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(Edifício Ca"ino Bangu'), afim de
tomarem conhecimento de assumpto

¦; de interesse commum
I Falarão os srs drs. Miguel Pedro' (presidente da Caixa), Berthfo Con-
i dé (advogado **, e outros que ciarão

conhecimento e explicarão o memo
rial que será levado ao excellentissl •
mo senhor chefe do Governo Provi-
sorio, pedindo-lhe, com veinrc.ção e
respeito, que resolva a situação dos
proprietários desta localidade, londo

I um fim á situação injusta em que
j vivem, podendo, de uma hora paiaoutra perder as suas propriedades, je' tendo a certeza de que o perderão

logo que termino o contracto que sáo
obrigados, altnms. a assignar

POVO DE BANGU'! - As propriedacies por nn» construídas com tra
balho e sacrifício, qu? constituem to-
do Bangu. neta extensão e popu'a*
ção já podendo ser considerado uma

j cidade, pois nós' cleulamos em ..
I 40.000 habitantes, depois d?: pagar 20 annos tíe aluguel do tenviio

h,A guerra com todos os norrores
que ameaça o mundo no momeni
0 "chanceller" bri.snnico responde em feri
enérgicos ao ministro tío _ xter.on da flilemai
"Foi o Reich, e não a Inglate rra, que tomou á ultima hor a attitudcs de obstrucçã

aíí irmã, em discurso, John Sim on

mos
e os impostos nos serão arrebatadas
«inão pudermos supportar as exigen
cias que nos fizeram pnra continuar-
mos em sua posse. Outros nem tem
direito aquelles 20 annos e podem rer
despejados a qualquer hora.

Continua na

Hitler lamenta os incidentes occomdos com subditos nor te-americanos — O mindas Finanças do Japão acha que os elaboradores do Tra íade de Versailies fo
idealistas de mais
$_#' ' '*
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memorial que cila vae dirigir ao
Chefe do Governo Provisório.
FALA AO "DIÁRIO DA NOITE" UM

NEGOCIANTE LOCAL
O DIÁRIO DA NOITK esteve hoje

em Bangu'.
O negociante Mano:l de Miranda'i Gomes, um dos baluarte.-, do movi- n ..... . , mmento progressista ae Bangu', em ° *; ar,o «a Noite" que, proxi-

palestra com o iioss0 representante1 mi*me»*»c, será composto c impresso
declarou o seguinte: "•» j üv7. suas installações graphxcis defi-

— Bangu' embora tolhido como: '""J.? nW>a*,oc*-' hoje com o aspecto
está pela CÕmpauhia Progresso Li- I !I!z'!.',?_'^ pcr «-Ircumstancas im
dustrial do Brasil, se desenvolve gre:
ças & iniciativa particular

seus leUons

A guerra, cora todos os horro-
ves, é a ameaça que paira sobre o
mundo, no momento.

A Allemanlia não tomaria umn
altitude audaciosa como a quc as
sumiu sem medir as conseqüências
do gesto, sem estar apta a enfren-
lar as conseqüências quc advies-
sem. Aliás, o próprio secretario
financeiro do Ministério da Guerra

! cia Inglaterra, em discurso sobre
| o momento, affirmou, sem receio

de ser contestado, que a Allema-
nha, unanime, se prepara pnra a
guerra, chegando d avançar qnc "a
historia não regista um exemplo
de cntliusiasmo como o que neste
momento experimenta em confim-
cio a nação nllemã cm seus pre-
paralivos para a luta".

A Allemanha (Vspõe de um con-
tine/ente numerosíssimo da aviões
em serviço de transporte de pas-
sagcir&s, de mercadorias c dc rar-l

Seus 5o mil habitantes, clamando
pelos seus direitos, deverão breve uo
cattete onde entregarão ao sr. Getu
lio Vargas um estenso memorial ex ¦
plicando toda t. sua situação de

.-., amarguras
|| Está a frente des-e movimento a" Caixa Beneficente dos Proprietários

do Dictricto Ped-ral, cujo o presi-dente é 0 estimado banguense dr.
Miguel Pedro, que ao povo distribuiu
um manifesto solicitando a sua pre-ciosa adliesão

Este manifesto 6"0' •seguinte: 
"AO POVO DE BANGU1 — Os Dl

rectores da Caixa B:neficente «io-*
Proprietários do Districto Federal,
solicitam o comparecimento de todot:
os habitantes deste logar, que pos-isuam bemfeitorios nos seus terrenos!
No PRÓXIMO DOMINGO OITO DO
COI.RENTE, ás quatorze horas
(DUAS HORAS DA TARDE) á re-
união que promovem na rua Fonseca
NUMERO NOVENTA E QUATRO

Ias, podando adaidal-os de niomen-
io pnra outro em perigosissimos

previstas c para as qicacs não con-J elementos de guerra. As suas uni-«>r:eu, Aguardando a conclusão da; dcal.es navaes, c»mqunnto tpeque-
nas, dentro cias medidas cios trata-mentagem de suas officinas próprias,1vinha sendo fc-iío pela Empreza de

Impressão «c* Propaganda, á rua 13
de Maio 33-35, onde hontem, à noi-
te o operariado se declarou cm gré-ve ainda não solucionada, com fun-
damcilo no aírazo dos salários. O"D.ario da Noite", pontual nos
compromissos com aquella em prezaecoin todos os seus pagamentos em
dia, soffreu as conseeiucneias dc um
facto lamentável para o qual não
concorreu. Felizmente, a intervenção

, rios nossos prezados confrades da.'.'.V
Batalha", que immcdiatamcnte nu- |zeram sua casa á disposição do "Dia-i
rio da Noite", evitou nm; deixasse
de circular. Somos gratíssimos, Igual-
mente, nn nosro illustre cen frade dr.
Cruas M-*íta director de "Vanguar-
da", c oe-e teve srslo idêntico. j

A administração «lo "Diário da
Noi'c" aproveita esfa opportunidade
para declarar que não tem obriga-
çõm a 1'quidar nesta pinça ou cm
outra qualquer do paiz.

dos de após-Grande Guerra, pas-
suem poder offensivo quinloplica-
do an dos grandes eneouraçados c"destroyers" dc l!)l/(. O espirita
dc civismo, o cntliusiasmo que em-
polga, electriza o povo, faz com que
cada soldado allemão, em casn dc
guerra, valha por cinco.. A AUc-
manha, paiz que tem proporciona-
do ao mundo grandes rabecas, está
hoje dominada por .um homem
que, sem ser allemão — e nisso
justamente c que se acha o lati"
significativo dos (actos — possue
intolerância, ienacidde e airojn
desmedidos,

A nsserção do sr. Frick, ministro
da Justiça da Allemanha, de que"ninguém sabe o que nos reserva o
próxima mez" e deixando entrever
a possibilidade dc vir o p"vo alie-

Hindenburg, o actual presidente allemão, durante a Grande Giexpondo ao Kniser e Ludendorf o seu plano de batalha contra E
mão a se erguer cm armas, no caso 

' ministro dos Negócios Estrn
de não ser tratado em pé de igual- pronunciou hontem A noito i
dade com as demais nações, e indi-
cio seguro rio animo que levou a
grande potência europóa a tomar
as abruptas resoluções.

O mundo vive momentos de ap-
prehensão, ante a perspectiva, som-
bria dc nova catastrophe univer-
sal.
COMO O "CHANCELLER" URI-
TANNICO REPLICA AS ACCUSA.

ÇÕES DE VON NEURATH
LONDRES, 18 _ (Havas) — O

Aspectos da- visita de Iio.je do DTARIO DA NOITE, a DaiiRu': 1) á
mn Ferrei*, íi") A estrada Real «le Santa Cruz; o 3o) O negociante
Almeida falando ao DIÁRIO DA NOITE ,

I Bangú, outróra uma colossal cx-
tensão territorial recortada pelas
[azendalas de d. Mariazinha e d"
um cidadão portuguez conhecido
por "Rapadura", deve o sen pi"'-
gresso ao esforço exclusivo da ini-
cioliva particular.

" inicio da nava povoarão data
dn anno de 1000. Parn ali os \pri~
ineiros povoadores se dirigiram at-
ITahidos pelas promessas vanlajo-
sus de i/m f/ri(2)0 de capitalista?
que se tornaram, pelo ipreço dc 120
contas, senhores du enorme faixa
de terra.

V. assim, aos poucos, com o art"
vento rln. installação de um mode-
bir estabelecimento fabril, dc pra-
priedade daquelles mesmos capilu-
iislas, a dcsp°voatla zona tornou-
¦¦" uma dns principaes estações sC-
vidas pela Central do Brasil.

fíangú, aetunlmenlc, c habitado
por -10 mil pessoas, lem o commer-
ne desenvolvido c cm seus saiu-
ierrimos terrenos, 7 mil sitiantes
exploram varias lavouras.

As ruas são bem calçadas, mo-
dernlzadas, c a illuminação não
deixa nnda a desejar nas subúrbios'mais movimentadas da Central.

(Vo emtanto, npeznr desses esfor-
ços todos dc iniciativa particular,
para o desenvolvimento do logar, ii
população, ha muito, se vê prejudi-
enchi pela empresa fabril ali exis-

tente, que a tolhe de uma maneira
as\phyxiante, impedindo-lhe o des-
envolvimento com mais ampla li"
herdade.

Sobre este ruidoso assumpto, que
impelia uma entidade de defesa lo-
cnl a tomar providencias acertadas
c enérgicas, faremos em outras edi-
ções, uma apreciação que merece o
assumpto, publicado tambem, o

O HORTA E A HORTELÃ
JOAO SEM TELHA.

Waller de Gusmão Horta, me-
nino de Vi annos, andava defi-
iilinndo a olhos vistos. Sua ma-
nuie — D. Carmen — não dormia-
só a pausar no abatimento do fi-
lliinho: olheiras de beata virgem,
pescoço fino, cara puxada, lábios
violaceos e o corpo coda dia mais
magro c urqticaclo. Com os seus
cuidados maternos — D, Carmen
— abriu inquérito a respeito das
causas da consumpçõo do seu re-
bento. A principio ella sappoz
que fosse tudo resultado de algu- ¦
ma solitária. Mas, sijndica d'aqui, \
informa d'ali, espreita de lá e fis- \
calisa d'acolá, D. Carmen chegou '
a conclusão de quc a solitária era '

uma companheira. Walter, como ¦
novo Colombo havia descoberto

(Continua na 8" pagina) I

A próxima conferência sobre o caso de Leticia
Ouvindo o senador Luiz Cnno - Entrevistado pelo 

"Diário da Noite", o p!enipotenciario
mostra-se disposto a não exercer aqui a diplomacia de portas cerradasda Colomb

, so a sua prodigiosa transformarão,
demonstrando o índice «lo pro-
gresso econômico, social o politicodesta grande niiç.ão.

Pedimos, a seguir algumas pala-vras sobre a conferência a se rcali*zar no'Rio.
—¦ Logo que cheguem — Informou,os mens companheiros de delegaçãodrs. TMamita Artclcez. ministro dasRelutes Exteriores, que preside adelegação, CuiPemo Valencia s-""i-dor, teremos, então, opportünldadede nos nôr em centacto cem a o')i-"jao puVioa brasileira nor interme-dio de seus jornaes, afim de mie es-st* grande povo fique convenientemente li.formado acerca dos aconteol-mentos e prenositos, que animam o

governo da Colômbia.
Posso, entretanto, antecipar qucelles sao sinceros e firmemente paci-fistas e correspondem aos mie furum

curso, «jue foi irradiado i
para o continente, responde:
termos enérgicos ás aceusat;
centemeiito formuladas cont
pelo sr. von Neurath, uilnlsi
Exterior da Allemanha.

Depois de salientar n gr.«lu situação sir John Siinon
um appello uo povo para q
perca a serenidade e affirm"u situação internacional |neste momento mais ansied
Inglaterra do que em qnalq
riodo dos annos precedentes,
na Gran Bretanha nem nó
nente ha uma só pessoa que
porque.

Foi nesíe espirito que tei
Rlez certo numero de modli
exigidas pela nova situaçiu
de tornai* possível o deseji
eordo. Ora, durante ns n,
ções, foi o Reich, 0 não a li
«¦a, que tomou á ultima lioi
altitude de obstrucçâo just,no decurso das coiiversaçõt
liminares, introduzir no pluno momento em que a meiconferência so preparava para sessão de sabbado".

O ministro, prosej^nlndo,rou no tom «mals categoria
vel" que a queslão quemais susceptível de constlt,
pedra do toque não era a dodo de experiência mas simconcessão de armamentos
«ypos.

"Ora — proseguin _ ..„„«Rmndo a Allemanha resolve
formular claramente as

o min
fim.

mmzmmmmtèmimkwtmw!^
O delegado da Colômbia entre pessoas que o foram buscar ao cães do porto

colombiano, vem tambem o coronel Franco, o ministro daChegou hontem ao Rio pelo "Af-
fonso Penna" o senador colombiano
Luis Carro, picnipoteiiciario da Co-
loinbia á Conferência, que terá legar
nesta capital, para soluccão do con-
flicto de leticia.

Em companhia do illustre jurista

Luís Accvcdo conselheiro militar da
delegação e director geral da Avia»
ção daquelle p:iiz. Compareceram aa
desembarque dos' representantes da
nação amiga, o sr. IRuhem Mello, re-
presentante do chanceller Mello

nm» e correspondem aos que foram exigência,, parece «Te,inspirados, agora e sempre a0 ra.dn-i.d_ , „„ ' " S01"
verno do Brasil cm relação ao ro - ,,"„,.'¦"?• 

cm vcz (1° d'""<ine entendia por "prototviKi
clamava do facto « «.*.. *%

lenlsdo na fronteira argentin
isava o irmão do sr. Getulio Varga
assassinos ut toam se de automóvel, iiolopltufes e cura

âffifsn.-se.'qoe fi cWe da empreitada sinistra foi o inUvIdi. Jsvelino Saldanha
PORTO ALEGRE, 18-* (A. B.)*—'O 'Jornal da Noite" diz estai* esclarecido o lamentável incidente da

«Santo Thomé.
Segundo essa folha, o quese planejava era o assassinio do sr. Benjamin Vargas, irmão do che.'^ do Governo

Provisório.
O autor da emboscada de que foram victimas os moços Ary Vargas e Odcn Sarmanho, foi o indivíduo Joveli-

no Saldanha, criminoso ds mvte neste Estado, cuja extra dicção o Brasil já solicitou.
PORTO ALEGRE, 13 — (A. B.) ~~ Segundo infor.nações colhidas pela Agencia Brasileira, o indivíduo Jo-

velino Saldanha ao saber que o sr. Benjamin Vargas iria a Santo Thomé, na noite de traz-ante-hontem, preparou
um automóvel appaielludo cem forte hclophote e alliciou alguns companheiros armados de cairabina. Ao appro-
ximar-se da margem avgen-i na a embarcação, os assassinos dirigiram a luz do holopí.ote sobre ella, apanhando

;<sm cheip ç ^ç«j^(iu6*8e encontravam ajx, Benjamin Vargas, seu sobrinho Ary Vargas e o cr. Odon Sarmanho.
jente [feridos. Assevera^'.^evÀ/^^B^njãniin Vfkflfas encon-

áp íifestinte «Ltlalqr ff«rav.dadè;^1 '*Ví' ¦••¦- -c-v- a*«n_aassH|

Colômbia e
pessçal da Legaç.io, e varias outras
pessoas dc destaque,

Procuramos, hoje, ouvir no Copa-
cabana Palace Hotel, onde se lios-
peitou o senador Luis Carro.

S. S. attendeu-nos cm maneira
gentil. Interpellado sobre suas im-
pressões, respondeu:

— Fiz uma viagem muito agradável
pela extensa cosia brasileira, deste
Tabatinga até o Rio. Tivemos oppor-
tuniecade de admirar o rápido c ad-!
miravel progresso do suas grandes
capitães,

.lá havia tido oceasião de conhecer
algumas dellas lia annos passados, e
me acho multo agradavelmeiite pre*

,.. . *-••* relação ao conflicto de Leticia.
Concluindo a amistosa palestradisse-ros. ainda:
—• Meu desejo seria que essas com*mimioanões fosscitj realizadas em

praça publica, pois não queremos ia-zer diplomacia de portas cerradas.
Entretanto lego após a che.-ada aoRio dos meus illuifres companherros
de delegarão, com os quaes tive, ape-
nas, um contado de tres dias em
Bogotá, em seguida á minha Itidi-
cação para essa missão, poderei falar
mais demoradamente, e com mullo
gosto ao seu jornal, que considero
uma alia exmcsíâo de intcüectuall-
dade brasileira, Tenho o prazerde informar.lhes que os senho-
res maestro Urtameía Arí-eJav e
de Avia«;ã<. da Columbia c dr Elyseu
senador Guillermo Valencia, deverão

(Continua na 3» pagina)

o seumento substancial. Todos os
tomaram parte nas discussô
nome dos seus paizes, ficara
mo eu, absolutamente convi
de que a altitude adoptada
ma hora pelo governo ai
crenva nm novo motivo do
ções e, com isso, anniquila*
pelo menos conipromettin
mente os esforços quo tin
empresado no decorrer «Jas
versações anteriores",
OR INCIDENTES OCCORI
NA ALLEMANHA COM SUB

NORTE AMERICANOS
BERLIM IS — (Havas)

(Continua n« 3a pe
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DIÁRIO DA NOIT. 18-10-1933

deputado? f inllstai
lapa única reiine

. da! Vagabundos e Mendigos de 14 a 18 anões Is
i-se

•ria fiada... — On ne passe pas... — A gentileza do
ergueiro César vence a bisbilhotice do repórter —
aram tarde... — As deliberações atravez um com-

 municado official 
EPOHTADOS PAULISTAS DA
APA ÚNICA KUUNK.M..S10
ÍAULo, 18 (Meridional) — Es.
marcada, para hontem, ás 21.SU

Unia reu.iláo dos mimiliros da
unlca de B. Paulo na sede do

uto da urdem dos Advogado,-:.
èBsa hora Ifi estivemos mim uílo
tramou ninguém, o fulictiiohario
Btltuto oxpllcou_iios que tinham
eccldo duas pessoas, as quaes
ii promettido voltar dentro «le

horosuor^
ft minutos." Resolvemos espora?.
o d© cinco minutos chega o pri.

n deputado "chapaunlsta": era
I Monteiro do Üarros Filho. tis.m•:í':Sa também iiue ainda não osü.
•'. nlni7m>m iNinin nrts. OüUvlíllUO-

Finalmente,
Constituinte
Appareco o

Mol

-i ninguém, Como no.'
,.Vè também esperar.
Shdidatos paulistas á
aShegandi) dm a um,
.jjyppollto do Rego, seguidi
''jos depois, do sr. Cardoso d-

[fttto.
CONVERSA FIADA...

ijccjiquanto nílo tem Inicio a reunião
tooeres que vão chegando convir.

| j animadamente. Troca impressões
|ffi õ momento político, mas depois
[pilotaram a presença do repórter
;;!.Vtaram_sc mais reservados, Al-
l/.-l dfiil mesmo o alarma;

| Ha jornalistas na casa. Senho_
|fi«Minàrn cautela...
J.íjassiUiipto se desvia, ontãu, para
tfiUmaa eleigOes, Recordam-se opi-
WS dás eleições do 3I de Maio. Fi.

se aspectos curiosos de diverti-
^ÍJ do pleito. Appareco nessa

/ja, quasi ao mesmo tempo, o.s
(Seatidldaton dn, Federação dos
jíitarios: srs, Waldomiro Silvei-
?f .íosç de Alineldf. Camargo, São
ildos com extrema cordialidade
íjgrupo de deputados a esse tem.
lügmentado dos srs. .k.flo Sani_
: Mario Whateley o oulro:<,'jítOCUItAKDO iumoACõEa

Rôrtiàmos vários procerèa politi-
H Todos se mostram reservadlssl.
U Inutilmente procuramos ao me.

rtlsyhdlear sobre, os motivos da_
;:í|]â rounlilo. Ninguém sabia de
¦jcfl;.. Allegani que receberam um

Jté para comparecerem á reunião
.ijiijlia hora e alil estão aguardando
^íyniento do inicio dot» ttabalhüs.
...cigamos, enlilo, se nos seria Pei'.''•¦'»0 o ingresso no recinto, quan.

ri-psaeni Iniciados os trabalhou,
B Ah, isto ê eom o dr. Alcântara.

' ifiJhte elle e quo podo resolver —
;; jihdeu.

ÍMdf, Alcântara Machado estava,
Wstanto, tardando. Nove horas «

¦I',- de apparecer. Commenta-se com
¦Ú humor a traadlClonal falta de

"IJÍalIdade de nossa gente.
OS FINS DA RRUNIÃO

íalmcnte, às 21 horas e 15 ml.
apparfioe o professor Alcanla.

achado, N&o vem s6. Acompa.
> b ar. Abelardo Vergueiro C-*.

Bpiílgimonos liumediatatnehto pa-
j dlrector da Faculdade de Dl.

sito para assis.
-i reunião. E' o sr, Alcântara que

<j íéuponde vivamente:
I sinto multo, mas f. Inteiramente
sei vel.

,. [dliiios-Uic, então, a. titulo do
i',4ens.açito que ao menos nos for.

Imprensa nn.o pôde comparecer, ilin-
nos, sorrindo o sr, Vergueiro César.

OS RETAliDATAlilOS
São viulo o num horas e melu e

aluda faltam vários deputados, Mi.
initoí- dnpols nphureoem os sra Hi>.
berto slmoeiiseti o Ruhülpho IJlnd,
representantes de classes lin Cdiuitli
tulnte, O ombalxaUor Macedo Soavi-d
nimbem comparece logo após. Ii'u'.
tam poucos deputados, mas e pician
esperar, A dro. CnHota Pereira (ie
Queiroz íMipureeeu lambem, iloscill-
liaudo-se por estai- atracada,

Faliam somente os srs. Ulpluno de
Souza, Jorge American., e Azàvwlü
Marques. ]¦: c.uno atfi um quarto pa-
t'a as vlnt'! e duas limas nã-i li|)pil-
recossem, fui resolvido iIiiivko Inicio
•108 trabalhos mesmo sem a preseliçil
desses proceros, K o sr, Afoolanlo
Verguelrn César, gonlllliionle. elilAo
Mede para. que nos retiremos! 0.. re_
cinto. A reunião Ia ter InK-i le
accôriio com o que fora combliiiiilo
não se poderia divulgar o que n-lla
fosse discutido,

í**f CO'D,UX1CA.DO
Sollcltaill-nos divulgai':
"Km reunião dos candidatos tln

i chapo unicil, o presentes deputados
paulistas da reinesenlai.-ão dn cliaisi-
foi deliberado, entre outron nssum.
Pios dc economia interna da ban.
cada:

ai manifestar um vote de profunilo
pesar pelo falleclmento do dr. Ulsie-
vam de I.er.emlo, presidenta da Diga
lüleltornl flathollen o represeiilant'.'
desta na 'Commlssão dos cinco";

bi considerar em pleno vigor oa
•Míderes da "Comhlissfld dos Cinco",
.nciirrngutln de e/iordonnr as correntes
que apoiaram n chapa unlca;

d organizar uma eonniiisRfíò ile
Juristas e oulra oo.onofnlcin e flntill.
celra para funcclona rem como órgão
da bancada."

0 que é preciso fazer — Appello ao patriotismo do Chefe do Governo Provisório e
ao sentimento dê beneficência do nosso povo

:&
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6 garfos de metal alpaca, G
colheres idem para «opa e v
facas de aço superior na CA-
SA AMERICA E JAPÃO,

Ouvidor, 56.

O Juiz ile Menores em visita «i Ca
um grupo de pe

A nien(lieiilude 6 uniu consc i
qiiencia do ptiupurisiiin» c nm as-'
pcclo da pobreza poriiiiiiieiilc e |
(íeiieraliziitlii, dn tuisci-in c da fu-

sa Mnternnl Mello Muitos, veudn.
qttenos internados naquella Ihn

ria das classes monos favorecidas
da fortuna. A falta tle recursos
pnra stipprit* ns necessidades mnisl
clcinenlni-ns dn vidn. n (lesocf.iijiti4

mi'. A tuuilAnçn solirevindo na;vfl0 pop fa]líl (,p u.nbn]h0i {1,,vi(in
vida oconoililtín, cujo phenomono | a CI.jse industrial e ao excesso dc

iralinllindorcs levam os filhos descapital é o que si) tem chamado
iiuhislrinlisnw, cni-íictcriziuio |)filo
tlescnvolviinento tln firaiule indus
Iria á cusln dn petjiicna industria
ti dn dotíieslica, n iiivttsão das chis-
sos Inboriosüs t; da população ru-
ral parn :is srniules cidades, cau-
síinilo :t supor população destas,
dnlLTtniiiiirnm gcnndns (fiffi.ctiiiiin
dos tln vidn n conscqtioiite niise

Mais um assalto na Ju-
nsdição do 14.° districto
Uma joalheria visitada pelos ladrões

-á rua Senador Euzebio

3.

1pIim,

jis« algumas informações sobr,. o
se ia tratar na reuniíto.

í Isto aqui 6 mais um motivo de
bxhnarjíio entro todos os dopu.
i. da frente, única. Ainda não nos
imos, de inanslra que se tornou
enlente trocarmos algumas idfias
\ os trabalhos que iremos desen«
Jr na Constituinte.
Jsf. Vergueiro César apoia as pa..
ir do er. Alcântara Machado.
ira.se, igualmente, reservado,

> baldados os nossos esforgos pa.
'i-ancar qualquer palavra do pre.
té da Acção Nacional.

A nossa reunião e secreta o a

iit-..-
WMÊÊklua B2III
ii

ii Barbosa da Silva
Atropelado, pela manhã,
ite official do Exercito

deixar á sua residência, pela
h, foi colhido por um auto-e.a.

jjló O coronel reformado do F.ter

l^ranco, de 63 annos de idade, ca.
|| rõsldenU á rua. Arthur Mono-*23. 

O atropelamento se vorifl.
Shà. esquina daquella rua com a
|âó Francisco Xavier,

i/í^coronel Barbosa da Silva rece-
lOntusBes na orelha direita e na
á tendo recebido socccirros d.i.

raatênUla Publica.
if m victima . ê pai do nosso compa.
jf'|L. de Imprensa dr. Roberto Bar-
f ||da Silva.

Oèommissarlo Bastos, do 15» dis.
mm áptirou quo o auto-transporlo
ii «.'I.

