas de
cecupação da Mandchuria e das
provincias do norte da China co-
nhecidas como Exercito de-Kwen-
tung, enta-egou ao govenio da. Mon-
golia um ulfcimatmn em que, depois
de repetir a versão nlpponica da
prisão de dois officiaes japonezes
em terr!torio mongol, diz que. afim
de botar um paradeiro taes "ac-

Os integralistas acossados
no Rio Grande

PORTO ALEGRE, 23 (U. P.)
— A chefatura de policia distr.i-
buiu uma nota á imprensa, in-
formando que foram prohibidas
passeatas, eomicios e reuniões
publicas dos integralistas,'em to-
do território do Rio Grande do
Sul.

As reuniões nas sedes so serão
pèrmittidas, depois de solicitada
licença á policia, com 24 horas
de antecedência, afim de que es-
ta possa tomar providencias que
evitem confJietos. I

ELIVROS CGLLEGIAES
ACADÊMICOS

ROA DO OUVIDOR, 166

ções illeg&és, da parte da Mongólia,;,
urge que sejam removidas todas ivi
tropas mongóe.s que se encontram ;
cm Tamsik, Hypón, Bulak c em to-
da a «ona fronteira com o Esíndp
Livre de Manchukuo. Solicitamos •
que sejam rigorosamante cumpridas
nossas exigências, pois no caso c!e;,
nfio serem acceitas. agiremos da,
maneira mais decisiva."

MOSCOU, 23 (United Press) —.,
As exigências japonezas e manchas'
com relação á Mongólia síio inrer-.i
prètadas como Índices do prajeemí'
nipponico do estabelecimento de üpvj
controle político dafinídò sobre Uláh
Dator, facto esse que nos meios d'.-
plomaticos se considera ainda mais,
serio do que a invasão japonesa da.,
esjpherà de iiítereèses dos Soyiets na
Mandcluivia do Nort<> em 1931.

A tentativa do Japão de se tomar
a potência predominante na Mon-
golia iria direòtamente contra
portaiités interesses soviéticos na v<;-
çiao, interesses que datam do. ha uma
década, quando a aspublica dos P",-
ver Moneófís se constituiu de accor-
do com as normas soviéticas. ¦•"*•,

As autoridades da União do?; Si-.^
viets dizem que n8ò pretestarfini of- '
ricialmeni^ cm To^-! o"-o'T+-w1a-
¦-o no e.mf> r fo qüe o ni>n^ ,1c> v^á
de Moscou foi ernücT^o. Nos me'os
bem informado." a Unlfed P^eVs v--
rificou oue não os «nlr* ao certo rs
o Japão trata"? delibereinaníente c:o
precipitai » crise.
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ZarzuT rescindiu contracto com o San Lourenzo
de Almagro, devendo solicitar transferencia para
a L;ga Carioca, afim de integrar a equipe de

proíissionaes do Flamengo

0 Üü Neaesti festejou sen iliii

*fS

UUKNOS AIRES, 23 (U.P.) — Ò centro-médlo pau-lis In Zar/.ur mostra-se sür-
prclicndiilo com a decisão
dos directores do San Lo-
reiuo de Almagro, resen-
dindo-lhe o contracto. Vae
solicitar transferencia paru
o quadro de jogadores da
Liga Carioca, afim de intc-
grar a equipe profissional
do Flamengo.

Haflle Salassie falou nas derrotas dos italianos, o embaixador da Itália não
compareceu e a United transmittiu mais um telegramma tendencioso

. ADD1S ABEBA, 23 íü. P.) —
O imperador Hailé Sallassie ce-
lebrou, hontem, o seu 44.° anni-
versario natallcio.

O ministro da Itália, conde
Vinci Gigliucci. nâo compareceu

{t,*:«i^i vk.!).•;.¦•.<••¦».: •¦,..,¦ ,¦,*_!

seus preparativos para a própria
defesa

O ministro dos Negócios Es-
trangeiros da Grà-Bretanha, Sr.
Samuel Hoare, fará uma decla-
••- -"<•» nesse senfdo á Casa dos

tante da "United Press" affirma
se que o Conde Vinei decidiu não
comparecer á recepção offercci-
da pelo imperador da Abyssinia,
poi oceasião dé seu anniversarro
natalicio, hontem celebrado, por

DEPOIS DO "DUELLO"
(Continuação da . Ia)

¦¦•

Abyssinios desembarcando munições de guerra

á recepção, indicando desse mo-
do o descontentamento e o re-
sentimento italianos ante o ul-
timo discurso do Negus. Nesse
discurso o rei dos reis não só-
mente affirmava que ha qua-
renta annos a Itália visa con-
quistas tsrritoriaes na Abyssinia,
como principalmente se refere á
d:rrota infringida aos italianos
palas tropas do imperador Me-
nèiik.

O ia^to é que nenhum mem-
bro de representação diploma-
tica italiana compareceu á re-
cspção consular e diplomática
no Palácio. Consid:ra-se isso
como uma affronta provocado-
ra da parte dos italianos, mas é
pouco provável que venha a ai-
terar a politica do governo da
Echiopia.