»

^elador tem o 396,

Um DA NOITE
; Propriedade de

8. *. DI*niO DA NOITE
l*re<*oa das aaslgneturae

DUA8 EUIÇõES:
ftnno,  BB800O
Semestre  30S000
Trimestre  155C00

UMA EDIÇÃO:
,nno '.. .. 35S000
amestre  18S000

Trimestre  OSOOO
IDACC/IO. ADMINI8TRA0AO, PU-

! «LICIDADB « OFFICINAS:
| RUA 13 DEI MAIO, 33 e 3S

TELEPHONES:
Dlrector-Presldente — 2-8376

Dlrooçüo — 2-7966
Seoretarlo — 2-8004

Publicidade — 2-8761
ledaeçüo — 2-8408 — 2-I1Q03

• officlal.
PRESIDENTE!

lozimo Barroir, do Amaral
> DintCTOlfESl

Cumplido de SanfAnna e Marte
Soares da Magalhftee*—i***

O estabelecim
A jurisdicbão do 14," districto no-

licial vem tendo ultimamente, a pra-
ferencla cios gatunos, Rara é a noi-
te em cnu nfio se verilica um assa)-
to. ouaiiido náo são dois ou mais I

De setembro para ca registraram-
ss mais de v.V.te casos do roubos c-
furtos sendo que, somente nos dias
do mez corrente, nmis de 10 !

A que se deve essa preferencia des
amigos do alheio 'í Deficiência do
policiamento ? Numero redu-jido de
investigadores para um districto tão
visado pelos meliantes ?

Nâo nos cabe solicitar depois, si-
não providencias energ.cas ao d;;le-
gado Afranio Palhares. no sentido
de ser posto nm íreio á sanha dos
\ry.* ç-wiuirn*atjfr-">i .ísZiS^wc . hifMBv.u«jta•.•:f!»rrn; '.OJiijrjj

Tintura EUNÍCE
AiNALYSADA 1'EL'd D. N. S. I'

DESESPERO TRÍíCI)

«nio assaltado
assaltantes, para a tranquillidade de
sitie; jurisdieciòhadòs,

Bsta madrugada foi assaltada a"Joalheria Ayparecida", de próprio-
dade do s, Ernesto Evangelista, st-
fcuada. á rua Senador Buzebio n, 74.

Peiiítraisdo no estabelecimento,
per meio ds arrombamento, os la-
tírões revolveram os vitrines e bal-
CÕ2P. roubando 25 nmieis de prata,
3S alilahças folheadas á ouro, 57 bo-
tôos ÍOlhKadíjs o dois aniiülíi de fan-
t.p.sla, tudo avaliado em 464S0OO, pre-
ço do custo.

O facto foi levado ao conbcclméri-
to da policia, qüe vae providenciar
para a descoberta dos ladrões,

'-VVjK,j*a*.a'"iiJt *.jiiíia*»-i;.j.iPk...'í"yí4í 
V .Ji .; X W+W

INPAÍ.LíVIÍL PA11A
OS CVÜBLbOS G A UAIlliA

A' VIÍIVUA
RM TOPAS AS PKKPU.
MARIAS E DilOQAHlAS

nexiz. .Asci-r ¦:-^rwn'X7TTrt'n?ff'*'r*.T£*r'~'- ¦*x:>*f.

A mulher tomou "Baratol",
e está a morrer no H. P. S.
Pouco antes do meio dln, tentou

Sulcidar.se, ingerindo "Barato!" o so
encontra agora, em estado grave, no
Hospital de Prompto Soccorro Ma- i viagem para 0 Rio de Janeiro,

Para a Conferência do
Rio de Janeiro

EMBARCOU PARA O RIO O ADD1-
DO .MILITA1! A' DISDEGAÇ-VO
1'ERUANA
SANTOS, IS (Meridional) _ \

bordo dn "EuSiern Prliicê" estft d*

ria, Francisca dos Santos, parda aflL
loira, brasileira, com 2(1 annos do ida-
de, moradora, fl, rua ferreira Viannii
n, BO.

Ignora-se os motivos que levaram
a tresloucada, mulher a este gosto do
desespero.

Prisão de vários
c($demp.afe

A policia offeeluou n prisão dos
seguintes indivíduos:

Carlos Irccn, proiuincínilo polo
Jtiiz dn 15 Vara i"oi]onil; ,losó liou.
ricitio dc Aguiar ou José SnnfAn.
na, coiidoiiiiiailo pelo juiz tln :V
Prctorin Gfiininnl; Scbnstlão José
Oliveira, condemnãdo pela 7" Pio.
toriu Criminal; Manoel Murcjttüs
íilmeirn contloinnaclo pelo Juiz dn
3° Vara Criminal e Oswnldo dn
Silveira Ferreirn, conclòinnado pe.lo.Jn.'"'-"!/. J^enorcs.j . • r , ,,V-4^ÍV i

O CO.
ronel Ricardl IJona, addido milhar ã
dolegaiião ))lenlpolenelnrla. du Peru',
Junto ,1 collféfenclíi quo sobre o caso
de Letlcla será realizada na Capital
Federal.

O coronel Uoiia foi chefe da com.
rnlssfln de llmltér, entro a Coluínbia c
O seu paiz,

ferie pda
locomotiva 281

0 operário da E. do F. Onfml
do RrasU, Anloiiin dn Oliveira, tra-
luillinva dsla madrtigadii no leito
dn fislrada, entre as rnhines A e
nova quando foi colhido pola lo-
lomniiva 201, do t.reín S. S. 50.
Anlonio snífrou esmagâmoiifo do
pú osquerdn c ferimentos genera.
lisados, Lendo sldõ medicado peln
Assistência o internado no Hospital
de Proni*olo Soccorro-

O commissario Djalma Braga, do
IX clisti}'ict;o,.r.egis}.pu„ o facto•
mW: ?%&* ^iéw íte.: 

'¦:-. ¦

sns fnniillíis misonivois ú vndia-
gem, inendicidade. proslituição c
rlininalitlnde.

15 essn situação ó itiígrnvnrl.n pe-j
lo phenomeno verificado, de cjue;
nos lítres pobres n iiupcinüdadc é
mais precoce e n natalidade mais !
nliinidítiile, o que iiuiímciilii nelles
u situação de inferioridade parn |
n Iticia peln vidn e ;i conveniente
nttenção ns necessidndes physicas
e mornos dos filhos. Os cffoitos
dn pobreza são niniores no lnr nu-
moroso. A vivenda pobre e insa-
(libro, principalmente n habitação
cíollcctiva, vem completar n iniiiin
desses infelizes. A i.iniiiornlidndo.
o vicio, o.s excessos sexuaes. n om-
briagtlez, a crâptiln são nnins ve-
zos causa 6 outras vozes fesilllntlo
de.s.sit forma indo con! o da vida
eomintiiil.

E' isso o quo ensinam sociolo-
gos e écoiiomisias, cujas opiniões
não fazemos nmis que repetir.

A delinqüência, o vicio, n mi-
seria dessas infelizes croniurns
não procedem tmito de aberra-
ções e dcfteneriições indiviiltines
ocnii do abeffilções e degenera-
çòes sociaes. Póde-sc dizer que a
sociedade t. para com elles mais
culpada do quo elles o são paracom a sociedade. Suns fnllns, tia
maioria das cpincs elles sâo antes
ns victimas do quo os autores ros- !

rc ern torno tio illustre ntagltíttittlo
liluiçfio

Ivisos jovens soros, ainda inooni-
plciiiiuclilo [oriijndos,
nulos t|iio conscieiiles. amornes
lintes quo iininornos, lòin licçossl-
dado de serem irntudos por iiic-
Iltodos espccLii.çs o por ospocinlis-
Ins, oiiiiio iicoriadniiioiito opinam
nlialisndos esçriplorcs.

Do necordo com essns iloulrinns
do direito fiiqdci'rto o (*odlgq,(ios
Menores não considera oontrnvcn-
!,-ãci ;i v,'(ili:i'.'cin. ou :i iiioudicldiido
dos menores de 11 u 18 nnnos,
mas npenns uma forma do abando
no, material ou moral, con formo
ns cniisas, o iloloriniiia que ellçs
sejam internados om escola do
preservação o slibníetlidos a inu
rcgiinen educativo disciplinar.

Ki)tre as questões sociaes, que
erguem diante de nós ameaça-

com

0 PRESIDENTE DA
ARGENTINA REGRES-

SA A BUENOS AIRES
A recepção ofíerecida a

sociedade de Montevidéo, a
bofdo do "Moreno"

BUENOS AIRES, 18 (H.) — O
jornal "La Razon". publica uma
ant.r.ívista ob.ida em Montevidéo
couro sr. -Síravedra L-amas em (pxs o
mineiro, das Relaçties Exteriores dt"*
cima textualmente:"A nossa visita a -Montevidéo- é o
compíeiriento ,'dn, tjüe" fiz.mos ao j f^^X^lm TÀ11'" ; ,r"
Brasil. Esperamos concluir com o I Posit?'.. «*"«' cm ÇOincidenc

DE ACCORDO COM
0 ARTIGO 114...
A Buppressão d0 feriado

A Kepuoiica celebrava, o suenut-1
Tiradentes foi um acto u," JJS,1J'-à memória cie tantos outros i-» ^
tas que antt-s e cleiioi.'; d.ile ,"a""'
ram' com a vida 0 arrojo ül. ^J"'*'nhos clc liberdade, o grito <|V 

^h'
tiu, em 1710 do Senauo dè n,1''"'
não ecoou impunemente na mtmdade 'obscura dos usuiiaiiiano»
colônia, e, os appelias inúteis aor"tibulo só não marcaram o pontonal da blographla de ttmias vic!"mas porque a posteridade .,¦ .•'.,c'»r;:'
gon- dc completal-n-s, glorjiicaUH0,
com a sua veneraçfto u bm couh.
mal a epopéa que os nortistas vt
puzeram com .exemplo; adinlravíj
;ie heroísmo c do renuncia, e citos nomes que deveriam
dos muito poucos s
dignos de admiração o d
dade

mui.
guaroa.'' ' -'"' con-,,
-ariaii.nos mármores e broii/.f.s «,.

fora isto e o projecto em mnrohi 3,
um monumento ao alferes Xavier»,
ria modificado para assulnir proonv'
ções mnis amplas de equidade hiato"rica e de redoiiheclmento cívico »
Prefeitura, que. hoje mesmo, rsoivcti auxiliar com trezentos contos dèréis o ¦• financiamento dessa liomena»

deve, pois, recuar do

so
doras o coniniovedorns, a prótec
ção desses menores é íimii das
mais consideráveis, das mais pai-
pilnnies. ó um problema de ma-
\inio intore.ssi nacional. Essa obra
fàn nobre o lão grande não ó fa-
cullaiiva, mns obrigulorin, pnra n
ilepublien; o o governo ncitinl fa-
Ibarin n uni dos sons f.ns capitães-
so não n inclnif no sou progrnin-
ma.

Com n compjicação da vida con
Icmpornnon n proporção de mu-
i.oros nbnndonndos cresceu subi-
hmenlo. o com isso augnienlou
logo a vndingoiii. a iiinntiicida.tfe o
n prasliluição juvenis; o du cor-
''"ÜVAq.C.Ti^ryo.r.sno da infância e
ndolescencin resultou nvutmr so
coiisidonivoliiienlo u delinqtipncín
iuvenil, n criminnlidnde precoce,
lini favor desses menores o Esta-

Uruguay diversos tratados análogos
aos qiic celebramos no Rio de Ja-
neiro,"O grupo ja famoso do A. B. O.
— aocresesntou o ehanceller arg.n-
tino — deve ser completado com o
Urtfguay e isso porque os problemas
resnemicos da aetualldade exigtm
-.ima acçfii coryt;i ta".-

O sr aiavedra Lamas aliudiu,!insiiiioiosj rnt&a ao conf]ioto do Chaco e aj
propósito obsovvou:"Ha um anno cooperarno? em prol
da solução da pendência, mos o pro- i
blcma é difficil visto como os cem-
hal.entes não querem entrar em ac-
corclo".

A ítleCEPÇAO A BORDO DO
"MORENO"

MONTEVIDÉO. 18 (H.) — O pre-
; dento Ju.4o, recebeu uma. recepção

de fle.»PCidida a bordo 'do "Moreno",
ã qual c/inipai-ic-raiii o presidente
C.H'.*.rlel r rie o esposei, o, membros
cio corpo diolomatico e autoridades.

A 1'AKTÍDA TARA BUENOS
AIRES

, MONTEVIDÉO, 18 (H.) - O/cOu-
rnçado argentino "Moreno", a cujo
bordo viaja o presidente Af*Ustin

enrpou com destino a BuenosJusto,
Aii"s.

em ?erms o
Mi k Vara Crimina!

de Nictheroy

ponsaveis, correm principaimen- ('°« a ',cin da conservação da oi1-
te por conta das influencias do 

"'""'
meio social, da negligencia dos
pães, tutores ou guardas, da falta
de vigilância destes, dos maus
exemplos, quo lhes dão. Porisso
fi infracção da lei ponnl comnielti-
dfl por esses pequenos vagabtuí-
dos e mendigos não ó o aefo de
uni delinqüente n punir; é a ma-
nifestnção de um pendor a refor.
mar, de umn fraqueza a reerguer
de uma ignorância moral a cscla
recer, de um caracter ;1 emendar
para o bem. a dirigir no caminho
do dever.

dom social o por solidariedade
luihinna, lem que intervir com ns
medidas correclivns e provonlí-vns, tendentes n proteger c a rogo-
norar esses menores, futuros ci-
diidãos nctlvõsTéoni direito u iu-
fcrvireiii nn vida politica da na-
ção.

0 chefe do Governo 1

O sr. -Affonso Rozendo cia Silva.
Juiz da. Vara Criminal de Nictheroy,
requbreu 60 dins de férias, a contar,.
de 1 do novembro próximo, dsveiido ^alguns 

ht
:. 30 do corrente passar o exercido' ;,-"l,l/"" " f"":
ao dr. Jacintho Lopes Martins. •'(-.=-
pentivo supp^nto. uma vez que o

¦ drsombai'gadoi'«'ix-é.''.clente do rPi-i-
tniiiul da Rrlação-do Eslado do Rio
já ooncedeu- ixinTilssão iwra as férias
pedidas, '

opinião comno'Jco, pelo menos cm tf,
gual de acatamento á ]ei Orgânica
do Dlstricto, cujo artigo 114 ved*oxpresiamônte a abertura de credito
em tal sentido O monum uto que •¦
erguesse com esse dinheiro seria aimesmo tempo ura attestudo dc par.cia!idade e um desacato ao. prínci'.
pias oscriptos. o. Se a revolução s«fizesse autora de uma e outra coisa'tudo estaria realmente porei ido
A VERGONHA QUE

NOS DEPRIME
Não attribuimos Importância fórj

do mundo sportivo ás oontendas nai
quaes sempre devo haver uni vonce-
dor e. ura vencido, para que tenham

j Interesse. O derrotado ur.o perde ;>''honra se o corhpilto dos scores lhe
foi d-.sfavoravel, o o Iriumpho qu»hoje lho fogo poderá bafeja! o amai
nha, Appellnr para a violência e In.

: terromper á mão armada o transcúr-
| so das pelejas, como ainda no ultl-

mo domingo aconteceu num dos nós-
sos campos, é estúpido, é subalterno,

j é um triste symj.tnnia de Inferlortda
de mental e de gravo;, deficier.cías tlç
cultura, Si a equipe da nossa prefe-
rencln foi dominada pelos adversarlm
náo temos que ficar exaltados ou
consternados, nem soluçar de .íniar-
gura e perder 0 somno. Á pratica do?
sports deveria ser inaocescivel nos in-
divldtios qu? tudo tranformam om ri-
Validados pessoaes o chegam nos extre
mos de ostentar bacamartes engatilha
dos e fazer disparos "uando ns neon
teoimentos não se desonro' a ni íi sus
vontade. Poi 0 que se verificou ainda
no ultimo domingo no stadium do
Aniericn! E' preci-o coniiireliendei
que a dignidade nacional não ciepen-
cio do-i mafcches de football, como pcn

eróes do granuniulo, tão
audazes n desenvoltos n. :> oceisictv
impróprias, e tão .orsea vidos o ms-
díosos nas horas cie corrupção ixili-
tica o nos momento-; cm o reciamand.)
a intervenção dos bravos nem um
isto !h's orraucanv-gestos cie enertla
viril, A policia eleve ser imnlacavrí
cfcm essa - espécie de-desordeiros

Furtos apprehenlíijs
pela policia

• Pelos investigadores dns iloloi'
u.i iiiiMii.nMiai v. un.'hiMiiii i irin. 1*4*1 1

iconcin. todos os amigos da cri-! r.,as d.slriotaos fornni nppHien..
,i,çn, concorrerão nn medida de I '^ 

f 
«llin,(,s "r,0íi: .,,,,„„.; f,.. „ ....... ,». -  Ob.ie.clos no valor de .miii.-iiii

le realizada, se ngora decretasse
asiuedidns indispensáveis liara
resolver-o proiileina dn vndiagem
o inondicidnde da infância e ado.
losceiiciii.

í' o povo 
"iliíâfíí" cidade com n

sim iradicionnl o inesgotável berie
r
n

ovi- suns forças para a solução desse
sorio coinplefnrln rom uni nelo problema do importância vital parnlutinnnitnrio, patriótico, nobre o n sociedade. NSo lin parn os pnrde grande nlcuncc social o seu lou- liculares como pnra o Esfado c)e-vnvol appello de prolècçâo á cri- j tlienção mais fecunda, desr^za
nnçn concretisado nn reunião-dai mnis produelivn. peva bom du po-Conferência Nacional ultinininon- vo e gloria dn Palris,. i
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Forcas

combate a r-raqueza,
e oEMtiOé Méslaiirà as

e estimula aEnenfiarEo

furtados a Manoel Menezes. :i nu
Visconde Carnvellns n. 111!: rou.
pas no valor dn 280$000. lurlndiii
a Accaclo Ribeii-o. :i rua da 1'ass».
gem n, 131; dinheiro nn iiiipr.rlní..
cin de 1005000, flirtndo n \. Vimi.
nn o Silvn. ú rua S. João N'itilish
n. 14: jóias no valor dr ãWM.
furtadas a José Vieira dn lliiiilui,
â rúa Cnofano dn Silva n, lí-i: tnrr.
cndorlns no valor de 73*. furlnd«
a Alberto José Cníimrn. « nu Tre.
ze n. 17 o um relógio nn taiordo
1209000, furtado a Anlonio M.wl
do Vale. á avenida Lauro Mullcr
n. 13.

ÍSpÓ C1FE OE
- POLICIA

Designação, transferer.ca e
exoneração de funccionarios

. O .chefe do policia assignc.ti, lio.
je. os seguintes actos:

Designando o investigador -li' I1
classe Agenor de Mello'Mogo Agm,
nara oxorcer em coniinls.sã
funeções de comissário do 1
trielo Policial.

_ Excluindo do quadro dos
cionni-ios desta Repnrtiçno o
c\n civil de 1" clnssn .liam
Castrei Toixeirn, visto haver
cido no dia 1!) do mez (indo,

Transferido o pommiss.irin rm
oommissão, José Esteves. do S' Pa-
rn o 10" Districto Policial.

Exonerando a podido Miguel N»-
nes Ferreira, eomninndanl i-"
Guarda do Vigilantes XocliirnO'
do 2" Districto Policial.

o ^
Dis.

funr.
gnnr.

,cl ile
fallc

Rem©di0.Am Fracas, éop Bebei-s,

.r7 ''''''l.,^,..-'.^-'-..\'y''T^^zy^ ¦¦v,.-'V'-'-1||"|^)| |
BMm tlMl WIlBl BM' 1 sW j. ¦ ;t&miaw^^"1

Proteccão á infância
O INSTITUTO DF, MAGE' INAÜGF*
ROU MAIS TRES NOVAS SECÇOK*

MAOE', (Estado do Rio), lí iVf
correspondente do DIÁRIO DA NOI-
TE) — No dia 12 cio Outubro, com*
memorando o dia da criançn. i'«IC
instituto inauinirou-so com ioda *
solennidado o com uma coucurrencü
e animação desconhecidas nesta cl"
dado, o parciue infantil Prnfc.iW"Alda Bernardes Tavares", á cr»*:Ilfl"Moncorvo Pilho" e o Disppns^10"Dr. Isaac Vernsfc" ciüe tem sido o
realizador incansável do Institutoa!
protecçáo á Infância do Magé.

Ao acto da inauguração, no <!li,'
foram pronunoiados diversos f'is(")r
sas. estiveram presentes todas as ,"'
toridades locaos, o dr Moncorvo F>"
lho, director do Instituto con-fen''1"'
do Rio do Janeiro do oun! á .-s;-1»""'
suocursal, multas pçssôas gradas 

"
grande tna'sa de novo.

Aos prosou les unos o neto ?olr'1!.'
da.

i'.Iri

cçap do

p^má^ím***'^ £gi

oa liinugurae.i-.o foi peln- direcçt
instituto %t'orrcida lauta jnesli fdoces iPls crioncfts brinquedos p %Ias em quantidade, Durante toda »
•festi. fe» se ouvi» a banda de m"5*
ca lo"»'1
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Graves irregularidades
praticadas por um

escrevente
O delegado Paiva Lacerda
levou o facto ao conheci*
mento do Chefe de Policia
Na-manha de hoje, o Dr* Gil.

berto de Paiva Lacerda, delegado
do 20.* districto policia! compare-

guerra com todos cs
horrores que ameaça o
mundo no momento!

Conclusão da 1." pagina
•v-ibahiidor «Io» Estudos Unidos st.
Wtlllnni Dodds, coi-rereiirlo-- com
o chanceller AtlàU Hitlcr sobre n
sltuaç/io l>o'-**c*» cl-*< Bcral e -sobre
o rano doa mAcw tratos soffridos
yíir buIkIRos norte americanos, nn
Allcmanha. O chanceller munifef,*
fou-se pcairoso com os tncldi-otes
oroorrldos c affirmon quc os culpa.
doa «criam ncvei-amen'e punidos.

O sr. Dodds, segundo informarão \ ceu af, gabinete do capitão chefe
nntorlwidn, teve da entrevista romi de policia, onde so deu conheci.
o chefe do governo a impreseno de' mento haver suspenso por 15 diria.
q0e <t Hoich se esforçara seria-1 o escrevente Cid de Abreu Lima.
meiitõ pura manter-se cm contado! historiando ao mesmo tempo ás
com « resto úo mundo, o sr. Hi- j irregularidades praticadas pelo

mesmo funecionario do modo se.
guinte:— Sempre que interrogava um
aceusado, o escrevente Cid verbe-
rava-!he o procedimento em ter.
mos aggressivos, e, por fim fazia
surtir an indiciado que a sua si-
luaeão éra muito grave no pro.
cesso,.de modo a provocar do mes-
mo uma "explicação'"... Entre o-1
últimos presos que passaram pelp
delegacia estava o de nome Manoel
Alves de Freitas, mais conhccic
pelo vulgo de "Palhaço" e o q:|

0 Horta e a Hortelã II Cf, ,. , . _sso ns iofeiveotoria mineira
Conclusão da 1." paglnt ».w»«w•»••»¦ -¦¦«»«#>¦*¦

a America... dos Santos, "femme A escolha do sr. Virgi.io de Mello Franco e sua significa-
ÍÍ3SSSC; trLZZVet Ção - Uma candidatura que se impõe - A inteireza de

caracter do joven politieo montanhez
S. PAULO, 18 (Agencia Alcri- , efficiencia e bravura na campa-

dional) — Em sua edição dc

tler renovou, aliás, ao embaixador
norte mnerícnno a nfflrmnttva de
qoò deneja fh-memente a paa,

0 MINISTRO DAS FINANÇAS DO
J U'Ao MANIFESTA-SE SOBRE
0 TRATADO DE VERSAILLES

TOKIO, 18. (Havas) — O mi
nistro das Finanças, sr. Takahaslii
declarou, cm entrevista á impven-
iia, que, de um modo geral, a de-
cisão tornada pela Allcmanha no
tocante á Sociedade das Nações e
i Conferência do Desarmamento f,e
ria, a seu ver, provavelmente, re-
jieVtissões desfavoráveis ao Japão,
A. causa do mal ora assipmalado pa
rficia-llio remontar á Conferência
o\(. Versalhes, cujos noí-íuciadorfi.*.
a,i tumnr as suas decisões, se ha-
vinm mostrado demasiado ideal if*
io um vez de olhar para mais lon-
go no futuro.'' 

0 ministro alludiu cm seguida .1
baixa d03 empréstimos nacionaes
causada pelos boatos espalhados
no.? Estados Unidos e noutros pai-
zns quanto á imminencia de uma
guerra russo-japoneza e declarou
que preferia esperar que taes boa
tos fossem "naturalmente desmeu
tidos pelos factos".

de. E, para ella, abriu-se um novo
mundo. Ò menino, em vez de tr
ao collegio, passava os dias intei-
ros na casa da "professora". Des-
coberto o passara qne estava dan-
do na sua horta — nn saude de
Waiter Horta — a mãe afflicta,
tomou o bonde e foi até a Ame-
rica.

A sra. nâo tem vergonha?
Vergonha de que?Meu filho é uma creqgça.
Com dez creanças coüjo seu

filho povôase um deserto?
Vou dar queixa a policia...

Isso é um crime...
6'e isso fôr crime, viva o cri-

me! E se houver escândalo mato
o Waller.

E as cottsas estão nesse pé. So-
bre a cabeça do infante, que es-
lava morrendo aos poucos, de um
modo tão invejável, paira, agora,
a ameaça ds uma morte violenta.
Se eu pudesse ser ouvido pelas
partes litigantes pediria á D. Car-
men que se desinteressasse da
questão. D, America está educan-
do o seu filho gratuitamente. O
perigo è que ella venha a cançar
devido a sobrecarga de 21 annos

ho*
ic o "Diário de S. Paulo" publi-
cou com grande destaque a sc-
guinte nola:"Considera-se definiu vãmente
assentada, nos meios politicos, a
nomeação do sr. Virgílio de »' ío
Franco para a interventoria mi-
iieira.

Para a escolha do seu nome,
concorreram motivos relevantes,
que pesaram a seu favor no exa-
me da situação mineira.

Realmente, entre v3llios e mo-
.-os, poucos polifcos mo.itanhe.

es poderão osfentar o acervo de

era aceusado pelo crime dc rapto sobre a moci({ade do pequeno. Sede .uma menor.. _n_ _ j.j.._ i  .._' ' _ j,_

fcS DECLARAÇÕES DO CHEFE íxj
GOVERNO DA FRANÇA

ROMA, 18. (Havas) — Os jor-
fines publicaram em edições espe
uno?, o discurso proferido na Ca-
mara Franceza pelo sr. Daladier.
A publicação-foi feita seni com-
mentorios, mas os titulos chamam
atfcnçiio para o appello t» calma
t',*ji.o' pelo chefe do governo da
frança c ussignalarn que o ponto
de vista italiano constituo actual-
mente o fado:- principal. Os Jor-
naes da noite registraram i-oin sa*
lisfação a vol Ia á serenidade da
atmospbera franceza.

A ATTITUDE DA INGLATERRA

LONDRES, 18. (Havas) — A im-
pressão cie que a attitude da In-
glaterra deante dos aconleoimcii-
tos dc Genebra era de mera espo-
ctativa confirmou-se depois Ida?
•recentes' conferências do sr. Mac
Donald com os seus collegas de ga-
biriele e sobretudo depois da Iró-
or; de vistas que o primeiro rmV
nistro teve hontem á tarde com o
Secretario de Estado dos Negócios
Estrangeiros, Sir John Simon, tro-
ca (ie vistas a que assistiu o Lord
Presidente do Conselho, sr. Bald-
win.

Jíos meios bem informados tem-
ae como cerío <j*J6 ainda b
gabinete ratif.oaia por unanimida-
de a política seguida em Genebra
V/ú',- Sir John Simon.
•SOBRE RECLAMAÇÕES TERRI-
ÍORIAES. O MINISTRO DA PRO-

PAGANDA DIZ QUE A
ALLEMANHA SE CONTENTARIA

COM A DEVOLUÇÃO DO SARRE,
EMBORA NAO CONSIDERE

COUSA DEFINITIVA O "CORRE-
DOR POLONEZ"

BERLIM, 18 (A. B.) — Depois
ela entrevista que o barão von
Ncurath, ministro das Relações
Exteriores, concedeu aos repre
sentantès da imprensa estranRcl-
ra aqui acreditados, o correspon-
lente do "Daily MaU*» de Londres
conseguiu importantes declarações
do ministro Goebbels.

Interrogado si a Allemanha,
agora Ijvrc da Liga das Nações,
pretendia armar-se. o ministro da
Propaganda respondeu:

Não, a Allemanha não pre*
Jende armar-se. A Allemanha quor
cumprir as cláusulas dos tratados,
mais exige epie os demais paizes «i-
íiiatarios também o façam.

Como concilia o chancelar
Hitler suas expressões do ultimo
discurso Irradiado para o mundo
inteiro a propósito das relaçõe3
com a França, com o que <*scre-
-eu no seu livro "Meu Combate"*
e em outras circumsfancias?

A offerta, pelo er. Hitlcr a
França, da amizade dos allemães
prova maia uma vez a capacidade dc
evolução dos nacionaes-socialistas.
Para quem conhece nosso longo
passado de luetas — e é o mundo
nitçiro que o conhece — está clara
essa mudança de attitude com re
lacão a França. Si a.Allemanha rc*
ceber, dc volta, seu território do
Sarre. não haverá de sua parte
nenhuma outra reclamação lerrilo*
•Ma! que possa tr.izer aborrecimen-
ios aos franceses.

Essas disposições e-det*rr,
ísrnbem, de parte da Allemanha,
com relação ã Polônia? j

Nós nâo podemos, por cotio, '
considerar o Vistulo c o "corredor'
polonqz" eomo uma causa definiti-
va. Mas, em todo caso. não consi-
'icamos esse caso uma causa de
«uerra. Pderemos obter modifica*
Ções pelos meios diplomáticos.
Afora, isso poderia parcccr-lhcimpossível. Entretanto, na Europa t
actual, o impossível de hojo é fl Irealidade de amanhã. Attente pa-"a a victoria do Partido Nacional
Socialista.

Mais uma homenagem a
interprete de uk Severa"
y*ã\ ,PATII*('. 18 - (MERIDIO.ML).— Hontem, Dina TÍjerèzai atn.erprete de A Severa, comparecou a,um almoço promiviilo om"fc hnmena£»i>in ri. '

de uma menor.
Levado ao cartório, ao prcitar

dcc'wraçôe.5, pur que o escrevente
Cid, dissesse uma serie de cousas
desagradáveis, o aceusado fez.lhe
voladamente uma proposta de su-
borno, que não foi repelhda. ao
contrario, foi marcado enepnihi
num botequim próximo á delegacia
onde os dois comparece 'un. Exi-
giu o escrevente Cid a quantia de
200$ÜOO, coniproinetteiido-âe a des
trir-certas provas constantes do
autos. Nâo possuindo o dinhuiro na
oeresifio, o ..aceusado, fez «ou»ir
que' SO nu iüa s.-guiiue poderia cn.
Irar com a importância exigida,
tendo então o escrevente Cid, .le-
lerniinádo ao aceusado que compa.
recesso na tarde do dia seguinte
ao escriptorio da rua do Carmo u:
29, saia 8

De accordo com a combinação
o aceusado cc.uparecou no r.ufepido
esnptorio fazondo-se aompan^ar do
sr. Francisco de Macedo, funecio.
nano da Prefeitura- E' quo o ac*
cusado iiiiu tendo arranjado o di.
nheiro, levara o seu amigo paraficar como nador-

Adiando razoáveis os motivos, o
escrevente Cid. que lesjava em seu
poder os autos do processo, retirou destes, uma carta, excrípla
jielo aceusado á menor offendula
como prova da seducção. Esíta car.
Ia o escrevente Cid rasgou e pol-anuma cesta de papeis, dizendo queia flizer outra para súbstituil-a.

Aconteceu que, não tendo rece.
bido o dinheiro, o e.screvente t;id
resolveu interpellar o advogado
Antenor Carvalho, que tomara o pa*troeinio da defeza do aceusado em
questão, no que foi repeli ido.

Outro JVeto narrado pelo dele
gado Gilberto Paiva Lacerda foi
o de Francisco Gomes Arruda, qucrespondeu a um processo também
por delido de rapto-

— Convidado pelo escrevente
Cid a comparecer no mesmo escri*
ptono á rua do Carmo, foi GomesArruda intimado a entrar com aimportância de 2005000, para terassim, atenuada a sua culpa no
processo.

Terminou o delegado Pai\Vi Lacerda dizendo haver feito as inves*tigaçocá necessárias apurando, fi!|almenle, tudo o que relatou.

Incrementando a cultura
do algodão em S. Pauío

S. PAULO, 18 (A. B.) - A Secretaria da Agricultura deste Es"ado que está distribuindo, gratuitamente. aos interessados sementesde algodão para plantio vem recebendo grande numero de pedidosdos plantadores de lodo o interior,esperando distribuir, no anno agricola corrente, cerca de duzentasmil saccas de sementes, ou sejam,seis milhões de kilos.
No anno passado, a distribuiçãode sementes foi de dois milhões dckilos; com uma safra de trinta edois milhões de kilos de algodãoom plumn.
Portanto, se o anno correr favo.rayelás plantações, cspera.se Minacolheita de algodão quasi tres vezes superior á anterior.
São Paulo poderá assim produzircerca de 80 á 90 milhões de kilosde algodão, cujo valor, nn basedos preços, actuaes, passará de trezentos mil contos de réis.

A revolução em Sião
OS REBELDES TOMARAM A CI-DADE DE rETCHABUBI

SINGAPURA, 18 (A B.1 - os re-voludoiiarios de Sião estáo conse-
guindo progredir em sua marcha so-bre a capital. Sef-undo as ultimas informações, os rebeldes conquistaram
a ctdode de Petchaburi. A flotlllmfluvial d0 governo prepara sa Daráatacar navios dos rebíldes

Os que viajam pelo ar
BAHIA, 18 (Do correspondente do

DIÁRIO DA NOITE) — A bordo do
hydro-aviáo da --Panalr", que partiuhojo, as 6 horas para o Sul' viajam
com destino ao Rio do Janeiro, ob se-
nhores Clementino Lisboa, Luiz Pen-
na, Antônio Santos <* Ruy Campista;
as srns. Refugia Sauceda -, Anna Ni
xon e a srta. Agnes Nlxon; u para
Buenos Aires, o Hr. Harbert Linden.

O avlfio devera amcrissar no ae-
reporto da Ilha dos Ferreiros, hoje,
mesmo, ás 15.45 horas."" 

FATALIDADE""
Teve o pé esmagado sob as

rodas do bonde
A Assistência Municipal soccor

reu pela manhã, o estudante Josóde Andrade, brasileiro, solteirode )íí annos e morador á'rua 4 dNovembro 25 — ca
mos, quc apreseníava
manto do íp'á

cila o deixa è que vae ser o dia
bo. Vem a saudade, vêm as recor-1
dações, a imaginação trabalha e1

adeus, viola — ahi, sim, è qne,
o irr'/.'er fica mesmo um "trinca-
espinhas''...

Creio que nas mãos de D. ,i/?ic-
rica o Waiter definhará muito me-
nus. Ella parece ter o que o Dan-
te chamava de "intélletlo d'amo-,
rc". A philòsophía dessa classe
de amorosas se condensa ao verso
de Valcrius Calulliis. cognominada
cm 81 antes de Christo — o Cea-
rensis: "(Iras amei qui nunquam
amavit; qniqne àmavit, eras amei."
Em língua de branco: "Ame ama-
nhâ quem nunca ninou; e quem
nmou também ame amanhã''. Con-
Ira esses catnllianos convictos nâo
adcohta nem zelos de mãe, nem
cuidados de esposo, nem policia,
nem Corpo de Bombeiros, nem
coiisu nenhuma.

E, D. Carmen, antes de ft-ev
essa barulhada toda. deveria nl-
tender que a sabedoria popular
iá di:: "nasce nn horta o quc nâo
semeia o hortelãu". No hortirinho
nasceu, sem aue ninguém semeas-
sc, a precoeidade—que è o fruclotemporão da 'Iruorc da Sciencia,
Que mal ha. pois, que um c.vtranho
saboreie unia friteta quc os donos
da horta nâo poderiam cnllicr?
Positivamente, nesse casa eu es-
ton do lado da D. America, E tu-
do farei para lhe enviar novos
fruetos dessa espécie,

A irradiação cultural do
fascismo no estrangeiro

ROMA, IR -- (A- B.) - O P;..*..
sidente dra l'riivers;dade dc Roma
foi reebido pelo Sr. Mtis-jr-llini
com quem conversou lon;-uiiu-r.te a
respeito da irradiação cultural do
fasesimo no -stra.i^eiro.

A exportação do cacau
do Brasil

FLORIANÓPOLIS, 18 _ (A. B.*i
Segundo os dados do Departa-

mento de Estatística, a exportarão
brasileira de cacau, durante o pri-
metro semestre deste anno, fo' a
maior verificada nos últimos cln.
co annos. De Janeiro & junho dc
1933, o Brasil exportou mais df
G5 milhões de kilos de cacau, com
uma renda de 55 mil o 600 contoH
de réis. O nosso Estad** concor*
reu grandemente para o ale-ura
dessa vlctoria, numa proporão de
13 por cento.

Falleceu aos 109 annos-
tendo adoecido apenas

seis dias

Quarenta mil pessoas
clamam pelo progresso

de Bangu
Con lusão da 1.* pagina

O aluguel do terreno em quo <ís-
tão as casaa por nós construídas,(lue a principio não existia ou oramuito razoável, razão porque accelta-mos a situação, todos os dias é au-
gmentado, havendo quem esteja in-timado a pagar mais do que a casa
que habita nâo lhe pertencesse.Sempre que ha uma reclamação vc-ma promessa de uma solução, geral-mente a da venda dos terrenos aosarrendatários, mas logo que term.nao tempo marcado se verifica que, em Ivez da solução promettlda o que vem ísão cargas de Ultimação augmeiitan- >do o aluguel.

Agora não pretendemos mais estesentt-ndimentos sem solução. Vamos |ao chefe do Governo Provisório e es-1tamos cirtos de que s, excia., toman-
do conhecimento da triste siiuaçáoda população de Ba-.igu' lhe daráuma soluçilo definitiva.

Ssja esta solução a d$ f.xação de
das reivindicações paulistas, col-! un* Preço de arrendamento ííxd, que

nha liberal e na rovoiuçâo de Ou-
tubro, sua acção discreta e firme
passou, com a victoria, a ser ori-
cntacia com moderação e elevado
sentimento patriótico.

Graças aos seus esforços, ao seu
tacto politieo, tornou-se possível
u recomposição das forças revo-
lucionarlas niiioiras em dissídio
no P. S. N., que a insurreição pau-
lista mais tarde destruiu.

Ainda agora, quando se cuidava
de restiulir S. Paulo ao governo
de si mesmo, coube ao sr. Virgílio i
de Mello Franco desempenhar pa-1
pel saliente, num trabalho discreto,
mas constante e seguro, de defesa
dc tão legitimas aspirações do po-
vo bandeirante. Elle e o sr. Us
waldo Aranha, ungidos de verda-'
deiro espirito publico, foram os"leaders", nas fileiras di.ctatoriaes, j

NÃO ESPERE
CALOR!

COMPRE AGORA suas
leves pura trabalhar nc

VKRÃO
na famosa sccçiio dc

ROUPAS FESTA
PERFEITAS

da "A EXPOSÇl
Vendas n vlstn ou pelo

filillfl!

Virgílio de iViello Franco
serviços ao seu Estado e á revo-
lução como o sr. Virgílio de .Mello
Franco.

Depois dc haver sido uni dos
seus "leaders" dc mais destacada

MADRID, 18
Conimunicara de
mento, aos 109

— (Havas) —
Ferrol o fallecl-
annos de edade,

Alugam-se optimos
escripíorios no Edifício
á rua 13 de Maio 33,35
e Senador Dantas 86 e
88. Água gelada. Aber-
to toda a noite. Quatro
elevadores.

0 "Dia do Empregado no
Commereio"

A A. DOS K NO C. EM DRK.
PARATIVOS

A Associação dos Empregaios no
Commereio do Rio de Janeiro, e3-
tá organizando um magnífico pro-
gramma para o *"Dia do Emprega-
do no Cominercio", a ser festeja-
do a 30 do corrente.

Entre as adliesões recehidar pe.
Ia mesma sociedade, consta a da
empresa do Theatro Casino, que
resolveu prestar uma homenagem
especial á laboriosa classe, riince-
dendo desde o dia lli o desconto
de 60 °|° no preço das loca lidados
do theatro, a todos os que forem
sócios da Associação e suas exmas.
famílias, exceptuando-se os doinin-
gos á noite. Afim de obter o dos-
conto de BO °|° os Interessados de.
verão procurar um cartão que pa-
ra esso fim encontra-se ã disposição
dos mesmos na secretaria da As-
sociação, & rua Gonçalves Dias nu-
mero 40, Io.~ 

NA ALFÂNDEGA""
Foi hoje á conõid.-ração do dire-

ctor da Receita, o processo relativo
á intimação feita á, Companhia de
Navegação Lloyd Brasileiro, pela fal-
ta dc apresentação, no prazo lega!,
da Certidão de elíectiva descarga no
porto de destino dos volumes despa

ocando-se acima das paixões pa
ra amparai-as com energia.

Não pode, assim, deixar de rc-
percutir agradavelmcnte em São
Paulo, num ambiente de tranca
sympathi,a, a noticia da cscolh.
do sr. Virgílio dc Mello Franco
para o Governo dc Minas. Os an
tecedentes politicos do joven "lea.
der" mineiro reconimcndam-n'o
não só á confiança do.; montanhe-
zes, seus conterrâneos, aos quaes
tem servido com dedicação c bra-
vura, ('•-mo lhe dão direito á sym-
pathia dos paulistas, quc lhe fica-
ram a dever o gesto cavalheiresco
de defesa espontânea dc suas as-
pi rn ções.

Por todos esses motivos, a no
menção do sr. Virgílio de Mello
Franco é uma noticia auspiciosa
tanto para Minas quanto para o.s
quc se tem batido pela restaura-
ção do poder civil cm todo o paiz.

Recusou o sr. Virgílio de Mello
Frnnco, desde 1!)30 até hoje, todas
as posições políticas e administra-
Uvas que lhe foram offerecidas.
inclusive a direetoria do Banco
do BrasiJ e a interventoria do Es-
tado do Rio, posta á suas dispo-
sição em 1931 pelo sr. Getulio
Vargas.

Tambnn recusou, como advo-
gado, o patrocínio de dezenas de
questões judiciarias o administra-
livjis, que procuraram o seu ba-
fejo, du victoria da revolução a
essa parte. E' considerado nos
meios revolucionários um politieo
de mãos absolutamente limpas
nunca lhe tendo irrogado os seus
adversários qualquer aceusação
por patrocinar interesses privados
de qualquer nafureza.

Sabe se que o anno findo, elle
tratou no Banco do Brasil de uma.
operação de 25 mil contos para o
Estado de Minas. Durante mais
dc 4 mezes, trabalhou a fio e quan-
do a viu ultimada, o sr. Olegario

nao soffra augmentos constantes e
principalmente quando um passacua-j bemfeitorias a outro seja obrl
gação de vender o terreno cm condi-
ções aos proprietari?s das casas n ile

aos mesmos preçt
AVENIDA RIO BRANCO

Kfíq. DE S. ,'

Governo Prov'sorio náo deixará deresolver a situação, de accordo com asua brilhante legklaçãc soclai nosent.do de amparar os Uueitos dos
è preciso, ap.nas, nesta oceasião é
que haja perfeita união da popula-ção na defeza dos seus Ingresses,
pois sem ella não se viu nunca ai-
guem s?r attendido em suas preten-ções,

Tcdos ao Casino Bangu' no diaoito do corrente, às quatorze horas.Ali é que sa vae resolver a situação
de todos. — Bangu', Outubro de

A ATTITUDE DA POPULAÇÃO
Logo apus a distribuição do aJiudi-do manifesto da Caixa Benaficentede Proprietários do Dlstrlcto Fc-deral, centenas de moradores locaes,affluiram & sed? da respectiva -mU-

dade e ofíereceram a sua collabsra-cão.
E dentro da a!g".ms dias. tendi afre-rtte o no so emrr-vistado e o sr.Mi-:uel Pedro, o pov d::-:eia í. ci-t!ad? e em massa se dirigi: a ao cat-tste afim dc solicitar do ch:l'e do

governo uma so'uçã--, quc garanta os
seus direitos cm faca do attentado
que contra os mesmos se perpetra.

-! As eleições na Non
OSLO, (8 — (A. B.) —

sultados da-i eleições nral:
mostram que os labort*JísC*3
miram assignalada .'ietoril:-uindo (12 l.i;;ii'js n j Paijí

v).s partidos do féníro e dá
perderam lunares.

Chegou a Cuba o rt.
ministro do Brás

HAVANA, 18 _ (FI) - CÇ
esta capital o novo ininisf
IJrasil junto no (inverno dj
Sr Carlos ítostaing Lisboa.

i|•se eleif
um veses

U riía ap.i-oa o nau
iia j lz :*»cc/a au?&
A policia acaba do procesSa

Diminuiu o custo da
na itaüa
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em Villa Sancha, que durante «ua
lonfra existência sô esteve «ei» diaa
doente.

Obituario da cidade
Foram sepultados, hoje:
No cemitério de S. Francisco

Xavier: Martha da Silva Nunes,
Santa Casa da Misericórdia; José
Caetano da Silva, idem; Nerevs.
filha de Adolpho Silva, Hospital
da Cruz Vermelha Brasileira; Ma-
noel SanfAnna Leão, necrotério da
Saude Publica; José, filho de Noe
mia Medeiros, idem; Odemyr Ho-
drigues, necrotério do Instituto
Medico Legal; Manoel de Oliveira,
Hospital S. Sebastião; Eduardo
das Neves, necrotério da .Saude
Publica; Thcrcza, filha de Ma-
thilde Modesto da Silveira, ladeira
da Providencia, 82; Nelson San-
toro, rua Nabuco de Freitas. 71;
Etelvina Ferreira Barbosa, Hospi-
tal São Francisco de Assis; Jorge,
filho de Alzira Ramos da Cruz, rua
Sá Freire, 7C; José Domingos, rua
Barão de Itapagipc, 393; Se?.ino
Andrade, rua do Monte, 15 e Wal-
ter, filho de Izidoro Hego Car-
neiro, rua Conde de Bomfim, 1088,
rasa VII.

No cemitério da Gamboa: Ada
Positer, Hospital dos Estrangeiros.

— No cemitério de S. João Ba-
ptista: Celestina Martins de Frei:
tas Silva, travessa Navarro, 1; An-
tonio Jos Coelho, Hosjiital da Be-
neficencía Portuguèza, em Copaca-
bana; Francisco dos Reis, Hospi-
tal Nacional de Alienados; João
Muller, estrada da Tindiba, 92;
Anna Pereira da Cunha, rua Ma*
rechal Machado Bittencourt, 1(555

,,r -. .-,,., •-, 1 , Conceição, filln dc Caetano Gui-
Z « L V lVhcrIne' rua <V>ro Rfl«-°s, 27. e
in,,,' vAntonio Guimarães Coelho, rua dal!»™ esmaga-, passagem, 160.

No. cemitério de.Sãoid^Mc-

da sra. Gomez Andrade, residente! ohatíos pela nota dc transito n. 41,
de 1932, na qual se encontra anne-
xa a p:tlção em que a dita Compa-
nhia solicita ao titular da Fazenda,
por mais 60 dias. prorogação para
apresentação da certidão dos volu-
mes cm causa.

Para íí:jjs de cobrança executi-
va, a Inspectoria, hoje passou as
mãos do director da Rsceita Publi-
ca, a certidão de divida no valor de
1:0363200 em ouro e papel, extra-
hida contra a Sociedade Fabrica
Santa Izabel Limitada, com sede â
rua do Ouvidor n. 71, proveiiWita de
dlfferença de direitos e multa das
mecadorias aes-iachaóas no anno de
1931.

Foi entregue â oons'deração da
Dlrectoria da Receita Publica, o pro-
cesso relativo ao requerimento em
que Salvador di Rosa pode restitul-
ção de OJijiOOO, em ouro, paga a maior
em 1932.

Já foi cumprida a exigência con-
tida na ordem superior, de 26 de
maio do anno andante.

Foi já providenciado para que
seja restituida a S. A. Marvin, a
quantia de 35S70O, ouro, paga a mais
no anno de 1928.

Ao sr. Affonso Castilho Frei-
re, foi communlcado pelo inspector,
que por despacho de 17 deste mez,
íol des'gr»ado o mesmo para proce-
der a arqueação do tanque 11. 7, exls-
tenfc» na Ilha do Governador, de pro-
priedade da Companhia Standard
Òil Ç° of.Brasil.

O tanque vae receber o carrega-
mento de 8.848.240 galões de gazo-
Una a granel, qu? vem a bordo do
navio-tanque norueguez "Pau Auru-
ba", esperado neste porto, cm ?2
deste mez.

rity: Clara-.noscckirier. rua «tl» ?„kÍmZ , , ,tt,*V T10 IC

Licenças nes Correios e
Telegraphos

O director geral dos Correios e
Telegraphos, concedeu hoje licen
ca para tratamento de saude aos
seguintes funecionarios:

Oermeval Luiz Ennes, carteiro
de 31 classe da Dlrectoria Reeio-
nal do Rio de Janeiro, quatro me-
zes, com ordenado;

Maria Pereira Leite, auxiliar de
2° classe da Direetoria Geral, tres
mezes, com ordenado;

Olyntha Ferraz, agente de Fra-
ça Rio Branco, agencia subordina-
da á Direetoria Regional de .Minas
Geraes, um mez, em prorogação,
sendo vinte diaa com metade da
gratificação e o restante com 1!3.

Rosa Magalhães, auxiliar do pra-
ticante da Direetoria Regional de
Minas Geraes, dois mezes, em pro-rogação, com 2[3 da diária.

0 embaixador portu-
mi foi visitar São
— Paia —

Seguiu hoje pela manhã, para São i
Paulo, para visitar o Estado em |
carro espec.al ligado ao rápido, o I
embaixador portuguez sr. Nobre I
Mello, qu? se fez acompar-har da !
embaixa triz e do sr. Avellar Telles,
secretario da Embaixada.

Matou, casualmente o
compankiro

Foi obra do casualidade a ocenr-
rencia verificada n0 quartel do r ba-
talhao da Forqa Militar do Estado do
Rio, em Nictheroy. o soldado n. niO
da 3* companhia, do nome sebastião
Pereira da Macedo ia entrar c-m ser-
vi,*o do ronda o dirigiu_se ,1 reserva,
afim do reeebor o revolver. O se-u
collega Wàlmlr Araújo Marques <\<:
n. ílôt! da mesma companhia, ali so
achava destacado c attendeu Sebas
tiâo.

Quando Ia entregar o revolver a.
Sebastião, este detonou. Indo o pro-
jectll attlngir o ventre da Infeliz
praea, que logo removida para o
Prompto Soccorro, mas falleceu, da-
da a gravidade do ferimento.

O eadavor foi então, transportado
para o necriterio do lnstkuto Medico

fermo ha vários dias, falleceu hon- i Lt,eal e autopslado por um dos iegls_
tem, nesta cidade, D. Fiilgencio R. I,ls-
Moreno antigo Ministro do Para-' A pm5a w,l,ml' £oí d6tiíla- tf"nio
guay no B,.sil, cariem quo foi _-'£ ^^ ZC^SÍfit

vida

ROMA, 18 CA. B.) _ Segundo asultimas informações officiaes. o eus-
t0 da vida na Itália diminuiu de ..0.37 o|o durante o mez de Setembro
segundo as ultimas informações

A prisão de implicados no
attentado da Cathedral

de São Pedro
ROMA. 18 (A. B.*i — As autorida-

des policlaes abriram rigoroso Inouo-
rito a resoeito di nrl-ão dos anti-fas
clstas Aldo Cianca, Renato Cinnca e
Leonardo Buociglloni, aceusados dehaverem sido os autores dn attent.a ¦
do da bomba que se verificou, em
Julho ultimo, na Cath°dr-.l de São
Pedro, nesta capitai, quando o tem-
pio se encontrava cheio de grnte,

A linha aérea Belém-
Mancos

BELE'M, (A, B.) - Os jornaes
paraenses noticiam com sympnfhin
a próxima inauguração da linha
aérea da Panair entre esta capital
e Manaus.

O novo serviço que vem benofi.
ciar grandemente a ret-ião ama/o.
nica attinge os principaes portosda grande bacia.

CP' / tyi-T-jtMuM &ct' i/cuct*
tflo McJStanar, /P-f

A trasladação dos restos
mortaes de Blasco Ibanez

para á Hespanha
O MINISTRO n.\ MARINHA RE-

PRESENTARA' O GOVT2RNO
ESPANHOL

MADlití..', 18 — 'A. BO - Na
reunião :;ue se realisou li mUni do
sahincie tiespap.no!, o Ministro ria
A'« -inha -*oi !• L,i;':ndo para ro.

presenlar o governo nas corimonas
de recepção bs restos ii.ortaes do
esftriptor Bla*'co Ibanez.