A ATTITDDE DUVIDOSA
DA INGLATERRA

LONDRES, 23 (ü. P.i - Nos
msios diplomáticos afiança-se
que, durante a reunião especial
dó gabinete britannico, hontem
realizada, ficou decidido que não
existem motivos que impeçam a
iima firma britannica de expor-
tar armamentos para a Abyssi-
nia, visto -iue uma recusa signi-
ficaria a violação de obrigações
assumidas em tratado, prejudi-
caria a decisão do Conselho da
Liga das Nações e negaria á
Abyssinia a, legitimidade dos

Communs, d antro de poucos •
dias, aceentuando, todavia, que
em caso de inicio das hostilida-
de a Grã-Bretanha reconsidera-
rá a decisão acerca das remes-
sas de armamentos aos bellige- j
rant:s.

GARANTIAS AOS INGLEZES
LONDRES, 23 (U. P.) - Sa-

be-se que o governo britannico
enviou uma mensagem para os
missionários religiosos na Abyü-
sinia, instando para que deixem
o paiz sem demora.

Está sendo elaborado um pia-
no que garante a segurança dos
cidadãos britannicOs residentes na
Abyssinia, dentro da Legação, em
Addis Abeba.

EMBARQUES DE TROPAS
MESSINA, Sicilia, 22 (U. P )

Partiu para a África Oriental
o paquete "Arábia", levando offi-
ciaes e soldados, material de
guerra eanimaes de montaria e
de tiro.

SOLDADOS E MATERIAL
NÁPOLES, 22 (U. P.) - És-

tão recebendo soldados e mate-
rial bellico, destinado á África
Oriental, nada menos de oito va-
pores.

UMA ATTITUDE DIGNA
ADDIS ABEBA, 23 (U. P.)
Em communicaçik) dirigida pe

Ia Legação da Itália ao represen-

iniciativa própria e sem teu so
licitado instrucções do governo
de Roma. Dessa decisão, s. ex.
prestou informação ao ministro
dos Negócios Estrangeir >s da
Ethiopia, hontem mesmo. A au
sencia não tem, todavia, o signi-
ficado de um rompimento das re-
lações diplomáticas.

O JAPÃO NAO ESCONDE A
SUA SYMPATHIA PELA

ABYSSINIA
MILÃO, 23 (A. B.) - A hostil

attitude do Japão para com a
Itália, no conflicto abyssinio, dei-
xou a nação absolutamente caj-
ma, consoante informa o "Corrié
re delia Será", que prosegue di
zendo que a "explosão japoneza'
é um mero annel no assumpto em
que a Itália está envolvida.

O jornal, entretanto, opina que
a retirada japoneza é muito sé-
ria, e todos os governos devem
acolher com precauçãão quaes-
quer declarações dos..diplomai
japonezes. O imperrialismo japo-
nez, escreve o jornal, está prepa-
rando um ataque em larga escala,
não somente contra a Itália rras
sobre toda a civilização da raça
branca. . Em face deste perigo, o
mundo inteiro deveria forniar
uma frente única, para a qual r"Corriére delia Será" appello
especialmente para a consciência
da Grã-Bretanha.

partes interessadas, da máxima
interessada, que no caso é a
Light, interessada em que se rea-
lixe o contracto, dentro do plano
traçado com as Empresas Electri-
cas Brasileiras, para que- o -con-
sumo de energia volte a ser pago
na lase do cambio do dia, de ac-
còtáo com a proposta de paga-
mento feito pelo Consórcio. Isto"O Globo" não viu. Nâo viu que
estava sendo ludibriado em sua' -« '"- e para mostrar que é in-'*ute »esoIv2ii atacar com
violência a Ligbt, continuando a
prestar relevante serviço áquella
empresa r:»ic só quer a creação
do caso jurídico c mais nada. E
assim ainda ingenuamente se !em-
bra "O Globo" de perguntar por-
que não procede o Governo á
nacionalização dá Light. "O Glo-
bo" só se lembra da Light. Não
recorda per exemplo as Empre-
«as Electricas Brasileiras tão fa-
imliáres — hoje — ao compánhei-
ro de cscriní-~io de peu illustrc
,];..„„'-. (,ie^ t|as mãos do sr.
Armando SaWes de Oliveira, o
patrono das E. E. B„ recebeu uma
cadeira de deputado. E não se
lembra de perguntar porque o
Oovern^» não nacionaliza a São
JPáiilp Railway. a Leopoldina, a
Western, e tantas outras empre-
sas de utilidade publica que te-
mes no Brasil.