0 corpo do e.scriptor deverá che.
gar hoje a bordo do cruzador"Ddin Javine" a Barcelona, proce.
dente dc Marselha.

^

Falleceu em Assumpção,
um antigo ministro do

f aracjuay no Brasil
AStíIIMPÇAO, 18 - (II) En.

itodo pelo actual titular ;si'. | Ea M'uryf comma„da% da corpora- ÍT»J^J^1<***tsm>xAi ã».r#*; ^.-^^&^m^ê^

mineiros em
conferência com o mi-

mstro Washington Pires
Estiveram em conferem-la com o

ministro da Educação e Saôde Publi-
on, os srs. coronel Farnozl Maciel,
Augusto <le Lima, Joss Braz, B<?ne._
dlcto Valladares e Antônio Dias Ma-
ciei.

1',-ilCíitroi) longamente com o senhor
Washington Pires o sr, Jurany M:i-
galhães, interventor federal no E»_
tado dn Bahia.

A próxima conferência
sobre o caso de Leticia

Continuação da 1" pagina
cheirar no Rio amanha, viajando aherdo do "Eastcrn Trincc"

A DELEGAÇÃO D,Y COLÔMBIA
A delcçaçâo colombiana á confa-renda para solução do conflicto de

Leticia, qu> se realisa já nesta capi-ai, compõe-se das sc-*ulntcs persona-lidades: Dr. Ürtamcta Arbelay, mi-nlstro das Rolaçõss Exteriores daColômbia, Senadores Luis Cano eGulllermo Valencia. p?Mdpotenclarioscçroncl Luis Accvodo^jVmselheiro ml . ,
{Har da flelca; x 

|^ki-*>ctor cerál ! teivos necessários registi-e

melro dellcto clcliural vorlflo
pois d;i Revolução. Foi o 2
feito p^ lo dr. üemocrlto dei
da, 3" delegado auxiliar, que-!
rou com o relatório seguinte."Foi Iniciado o presente t
cm virtude oo (iftirlo do dese
dor presidente do Tribunal jj
Eleitoral, ao sr. capitão cheíe|
licia, afim do attender ao r,
pelo dr. procurador daquelle!
nal, no officio qual consta qi
dlonor Luis do Nascimento, '
o Juízo Eleitoral da 7* zona,'
cou-so por duas vezea .*.ind(/
meira sob n. 1.946 e a segui
n. 2.0ü:j. Cora o officio en*
dr. juiz da 7* Zona Eleltorali
nhor desembargador presiden
mesmo Tribunal e os proce
qualifica " -.-idos

Designada esta Delegacia
para p... ...ruo
do, requisitou do ur. dlrector!
parlamento Nacional de SaQdi
ca o comparecimento do accua
ra prestar declarações, o que'
data de 17 de abril ultimo, lq
do que, em fins do anno .
fora n um escriptori oeieltó(
á Praça Tiradentes nflm de |
o seu alistamento, coniacif
unia pottçilo, q-je deixou no.:
escriptorio, para o fim aclmij
do; mas, que, posteriormente,
tado por uni guarda do Depail
da gaodo Publica, fez novo pj
quallficaija.o, sendo, depois, í
cado do apparocimento dessa
potlçOes. Entretanto, mostra,,
declaram» •¦ • p»" -n-s dos d

.948 e 2.022, s6 reconheceij
sendo do & „ . , ein que ,
a.bonadores Ohrlsplm Maurt
Fonseca e Ernesto Euclydes, I
do verlfloar.ss a hipothese
Pelo digno dr. procurador a
oficio du fis. 3 de tratar-se d,
previsto no art. 107, paragt
do Código Eleitoral, isto é, d€
que, usurpando o nome do i]
falsificara a sua assignatura,-.
falsas declarações para fim1
raea, . ',,

Assim, ordenado o necessar,
graphico das declarações, fo'
meados peritos Ctuloa Meira f
Arroxelas Galvão, quo deram
penho á missão de que foram
bldos, elaborando o laudo,
concluem ser do punho do Ct
Luiz do Nascimento, todo o
dau referidas petições, flcand
modo, apurada a nfio exlstcj
Infracção regulada pelo pa;
2" do art. 107 do Código cila-*

Foram, ainda, ouvidas as
que abonaram as firmas do I
nas duas petições, srs. (
Mauricio da Fonseca, ErnesU
ros, Ibsen Drumond Martins
tor Antônio Dormund Mártir,
mando os dois primeiros ser
nho do Indiciado a graphla
oumento de fis. 8, o terceiro*
«•ido solicitado por seu pai e i
só mediante a apresentação
cumentòs comprobatorlos da I
de das pessoas que procurava
escriptorio eleitoral, costuma
nar-lhes a flrmaa, j

Acareado o indiciado Cl
com o dr. Dormund, continui
gar a autoria da petição de
confessando, porém, ter estad
criptorio, que o mesm0 teve;
Tiradentes, onde. deixou uma
preparada e a sua asslgnat
um retalho de papel.

Portanto, tendo em consld
exame graphico dos peritos
cumstancia acima referida, ,
clda pelo aceusado, de nave
rado uma petição no escrlP
dr. Dormund, parece evldent
do'punho dc* Claudionor Luiz
cimento as duas petições, dev
o delicto a imputar-se o do
pho 1° do art. 107.

Mas, como, proflclcnteme!
clara o officlo não so podet
fundir "Qualificação" com
p,;ão", que e o que a lei p
face dc. principio de Direito
segundo o qual, na definição
mes o na determinação dns pt
pectlvas, a Interpretação da
i*>, "Strlti Júris", não sendo
vel analogias, extensões ou
des, não (• possivol ver, no a
t içado pelo aceusado' o deli
nitlo no paragrapho 1° do art
Código Eleitoral.

Assim, pois, satisfeitas c
ram a? determinações do dii
jain os presentes autos envi:
sr. desembargador presldent-
bunàl Regional deste Distri
fôrma do art. 110 do C. E.,
de-iar o: que, entende do jtSM

•e dr 'Ei.x-sco v- *1e 1933.

*u
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"0 MAN D A RIM "acaba de receber, pelos grandes transatlânticos: "HIGHLAND CHIEFT AIN", "BELLE ISLE", "MASSILIA", "SOUTHERN PRINCE", "WES-

TERN WORLD" E "NEPTUNIA", chegados, ultimamente, dos portos de NEW-YORK, AMSTERD AM,HAMBURGO, LONDRES, HAVRE e LIVERPOOL, grandes novidade;,
em sedas, lindos vestidos, voiles finíssimos,períumarias, bijouterias, leques, vestidinhos para crianças, meias francezas, etc, emfim, tudo quanto se refere á sua especialidade

Fazendas - Modas e Armarinho
Avenida Passos, 77, 79 e 81 — Rua Senhor dos Passos, 124 e 126 — Rua da Alfândega, 217o MANDARIM

ImtWÊ. «.j*-i***.iv5rriwanv. •"S5BB w.'*t***w*aiM.w'iiJW*»?a*» •*HM****.fwi***ww *-• m*MAt-m*mMMW\mam*ivttir--

TEATROS
A REFORMA DO THEATRO MUNICIPAL

m

ms
íi f' O Theatro Municipal

I * .'• • .T1 *-*«**. '.',¦;. '..'.'.wir,'»',7*7 * '•**•: v: *»,».. ¦; ¦; '*.'.v.*tp .v:;'; v.-v f: '.*.".»'..':',. *' 17 wv * *i .¦; i». CTí'? 7*37nTr*ViKT* V ',* ffi ''*!',• ¦'•' i l. ¦¦V'. V '¦"Vi';'1.** •'•.': ¦'¦.'.'•. • 1 •¦•»;•'/.'' ¦.' •! *,'. • ívÍ?T
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Começo do fim

1«jtfALMENTE. DESAFPAnE-
htFAMOSO "LOGAR DOS

.í _ AS OBRAS ESTÃO
'IODAS EM CERCA DE

: fel 4.200 CONTOS
U> O DIÁRIO DA NOITE
p, projecta-se uma grande

. wio nosso principal theatro
/¦"atro Municipal,
i óima compreheude uma re-
' -& geral na disposição dus

Èo só dn platéa, como tam
íjirizas, camarotes, balcões e

^ 1 será alimentada, suppor
uor numero dc cadeiras, em-
|is camarotes de segunda des-
,n1t'o, sendo consitruidos ao
va.1cõ:s nobres, sem desappa-

gMretanto os já existentes,
«lõutra dkpo-ição.

í irias merecem especial at-
m&s engenheiros que estuda

«forma, passando dc bancos
lòmo são, a cadeiras, mais

£, com() exige o grande the-

1

1III
I

As principaes preoecupaçoes
1'na íoi fazer desàppareoar

üaes dos cegos», e isso, com
iantacáo dos lugares, se Ea-
. também, pnra isso, precl-

de scena metro ea bocc:
há cada lado.
£ 1 DO SU, PEDRO ERNES-
fe THEATRO MUNICIPAL

•áedro Ernesto, prefeito da
I. iuito tem se esforçado pelo

rieatro, interes-ando-se por
fKto diz respeito nâo só ft

• % também as nossas casa»
S *fl»5g

1 álntém afim de conhecer os
I % remodelação do Theatro

Ú& o sr. Pedro Ernesto esteve
ÍBfSnria daquella casa de es-
\\Í examinando a «maquet-

Pe'atró reformado, e ouvindo
íi ie- detalhadas que lhe pres-

¦' Iri Doyle Maia. engenheiro cto
M auclor da reforma.

i edrn Ernesto mostrnu-se en -

r,do com o plano de remo-
s<ndo. ao eme soubemos, da-
„ approvação,
r»AO E CURTO DA OBRA
' ioyle Maia, engenheiro que
ÇÍta das obns. conta car o
Knciral theatío coirllnta •
taodclatlo dentro do prazo

- e seis mez-s.
e-tão orça.la^ sm,*.f

tando incluídos mobiliários
eçarias e objectes de orna

10», A ROMÂNTICA PECA
iN VAE SEU 

-REPRESEN-

MESIVIO DIA POR DUAS
NHÍAS DE S. PAULO
O que lodo Rio conhece

traducção dc Alberlo de
eu mais do cem represen-
Trianon,vae agora a sce-

âo Paulo na mesma noite
companhias: a dc Procopio'*"» a de Palmeirim Silva. No
TToconio. cup está actuan-
eatro Bôa Vista, os princi

„ feis serêo feilos por esse
'• or Belmira de Almeida Na
fa de Pf.lnvirim os interpre-' 

Jnrtíe Diniz e Regina Mau-
ffijíjtriz ha pouco tempo deixou
j(i,ihia de Procopio Ferreira.

ÍARA A BAHIA A COMPA-
ii-lRGARn>A DEL CASTILHO

loje, para a Tiahia. a bordo
J.e "Oceania", a Companhia

h:a Margarida Del Castillo
8» dessa coimmnhia fazem

< seguintes artistas:
].jp<da Del Castilho Aiba. de
llfMarqui™ Blancá, Paulicéa

^plieta Carvalho, Maria Lis-¦§à Lisboa, Geny de Olivci
0/ Fernandez Jorge Milan
«fembrino Souza, Benedicto
tjffonso Moreira, Manoel Al-

[§5:#a. — Ensaiador — Paule" ,ejPonto — Paulo de Moraes,

que vae ser reformado

rovistn Tudosendo cantados na
pelo Brasil".

O resultado da primeira apura-
ção bem mostra o interesse dos-
pertado entre os cspolcatlores da-
quelle theatro, para a escolha do
melhor samba, pois que a votação
foi bem elevnda. As urnas foram
abertas na presença dos autores
do diversos sambas e de nmilas
ou iras pessoas, ['"cita a contagem
da votação, foi verificado o seguiu-
le resultado:

"Brasil Amado" 1.21(5"E' Côdo" ()Ut
Brasil, terra adoraria .... I7Í2
Vou me benze 91

m
| PA DE IfO.IF, NO CTNE-
uATRO FLUMINENSE

¦BH"lu

Íque 
se. realiza o espe-

.. jganizado pelas nefrizes
fiaria Ituiz, no Cine-Tliea-

inonse, Serão representa-
peça? "Deixa a nienina
e "Oinmes n as mullns",

}' 
islns Olga Navarro. Par-
or. Henrique Chaves p as

Hãdas. Km seguida, lia-
ac!,o variado com a col-

de Sylvio Caldas, Luiz
NcjiiA. Pelra do fiarros,

:jdia, Lon e Janof, Antônio
Msíx Newton, Henrique

J^ricciUe Marchelli, Augtis-
l.=a*|)al, João Lino, lVtntojo,

fica, Pepiln llomeu e Anui-
lo.

ILTADO DA PRIMEIRA"IÃO DO CONCURSO DE
SAMBAS'.||.ü»se, hontem, ás 17 ho'¦'^giião do theatro João Cie-

.jfimeira apuração do c»!'-
gambás, patrocinado pejí
% 

"NOITB;. 
é que et''*''

As apurações serão feita? de
agora em deante. diariamente, ;.s
17 horas, sempre na presença dos
interessados.

O ESPECTACULO DE DOMINGO
NO ESTADIUM BRASIL-

15' no próximo domingo que so
realiza no Stadium Brasil, na Fei-
ra di.' Amostras, o espectaculo in-
titulado "Noite da Mayrinl; Veí-
ga", no qual tomarão parle os se-
guintes artistas: Carmen Miranda,
Francisco Alves, Mario Heis, Gas-
tão Formenti, Aurora Miranda, Pa-
Iricio Teixeira, Lainarüno Babo.
João Pctra de Barros, Custodio
Mesquita, Arnaldo Pescuma, Jorge
Fernandes e Martelou Assis.
A ESTIUÍA DA COMPANHIA LY-

RICA POPULAR KM PORTO
ALEGRE

Com a opera "Trovador" de Ver-
di, estreou em Porto Alegre, com
agrado, no Theatro S. Pedro, ••(
Companhia Lyriea Popular, que,
ultimamente trabalhou nesla ca-
pilai no Carlos Gomes, üs pro-
tagütiistas foram confiados aos
cantores patrícios Heis e Silva c
Carmen Gomes.

Amanhã, quinta-feira, realizar*
-•se-ií um grande espectaculo de
gala em liomciiasem ao gon-era!
Flores da Cunha, Interventor do
Estado, devendo ser cantada a
opera "Fosca", de Carlos Gomes.

Atlendendo a pedidos, o empre
sario resolveu realizar no Theatro
Avenida urna temporada popular,
iniciando-a com "Mine. Buller-
ily", na qual Abigail Pareeis, fará
a protagonista,

A orchestra tem sido dirigida
pelo maestro brasileiro F. Guerra,
que na ultima temporada official
do Municipal, foi um dos bons ele-
mentos de Gino Marinuzzi.

"SCUGNIZZA", HOJE, NO CAR-
LOS GOMES

A Companhia Weiss-Vignoli re-
prcseutu hoje, no Carlos Gomes, «
opereta de Cario Lombardo: "Scug-
nizza".

O principal papel da peça — "Sa-
lomó", será feito pela actriz Olga
Vignoli, estando os demais assim
distribuídos:

Gabby Gulter, Zaira di Florenza,
Toté, Luigi Palmieri; Maria Graz-
zia, Tina Théa, Toby Gulter, Eral-
do Giurdano, Pizzainelo, Fiorini.
Maruzzaro e Oe.Uoni.

Sexta-feira subirá á scena a
opereta "Miss Itália'', um dos
grandes êxitos do elenco italiano,
na qual estreará a artista Clara
Weiss. E^sa peça, permanecerá no
cartaz do theatro da Empresa Pas-
choal Segreto ale domingo.

VARIAS NOTICIAS
EsLti annunciada para amanhã, a

primeira representação, no Rialto,
da revista "Galeria Cruzeiro", ori-
ginal de Victor Cosia.

Regressou da Bahia, onde se
adiava em excursão, com a. Com-
panliia do Espoctaculos Modernos,
a actriz Zaira Cavalcanti. E' pro-
vavel que essa artista ingresse no
elenco do Theatro João Caetano.

Realizar-se-á no próximo dia
20, um festival artístico no Thea-
Iro João Caetano, em beneficio do
Collegio de N, S. da Misericórdia.

A gente elegante já está ten-
do os primeiros signaes de cnn-

SUCO.
A estação dc 1933 vil rapas-

soa a todas us outras.
Nunca uma mulher chie dn

Rie, teve a vida que leve n<>
anno que está. prestes a acabar-

Os janlares, ns recepções c
os cock-taüs accuiiuilavam-se
nas paginas dos carnelt, exigiu-
doa itiad masldppdfp pop *;oç
do ainda mais "loilcll.es" do
que (ora previsto.

O marido trocava a rompa d"
dia pela casaca nu pelo "sm<>-
Iüihj". sem. mesmo ler temi)'-
de beijar n esposa, que y."f

sua vez não devia "demanda-

pus mieux", estando já a piu-
///ra prOmpla,

iVllJ/i dns últimos jantnvrs¦una senhora, atirada, rrhau.'
tu, numa poltrona, lendo ido >
um "briüge" e a dois "parlies"
duranle a tarde, 'murmurou
¦•am mn ar uonbrwnhado',

— A estação precisa aaa-
i<itr..,

Eu já não posso mais...

Antigamente, novembro acha-
na toda a gente tlei/imle íí/i?
serras. Era mais fácil encontrar
uma casa cm Petropulis ou
uma casa cm. ePtropolis ov
tlierezopolis.

Os lemjws mudaram, A éra
do "maillol" á seduetora. Mas,
Copacabana é muito perto. E
lodo o mundo achou que a vida
de praia podia continuar c°wi »
vida mundana. A estação pro-
longon-se assim durante mais
alguns mezes.

Os salões estão Iodos aberto
¦linda. ,Recebc-se como cm ,,»¦
nho ou julho.

O "grand monde" vae ao-
rijclc-tails c°m um ar resigna
do de coisa irremediável, sen-
lindo que "lá. por dentro" (//<¦
organismo), "ça, ve va pc/s..."
,<l/as, vae.

Os donos de hotéis, mesma
das mais 'modestas estações d'1
mjuas, que fiquem tranquillos.

Brevemente, poderão alugar
os seus
ouro...

qua ii os u peso

M. A.

Gani-

,'ia-
Lu-

Anniversariantes
Fazem annos, hoje:
Senhoras:
Viuva Tarquinio do fíou/.a, Seaezia

Oliveira Penna, fazinha Marques
Coelho e Maria de Oliveira;

Senhoritas:
Jane Coelho, Nair dos Heis RI-

beiro, Ilka Neves, Lúrlla de
pos e Luiza Helena Affonso;

Senhores:
Oscar Guanabarino Filho,

vio Veiga, Armando .Mesquita
cas Neivas, coronel Raymundo Dar-
bosa, Paulo Faria, .Moacyr Freitas
e João Alberto Brelsan,

Faz annos hoje o eommissa-
rio Antônio Teixeira, do 1SU di;;-
trlcto policial.

Transcorre hoje o anniversa-
rio natalicio do menino Helcio Pc-
reira Soares, filho do sr. José
Soares e dona Leonor Fstevc Soa-
res.

Homenagem
Attendendo aos bons serviços

que vem prestando á sim corpo.
1 :<'ão e á antigüidade, o chefe

Of bilhetes
sa Hérnia ny.

Diplomacia
Parte hoje

visita oi'1'icia
Portugal e sra.

Segue também
lar Telles.

encontram-se na Ca-

para S. Paulo
o embaixador

Nobro de M
o secretario .

em
do

silo.'.vel-

horas, o .Ilustro en-
Trist&o do Athaydc
esperada conferência

Conferência
Hoje, ús I 7

tico literário
realiza a sua-
no Theatro flluniclpal sobre "A
Inglaterra dc Chestorton o de
Belloc".

Enfermos
Foi operado o sr. Sylvio líü.

phael, medico do Prompto Soecor-
ro du Nictheroy, que tem sido mui-
to visitado.

Encontra-se enfermo em sua
residência o sr. Herbster Pereira,
clinico nesta capital e medico do
Instituto dc Mangulnhos.

Está enferma o senhorita
Carlinda Saavedra de Brito,
do sr. Walter Saavedra.

filha

Viajantes
Para o Maranhão

Emento Viola .
seguirá o dr.

i Casamentos
, KNLACK FLAVITA DA SIL\ KL.
i RA-JtOBEHTO LOBO —¦ O acou-
! lecimento social do hoje fui o ca-
| samouto da srta. Flavita da Sil-
I volra, filha do sr, o da sra, Fia-

vio da Silveira c neta do casal An-
tonio Azeredo, com o dr. Roberto
Lobo, filho do sr. o da sra. Ar-
Unir Lobo.

Durante o acto religioso, qua se
realizou ás 11 horas, na igreja do
Sagrado Coração de Jesus, as alu-
ranas da sra. Léa Azeredo da Sil-
veira, cantaram muslcaB sacras.

Antigal

mF- *\ '" ' V**KmWh . ''*• /.mmWmmmmm

m^«Tmmmtt:.^s-x$3^Jizw-&\fzsim

Coronel Pedro SainfCIair de
Freitas

do Governo Provisório assignou
decreto na pasta da Justiça, pro.
movendo ao poslo dc tenonie.co.
roncl da Policia Militar do Dis.
tricto Federal o major Pedro
SainFCInir dc Freitas, assistente
militar du chefe dc policia, e
cujas funeções, vem desempe.
nhando com irrcprchcnsivol de.
dicação e competência.

Logo após a assignatura do de.
creio, amigos, collegas da Policia
Militar, alias patentes do everci.
to, funecionarios da Policia Civil,
jornalistas o admiradores do re.
cem.promovido sc dirigiram á
sua residência, á rua Arau.io Li.
ma n. 52. cm Andarahy, onde lhe
prestaram jusla manifestação

Por essa occasíão, usou da pa.
lavra, fazendo unia brilhante sau.
dação cm seu nome c no do ca.
pilão Felinlo Mllller, o sou secre.
tario sr. Israel Souto. Lm segui.
da usaram da palavra o.s srs. Eu.
napio Castello Branco, delegado
do 23.° Districto Policial; Marri.
lio Guimarães, official de gahine.
te do capitão chefe de policia;
1." tenente do exercito Ayrlon
Teixeira Ribeiro, capitão Hczer.
ra, Sabino Monteiro Lemos, nosso
companheiro de redacção, e o as.
sislenle du general coinmandanle
da Policia Militar e vários offi.'
ciacs da Poliria Militar.

O coronel SainfCIair de Frei.
Ias. bastante commovido agrade.
ceu n manifestação,

O coronel Pedro SainfCIair irá
commandar o I." batalhão da
Policia Mi li lar.

Chá
Hoje â tardei a bordo do "Ocoa-

nla" será realizado um chá dali-
santo.

DO

'71 /

DR. MACHADO
CURA

SyphiliS
publicações"'"'

A REPUBLICA — Está cm cir.
colação o primeiro numero do
semanário "A Republica", dirigi.
do pelo tenente Lauro Fontoura
c por João Lima.

Com feitio de revista, a nova
publicação se apresenta bem cui.
dada. contendo oplinia collabora.
ção, inserindo entrevistas com ai.
guns próceres da si Inação, c dan.
du dcsenvolvimeiilo a todas as
suas paginas.

E\ em sumina, um semanário
do acção política e social, em
cujo prrjgrammn se destaca o de.
sejo de ver o Brasil engrandeci,
do pela conjugação dos esforços
dc Iodos os filhos da terra.

DR. .TOSE' ML. ALMlQ.TETfcjlJK*'
Oocucns Scxmios do HomemDiagnostico causai o tratamento dn

IMPOTÊNCIA EM MOÇO
Rim 7 Setembro, UO- — Do 1 ás (»

ESGOTOS DA CAPITAL
FEDERAL

Á Companhia The P.io de Ja-
noiro City Improvemenls prcvlnc
no publico ciue pelos sons contra-
toa com o Governo Federal o re-
gulamentos cm vigor s6 ella po-
dera. executar qualquer obra de
esgoto mesmo ns addlclonaes ou
extraordinárias sohre as suns ca-
nallzac5es ou também alterar ou
reconstruir as já existentes, Pre-
vine itiajs que os Infractores estão
sujeitos, pelo mesmo contracto o

Acção de graças
Em arção de. graças pelo prom-

pto restabelecimento do Integra-
phisla Br. Eugênio Lordello, o=
auxiliares da terceira turma,"Morse" da Repartição dos Cor-
reios e Telegraplios ,farão celebrar
uma missa amanhã, quinta.feira,
no all.ar-mór da Igreja de S. Josó.
Para osso acto religioso os referi,
dos auxiliares convidam os colle-
gas das demais turmas.

ALERTA
Povo Amigo
0 CISMO li

APREGOA A BARATEZA
Por motivo de grandes obras

no prédio...
0 popular estabelecimento;
da rua Uruguayana (esqui-
na de Carioca) ofíerece aos
seus fregueze3 durante o
corrente mez grandes des-
contos em todas as suas mer-

cadorias.
São cazemiras nacionaes e
estrangeiras dos mais mo-
dernos padrões, brins bran-
cos e de côr, camisas, cuecas,
gravatas e todos os artigos

para homens e creanças.
Visitem as nossas exposições,
verifiquem os nossos preços. !

R. URUGUAYANA N. 1
(Esquina da Carioca)

MUSICA
O RECITAL DJí ESTELLINHA

EPTEIN

A jovon pianisfa brasileira Es-
tellinlia Eplein, de regresso de sua
viagem fi Europa; onde esteve
aperfeiçoando os seus estudos mu-
sicaes, vae apresentar-se ao publi-
co carioca, no próximo .lia 10 do
corrente, no Theatro Municipal.
Para esse recital, Eslcllinha eslá
organizando um lindo programma,
com musicas de Bach, JJeethoven.
Chopin p. Liszt.

CJHgJMjSglg

mais bonito do cinema, e Franclioí Loretla Youna;, a artista do sorriso
um canto do "set" conversando, Tone o galã de maiores promessa!.,

iMiior... Não entre ellcs, e sim, o talvez, sobre o velho thema iio
Ia tem muilo que contar, mas caso particular de cada um. Lorci

forir a .loan Crawford... Franchot só poderá

NEI mmm36 mi
(MY LIPS BETRAY)

ES;

executadas e multas,

O CONCEITO DA ACADEMIA
imASILEIIlA DE MUSICA

Eslil marcado nara amanhã, n:
21 hnrus. no In-lilufo Nacional de
Musica, o Concor!o da Academia
I.rasileira dt»*Musica, eom o con-
curso dos professores ltul.li Valia-
dares, canfo; Josá Vieira Brandão,
piano; .1 ul io Vieira, violino; o a
menina Yolanda Compans, violino-ÍRRAMãÇÕES

Progrmmas de hoje:
RADIO SOCIEDADE MAYR1NK

VEIGA
Das 15 ás 20,30 — Discos.
Das 20,30 ás 23 — Programma

dc Sludio.
RADIO EDUCADORA DO BRASIL

Das 14 ás 15 horas — Discos."Jornal das Escolas".
Das 18 ás 18,45 — Discos.

_ Das 18,45 ás li) iioras — Role-
fim noticioso, ,

Das 19,45 ás 21 horas -- Dis-
cos.

Das 21 horas em diante —
Transmissão do programma "O.
K.".

RADIO CLUB DO BRASIL
Das 1(5 ás 20 horas Discos.
Das 2(1 ás 20.10 — Secção cinc-

malographica.
Das 20.10 ás 20.80 — Program-

ma variado.
Das 20.30 ás 20.45 - Program-

ma do Occidenle.
Das 20.45 ás 21.10 — Program-

ma seleccionado.
Das 21.10 ás 21.15 — Previsão

do tempo,
Da.s 21.15 om diante — Pro-

gramma em homenagem ao Tou-
ri li fí Club do Brasil.
RADIO SOCIEDADE DO RIO DE

JANEIRO
17 horas —- Hora certa. Quar-

Io de hora Infantil. Supplemcnto
musical.

A Fox contractando Lilian llarvcy, mostra, mais umn vc:.
¦ne os americanos sabem como ninguém aproveitar u [ore i

convincente do dollar pura acerescentar ao seu acervo vir.
mentos dc destaque. De facto, quem assisle "Meus i.aino
Revelam", fica convencido de que ir />(''/'"'"(( Ião querida ,1-
''Inis allemães, c unia artista esplendida, boniltti gracioso
oi ssuidora deste temperamento especial gne. no cinema è nir
factor destacado dc exilo. "Maus Lábios Remiam", c.onv
film, serve para provur as grandes possibiliiÃndcs <le Liiitu:
c dá aos "fans" (/i*'.'. a viram brilhar sob a direcção dc Br/c'
Pommer, uni desejo enorme que a Fox contrarie o ce/Cw-
director para continuar empunhando o mcgaphone rios se:
'ilnts, ou então, que Lubitsch seja emprestado a Fox po;
produzir com ella umn daqucllas deliciosas operetas que li-

un celebre Chevalier,,.
O film da Fox. que serve dc apresentação paru a l.i

r.iade in Hollywood", nâo c; propriamente ama oiiereta en
i>'.:ilographica, mas uma ligeira comedia com alguma mus

bailados da deliciosa artista, uma espécie dc "ler.t" do i'Ia poderia fazer sob uma direcção nuiis destacada que '¦
¦ de John Ulyslonei ujn especialista em films de "cow.bog''

Montada com grande apparalo e luxo. "Mcns Lábios !.
nelam" tem ainda o concurso de Joliit Boles, dc El Brciid' de Irene Browne, o primeiro formando o par romardv
do film e os dois últimos reforçando as parles destinado;
nrovocar o riso no publico.

Outro elemento de admiração no film, i/ue anda <ic boa¦m bocea. tem sido o automóvel do rei, creaçâo cinemaln
iraphica nuas commentada do aue mesmo o imaginário ligo

::icnlo amoroso da pequena do cafè.conccrto com o rei. .
Mas dc um modo geral, depois deste film, Lilian Harncg

-leve ser levada em couta como uma seria ameaça ao pres.
ligio dns suas collegas dc sludio c até dc outras companhias
despertando nos "fans" uma ansiedade louca por "Mon Bcgiiin"
(;,/*¦ Weakncss"), seu próximo film para a Fox.

aTCÍ ST *C OliCO A MELHOR. OKRVEJâ PRCT* 5j IfcLL-.ò-BltR F^^^^y^;
AP0'S0 EXÍLIO ,

CHEGOU V KÃO PAULO O Sit.
FONSECA TELLES EX- SECHE
TARIO DO GOVERNO PEDRO DE

TOLEDO
S. PAULO. IR _ (MERIDIO

NAL) — Pouco depois das 13 lio*
ras do hontem, chegou a esta ca
pilai, procedente de Santos onde"
desembarcou pela manhã o dr,Fonseca Telles, secretario do eó-
verno do sr. Pedro de Toledo queso achava exilado em Portugal. S.S. fez o percurso, da cidrtdc
nha a S. Paulo do autonmve
companhia de divcr:
o haviam ido esperar.

RELIGIÃO

visi-
I, em

rsos amigos que

18 Previsão do Tem-
po.

1!)
20
21

horas
Discos.
lis. 30 ms. — Romance,
lis. — Chronica de modas,
horas — Palestra.

21 lis. 15 ms. — Transmissão
do programma "Radio Serenata".

RADIO SOCIEDADE GUANA-
BARA

Da.s 20 ás 21 horas — Previsões
do lempo. Musica popular.

Da.s 21 ás 23 horas -- Musicas
e canlo cm discos.
SOCIEDADE RADIO PHILIPS DO

BRASIL
Das 19 ás 21 horas — Discos.

. heatro Carlos Gomes
Emp, Paschoal Sei-roto

Companhia de Operetas
WEISS-VIGNOLI

HOJE A's 8 «II
horas

HOJE

Representação <ln encanta flora
opereta fl0 grande suecesso;

Das 21 ás 23 horas — 'Trans-
ínstrucgõés, a dcmoíieSo das obras missão, çlo Proei-amai» "Hovas do

.

Tres netos dos maestros Car.
Io Lombardo c Mario Costa, em
(|in> a "sonbrotte" OLGA VI*
GNOLI tem uma de suas prin.

clpaes creações, no papel de
"Snlomé"

O"-FEIRA — Apresentação da
opereta nova "MISS MALTA"
•— para estréa da soprano bri*

lüante CLARA WEISS.

fe

A CLASSE .MEDICA FESTEJA i)
SEI! PATRONO

A classe medica foz celebrar,
hoje, ás 8 horas, na Cathedral Mc-
tropolilana, missa festiva cm luu-
vor do S, Lucas, patrono da mes-
ma,

Foi celebrante o arcebispo d«
Cuyabá D. Aquino Corrêa, que fez
uma pratica allusiva ao aclo. Por
oceasião da consagração foi con-
cedida communhão «eral a todos
os membros da associação relij-io-
sa e a outros convidados.

O templo achava-se repleto dc
unia assistência selecta, vendo-se
represou tan les de varias institui-
ções catholicas da archidio.cse.
MISSA COMPROMISSAL NA MA*'TRI/ 

DE S. JOSÉ'
A Irmandade do Santíssimo Sa-

cramento, da martiz de S. José.
tara celebrar amanhã, ás ÍI horas,
na capela do seu grande Oragu
missa por intenção dos irmãos vi*
vos e mortos.

AVISOS FÚNEBRES
Antônio Joaquim da Cosia

J> 

Agostinho Joaquim da Cos*** ta convida seus parentes e ami-
gos para assistirem a missa d'

k 30" dia do seu irmão ANTÔNIOJOAQUIM DA COSTA, que se-
ra rezada amanhã, quinta feira. 19
do corrente, na Matriz da Piedade,as 8 horas @ 30 minutos

Fructuoso Pereira Ramos

t 

Alfredo Mesqultella e senho*
ra convidain seus amigos e "i
parentes de seu grande amigo e
compadre FRUCTUOSO ''E*

REIRA RAMOS, para assistirem *
missa que no altar de Nossa Senhor»
das Dores da Igreja de Santa Bit*
fazem celebrar ás 0 horas ama"1".
quinta-feira, 18 do corrente agra-
decendo desde já, a todos qM com".
parecerem» 4



18-10-1933"

r
3. íHÃmaTírNOíTir

--^___i___

Cristas,
Sangue

Esporões,
e Poeira

Brigas de gallos, de gnllos, de cachorros, de box... — Se é deshumano fazer brigar
dois animaes, tambem o e um homem esmurrar a cara do outro... — As rinhas na
China, no Japão, na Inglaterra, nas Philippinas e... no Brasil — O Japão declarou á
Sociedade das Nações que, para acabar com as rinhas é necessário, primeiro, que omundo acabe com as lutas livres e com o box

0 "MAR'» »À NOITE" OUVE O ÍeNENTE NELSON TABAJARA DE OLIVEIRA,
EX-CONSUL DO BRASIL EM PEKIM, SHANGHAI e HONG-KONG

9$500

ii

-.5 brigas do gallos instituídas lm
uco, aqui no Rio começam u
suerfnr o interesse do carioca,
isar de alguém já tor dito que

,, trata de uni sport bárbaro... Do
'Irarbaiv pr-rém elle tom (auto
¦pnnro o box que já empolgou e
rontiniutra empolgando o mundo
Inteiro...

K' necessário conhecer que nfio
.fio os homens que insijgafh, que
preparam o gallo de briga* O gal-
li, de briga 6 uma raça do nnimjil
c .nio outra qualquer* Desde que
nasço ¦'¦ para brigar*.. E quando
nfio hrigi'1 morre de paixfio... O
h uem portanto, não lem culpa
alguma disso. A nossa sensibilida.
¦le delicada é quo faz um "bicho
dc sele cabeças" uma coisa que
i-iu outros logares lem um caracter
uinilo diffcrenlo*

Contou-nos, hoje, n tenente Noi-
in Tabajnra de Oliveira, ex.oon-

•suí do Brasil em Pekim, cm Sh(un-
-liai d em Hong-Kong que nu
Oriento as brigas do gallos silo•iiiillo communs e despertam gran.

interesse,
NAS ILHAS 1'IIILIPINAS

•Vas Philipinãá por exemplo. ú
raro o cidadão que não possuo o
¦.mi gallo de briga. Os philipirtos

Irarregam debaixo do braço o seu
animal, vestem n. camisa deixando
ipprecor s suas fraldas e saem

iieks ruas em procura de rivaos.
•Ondo quer que estejam promovem
a- rinhas que logram avulfadas
: postns,

ASSIM EM TOl)0 O ORIENTE
"Assim em todo o Oriente —

prosegue o tenente Tabajnra* A
índia, o Japão e a China produ.
zem gallos famosos. E o mais inte-
rcssanle <5 quei lá as brigas são de

iorte. Os proprietários calçam
mu esporões dos seus animaes Ia.
minas do aço destinadas de pro-
ponto a matar o anima! mais
il.vo, O senlimentalismo do bra-
ileiro não admilte isso.

BRIGA DE GIULLOS E DE
CACHORROS

"Ha ainda, outras brigas curió.
¦as, como as de grillos e de ca-
•liorros. As de gritos so fazem de
ini mulo original. Em um bam-

xi' v . olloca om cada extrornídü.
'Lu grillo. No meio elles se en
ilrani o brigam, brigam até um

imitar o oulro..* Isto c muito
¦"'inrrmni no Japão".
COMO O JAPÃO REPONDEU A
i MA NOTA DA SOCIEDADE DAS
VACÔES SOBRE AS RRIGAS DE

GALLOS
0 tcne.nlp Tabakara faz nesta

altura, uma pausa. DIssemos-lhe,
etilán que alguém considera bar.
haras as brigas de gallos. E, an-

; que terminássemos, elio nos
interrompe:'".Se as brigas do gallos são
barbaras, barbaras lambem são as
bifas livres e o box. Vem bem a
l'1'oposito esta sua observação. A
¦ 'ociodade 

proteclora dos Animae.*
!i Kxlrcrno Orionle protestou cer-
lu voz, perante a Sociedade das
Nações contra a briga de gallo*).I-estc protesto resultou ser envia.'Ia uma nota ao Japão que res-

com as brigas de gallos era necessa-
rio primeiro acabar com o box e
com a.s lutas livres. E não dou
maior importância íi questão"*

NO BRASIL
A polosl ra, depois de tomar ou.
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Perturbando o espetáculo!
No cinema ou tio teatro a tosse
o tortura.. Isso na*o acontece*
Ha usando

IHUJTENIIL
XAROPE E COTAS

0 mau poderoso remédio contra
dJ TOSStS tM GERAL: ESPASMODICAS,
SECAS, COQUELUCHE, ETC.

iHIU/IENIIL
Lab. RAUL LEITE-RIO

Nelson Tabajnra do Oliveira
tro fumo, Volta ;ls rinhas. O to-
nente Tabtijara diz-nos que no
Brasil as rinhas ainda dcspcla.
rão grade iteresse. a despeito do
Senlimentalismo dos brasileiros
E alludo lis brigas mais recentes
realizadas aqui o em São Paulo-

0 divorcio de Douglas
Fairbanks

Foi uma historia inventada
pelos publicistas norte-

americanos
DÉOIíAIIAÇÕ-S Do TAMOSO "AS

TRO" DA TELA
liABAT (Marrocos), 18 (Havas) —

Douglas Fairbanks chngou liontom a
esta. cidade, procedente de Fez, acom-
panhaclo do oaeriptor Oeratgy © doBr. Rocher, seu interprete.

O popular aslr0 da tela quo está
fazendo rápido, excursão por Murro.
cosi declarou ao representante clã
Agencia Havas quo partiria homem
mesmo fi, noite paru Aigcalrüs do on_
de Se transportaria a Tanger, afim
do oml>arenr para ti. Europa. Era sua
Intenção visitar dlbraltar, Nápoles e
lioma, o seguir logo dopols para Ixin-
dres, onde so demoraria tres ou qua-tro mezes, dirigindo a produoçfio da
nova empreza cinematographlca quofundara,

Douglas failbanks precisou que fa
ria Cinco íilnis em dois dos quaestrabalharia pessoalmente. Terminada
essa tarefa, embarcaria de regresso
aos Estados Unidos

Interrogado sobre seu propalado dl-
vorcio do Mary Plckford declarou
textualmento;

"Es^a historia foi inteiramente In-
vontada pelos publicistas yanke-es.
N'ão lenho nenhuma intònguo de me
divorciar,"

Fnllbanks. que s.:. declara encanta_
do com a visita a Marrocos, foz ttin_
da o elogio do cinema russo, quo Jul-
ga o melhor do mundo quanto fi nr-
te o u, exocugfio e terminou annun_
ciando que tenelonava fazer na Hos.
panha um film cujo enredo tocaria

! do perto na vida dos toureiros."irtou um hydrometro,
mas foi preso

i. commlssario Braga Mello mnn-
ou autuar em flagrante o indivíduo
oilo Alves, brasileiro, de 5B annos,
; m profissão, residente fi, rua Vlel_

i Fazenda, 55, quo na casa da rua
vnedicto Hyppolito 137, furtara um
ydrometro, quando foi surpi-ehendl-
o pelo sr. Josfi Cardoso Ferreira do-
¦i oa casa.

Pondo.se em fuga, Joilo Alves foi
¦rseguido o preso pelo guarda civil

i-, 538.

Vae servir ás ordens do
embaixador portuguez

em São Paulo
S. PAULO, 18 — (MERIDtO.

!AL) — Pelo'governo do Esqado'oi designado o capitão Alcides
!o Valle o Silva, para servir, co-
no official as ordens do embai-
sador de Portugal, dr. Martinho
Nobro de Mello (jue chega hoje a
esta capital*

Enhusinsma-se eom o gallo "Dia.
rio de São Paulo" que hontem
venceu o "crack" de prnpriadade
do ministro Oswaldo Aranha. Dis.
somos, então, que o "Diário de
São Paulo" pertencia ao sr. Assis
Chateubriand e era de Itapeti-
ninga.

O tenente Tabajnra sorri o ob-
seria:

"Ilapetininga 6 uma .terra
datnnadli... Icm dado coisas*.."

liegusca, depois o nosáo entro,
vistrado, uma mnla e, encerrando a
palestra offorece-nos um livro seu— "O Roteiro do Oriente" — com
expressiva dedicatória.

Sabimos, então, folheando o livro
o recordando as si lis ultimas pa-lavras:

"Rapei iniga 6 urna terra dam.
nada... tem dado coisas.*."

Um industrial allemâo
em visita ao Brasil

As impressões que o senhor
George Zapí teve do Rio, de

São Paulo e de Minas
Dapois de alguns dias de penna-nencia em uo&so paiz, regressa hojea Europa, o dr. Georg Zapf, dlrector

da Felten e GUilleaume, a maior fa-

9 Ml
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CAMISAS
Alguns preços baratis-

8Ímos da"A CAPITAL"
Camisas com

coll. pre-
gado, teci-
do Rayé .

'Camisas d e
z e p h i r
Americano
com coll.
pregado. .

Camisas d e
t r i c o 1 i-
ne ingle-
za, lisas,
com coll.
pregado. .
Vendas á vista ou

A CREDITO

Flagrantes da vida artística argen
Uma palestra com o sr. Robe rto Pirovano, cheíe da
gacão que trouxe ao Rio a exposição retrospectiva

 artistas platinos 
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Uma paisagem de Octavio Pinto, ora exposta na Escola de
Ar tes

portugu
A apuração que será feita provavelmente no dia 31, por
uma junta constituida de pes soas que nos mandaram sua
opinião — Continuamos rec ebendo respostas, cada vez,

em maior numero

Sr. Georg Zapf

brica de cabos submarinos e con-
duetores electricos do mundo.

O dr. Georg Zapf, que estendeu a
sua visita a Buenos Aires, aprovei-
tou a sua permanência no Brasil,
para conhecer os nossos príncipaes
centros industriaes.

Asiim é que visitou em São Paulo
as maiores fabricas do grande par-
que industrial paulista, guardando
dessa visita a mais lisoiigeira im-
pressão, conforme elle próprio teve
cecasiao ds nos declarar.

Indo a Minas, o illustre engenhei-
ro allemâo, visitou a usina dc Sabá-•á da Companhia Siderúrgica Bílgo-
Mineira, visita essa que lhe propor-
cionou egualmente a melhor impres-
são, pelo progresso que lhe foi dado
verificar, da industria siderúrgica
em nosso paiz,

O ar. Georg Zapf, que é o enge-
nlieiro, sob ouja orientação foram
construídos os calios do caminho ae-•reo do Pão de Assucar, não conhecia
ainda o Brasil e a impressão que
leva do paiz é tal, que pretende ja
no próximo anno aqui voltar, afim
de estudar as possibilidades de
montar um estabelecimento indus-
Irial em nosso paiz,

O sr. Zapf regressa uo "Oceania".

"Não me procure. Vou
me empregar»

Componha da Bôa Alimentação
("Charge" de ALVARUS)

í
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- Que fim levou a sua filha Genoveva?
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,Depüh 
<"** /« 9 Guvso de Culinária da?mpanhia do Gaz nao chega pa m as encommeiidas.

Cândida Mesquita abandonou
o lar porque era maltratada

pelo esposo
Em nossa edição de lionteirr

registramos a queixa apresentada
ao '.)•" distuicto por José" Alves dos
Santos, contra sua esposa, Cândida
Alves dos Santos que teria a'fm-
donado o lar, om companhia da fi-
Ibiriba Lucy, do 4 .anos de edade,
nodia 12 dn corrente. Cândida dei.
sou um bilhete para o marido, in-
formando-lho que ia emprei51ar.se
e quo elle nfio a procuras.-;!.

A reportagem do "DIÁRIO DA
NOITE" porém, hontem mesmo
analisou D. Cândida e a auviu.
Disse-nos a senhora que o marido
sabe perfeitamente onde ella. se
encontrava.

José e Cândida casaram.se "ha
7 annos. A principio a vida do ca-
sal transcorreu sem incidentes*
Depois surgiram ns desavenças sem-
pre promovidas por José que é
pouco amigo do tmabnlho, vivendo
desinteressadamentè.

O catil tem 2 filhos, Hélio de fi
annos u Lucy de <*• Ultimamente,
José teria, deixado a mulher quasi
ao abandono, 'tendo C-andida quetrabalhar excessivamente parn n
manutenção dos filhos. E' que José
passou a íiu.or a corte a uma ra-
pariga Eurilia de lal, filha do dono
de uma pensão da rua Carolina
Meyer.

Dentro em pouco fizeram.se
amantes. Cândida, logo que sa, cer.
ti ficou da infedelidade do marido^
resolveu abandonal-o. Era demais.'

Além dos maltralos, o desprezo!
José, até ha pouco, trabalhou no
Café Hávòneza. E* seu habito antigo
mudar de emprego constantemente,
¦üisse-nos, por fim D. Cândida**!

Hesolvcnws pedir o concurso
dos nossos leitores afim de tiro.
ceder a uma apuração cuidadosa
dos votos já recebidos sobre a
eleição das dez palavras mais bo.
nitas da lingua portugueza. Tal.
vez no dia 31 deste mez faremos
a contagem das palavras escolhi,
das pelos concurrentes a este mo.
vimentado torneio, c pedimos a
quem desejar tomar parle nesse
trabalho que nos mande o seu
consentimento.

Os apuraãores serão photogra.
pitados em differentes phases na
occasião em (iue sc entregarem ú
sua tarefei, reunidos na redacção
do DIÁRIO DA NOITH. As res.
postas estão vindo ainda, e em nu.
mero crescente, de modo *¦/'•<: não
sabemos sc até o dia em questão
estarão divulgadas ioãas, confor.
me é nosso desejo. Sc não esli.
verem, apurados os resultados
paretacs, proseguiremos.

Adiante, publicamos novas cer.
respondencias recebidas do pu.
blico:

"lllmo. Sr. Redactor —• Saúda-
ções — Achando original o vosso
concurso, resolvi tomar parto nel-
lo. As palavras mais bonitas da
lingua portugueza são: Deus —
Mãe — Amar — Obediência —- Pa-
Iria — Ordem — Progresso — ?ntSaúde — Dúmidade. Sincera-
monte grato, subscrevo-me -— Wal-
demar Moneta Pique. Estrada da.
Gávea, Rua 2 n. 272". '

"Sr. Redactor rio "Diário da
Noite" — Saudações — Para o con1*
cursods 10 palavras mais bonitas
da lingua portugueza: Deus —

Mãe — Amor — Lar — Caridade —
sFé — Luz — Paz — Flor — Fra-

Lornidade. — il/. Edmundo".
"Sr. Redactor do "Diário da

Noite" — Saudações — A minha
opinião sobre quaes são as 10 na-
lavras mais bonitas do nosso idio-
ma, são as seguintes: Mulher —
Bondosa — Bonita — Louro — Ca-
bellos — Russo — Dentes — Cia-
ros — Olhos — Azues. Do leitor
Rubem ãe Araújo, rua Ricardo Ma-
chado n. 21".

"Diário da Noite. — Cordeaes
saudações. — Enthusiasmado com
o vosso concurso, tambem quiz
contribuir com a minha fraca opi-
nião, se merecer attenção dos se-
nhores. Para mim as 10 palavras
mais bonitas, são as seguintes: —-
Omnipotente — Planeta — Mãezi-

jiha — Athleta — Venus — Sym-
phonia — Celebre — * Terror —
Majestade — Catacumba. —- Luiz
Marques Xavier de Almeida .Rua
Visconde de Pirajá n. 244"."lllmo. Sr. 'Redactor do "Dia-
rio da Noite" — C. Saudações. —
Como leitor effeclivo deste apre-
ciado jornal, órgão que correspon-
de ás verdadeiras aspirações po-
pulares, sempre me interessei pelo
que é de suas iniciativas. E assim
resolvi ultimamente pedir inseri-
pção no seu concurso, para o qual
envio as ÍO palavras mais lindas
da lingua portugueza, ao meu vêr.

Eil-as: Liberdade — Leldade —
Verdade — Sinceridade — Mãe •—
Pae — Familia — Brasil — Paz «
Amor.

Sem mais, grato pela acolhida
quo fór dispensada, subscreve-se
o leitor amigo, attencioso, creado
o obrigado. — Mario Carlos Dias,
Rua Domingos Lopes, 36 — Madu-
reira — Rio".

"Diário da Noite. — Saudações.
Peço para publicar as palavras

mais lindas da lingua portugueza.
Sem mais, agradeço. No meu ivuido
de pensar as palavras mais bonitas
são estas, que abaixo escrevo: Mãe

Velhisedade —- Brasil — Pro-
grosso — Beijo — Carinho — Iro-
nia — Grato •— Gentileza o Rés-
peito. — Rua Alzira Brandão nu-
mero 51 A. A. —ZU'mar Peixoto".

vio-lhe por meio desta, as mais
lindas phrases no meu pensar, que
sâo as seguintes: Lembranças —
Deus — Mão — Pae — Amor —*.
Pátria —- Honestidade — Perdão
— Paixão e Saudades. Sem maus.
agradeço com a elevada estima o
consideração. — (a.) Wáldemar
Lopes. — Rua do S, Pedro, 0, r
andar, nesta".

"Diário da Noite. *— Cordeaes
saudações. — Eijlbusiasmado com
o vosso concurso lambem quiz con-
tribuir com a minha fraca opinião,
se merecer a sua attenção. Para
mim, as palavras mais bonitas:
Omnipotente — Planeta — Mâezi-
nha — Athleta — Venus — Sym-
phonia — Celebro — Mageslade —
Terra — Catacumba. — José Ray-
mando Nonato. Rua Gustavo Sam-
paio, 08, quarto 29. Leme",
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A situação em Cuba
o JULGAMENTO 1)0 PKIiSI-

DENTE MACHADO
MONTREAL, IS — (fl) _ pes-

soa da intimidado do general Ge.
rnrdo Machado declarou que o ex-
presidente de Cuba não era attin.
gido do maneira nenhuma polo
julgamento no tribunal nacional
dc sancçôcs, de Havana.

Accrescentou estar certo da so-
gurança do general Machado no
Canadá, porque a seu ver nem os.
t.e paiz nem a Inglaterra reconho-
ceriam o governo cubano chefia
do pelo Sr. Bamon Grau San Mar-
tin. Reaffirmou por fim que o
ex.chefo do Estado regressai Vi aCuba paru defender-se, caso ti-
V!ÜLU SUa seffuranÇ0 garantida.

Os universitários cariocas
homenageados em São

— Paulo —
S* PAULO 18- (MERIDIONAL)— A União Universilaria Femini

na offereceu, hontem, ás 10 ho-
ras,, na Casa Allemã üm chá aos
estudantes que compõem a embai-
xada universitária carioca
visita a esta capii'al.

i.ntre os membros componentes
tia comitiva que trouxe ao Ilio a
exposição de artes plásticas argeu*
tinas, ora franqueada ao puhKeo
_. na Escola de Bel.

as Artep, como
irenuncio da fu-
•miti.a obra d« in-
ercambio espiri-
uai que se na de
ealizar entre os
lois povo» nnil-
íoh, destaca-se, «o
lado de outros no*
mos illustres, o
dr. Roberto Piro.