Nós achamos que a campanha
de "O Globo" é óptfcna, Justissi-
ma, nacionalista e só. x não entra-
mos ao lado desse brilhante ves-
licrtino porqiíe não dispomos da
piojccçâò incondicional do illus
ire ministro Vicente Ráo, nem
tampouco temos a collabo ração
valiosa de artigos sobre a immor-
talidade do capitalismo. E não
entramos também porque discor-
dando do programma da /Jliança* "«'final 'bertadora temos a
franqueza ..'.» manter uma attitu-
de única. Mesmo%porque não fa-
zemos fitas para embahir a opi-

\r'r •v.iblica. A. - í*dade é uma
só. A Light está espalhando fú-
maça nas eolumnas de "O Glo-
b£* E com muito geito. A Light
sabe í^ue todos esses negócios de
nrcionalização acabam em litera-
tura. Sabe disso. O que interessa
á Light e a todas as empresas
congêneres é a revogação do de-
críto sobre a cláusula ouro. Re-
vogação ou annullacão pelo judi-
eiario. E está creando o caso juridico. Nós descobrimos o embus-
te e revelamos a "O Globo" o tris-
te papel que está fazendo. "O
Globo" continua a querer ser in-
geiv"o... Mí" se esse brilhante
vespertino está com tanto espi-
rito nacionalista por que não en-
frentá decididamente todas as
companhias estrangeiras que nos
exploram? Será que é apenas a
Light. a única terrível e a única
infame? E porque "O Globo" não
fala tia City? Essa empresa, porxemple não r «cluiu ainda as
negociações para a renovação do
«ontracto com o Governo. Entre-
tanto esse contracto se vae pro-cessando em silencio. Oh! pala-dino das liberdades publicas.I esperta do somno e quando pe-™>res na marreta para dâr na
Light não te descuides arruman-
do o páo 'ma da cabeça do
povo! ..

Entretanto não deixa de ser
interessante o movimento allian-
cista de "O Globo" que, para de-
monstrar o seu enthusiasmo de
christão novo na campanha pelanacionalização rias empresas de

"LAMPEÃO" SAFOU-SE!
(Continuação da Ia)

savam cxterminal-o ou prendel-o.
Lampeão rompeu sigilosamen-

te o cerco dos "macacos" e prose-
guiu viagem de Riacho do Secoo
com destino ignorado.

O commando das policias que
perseguem Lampeão fizeram uma
concentração geral, para ver no-
vos rumos contra o terrível ban*
doleiro e os bandidos que o acom-
panham.

A noticia do rompimento eu
cerco causou aqui penosa im
pressão.

AMÃOlRTlR
COSTA

O sr.. Arthur de Souza Cost-'..
justamente ha um anno, deixou
a presidência do Banco do Bra-
sil, para assumir a pasta" da Fa-
zenda.

Encontrando as nossas finan-
çr.s.numa situação ( ue tados co-
nhecem, s. ex. não tem esmor<j-
cido, esforçando-se para melho-
ral-as e lüctando sem desfalleci-
mentos em matéria orçamentaria
de alguns collegas oeus de outras
pastas.

Os seus admiradores e amigo-,•vão aproveitar esse motivo para
cumprimental-o e festejal-o.

FOI COBRAR A DIVIDA
E recebeu uma paulada

na cabeça
O allemão Fritz Moratt, casa-

do, de 22 annos de idade, com-
merciario e morador á rua da
Gloria h. 40, hontem, á niite;
próximo á sua casa encontrou-se
com um seu' antigo devedor, que
ha muito hão conseguia encon-
trar, não obstante procural-o.

Encontrándb-o, Fritz aprovei-
tou-se do acaso e lembrou ao de-
vedor a conta, que ha tanto
tempo estava em aberto. O ou-
tro não gostou e '• discutiu. O
Fritz retrucou e o devedor, en-
tão, servindo-se de um páo que
trazia, com elle vibrou uma pan-
cada na cabeça de Fritz, parti»-
do-a. '..''¦

O ferido foi receber curativos
no Posto Central de Assistência
emquanto o seu ãggressor fugia á
acção da policia local.

utilidade publica, iniciou uma
campanha brilhantíssima. E' pe-
na, porém que antes tivesse ser-
vido de vehiculo para a divulga-
ção do plano sensacional elabora-
do, ao que se af firma, precisa-
mente pela Light ..

E* bom que finalmente se es-
clareçam os espíritos. E' bom
porque o Brasil precisa de varias
reformas. E o Governo que tem
pedido o auxilio da Associação
Brasileira de Imprensa pára in-
numeroas coisas, bem poderia pe-
dir ao sr. Herbert Mosesum ante-
projecto sobre a organização de
um plano de monopólio de Estado
para o consumo igual aos que
existem na França, na Itália e em
tantos outros paizes. Assim, a
A. B. I., "O Globo" e o sr. Her
bert Moses dariam uma lição aos
inglezes da BRITISH AMERICAN
TOBACO, aqui disfarçados em
COMPANHIA SOUZA CRVl,
Fabrica de Phosphoros Fiat Lux,
Companhia Lithographica Ferrei-
ra Pinto, Companhia de Fumos
em Folha do Rio Grande do Sul,
Fabrica de Cigarros Bomtim,
etc, etc. .
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