*'suio, seu preni*
dente o um do*
participantes ú a
c o m m i ssão Uo
Bellas Artes de
Buenos Aire3, or.
sâo official orien-
lador do movi-
mento a r tistlco

Roberto 1'irovuno platino.
Vem tambem

como delegado especial da referida
instituição e, de par com missão du
organizar a realizar a mostra de
seus patrícios, de que aliás se des-
empenhou brilhantemente, trouxe,
ainda, a incumbência de estudar n
colher migRestões sobre a maneira
de como melhor se processar, útí
futuro, o Intercâmbio artístico ar-

gentil)o brasileiro.
No Hotel Copacabana, onde ao

acha hospedado, tivemos opporttnil. j
dado, na tarde hontem. de ouvil-o,'
sobre as artes plásticas argentinas,
porlsso quo o sabíamos um elemen-
to entbnslasta do propulsão do des-
envolvimento artístico de seu paiz,
promovendo iniciativas do toda a
ordem, como ultimamente a instai-
lação de moderno e admirável mu*
seu em Buenos Aires.

Não escondeu, na palestra que
manteve com o DIÁRIO DA NOI-
TB, sua admiração por algumas
das obras clássicas que admirou em
nossa pinacotlieca, considerando-a
valiosa, pia variedade das esoolaa
que se acham ali repreesntadas, Gf.5
do exemplares da pintura do segua-
do renascimento italiano até a «po.
ca presente,

Talando, a seguir, sobre collec*
ções particulares argentinas, o sr.
Roberto Pirovano destacou a quo
em Buenos Aires pertence ao jr.
íranclsco Llolict, que reuniu os ue-
lliores Impressionistas e os íraaco*
zea posteriores no grupo de lüüy,
reterindo-se, tanihem, â do sr. An.
tonlo Santamaria, collecclonador
cousclencloso que conseguiu Juurar
numerosos quadros modernos, dos
miiis recentes pintores, a partir au
Cezanne e de todos os inrtepanden-
tea como Danmler, Rousseau a PI-
casso.

E, assim, attendendo á nossa
curiosidade, o illustre membro da
commissáo de Bellas Artes de But* i
uos Aires, foi registrando os aspe
ctos mais expressivos da vida ar

tlslica do seu paiz, pois se
com onthusiasmo á "SociedaJ
gos dei Arte" e & "Sociedad!
Amigos dei Museo", ambas |
pitai donde irradiam, para
uma actividade espiritual cí
16 no porvir do qu será a ar;
ricana, porquanto, espirito
rei rts novas manifestações
que não são mais que os reflí
vida nova, interessa-se viv
pela arto moderna no Bras(
rando que, no anno próximo,!
bor artistas modernos tenham'
umidade de expor cm Bueno(
para que se concretize em
de as {ispirações de fratrnidi
tistica das duas nações maic
continente sul americano.

sé(íW^^Â
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"lllmo. Sr. Redactor do "Diário
da ilÜle" — Saudações. — De-
sejando eu, abaixo assignado, con-

^correr no curso deste jornal, en-
¦_____ ' *r__.

As novas eleições de
São Paulo

HEAL1SAR-SE.AO NO DIA "9
S. PAULO, 18 - (MERIDIONAL)— Sob a presidência do ministro

Affonso José de Carvalho estevereunido hontem o Tribunal Elei-
toral Regional que, entro outro*•assumptos, resolveu designar o

dia 29 do corrente para a realisa.
ção das novas eleições neste Es-

•^
^SÉ*»**!!.:;

tado, nas secções anm Jidas peloTribunal Eleitoral , Regional e
^elo Tr

a ÍEleitov

***W$i

mandadas proceder «pelo Tribunal
Superior, do Justiça ":Eleitov|al.
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POBRE MILLIQNARIA
D. Josina do Amaral foi,

afinal ouvida !

A DENUNCIA APRESENTADA
CONTRA O DR. .MARIO AMARAL

E SUA ESPOSA
S. PAULO 18 (Meridional) —

D. Josina do Amaral depois ãe
ler prestado sen depoimento ao
juiz da segunda vara de orphãos,
foi removida ás 10 horas para a
residência ãe seu filho, ár. Mano
Amaral, onde ficou sob a respon.
volnlidadc dos advogados Ciryllo
Junior e João Arruda.

Hontem, o desenrolar rios acott.
lecímcntos não offereceu imttta
sensação. Tinto se processem em
calma e em areiem. Foi publicada
a denuncia apresentada pelo pri.
meiro promotor publico, ár. Alues
Motta, contra o dr, Amaral c sua
esposa, d. Ellna Mattos áo Ama.,
ral, como incursos no artigo 188
do Código Penal, crime ác carec.
rc privado. Opinava o ár, Alves
Motta, ácpais dc comprovar 11
responsabilidade do aceusado c
de sua esposa, que seria temera.
ria a decretação da prisão pre.
ventiva.

Muita cm breve serão reinicia,
das diligencias policiaes cm torno
áo rumoroso raso de d- Josina,
O objecttuo primordial áas mes.
mas será a descoberta áo jovon
Paulo Praáo do Amaral, que ainda
continua seqüestrado.

O processo que está empolgan.
do a opinião publica hromelte as.
sim tomar multo em\breve. novo
feiçãoi »*¦¦
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0 "OCEANIA" DE
GRESSO DA VIAC

INAUGURAL
A chegada de tres pu;
opd ura~ess*ed ap oi
jBiau3_ 0 — soXb
Rio - üm chá dans^

— bordo 1
Dc regresso da viagem '

ral aos portos sul.araèl
fundeou ás primeiras hoi
manhã nn Guanabara o 

'

italiano "Oceania", transp.
.«rando numero de pass
Esse novo e rápido transa,
teve visita especial das nos
loridades do porto a requi
to da Companhia de Na-,
Itália o, por isso, atracou i
ça Maná pouco depois d'
horas.
IMPEDIDOS DE DESEMb'

Por occasião da visita
montar da policia marit-
sub.inspector de serviço, i,
o desembarque do individ1
1110 Brighi, expulso pela
argentina, e do.s clandestni
fonso Annuziata, Rozario
Pietro Ferraro, Natali V
Anacleto Endêmico.

Esses indivíduos permari
a bordo do "Oceania" sc
lancia dos investigadores c
cia marítima.

OS PASSAGEIROS j
A bordo do "Oceania"

ram com destino a esta
vindos dos porlos plati)
Eduardo Raul Prayone. ,
Fonseca, William O. Carcy
do Santiago, Elias Loreii
barry, Inez Gunrgi Torres,
rila Grevill dc Lamb, ,
Mareei Fernes. Mario *]
Jayme Ferreira Sampaio, í
ria. Barchi Rieca Loria,
Loria. Walfang Scbncider,
Tabet, David Chourchal, J
Waschilz, Carlos Juan Cai
talia Garcia Caillo, Cario;
c Vicior Caille. Do Rio
do Sul, trouxe a unidade 1
te italiana, entre outros,
dr. João Fiiiifas Ribas, B;
Tiepze, commandante Din
ia Bnrboza, dr* José Carie
duro e Luiz Poock Correi

O GENERAL MORE^
De regresso da sua rapi

gem aos portos sul.nnn
viaja a bordo do "Oceania
neral Francisco Moreno, dcito italiano, (pie exerce
mente o cargo de rhefe dí
tanias dos portos italianos
d listre militar viaja em
nhia de suu esposa.

TRES PUGILISTAS
O Oceania" trouxe pccapital, os pugilistas un•lulian Bertolo, Vicente PcHortcncio Gularte que votraetndos para realizar S

exhibições nesta capita!
CILV.DANSANTE A BCA' tarde, conforme foimente divulgado, realizase

do do "Oceania" 
um chá.,

te cm beneficio dc inst
brasileiras e italianas, c q:mede rovestir.se de granlhantismo.

O "Oceania" deverá jiai
U> ty horas com destino |vafíjepleto de passageirosy

/

Ü|l
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lelie peoalíjf que m Hitroii...
-•fré affirma que não and ou no arco — O segundo pe-

seria defendido si o jo^c não íoose paralysado !'^KittfSKtmmw

'¦{$. Aymorc, o joven guardião
:¦ HjJ

OS JUIZES PARA A RO»
DADA DE DOMINGO Vasca x Fiiinliense mn! eic atro

mm

li fesuirípj

0 Sport da cesta empo
Vencendo o Tijuca por 19 x 10, o Flamengo encerrou»
turno do campeonato, invicto — O America wirprcher.»
deu batendo o forte quadro do São Christovao por 30 *.
13 — Por 34 x 20 o Flum-nense derrotou o Grajahu' * 0

Villa ganhou do Vasco por 21 x 15

I

A Liga Carioca de Footbal!
escoou Solon Ribeiro e João Decidindo a seguuda colloca ;ão — Valores equilibrados

O excedente reforço emnr8**ado púos amadores — O
factor campo decidirá o cheque ?

a melho. \iela

Teixeira dc Carvalho
No próximo domingo serão rea.

lizados nesta capital dois fogos
que correspondem ao campeona.
to regional c. do'certame inter.
estadual- O Vasco da tiama e o
Fluminense F. C, jogarão no cs.
tadio tir São Januário e o Ame.
rica prcltarú com o llomsucces.
so no estádio Visconde de lio.
raes, á rua Campos Salles,

Para o jono entre os cruzmai
tinos e os tricolores a c.ntidar'
prafissionnlista escalou 0 jniz Al
derivo Solon Tlihtíro. um dos itii
zes do quadro da f.ina gue tem

I tido l>r'>in nrtuarões. A João Tc:xeira dc Carvalho caberá a tn.
j cumbcncla de. dirigir o prelio en.
I tre o America e o Romsnccesso.

Foi divulgado r/ne o sr. flarol.
do Dias da Moita teria sido mn.vidado nora juiz do iono Vasco xFluminense, lissa noticia postn.vãmente não tem fundamento, poiso sr. Haroldo Dias ria Moita, umnom arbitro, não pertence ao quadro de juizes dn Liga,

O escalado pela L. C. F. foi osr. Solon Iii beiro.

Commemorando a con-
quista do campeonato

acadêmico de athíetismo
Amanhã, as 16 horas, haverá na

Escola Miitar uma festa promoviciu
cel. José Pessoa, em commemoraçiio
à victoria dos cadetes no campeonat0
acadêmico de athletis.-no promovido
psla F A. E. com a a-^istencia tecli-
nica da L. C, A.

Participará' aos festejos o Centro
Militar de Educação Physlcs

No primeiro domingo teremos
um jogo realmente sensacionnl:

-rsco x Fluminense.
Cruzmallinos e tricolores, -em.

¦yy&yy y-yyfyi %.. ¦x-?xx .<$£¦

mW mm ¦%&> V'if

Fluminense levou
contagem de 8 x 1.

lim todos os tempos. aliás, o
ti icolôr «e tem mostrado um ter. jrivel adversário dos camisas pri..!
tas. I

Dnhi o embale do próximo do. I
min-;o estar endo aguardado com ]
viva anciedi.de. E maior ainda
sc to-na o interesse por esse jo.

Magnífica a rodada de encerra,
menlo do 1" turno do campeonato
de boskPÍball do Iii*» df Janeiro.

ü jogo Tijuca x Flamengo, rcali»
zado no estádio de tennis do gre.
mio "cajuti" adaptado ao sport da
cesta, transcorreu sob um enlhu.
sinsmo notável da assistência e o
rubio.negro assignalou a sua 8a vi.
cloria.

O Vasco da Gama com a sua sc.
cção de basketbail cm crise nâo
poude resistir ao poderio do quadro
dc Thnor.idcs. O Grajahu' tambem
desfaJeado dc doi* jogadores per.
«teu para o FJunjinen.se pcia diffe.
rença de 14 pontos e o America
surprehendeu os cathedraticos,
vencendo o São Chrislovuo por
contagem alta.

Dito islo passemos aos jogos de
ei d a.

nota com as suas constantes satu
dações.

O JOGO PRELIMINAR
No encontro preliminar venceu oconjuneto rubro.negro pela conta

gem de 21x12, estando assim for"
mada a equipe: Werther Mepoiâ
Moura e novamente Werlhcr)

Bahianinho e Carreirinho
•ire que se batem, proporcionam
iulas de grande interesse.

Ainda no turno, ao ser inicia,
do o campeonato dos profissio.
naes, apezar dos vascainos surgi,
rem como francos favoritos, o

go, dada a situação que, no mo.
mento, ambo3 o.s clubs desfrutam. | hontem quc empolgaram a

Estando no segundo logar. com de.
os mesmos pontos cada qual querfic::r sozinho no segundo posto.
O campeonato iii está nos últimos
arrancos p urge quc as colloca
ções se definam.

}rcutiu grandemente om nos-
irias sportLvas a nota sonsa-

'¦)rfque se verificou durantea! cjão do jogo America x São
| tfque foi a' magnífica defoza
I '•ore, evitando que fosse con-
; $ em goal o penalty batido' imoso artilheiro Waldema,'.

| V se cabe, o penalty foi bati-'.ns vezes, por ter o juiz decla-
EJçie o valente guardião dos
£jião se manteve imóvel so-
jlinha de goal. antes de par-
iro do atacante paulista.

\ ¦ idecisão inesperada veio ftí-
; A cheio a alma da torcid.'.; 

Tina, que protslou com ve-
1 ;_|ia, determinando a invasão
,' -fiapo e conseqüente paraly-

eílo jogo, por longo espaç'.'
o.

fcutivelm&nie os leitores gos- \
?-de ouvir falar o magnífico I
Lo do America, explicando

©sinceridade que lhe é pc j
, a sua attitude por oceasião :
íince qne se tornou famoso, j
sintramos Aymorc sentado a |
s»sa em frente ao "Nice", o j

|fynal "Q. G." dos nosos |

II í
Wendo*nos com gentileza oj
luardião assim se espreBsou.
.endo a uma pergunta que
gimos:

enho absoluta certeza de
andei no arco, antes (16

o penalty. Aliás, sou de
que ficando immovcl, o nr-
tem maiores possibilida les
bem suecedido, pois mais
te poderá mover-sc quan-

jjir o tiro livre,
não sei a que atlvibuir

So do arbitro.
jdi o penalty, porque con

calma e acompanhei cem |todos os movimentos de i
Jar. Quando shootou. não \
I impossível perceber a di-1
jiue tomou a p?lota e, com I
frihccaço, cortei a queda do j
flucto. !

pGO NAO FOSSE INTKK 
'

!' . ROMPIDO...
'jtíido em nosso hoínbro. Ay

1|| t-clarou com decisão:
iPío jogo não fosse inteiram

nho a mais absoluta certt-
ue o segundo penalty tam-

entraria!
mar, naturalmente impras-

I

,'i-náo poderia tnr a neces'.ilma para collocar melno'
<:ioo!e — juro! — en torna
1 evitar ;i queda do mon ar

 ...
K0NAT0 CARIOCA

ATHLETISMO

jassificaçio ímai do;
coincuriieíitt *

do America
Entretanto, passaram-se lanlos

minutos, quc da segunda vez o ar-
tilheiro do São Paulo poude re-
cuperar o sangue frio e me "desa-
catar" com um liro certeiro, no jcanfo esquerdo. '

listou resignado. Cumpri o men
dever e, si nâo repeli a façanha
no segundo lance da penalidade,'oi 

porque não o consegui''.
* » *

Não abusamos por mais tempo
da gentileza de Aymoré. Despedi-
mo-nos e o deixamos entre innu-
meros amigos que não se cansa-
vam de o felicitar pelo empolgante
feito que cumpriu, defendendo o
liro do famoso Waldemar, desfe
rido a unia distancia dc 12 jardas.

A REGATA DO CAM-"
— PEONATO —

Flamengo e Vasco tomarão

parte em todas as provas
N"o ultimo domingo desta vez,

nas águas da Lagoa Rodrian de
Freitas, será realizado a regala
do Campeonato do Rio dc .lanei-
ro.

O certame terá um desenrolar
brilhante, sendo o titulo máximo,
conquistado pelo systema de pon-
tos. Sete serão as provas do cam-
peonato, em que pela- primeira
vez, figuram oul-riggcrs de dois
e quatro remos com patrão e out-
riggcrs a oito remos.

As inscripções para essa gran-
de regala encerradas no certame
da Federação Brasileira Aquática.
deram excellente resultado, sen-
do inscriptas trinta e tres guar-
nições. representando oi.to clubs
filiados.

O Vasco da Gania c Flamengo
inscreveram sc cm todas as pro-
vas; o Botafogo, em seis; o Gua-
nabnra cm cinco; o Boqueirão cm
tres; o Natação e Internacional,
dois cada um e Gragoatá. um.

De accordo eom ns inscripções,
c o resultado do sorteio das bali-
ses, o programma ficou assim
conr.tiLui.do:

Singie-scuU --- 3  "Vasco da I
(' ma", do Vasco; -1 — "Asfrac-!
co", do Boqueirão; 5 -- "Boy".'
do Guanabara! G -- "Tietê", do
Flamengo e 7 — "Centauro", do
Botafogo.

Out-rigger a dois sem patrão —
2 — "Faro", do Vasco:  "Gua

Ainda na ordem
o "caso" do São

do dia
Paulo

qulao de vencer. Elles eslão em
bóa fórmn, devendo proporcionar
uma luta de real interesse.

VALORE,' EQUILIBRADOS
Si altentaimos bem. um e ou.

tro adversário se eqüivalem- No
momento elles eslão senhores de
teams qu*> se rivalizam.

Torna.se, assim, difficil pro.
gnoslicar qual dos dois levará a
melhor na jornada. Tudo depen.
dc do momento, pois estamos
diante dc dois quadros poderosos

O REFORÇC DOS AMADORES
Mais uma vez o Fluminense in.

cluirá em sua equipe Velloso e
Preguinho. Dois elementos de
primeira ordem, como se sabe.
Elles ¦têm reforçado enorme,
mente o onze da camisa de tres
cores.

Jogarão o terceiro e ultimo jo.
go no domingo, pois não querem
ingressar no profissionalismo.

O FACTOR CAMPO
Num jogo dc forças equilibra.

ü jogo São Bento x São Paulo|
ainda está dando que falar.

A resolução da driectoria da

O juiz Virgílio Fedriglii, que, mais
uma vez mostrou o seu amor á

verdade
Apea. mandando marcar os pon.
tos da accidenlada partida ao São
Paulo, dia a dia resalta que eu.

| cerrou uma clamorosa injustiça
| contra o grêmio tricolor.

E' que o próprio juiz que di.
rigiu o embate foi o primeiro u
consignar na summtllu "mie. de
accordo com o representante da
Ay.ea. resolveu suspender a reali.
zação do embate quando faltavam
Ifi minutos para o seu .lermino."

Mesmo diante de uma declara,
ção tão clara, pautiva. a Apea
mandou marera os pontos ao São
Bento.

Não se conformando com essa
decisão o São Paulo recorreu pa.
ra instância superior, «?. em seu
recurso, juntou um documento de
alta relevância: vários quesitos
respondidos pelo juiz Virgílio Fe.
drighi.

Com a sinceridade que caractej
riza seus mínimos actos, solicita,
do pelo São Paulo, o nosso esti.
mado patrício confirmou plena,
mente o que consignara na sum.
mula ao terminar o jogo: que a
partida fora suspensa.

Dahi o São Paulo ler documen.
tado fartamente o seu recurso,
qiie _ muito provavelmente, terá
provimento favorável, pois ainda
outros quesitos Virgílio Fcdrighi
respondeu á luz da verdade, o
que quer dizer, de. maneira a tor.
nar bem clara a situação do Sâo
Paulo.

Possivelmente, pois, os pontos
serão desmarcados do São Bento
e os 1(i minutos finaes jogados
em dala opporluna.

O uniforme dos athletas e as cores
da bandv. ira da F. B. F.

h voa '. do Flamengo; ."> -- "Tau-
do Botafogo; e Ü - - "Cyclo-
do Guanabara.

Doiible.-Skifl
, uo Flamengo, .'i

¦1

gado por systcma
I ,'cineo competiçi
Ptiveram o melhor

ttame átlilotico, da novel
P^òcu de Athlelismo. foi
iado por systema du pon--.õe-s. As

leseu'ando classificado campeão
|'orada o Fluminense 17 Ç„
1-iceu 113 pontos, seguido
É, Vasco da G'.ue'.i eom l!'í

(B.pmsuccsso F. C. com H5
\'_C. R. do Flamengo com
is; Carioca F. ('., com ',','.

. C. Hi:c!;enzic com L'i)
§HC Bangu' A. C. eom IL'

do Vasco
l.nção; Ti
Guanabara

' tafogo c 7
i |,fi?' .un: ¦";-/.'/,,'• a¦ 'i ¦¦ "Guarm"
' - "Marcillio"

"í.ii'U.:(''.ro tio

2 "llapngipe",
- "Montevidêo",

- ".Iiiruna", do Na-"Relâmpago", do
— "Skat". do fio-"líimi". do Boquei-

./oi',-;
.'t'o

l-
ilíiir"Alhena*
•.ti-rii/acr

';l>ie

d..

(./.'•: patrão —
Guanabara; .')
Vasco; -I •
do Nutuçiío1.

:imengc: ü —¦
>1 e I

• s> 
' 

. ...

.'.nlerníiciovi
do Bolufogo.

! quatro sem palrúo
orama". do Flamcn

!3AaK»g*ií <Mr-kuai-*ÍMMfcB^«i

límineiisc vei
Sfeànles o

enceii o çcrtaine
Veteranos c '^S|inhou o Infanlii, Juyor.il

fint-ri

•Ti
'Infernr
i .... "M

Ou1
pião"

"Amazonas", do Vasco.;
ger a qnol>'a com ]>iürãct\"llatupan", do GragoalA; i"J.iriadas". do Vasco; í) -|

uá". do Giuin-ibnra; -I —••nrciofial". do Inlcmnctonul;,
do FlíMiirngo: 0 — i

!"¦ do N'rd"cno; 7 - "Are |"• f|o Botafogo,
do Flamengo; -I - "Scor-|
rlífflfify a oilo — 2 "Olvm-
do B6t*jfqtò.; G — "Ossval-

sabbado

i do Aranha^sA Vasco,
y>.'Xyy. Xí.X .., J 7 «!.<t

m

o ultimo, fiaemos a
deserinçiio da bandeira da Fe-
doracSo Brasileira r|f. Football" a do uniforme dos geus athle-!as nara as competições inlet'-
nacionae?. A bandeira no din!C£Cuinte já .foi visfa pelossoortmen _ quc compareceram
"os estádios do Fluminense oAmerica.

O uniíorrne, entretanto, o pu-

. -(
^!fe1íií.í'*'',-•€áiBA^s»"l'/¦¦ *"i*íSüP»f <iifé&j^í^isi

blico só tinha umu pallida idóa
pela descripç.ao (\nc fizemos.

Hoje, porém, os leitores doDIÁRIO DA NOITE, terão umaimpressão mais nitida do uni-forme, bandeira e lambem
namula, pois. no "eliehé"
ma estão os "croquis"
vados pela Federação
seu pavilhão, flamula
forme dos players.

na
aei-

appro-
«Jo sen
e uni-

A OITAVA VICTORIA ÜO FLA.
MENGO

No confortável estádio do Tiju.
ca Tennis Club. niedirani.se na

n ..;-.*, , « • i- noite dc hontem as adextradas
m L r\IS. 

°S ,rf1C°l0res Cü" equipes do Flamengo c do club lo.io os cruzmaltinos fazem ottos. i c,,j
Revelando, mais uma vez, a ex

plendida foniiti em que sc encon.
tra, o poderoso "five" rubro.ne.
gro impoz.se togo dc sahida, pura
manler depois a superioridade du
contagem, de forma a náo deixar
duvidas quanto ao seu valor e pu
jança.

No quadro rubro.negro, cumpri,
nos desta vez,-destacar a actuaçao
dc Waldemar, o veterano "guar.
da", que esteve admirável o quc
aliás foi seguido de. pcrlo pelos
seus companheiros. Nos "cajutis"
destacou.se a vivacidade de Qúei-
roz, que teve cm Lucy um bom
fornecedor de bolas. Jacomo
actuou bem, assim como a guar.
da.

O JOGO
Sob o apito de Loris Cordovil, e

após as pbotographias, formaram
os dois teams desta maneira: Fia.
mengo — Pereira e Waldemar
(cap.) — Martinez, Pitanga e Ha.
roldo, Tijuca — Peralta e Jocc.
lyn — Joconio (cap.l, Lucy e Cel.
so (depois Queiroz).

A's I0-U2 — F.' iniciado o jogo
rcgislrando.se um minuto depois
a primeira cesta da noile, obtida
por Waldemar, que avançara até á
cesta.

2x11. foul de Celso em Waldemar,
quc tira o lance e encesta, üxü.
Novamente o "Coroa" é victima dc
foul desta vez por Lucy, e bateu,
do o lance encesta, 4x0. O Tijuca
desce, e Pereira faz foul em Celso,
quc perde o lance. Foul de Celso
em Pereira, que batendo c lance
encesta, mas o ponto é annullado.
Ataca o Flamengo e Haroldo en.
cesta Gxü.

Novamente o Flamengo no ata.
quc e Pitanga, embora calando, dá
á Martinez que serve á Haroldo
para este encesta 8x0. O Tijuca
pede 2 minutos, trocando Celso por
Queiroz.

Reiniciado o jogo Pitanga re.
cebendo passe de Martinez encesta
10x0.

O Tijuca não desanima e num
avanço Queiroz encesta 10x2. Foul
de Waldemar em Queiroz que per.de p lance.

Pitanga estende a bola á Marti,
nez que encesta 12x2. Foul de Ja.como em Pereira que perde o lau.
ce. Pitanga faz uma cesta que é
annullada, por ter andado o ceairw
rubro.negro. Foul de Waldemar
em Jacomo que perde o lauce.
Foul de Jocelyn em Haroldo, quetira o lance e perde. Logo a se
guir, foul de Lucy em Waldemar,
que perde o lance.

E termina o 1° tempo com o sco.
re de 12x2 favorável ao Flamengo.

Reiniciado o jepo ás 10,35 Jaco.
mo encesta logo a seguir, recebeu,
do passe dc Lucy em Pitanga quodesperdiça o lance. Martinez pas.sa a bola á Haroldo que "shoola"
de meio de campo encostando,
14x4.

Foul de Jocelyn e Haroldo perdeo lance.
O juiz annulla uma cesta de Lu.

cy, que andara ao "shootar". Foul
de Queiroz em Waldemar que perde o lance.

Foul de Martinez cm Jocelyn.que
encesta fazendo 14xõ.

O Tijuca anima.se e Lucy, ser.ve um esplendido passe picado áfrente, para Queiroz encostar.
14x7.

O Tijuca pede 2 minutos. Satyro
entra em logar de Peralta. O Fia Imengo ataca e Haroldo encesta.!1Üx7.

Satyro sae e Peralta volta á cam !
po.

Foul de Jocelyn em Haroldo qu" 
'

perde o lance.
Queiroz, recebendo passe de Lu. !cy, corla por baixo da cesta e en"cesta, fazendo 10x9. 0 Flamengovae a frente e Martinez, recebeu,oo de Waldemar, encesla '.em

8x9; Foul de Martinez em Jocellyn, qué lira bem o lance encostando. 18x1(1. '
Logo a seguir rogistra..sn umum loul de Peralta em Martinez,

que encesla o lance, fechando oscore da noile. 10x10.
E o jogo termina com vencidos evencedores confraternizados, sr.udnhdo.se mutuamente.

OS MARCADOF.ES DE PONTOSBo Flamengo: Haroldo 8, Marlinez 5, Wiildeinar 4 e Pitanga 3.Do Tijuca: Queiroz li, Jaeonio 2e Jocelyn 2.
0 JUIZ

Loris Cardovil, leve uma actua.
ção feliz, e si falhas leve, estas fo.
ram diminutas, não prejudicandoa feição do jogo. i

A ASSISTÊNCIA j
Vultuosa, enchendo complefa. I

mente rs dependências do elegan.
lc esladinbo do club "cajuli", a
assistência, soube manter_.se num
elevado nivel dc educação, sem
embargos do enthusiasmo em que

(se manteve
6

Álvaro e Vicentino

das sempre é opportuno levar em
tonta o factor campo.

• E' que quem está em casa sem.
pre se conduz mais a vontade...

Essa a razão pela qual o Vas.
co possue um apreciável numero
de adeptos que confiam plena,
mente em seu suecesso.

Còmtudo, quem não está pelos
autos é a turma do tricolor que
affirma que não abandonará a se.
gunda collocação...
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Antônio Luzarte Maciel, hoskotbnl,
ler do Fluminense F. ('.. f..i -m
noitada ile hontem o maior marca.

dor dc pontos — 16
Adamo —¦ Jorge (12) — Catramb?
(G) e João (3).
O FLUMINENSE DERROTO! 0

GRAJAHU'
Em seu gymnasio o Fluminense

V. C. enfrentou o Grajahu' Tennis
Club que compareceu como bun
acompanhado da sua enthusiasta
torcida.

O quadro do Fluminense F. C.
cuja actuaçao tem sido fraca neste
campeonato talvez mais devido s
falia de bòa direcção, do quc de
jogadores que elle. tem dos melho.
res, venceu bem o conjuneto da
camisa celeste, se bem que os visi.
tantos apparccessem desfalcados
dc dois elementos — Bahianinho c
Bahiano — o que dc algum modo
quebrou aquelle entendimento ms.
gnifico do quadro.

Ainda assim o jogo transcorreu
brilhnate e equilibrado.

O Fluminense venceu por S4x2u
e os quadros foram esles:

Fluminense — Segreto c Ernani:
Frota, Peru' (depois Nelson' e
Maciel.

Grajahu' — Lefevre e China'.
Monteiro, Chacon e Aloysio.

Marcaram pontos: Maciel tti-
Frota 9. Nelson 5. Peru' 2 e Fina.
ni 2, do Fluminense; Chacoi; t
-Monteiro 7. Aloysio I e China \

Foram juizes — Manoel Mureis
e Daniel Almeida.

UM BELLO TRIUMPHO DO
AMERICA

Na quadra da rua Campos Sai.
le_s o America jogou hontem, . om o
São Christovao.

Ao contrario do que era espera.
do o club de Figueira de Mello
nào conseguiu bater os verrnellioi
soffrendo a sua 3* derrota e com
um score um tanto indigesto -
30x13.

Os teams foram estes:
America — Aloysio (2) - Mari')

Abreu (2); Odilon (2). Pimenta
(12) e Oscar (12).

São Christovao — Pclanea v Mu
rillo — Jayme (7), Floriano (2) i
Zezinho (4).

Juizes — Oario Coelho e 1 oi».
Houve desavença entre Abrr,i

que foram eximi
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A bandeira e a flnmula
duas listas verdes e uma
rellu, ao eeiili'0. com as
ciaes F. H. F. em azul.

A camizota dos jo^re.doros pfm
verdes eom umu faxa iimarolla',
Oili horizontal. Ao peilo, á ef
ciuerda, as iniciaes ila entida-
de. o calção 6 branco, tendo
ás costuras, dos lados de fora,um debrum azul.
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¦ ise manteve.
ry$'>lnr™'i"" rubro negra deu.

Floriano
campo.

O VILLA BATEU O VASl
Na quadra do Vasco da Gama no

esladio de São Januário foi reali.
zado o match entre o club Io ul c
o Villa.

Hos elementos que vi.iliiii1'
actuaiido no quadro principal dn-«
vascainos apenas Paiva jogi ¦•¦ c
Vllla. que era apontado eomu ia
vorito, venceu a partida ui-r '-¦
xla.

Foi juzi o sr. Axel Assiiinpçà11
que agiu muito bem.

Os teams:
Villa — Russo Cii e GradinMoacyr (8), Américo (li) e WaL

ter.
Vasco — Paiva (4) e Caniieline,

(depois Oriente); Nelson Aztiil t7!>
c Bronze 4 depois Carmelinui
, O jogo, apezar da ausência- não
justificada dos amadores vascainos—- Jeiro. .Vúlia, Aeeilov. Álvaro e
vasconcellos e de Joaquim, esto
enfermo, transcorreu animado ( m
melhor ordem, merecendo louvo,
res os que cobriram os logartí ilúl
fallosos.

0 Byron F. C, v?.s realizar
um festival, domingo

O Byron P. c nue acaba de clesll*
gar-Ka da ANEA' cm face das ultimo"accntscimentQs do cpórt fluminense.vae realizar domingo um festival, cW
seu campo, como camplemento à®
cpmmemor.içõe-, rte sabbado, data d°
anniversario do grande club nicthsroyense

ir.a i." om:
icttis* Uj
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Cs jogos de basketball
adiados do Io turno

Amanhã, jogarão Vasco e
Fluminense

Devido as chuvas, foram adiados
3 }(,;»>• tío campeonato do basketball
ccrrespondentes ao primeiro turno,
que íoram as seguintes: Vasco x Flu
minense, Villa x Fluminense e Gra-
jXiu' x Botafogo, Amanhã será rea-
iizaclo no rlnlr, de São Januário o
i',,go Fluminense x Vasco e a L. C,
j'J já designou os dias 7 e 11 de. No-
vcmbró proxlriio para a. realização dos
logos Villa x Fluminense c Orajahu'
•: Botafogo, adiados do dia 13.

TERCEIRO CONCURSO
AQUÁTICO DE INVERNO

De aecordo com tscu calendário
fporlivo, a Federação BráBÍlejrn,
fnríi realizar nu manhã dc 22 (Io
iixrenli'. nn piscina dn Fliimí-
nense Ix ('., o "Terceiro Con*
curso Aquático de Inverno", cotii
o seguinte programma:

T parco, ás !• lioras — Homens
• Seniors — 100 nielros, livríi,

parco, ás 0,05 horns — Mu-
— Seniors — 10(1 metros, livra,
pnreo, ás 0,10 horas — Mo-

eus -— 200 metros» do peito.
i- pnreo. ns 9,20 lioras -- Mo-

r,«s — 100 metros, de coslas.
.')" pnreo, ás 9,25 horas —- Ho-

taxis — 100 metrosi ile coslas.
iv pnreo, ás 9,30 horas — Mo-

pim — 200 metros, do. peilo.
7 parco, âa 0.4(1 -horas — -Uo-

mens —: 100 metros, livro,
As inscripções serão encerradas

i o (lia !• do cótTcnlo, ás lü honis
i meia.

VMS
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F) F) T "T\ A O j Um grande festival orga-

Vy JrC JrC 1 JL>/ r\ O | nizado pelo Costa Lobo
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0 concurso de peites He
íootbaü da A. C. D. em

disputa da Taça America
i' C.

1.-110
s—100
I—103
i--90
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RKCUHDS:
dia de jogos

7—08
7—95
li—05
•1—00
4—80
1—80
4—81

Com ds resultados dns jogos cie
domingo passado ficou sendo a
seguinte a eoHoeiição dos conctir.
rciilrs á Tnçn Atncricn F, C. —
lODíl:

! — Antenor MiignlhSes
2 — Mario F. Silva . .
:í — Carlos Àlbcrlo . .
I — Hdunrilo Maia . . .

5 - Antônio Sanlnsiísa';
gnii

A. Machado Filho
Fernando N. Pinto
Isuc Motilinho . .
M. Sorón (In Molln
Fernando Bruce .
Ernesto Loureiro .
Arlindo Monteiro .
Carlos Gonçalves .
Furtado de Oliveira
Mello Júnior . . .
Augusto Bastos . .

— de pontos por
(mediu 2,0) Antenor

Magalhães; de scores (9), Ante.
nor Magalhães.

Na Taça A. C. D., pnra sócios
cooperadores, occupiun os 5 pri.
mcinis collocaçõcs:
I — Humberto Cotilomb 10—113
1 — Manfredo Liberal . 7—107
3 — Paulo Come.; . . . 7—100
l — Abelardo Alves . . 6—100

•'« — Rubens P. Souza . 7—102

UM PAREÔ COMPLICADO
O acto da Com missa o dc Corri,

das que mandou annotar a "perfo.
mance" suspeita da égua Ycüse,
foi o assumpto parn onde conver.
giram as opiniões dos carreiristas
no dia de hontem.
—Dia de inscripçâo na sédc do ve.

lho Derby Club, naquelle vasto sa.
lão, o observador persistente tem
muito que ouvir e fallar.

A um canto estava um grupo de
profissional'».

Cm faliava um castelhano arras,
tado, e, outro um portuguez criou,
lo, eivado de perfídia.Vistes a corrida da "Yeuse"?

Um pareô "mollc", Fulano
não queria "nada"... O Rrasil ti.
nha de descobrir a Pata...

Mas descarregaram tudo 110
Brasil...

Nada feito. "Batida" de sa.
biilo... Aquellas 35 poules foram
para servir de "esparro". Nâo vis.
tes o empenho dc Beltrano ém ei.
ma do jockey de Pata?

Mas o Brasil foi p'ro "cace.
te"...

Certamente. A "parada" foi
grande, houve, tambem, a "Hescar.
ga" de Sicrano que não foi para"corrida"...

O prejuízo de Fulano, então,
foi grande!

"Batatal" Sendo dono do"burro", nem sabia onde elle ia
parar... A Commissão soube de
tudo, mas ficou na "moita". Po.
dia haver baruMiò no "chatau"...

O dr. Jayme do Couto, interrom.
pe a palestra dos dois profissio.
nacs, com uma pnncadinha no
hombro do que falliivil easteíhn.
no.

E a palestra ficou em meta-
di...

A indisencão continua mantendo
o sen predomínio nos salões da
sociedade onde tudo é acobertado,
ção das carreiras. ...»••,
inclusive os interesses vitaes do
turf que, nesse caso, é a moraliza,
ção dsa carreiras.

O jogo clandestino continua fa.
/endo dns suas p ha de conti.
nuar.
AS CAUSAS DA CARREIRA ANOR.

MAL DE CAIRELITO
O cnvallo Cairelllo (pie domin.

10 transado, no Clássico "Vieira
Souto", fazia sinuosas em plena
min. não ó um cavallo anormal
eomo muitos "tiirfuten" pensaram.
Cairclito recebeu, Ha entrada da
grande recla, duas fortes chicotti.
dns umn das quaes attiiigiu cerla
parte melindrosa, cortando.».

I)'ahi, a mú. figura do filho de
Çnid, que poderia, ler obtido o 2°
posto naiyuella prova, ratejándo a
sua dupla com Lutador OnSífiQO.

O PROGRAMMA DE DOMINGO
Picou, hontem, organizado o pro-

gramma da reunião do domingo

2—74
2—73
3—71
2—70

America e Bomsuccesso
jogarão sabbado, á tarde

Demite du l.niporlfincla do en-
nonlro Vasco x Fluminense, do-
min80 próximo, ipiu vem prcn-'lendo a allcnção dos sporlnicn da
cidade, resolveram os dirigentes
do grêmio rubro e do Leopoldi
nense niilecipíir o embale dos
-xis clubs marcado na tabeliã pa-
rn aquella mesma data.

Assim, de commum nc.cordo. a
peleja entre o Bomsuccesso e o
America será realizada sabbado,
tis 10,30 horas.

Foi um meio hábil encontrado
pelos responsáveis desses dois
clubs de não ser prejudicada a as-
sistencid 110 seu prelio.

A idéa que partiu do Dr. Anfo-
nio Avellar, presidente do Ame-
rica, foi bem acolhida pelo Sr.
Mm Iro Mula, vice-presidente em
(xcrei.cio do club dos subúrbios
dn Leopoldina. Hoje, na reunião
do Conselho de Administração
será proposta a antecipação dologo. o que será fnlalmenle accei-Io, de vez que os interessados seencontram de aecordo.

A FAE vae promover o .
campeonato acadêmico de__ Volley

Estão abei-las na secretaria da
Federação Athlctica de Èsludnn.tos ;is inscripções parn o campeonato acadêmico de volley.As inscripções serão encerradas.'( 25 do corrente.

próximo em que sura* disputado o
Clássico "Conde de Hüizlierg", mi
distancia de 1.(500' metros, com a
dotação de 15:000«$000 qo vence-
dor, em o qual estão inscriptos 03
animaes Ziig, Zaz~Traz, Zóro, Se*
rinliaem, Ticket e Micuim, todos
com 04 kilos. O programma está
regularmente constituído, dello fa-
zendo parte, ainda, uma prova de
fundo ondo veremos Kelani, Pana-
che Hoyal, Soneto, Sastre, Hoquen-
do e Caton.

COXJUIIADO ESTA' DE FO-
MENXAÇÂO

Eslá. do fomentação
Conjurndo, pensionista
dor Gabino Itodriguez.
Fair

o eavallti
do treina-'
O filho de1

Play ficará, dentro cV ai-
guns dias, completamente ourado
do hml quo o atacou por oceasião
do Orando Prêmio "Brasil".

LEVARAM PONTAS DE FOGO

Na potranca Véa, pensionista d«
Américo de Azevedo, è na egm A
Batalha, foram hontem, applliça-
das, pelo veterinário É. Ribeiro,
pontas de fogo.

VELASQUEZ ESTA* SENTIDO

Segundo estamos informados, o
eavailo Velasquez acabou sentido,
dopois do percurso do pareô em
quo tomou parto.• Ao sor verdade o que allcgani,
eslá perfeitamente comprovada a
iii;i figura do filho dò.Hpxana.

G. PEREIRA SEGUIU PARA '
S. PAULü

O COSTA LOBO
A. Lobo, o estimado grêmio

do Jockey Club, vem de organisar
um magnifico festival para
o qual foi confeccionado o seguiu-
fo programma;

1." prova 9,00 x 10,00 — Ilasen.
clevcr A- C x Combinado Cir.

2." prova 10,15 x 11,15
Juvenil Repctóco x Juvenil Ha.

mos.
3." prova 11,30 x 12,30 — Ol'1'iei-

nas Gorais x São Francisco dc As.
sis.

AÁ prova 12,45 x 13,45
Gávea F. Club x Leblon F- Club
5.» prova 14.00 x 15,00
Flamcngúinhò x S. G, Invencl-

vcl dos Amadores.
t'.' uróva 15,15 x 10,15
Jardim Botânico x G. D, Bou.

Icvard S. C
7." prova 10,30 x 17,30

F. C- x fíosalinaCavanellas
F. C.

8" prov.a — (Honra) -- 17,45 x
18,45.

Costa Lobo A. C. x Souza AguL
ar F. C

Homrnajjons dns provas
1." prova ao Sr. João Baptista

Rogério-
2." prova ao Sr. Antônio dos

.Santos Rodrigues.
3.* prova ao Sr. Manoel dc AL

meida Lima.
4." prova ao flepetéco F. Club.
5.» prova a Alfaiataria "Sagres".
fi.* prova ao Sr. Antônio A dos

Santos Júnior.
?.* prova a Sra. Jacintha do

Carmo-
8.' pro/.Pires.

.1 ao Sr. Luiz. Gonznqra

A F. B. B. pediu filiação
a C. B. D.

os animaes

Seguiu, hontem, para São Pau-
lo, ondo vae exercer sua profissão,
o aprendiz Cláudemiro Pereira,
que ainda domingo passado levou A Federação Brasileira de Box aca-
ao,vencedor o cavallo São Sopé\ [ ba d: endereçar á Confederação Bra-
O estimado aprendiz' montava na, *?}}f,r| Ae Desportos o seu pedido dc
Moóca, os anirníjcs entrogues ao í**i&'»**<}*
treinador Francisco Bento de Oli-
veira.

A CAIIGA DO SANTOS
Polo vapor "Santos" chegaram,

hontem, ao nosso porto, os animaes
Ansaldo, zaino, 4 annos, Uruguay,
por lielvare o Heussitó, destinado
ao sr. Agnelo de Souza, c Bidóco,
castanho, 4 annos, Argentina, por
Lord Basil e Mad Delson, dosti-
nado no jockey Domingo Suarez,

RUMQ A' S. PAULO
Afim de intervirem nas reuniões

da Moóca, foram, hontem, embai-
cados para aquella cidade paulista,
os animaes Zinnia,' Yokohama, El
.Güiiiila, Ilaragan o Rio Kráfieo.
ADA, ALTE/,A E WE8T0N, PARA

A HEPllODUGOAO
Destinados á reproclucção. foram

hontem, embarcados para o "ha-

0 iüicio do returno do
campeonato ie basket

No próximo dia 20, sexta.fcira.
torn inicio o returno do campeo.
nato do basketball do Rio de Ja.
neiro dom a realização de dois
io«os mie são os seguintes:
AMERICA F. C. x C. IL BOTAFOGO

í Campo: Rua Campos Salles.
Arbitro dos l-"s e fiscal dos 2."s

quadros: Miudinho Frota.
Arbitro dos 2,°s c fiscal dos í.°s

quadros: Manoel Moreira.
Representante e chronomelris.

ta' Luiz Novos.
Apontador: Sylvio Fonseca.

C. R. DO FLAMENGO x VILLA
IZABEL F. C.

Campo: Avenida 28 de Selem.
bro,

Arbilro dos l-°s o fiscal dos 2."s
quadros: Arno Frank.

Arbitro dos 2,"s c fiscal dos l-"s
qua ri ros: Daniel Buarqtie dc Al.
molda-

Representante o chrononietris.
tu: Aluisio Marinho.

Apontador: Ileraldo Ferreria.

A taça gaúcha pelo
scratch carioca está
— exposta —

O lindo 'Irophóo ganho polo
scratch da cidade na momoravol
polojíi da noile de quarla.fcira
passada, encontra-se exposta nos
mostruarins da Casa Campos, á
1,1a 7 do Setembro. 84.

OURO
Quem melhor natíii é

JOAMIEltTA UAI'HAEL
S. JOSE', 43
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\ MAIOR ORGANIZAÇÃO INTERNA-
CIONAL DE VIAGENS E TURISMO.

Sc tenciona partir em viagem para qualquer parte
Brasil ou do estrangeiro, em qualquer classe, ná

deixe de consultar a agencia da

in s/i

ras" Santa Mathilde,
Ada, Altoza o Weston.

DIVERSAS SUSPE.NSôES EM
S. PAULO

A Commissão de Corridas do
Jockey Club, de S. Paulo, resol-•veu suspender o aprendiz A. Lo-

I pus até o dia 23, assim como oS
: jookoys O. Ouerra o Xislo Gulior-
í roz, este, aló o dia 30 o, aquelln.

até o dia 23 do corrente mez.
»\a mesma oceasião foi chamada

11 allcnção dos tratadores de Unui,
Yvon 13 Astréa pela indocilidade
dos mesmos animaes.

A MONTARIA DE IIOQÜENDO
Nfiò será dá exlranliar que o oa-

vallo Itoquendo, soja montado, na
reunião de domingo próximo, p^o
jockey Júlio Escoltar.

0 Jequiá treina amanhã,
para c encontro com o

Carioca
A direcção sportiva do Jequi.á,

tendo em conta a importância do
prelio do domingo próximo, que
será com o Cíirl.oca, vae submeí
for, amanhã, os seus players a um
rigoroso ciisalo, afim de habili-
lar-sc ao triumpho.

li' quo o Carioca é possuidor
de uma esquadra fortíssima c o.s
alvi eeleslos não querem ser sur.
prohendi.dos. ..

O".quadro insular que domingo
ultimo bateu o Del Caslillo es-
pera brilhar.

São convocados Iodos os joga-
dores inscriptos.

RUA DA CANDELÁRIA N. 6
Telephone 4 - 6049. Rio de Janeir
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AS REFERENCIAS DOS COL LEGAS DO INTERIC

NOVOS TELÈGRAMMAS RECEBIDOS
O DIÁRIO DA NOITE continua aj corrente o 4" anniversarè

receber demonstrações de sympathia fundação, iniciando uma i
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por parte dos collegas da lmpronsa
brasileira c felicitações de seua lei-
tores, por telègrammas e cartafl, a
que agradece.

NOVO REGISTO 1)0 "ESTA-
DO I>K MINAS '

O "Estado de Minas", jornal "lca-
der" da Imprensa bellohorizonlina,
que já havia registado o anuiversa-
ri do DIAItIO DA NOITB de manei-
ra desvaneoedora, publicou mai3 a
seguinte nota sobre o assumpto, da
correspondência da Agencia Meri-
dlonal:

"O 4" ANMVKRSAUIO DO "DIA-
RIO DA NOITE" — O vibrante '•cb-
pcrtlno dos "Diários Associados" da-
rá uma série de edições especiaes.

RIO, 4 _ (Ag. Meridional) -
O DIÁRIO DA NOITE, desta capi-
tal, completa amanhã o seu 4" an-
nu de vida.

E' uma data esta que foge ao
registo commum.

Ao DIÁRIO DA NOITE deva n
Revolução «ma grande somma de
inestimáveis serviços.

Fundado em 1!)2Í>, pelos srs. As-
hí8 Chateaubrlnd, Cumplldo ii<;
SanfAnna o Frederico Barata, «pino-
do mais accesa era a campanha pr'---
sldencial, Cillou-se, desde logo, a
corrente da Allinnca Liberal, pela
qual so bateu ardentemente.

A sua aceito'loi das mais ettl-
cientes. O povo carioca deu-lhe lo-
go as suas preferencias, attinglndo,
poucos mezes depois da sua salda,
o pequeno submarino do? "Diários
Associados" a tiragens verdadeira-
mente admiráveis. Depois de vicio-
rlosa a Revolução, continuou o
DIÁRIO DA NOITE na mesma 11-
nha firme de condueta que se tra-
çãra.

'á^XÍ ., v |«v íríJiàsái¦iU.
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POROUE EVITA
LIGAÇÕES ERRADAS
DEVIDAS ÁS FALHAS
DA MEMÓRIA.
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Amanhã, que transcorre o deu 4*
atino de vida, verifica-se que não
faltou, o mais joven dos nossos DIA-
RIOS, ao programma eom que sc
apresentou ao povo brasileiro.

Sob a direcção criteriosa do H-
lustre dr. Zozimo Barroso do Ama-
ral e dns srs. Mario Magalhães o
Cumplido du SanfAnna, mantera-so
o DIÁRIO DA NOITE com o mes-
mo prestigio, continuando o publi-
co brasileiro a distinguil-o com a
preferencia de sempre.

Comrnemorando a data do seu
anniversarlo, publicará edições sue-
cesslvas de 5 a 12 do corrente, de-
dlcadas a todos os Estados do Brasil,
exaltando a contribuição de cada
um para a grandeza nacional".
COMO A IMPRENSA PLUM1NRN-
SE SE REFERIU AO QUARTO AN.

NIVERSARIO DO "DIÁRIO DA
NOITE"

Os brilhantes collegas de "n "
tado", de Nictheroy, assim TWnti-
ram a passagem do quarto annlver-
sario do DIÁRIO DA NOITE:

"IMPRENSA CARIOCA — "DIA-
RIO DA NOITE" — A data de hon-
tem foi de intensa alegria para os
nossos collegas do DIÁRIO DA MOI-
TE, que viram mais uma etapa ven-
cida pelo brilhante vespertino.

Jornal moderno, feito cm estne-
ro e technica impeccavel, depressa
conquistou a preferencia do publi-
co, toriiauclo-se du leitura obrigato-
ria pela forma porque localiza os
assmnptos mais palpitantes cia actua-
lidade o vasto noticiário.

DIÁRIO DA NOITE que obedece
a direcção de Zozimo Barroso, Cum-
plido SanfAnna e Mario Maga-
lliães, muito contribue para elevar a
imprensa brasileira.

E' quanto basta para o seu com-
ple.to triumpho".

Os illustres confrades do "O Flu-
minense" assim noticiaram o nosso
quarto anniversari:

DIÁRIO DA NOITE — Entrou
hontem no seu quarto anno do exls-
tenda o DIÁRIO DA NOITE, con-
ceituado vespertino carioca, dirigi-
do pelos brilhantes Jornalistas Zo-
zlmo Barroso do Amaral, Cumpll-
do de SanfAnna o Mario Maga-
lhães.

Tendo sabido rapidamente con
quistar a confiança e a considera-
ção do publico, o DIÁRIO conso
guiu grande prestigio, sendo um
dos orgâos quo honram a imprensa
brasileira.

Aos dlstinctoB collegas do DIA-
RIO dirigimos as nossas entliuslaa-
ticas saudações".

Os prezados collegas do "Quinto
Districto" assignalarani com estas
expressões a commemoração do
quarto anniversarlo do DIÁRIO DA
NOITE:

"DIÁRIO DA NOITE — O ma-
gnifico órgão vespertino da vizinha
metrópole, o DIAItIO DA NOITE,
quo tem como directores os jorna-
listas Zozimo Barroso do Amaral,
Cumplldo de SarÁjAnna o Mario Ma-
galhães, comnv^nun no dia 5 do

edições em homenagem ao;
Pelo acontecimento supi

mos as nossas felicitações
lhantes confrades do popi
gão ".

TELÈGRAMMAS
O DIÁRIO DA NOITE

toais estes telègrammas, d
çnes por motivo do trani
quarto anniversarlo de si
ção:"Dr. Cumplido de Sanl
Embora tardias, receba eff
licitações pelo anniversari
brilhante vespertino — (
Galletti"."Ao dr. Cumplido San
Centro dos Estudos Hlst
sinceros votos de prosperi
4o anniversario do DIÜ
NOITE. — Cordiaes sau
(a) Paulo Valladares, 1
rio".

CARTAS E CARTi
O DIÁRIO DA NOITE

ainda as seguintes fellciü
St. director do DIARIC

TE — Saudações — E' co
prazer que envio felicitaçõ
RIO DA NOITE pela, pa;
mais urn anniversario da
desse órgão, que é a asp
arauto dos ideaes do pov
ro. — (a) Lou rival Cord
Io secretario da Escola
Maior F. O."

— "Drs. Mario Magall
plido de SanfAnna e Zc
roso do Amaral — Dlí
NOITE — Rio — Prezai
E' com a maior satisfaçi
nho apresentar aos illus
listas os sinceros votos di
dns "Diários Associados"
rão Preto, pela passagem
nlversario de fundação c
te vespertino carioca DI.
NOITE, de que são dign
res, — Pela prosperidac
crescente do DIÁRIO q
pugnou pela liberdade de
ideaes, como batalhador
das justas aspirações dc
rioca, um sincero abraço
sal de Ribeirão Preto,
dades — Cordiaes sandaç
A. Machado SanfAnna","Ao DIÁRIO DA NO
lbante órgão da imprensa
Francisco Barreto Farta
via felicitações".
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"élIMfíc
Mais um numero d(

fico" está circulando,
bella como sempre, apr
allogoria dos players t
cados dos clubs do c
argentino cortejando a
representa o campeonfl

Lê-se uma longa chri
Pelronilho, illuslrada
photographias.

E variados Informes
cas.

O Guanabara irá á
E' pensamento da di

Club Espcria, de S. Pi
dar o sympatbico C. F
ra, a visitar a capit.
afim do participar d
de inauguração do b
de natação do Club
Di Lorenzo.

O convite não pod
lhor, pois o club az
aléin de possuir um po
dro dc water-polo, cot
cellenlcs nadadores.

0 interventor ní
assumiu

O sr Armando Vieira
cargo de interventor na ,
posse, como foi do seu
teve pomposidade l»ogc
cumprimentos o sr. Ai
ra asslgnou o acto da r
seus auxiliares, que for;
gados, em primeira mão,
da Noite", e despachou

Dentre os telop;ramm
tações recebidos pelo n>
da ANEA, figura um do
te Affonso de MagaíJi"
motivo justificado não
parecer á posse do si
Vieira

Hoje, segundo tudo I
será nomeado o dire
c.rgo ctue ficou vago,
possivel o sr. Emilio F
miuiecer no mesmo

m
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ULTIMAS
NOTICIAS

AVULSO 100 RS. RIO DE JANEIRO — QUARTA-FEIRA, 18 DE OUTUBRO DE 1933

O primeiro ministro do
México na IiKqu.a

ANKARA, 18— (Havas) - Q
presidente da Republica, sr. Mustaphá
Kemal, recebeu o ministro do México sr,
Estrada, que fez entrega ao "Ghazi" das
suas credenciaes.

O sr. Estrada é o primeiro repre*
sentante diplomático do México que se
installa na Turquia
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a as eleições em! âo Paulo
José CarSos de Mac edo Soares não perdeu o
a de deputado" - affirma ao "DIÁRIO DA
" o sr. Castro Carvalho, politico do P.R.P. que
Rio acompanhar os trabalhos do Superior

bunal de julgamento das eleições paulistas
)S srs. Sampaio Vidal, João Sampaio, Almeida Ca-

Henrique Bayma e Cardoso de Mello Netto os
sacrificados da Chapa Unica

.esta capital o sr, j. Castro
„, politico do P. R. P. cm

; " 
, que veiu com o fim espe-
onseRulf cartas Informações
ior Tribunal com roferen-
elto do 3 do Maio ultimo,

| Castro

idílica"

Carvalho
. o procurador da
depois de estafnnte

••so trabalho, conseguiu le.
:.Í?(i mappa, levando em oonta

[fffoía qual íoi julgada a olel.
)é, com a annullação de 21
com a diplomacão pelo se-

tino pois e sabido quo o Tn-

m
Ipa a situação da

^ia de construcções
na Inglaterra
IS (Havas)

«jiblieada-s pela
| jJeS

K

m
wF

_- as esta_
Companhia

I relativas ao trimestre que
de setembro revelam uma

i •« sensível na industria üo
navaes. O total da to-

i*os naviog em construcção
i /erra e Irlanda eleca.'a..se

:"'?,,o a 303.702 ou sejam maia

fi)mesmo período do 193''.
i^Isticas asslgnalam qu.; cs-

ÍJr foi verificada tambem em
B.o, pois esuvam ein cons.
% fins de junho navios num

f§W2.990 toneladas , o que re-

| um augnento de SU-OO1)
lp a junho do anno prece.

S
se por fim Que ^ Vr0

lervados são bem mais sen-
Inglaterra, quo r-prfsenta

íi-oducção mundial

i 
¦

bunal Regional do S. Paulo havia dl.
plomado os candidatos eleitos polo
quociunte partidário, tomando por
baso a votação do 1" turno.
INTEPELLADO A RESPEITO, O

SR. CASTRO CARVALHO RES-
POND13U AO "DlAPJO DA NOl-
TE".
— " pava.se como tendo pordldt»

novamente o s"u diploma paio quo-
ciente eleitoral dt. 1° turno, o embai-
xador Macedo Soares, mas agora
acabei de verificar que, tendo elle si.
do sacrificado apenas em 235 votos,
Conthlu'a dentr0 do quociente olelto-
ral que, de 11.830 passou a ser d«
11.694. Ora, ni o nosso antigo em-
balxador cm Genebra tinha, antes da
annullação das 21 secções, um totnt!
de 11.830 voto"», perdou apenas 23t,
o o quociente baixou para 11.594, eu.
tá claro que, tendo agora 11.745 aln-
da continua de posso do seu diploma
do deputado com unia maioria de 151
votos,

O mappa qu1? o Superior Tribunal
tom de levantar parn afinal dizer qual
a co! ¦« candidatos

. '-Chapa Unlca" ainda nfto ue ne
prom. 4, lio ato o
fim des.it .-,..  u dr. Gomes do
Castro possa upresental-o, sattsfa.
zendo assim 'fi, curiosidade dos InU1-
ressados. Comtudo, pode-ue assegurar
quasl com absoluta certe:<a, que oh
sacrificados da 'Chapa Unlca" do-
cc.ir, ser os sre. Sampaio Vidal, loão
Sampio, Almeida Camargo, Henrique
Bayma e Cardoso de .Mello Netto.

Posso, ainda, adiantar, segundo os
dados que colhi, quo O dr. Cardoso
de Mello Netto, quo devera vir para
n Constituinte substituindo o cândida-
to diplomado Waldomiro Silvira, ho.
je secretario da Educação, em &\o
Paulo, perdeu3.651 votos em segundo
turno, nas 21 soc.;Gos annulladus, íi-
cando, pcls a sua votação reduzida
a 170.210."

Terminando o sr. Castro Carvalho
nos informou mais quo o superior
Tribunal já expediu instrucções ao I
Tribunal Regional de S. Paulo paru
que so marque data para r renova- j
ção Cias 14 sticçCea eleitoraes daquel. '
ío Estado, pleito esse quo de aecor-
cio com o paragrapho 3° do urtigo 90
do Código não poderá, ser realizado
cm um aô d'a. P°rquo o juiz eleitora',
da respectiva zona terá que presidir
ás mesas receptoras.

Du^s vezes crimino-
sos por anôr

Após a absolvição da tenta-
tiva de morte contra a

amante, voltou a procurai-a,
esfaqueando-*, novamente

Os antecedentes da scena de
sangue, hontem, em Nova

Iguassu'
Em Belfort Roxo, Iranquilla-

mente viviam a nacional Deoluida
da Silva, prela» dc 22 annos, sol-
teira o o cabo do Exercito Fran-
cisco Marlins de Oliveira. Viviam
amasiados t* pacificamente, sem
rusgas e maiores atlrilos, apesar
do temperamento impulsivo do
militar, até ([uatnío, ha tempo, es-
le, numa rajada de ciúmes, per-
dendo a cabeça, cozeu a compa-
nlieira a facadas.

Isso se passou, como então ti-
vemos opportunidade dc registar,
em Maio do corrente anno, sendo
o perverso preso e» após o pro-
cesso que se desenvolveu regular-
mente, entregue á Justiça.

Escapa á ferocidade do amante.
Dcolinda volveu á residência do
pae, Jacob Valeriano, á Villa Ope-
rada, 0(i, (Tonde sairá para aquel-
Ia aventura de paixão c sangue,
procurando riscar da memória a
lembrança daquelle homem quecurtia na prisão a culpa de amor
em demasia.

.Mas, ao upproximar-se a épo-
ca do julgamento do amante, Deo-
linda sentiu-se fascinada, empol-
gíida e não leve forças como re-
sislir á tentação de revêl-o e fa-
lar.lhe. Buscou-o, emfim, na pri-são, e, após muito hesitar, decidiu
assistir ao julgamento, vêl-o no
banco dos réos, hontem, no Iribu-
uni, cm Nova Iguassu'.

E, de fucío, lá esteve, cmotfio-
nada e uma ponta de vaidade na
fraqueza feminina só por aquelle
homem estar ali, como criminoso,
por sua causa.

Não esperou terminasse o jury.Ao meio, estonlcnda pelos olhares
que o ex-amante lhe atirava, reti-
rou se e voltou á casa.

Estava lá, a contar a uma vizi-
nliu. Emilia de Menezes, as peri-

*mt*-m*»^*++*^**+--*+*•¦***+*•+*•*

PARADEIRO ENVOLTO EM MYSTERIOA reportagem do "Diário tía Note" conseguiu
descobrir, em uma maicenaria, em HilopoLs o

levem HUGO REYHALD9
\ intensa emoção do velho engenheiro Muller ao ter no
vive — Os agradecimentos Ho joven reapparecido — 0

biblica do "Filho Pródigo" — Detalhes i
lia precisamente um mez, o vobre pae, afflicto c inconsolavel,

procurava, e.m vâo, por toda par.te, o filho dileclo que desappare.
cera myslcriosamente,

As circumstancias que precede,ram o doloroso desapparecimenlo,
corroboravam a suspeita logo nntruta pelo ancião de que o sen
ente querido houvesse sido viril

ÍÜ

CAMBIO
„• (£55$95li)

fígado de cambio abriu ho-
;l'!com as taxas novamente

trio. O Banco do Brasil
fsuas operações, sendo a
fe. (libra, 559956), e co-
Tas de coberturas a- ••

jtjj (libra, 55Ç.010". situação
| foixamos o mercado ás

«¦,'as, no primeiro encerra-
ll-ilterndo o rom ncirocios
(Idos em pequena escala.
Jtnco affixou cobranças e
Jjas seguintes taxas; A
ILondrcs, 4 371128

M A* vista — Londres,
1'libra 50Ç815); Suissa.
§S'manha, 48280; P <ris.

Mm 8955; Portugal
E cóanha. 19525; Bélgica,
IfO; Nova York. 12*000;

><,§!Tes» 48425; Móntevldéo,
¦|*f cnbngramma: I.ond'es.
(fibra 511*922).
|&firo para compra de lc-
limberturas, ficou colado

[a.(Londres, 4 93>25(1; (li
,.¥h); s.INova York. 11*1110
líhttlò; s.lllalin, $900; Al-

»';l*l!?005; A* vista — s.|No*
É[ 118740; s.lAIlemanlia.

AU* cnbogrammn: s.| Lon-
1256; (libra 559010); s.
1 11 «90.
|,OURO - O 18000 ou*
.«iotado á base de C$554m

Wmp da libra na abertura
ífiljrle Londres:
mm- s.INova York,... .

BSj Berlim. IS'15; s IPo*
S.IAmslenlntu, 7'7,'i; s

|í'09; s.lMndrld. 3710; s.'«43: 
s.l Bruxerash, 2241.' do tlolliir no fecha

hontem, na Bolsa de
'•k, 

4 58i75; s.iBerlim,
|ris, 5I74: sJAtnsloriiim.

Juricli. 28'43: s.lMndrid,
lienova, 7 73)50; s.|Bru-

1,U?M,e',
6

Á creação de uma facul-
dade de Sciencias

Econômicas, na Bahia
BAHIA, 18 (A. B.) — Grande

numero de estudantes da Escola
Commercial da Bahia, com a adhe.
são de vários professores e teci),
nicos em Direito Commercial, pre
tendem organizar nesta captial, a
installação de uma Faculdade de
Sciencias Econômicas.

Sabe.se que a idéa dessa nova
organização nasceu de um com.
mercialista bahiano, que passou
Ires mezes cm Monlcvidco, assis.
tindo as aulas da Escola de Seien.
cias Econômicas da America Lati.
na» sendo que seus estatutos nuxi.
liarão grandemente a installação
da nossa Faculdade.

Foi bôa a saíra de ce-
reaes, na Bahia

BAHIA, 18 (A. B.) — Noticias
chegadas do interior deste Estado,
dizem que reina grande satisfação
entre os agricultores.

A colheita deste anno tem sido
apreciável.

A safra de cereaes foi bôa.

Queda k trem
Quando viajava em um trem de,

subúrbio, o estivador Polyrarpo
Barbosa dus Sanlos, dc 37 annos.
casado, brasileiro, morador á rua
dos Amnthyslas 10 na estação Coe-
Iho da Rocha, foi victima de uma
queda, soffrendo fraetura das per-nas.
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o engenheiro Haynaldo Muller

O criminoso c a victima
pecias daquella tarde sensacional,
quando bateram á porta. Era
Francisco Martins. Tinha sido
absolvido c do tribunal viera di-
rcctaniente procurai a.

Dcolinda sentiu calafrios. Cal-
mo e supplica, o amante propõz-
lhe voltassem a viver juntos e es-
qitecessem o passado. Errara, sim.
mas pelo muito que a amava. E
sua voz, aos poucos, foi ganhan.-
do expressão e calor e, em breve,
em tom imperativo já exigia, ru-
gindo ameaças, a reconciliação.

Deolinda recusou qualquer ap-
proxininçáo e refiigiou.se junto ao
pae que, inquieto, presenciava à
scena.

Elle insistiu. Ella manteve a ne-
gativa i.rrcmovivcl.

Então, perdendo a calma. Mar*
tins correu a buscar um sabre,
guardado adrede próximo, e re-
tornou brandindo furioso a arma.

Aggrediu.n, golpeando lhe o cor-
po e desfocou ainda outros gol-
pes contra o velho que aceudira
em soccorro da filha.

A seguir, fugiu, emquanto ns vi-
ctimas eram soecorridas e depois
apresentaram queixa ás autorida-
des do 4" districto de Nova Iguas-
su'.

Foram tomadas então providen-
cias para a prisão do criminoso.

A publicação das obras
de R/lussoüni

ROMA, 18 — (A. B-) — O Sr.
Mussolini recebeu o conhecido edi-
tor Hoopli. de Milão, que lhe <nh_
metteu um plano de publicação
integral du.* t bras do "Ducu", t*.«m•
prehendendo tambem os discursas
e escripttiS de 1914 a 193!!, bem ce.
nio os ar.itíes de Arnaldo Mtsolmi.
irmão ,1o primeiro mlrrstvo, e fa-
moso redaclor do "Popolo d'lulia'.
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ma de unia emboscada e pereces.
se covardemejite assassinado-

Esse pae, o engenheiro allemão
Reynaldo Mneller, já centralisava
nm drama criideltssimo. A filha<
Irmã Paula que era o consolo e
a alegria suave da sua velhice
cansada, fora seduzida por um
medico de Juiz de Fora onde ali
um mez alraz, residiam, junta,
mente com outro filho, Hugo P,eg.
naldo. Precisamente quando se
empenhava cm livrar a filha do
pipo aviltante do sedtictor, o cn.
genheiro recebeu em cheio, outro
golpe vibrado impiedósamente,
pela fatalidade, na sua sérisibilt.
dade exarcebada dc pae. Hugo
Reynaldo desappareccra em cir.
cumstancias inexplicáveis. /Jn/c/n.
damcnle andou a procurar nott.
cias do filho. Tudo fazta.o crer
que o rapaz tivesse sido morto.

Comtudo. o coração de pae con.
servava ainda uma rcstca de il.
lusão que lhe illumtnava o espl.
rito e lhe dava animo para se ca.
mlnhar até desfallcrer. no sentido
de encontrar o ftlho, vivo ou
morto.

NO BIO
Já bontem, recompomos com

abundantes detalhes, o drama do
desgraçado engenheiro. Ha um
mez elle se encontra nesta capi.
tal á busca de Hugo Reynaldo,
emquanto sua filha permanece em
cárcere privado, prisioneira dn
dr. Simcão Faria, o medico sedu.
ctor.

Depois dc appellar para Iodos
os recursos humanos, quasi dose-,,
perado dc reencontrar o filho di_
Iccto, o engenheiro Mueller resol.
veu recorrer ás autoridades poli.ciaes.

EM PETROPOLÍS
Conforme jlí noticiamos, Hugo

Reynaldo, o joven até então des.
apparecido, havia fugido, cir.
companhia de sua irmã, no co.
meço de agoslo, para Pelropohá.
O moço conseguira, com um gol.
pe de incrível audácia que só o
amor fraternal inspiraria, arrau.
car Irmã Paula do poder do me.
dico e levai.a comsigo para a ei.
dade das hortciisias. Até cnláo.
Hugo Reynaldo era militar mas
na sua passagem pelo Rio, fora
obrigado á baixa, por ser consL
derado pbysicamentc incapaz paira o serviço do exercilo- Hugo
Reynaldo esteve ainda muitos
dias, em Pelropolis mas. depois,
comprclicndendo que estava sen.
do pesado á irmã, combinou queella viria para o Rio ficando aqui.em uma pensão de moças alie.
más, na rua Barão de Bom Re.liro, emquanto cIIe voltaria a Juizde Fora para sc rmmir ao seu ve.
lho pae. Assim, Hugo Reynaldo
deixou a cidade fluminense, nodia 18 de agosto, avisando o dr.Mueller, da sua partida, com des.tino á cidade mineira, onde en.
tretanto, não chegou.

Appellando pnra a policia, a
primeira delegacia policial que o
en-íenheiro procurou foi a dc Po.
tropolis. Mas o delegado local,
npezar, de seus esforços, nada
poude fazer.

Reynaldo, dentro da sua juritdi.
cção.

O MYSTERIO COMEÇA A SU
DESVENDAR

Scienlc pelo DIÁRIO DA NOl.
TE, do desapparecimenlo de Rey.
naldo, o delegado de Juiz de I-Y.
rn. dr. João Valladão, instaurou
rigoroso inquérito ao mesmo tem.
po que determinou iniuimeras di.
ligencias na cidade e [Rins im.
mediações para o descobrimento
do joven ou de alguma pista ca.
paz de conduzir a policia a um
ponto seguro.

DESCOBERTO HUGO
REYNALDO I

Precisamente ás 15 lioras. o
delegado João Valladão telepho.
nava de Juiz do Fora para o
DIÁRIO DA NOITE anntmciando
que ohlivera informações preci.
sas sobre o paradeiro de Hugo
Reynaldo.

Chamado a depor no inquen.
to instaurado, o sargento Nicolau,
declarou que ante.hontcm rece.
bera uma carta de Hugo Reynnl.
do, seu velho amigo, scienlifican.
do.o de que se»encontrava bem
de saúde, empregado cm uma
marcenaria, em Nilopolis.
A REPORTAGEM DO "DIÁRIO DA

NOITE" ENCONTRA HUGO
REYNALDO

De posse dessa informação ai.
viçareira, a reportagem do DIA.
RIO DA NOITE partiu immedia.
tamente para Nilopolis onde foi
encontrar Hugo Reynaldo traba.
lhando na casa commercial da
firma Vasconcellos de Oliveira c

icia de que seu filho ainda
encontro revivendo a scena
ipressionantes

tencia decorrida enlre a sabida de
Pelropolis e a chegada á Juiz <i<-
Fora, enmovedora odysséa, como
os leitores verão:

— Deixando minha irmã no Rio.
numa pensão de moças allernãs,
embarquei para Juiz de Fora. Que-
ria rever meu pae.

Mas, ao chegai- a Barbacena. fui
informado de que elle havia fal-
lecido, Fiquei deveras emociona-

£*/Hs_H_nli:.* -*3»S«1

Hugo Reynaldo
Cia., á rua Cecília Campos n. 2.
O encontro foi deveras emocio.
nante. O rapaz ao ouvir que- o
seu pae vivia c estava no Rio, a
procurai.o, nào se conteve dc
alegria, explodindo numa im.
pre.ssionnute mnnilcstaváo de re.
gosijo.

UMA ODYSSiiA

Hugo floynaldo queria vAr logo
o pae. Eslava inconliijo. Isso, en-
trelnnlo, não ora possível aquella
hora. E então, o moço, com os
olhos brilhando de intensa alosxia
filial, passou a referir á sua exis

Quem «pra © car
neiro 2.793 ?

Ao commissario Machado Junior
de serviço na delegacia do 17." d.s-tricto policial, mine. Maria da «3\;n-
ciição, residente à rua Carlos deVasconcelos 130, ciara n entregou
um documento por ella encontrado
na Praça Sr.enz Pena.

Trata-se de um recibo no valor deGOOSOOü pasado a J. J. Firmino
pela compra do carneiro n. 2.'.na'
do cemit:r'o de

O documento
sao João Baptista.

está na d-legacia a,dispos.ção de seu dono.

Irregulares operações de
cambio realizadas pela
agencia do Banco do

Brasil em Victoria
a.

(lIltH
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UMA PROVIDENCIA DO
"DIÁRIO DA NOITE"

Disposta a collaborar com o ve.
lho engenheiro, na descoberta do
filho, a reportagem do DIÁRIO DA
NOITE, hontem cedo, communi.
cou.se com as autoridades de
Juiz de Fora, informando.a do
que hnvia e solicitando ns pro.videncias necessárias para a elu.
cidaçáo do paradeiro de

PAULO, is (Meridional) _ Havinha sendo movida tenaz cam-panha pela revista financeira L-evIscontra operações de cambio realiza'«as pela Agenel,, do Banco d„ Rrasii«•m Victoria o que vinham ferir onrlnc-pio da equidade necessária paraas diversas prnçaa exportadoras do«.ntó. operações essas grandementem-ejudlciacs ao commercio do café d»S. Paulo o Rio de Janeiro. Apesardo desmentido publicado na imprensaearloea o aqui reproduzido o Bancodo Brasil apurou, hontem,' existiremdo facto operações irrgeularciB decambio corn a roferlda agenda, tendodeliberado caneellar lmmediatamente
I-I..OI4, 

0U r, •'ClaS °"Círa':0f,í( quo uttlngemliUgOimportan^d^ t*0 corto vulto.

Si I i I ^-^MkéM^'

•miit ruma
do. Era um golpe tremendo, maisainda do que a desgraça de minhairmã.

Chegando á Juiz de Fora, pedi au"chauffeur", Mario Mello, que nãorevelasse a ninguém, a minha che-
gada. Morto meu pae nada maisme interessaria ali. Passei ainda.alguns dias, na cidade e depois em-barquei para Bello Horizonte, on-cie, depois segui para São Paulo,sem dinheiro, completamente des-
prevenido.

Na Paulicéa tomou clandestina-
mente um trem de cargo, mas, ao
passar o comboio, em Nilopolis, ,i
chefe do Irem me descobriu e meobrigou a desembarcar.

Estive a perambular polas ruas,
até que encontrei emprego, este.onde me encontro.

Mas estava certo de que seu
pae morrera?

Certíssimo. Do contrario o
teria procurado. Não lenho pala-vras para agradecer ao DIÁRIO
DA NOITE o me ter proporcionadoessa immensa satisfação de reveio querido velho que eu ji julgavamorto..,

Duas lagrimas sulcavam ns faces
sadias de Hugo Reynaldo.

ALEGRIA DE PAE

Deixando Hugo Reynaldo, a re-
portagem do DIÁRIO DA NOITEfoi ao encontro do engenheiro Rey-naldo Mueller. O ancião eslava
acabrunhado, recolhido melancho-
Iicamenle ao seu appurtamento, narua do Riacliuelo, já quasi deses
perado de rever o filho, quasi cer-to da sua morte, a esperança a lhede.sfallécor paulatinamente, bruxo-
leanle, como as ultimas vasena.-.
de uma lamperina.

Coincidiam tragicamente, as sus-
peitas do pae e cio filho.

Um, eslava dolorosamente con*vencido da morte do outro.
lleceiavamos quo as alviçarauauspiciosissimas que levávamos

para o engenheiro, abalassem du*mais o seu coração exhausto deancião. Mas era preciso dizer log-uUrgia abalar aquelle drama queo estrangulava, illuminando lhe aalma acabrunbada com a nova gra-tamente surprehendcnle o recou-torl adora:
Alegro se, meu velho, seu fl-lho vive I

O ancião ergueu para nós os seusolhos muito azues, e profundamen-te molancholicos.
Parecia fora de realidade. Insi«ti-mos. E elle como se houvesse dei-

perlado do um sonho;
Gomo? Será possível? E ondeestá o meu Reynaldo? Elle vive?Vive mesmo?

E prorompeu em exclamaceõs duregosijo, um sorriso muito 
"aberto

nos lábios trêmulos, todo elle tre-mendo, duvidando da felicidade qu«<a noticia do DIARIq Da NU1TElhe transmittia.

O ENCONTRO

O engenheiro queria ir no me»,mo instaute ao encontro do filho.
Era noite, porém, e o seu estado
nao lhe permiti iria a -nrursiVi
aquella hora, superior ás suas for-cas gn-dns pelos annos e pelos sof-rrimentos.

Ficou enfão combinado o encon•ro. hoje, ao meio-dia, em Nilo-
polis.

Pouco depois rins II horas, omcompanhia de repórter e photogranhos do IVAIUO DA noite, o en*'.'1'iiheÍM Mueller partiu para Nilo-
polio, onde se dará o encontro, re-vivendo, com cores bem accenlua-
Hr.?TÍ-í1u0f,ioniin,es- a scena bíblicaM<| Eilho Pródigo", |

l/arios actos do director
geral dos Corre:o.s e

Telegraphos
O director geral dos Correios t

telegraphos assignou hoje os se,
guintes actos:

Determinando sejam feitas, ..«
Directoria Regional de Mina., ,.e_
racs, e sem ônus para o Departa'
mento, as seguintes designações!
do inspector dc linhas de 2,'
classe João Corrêa Rabello pnra
encarregado da 1.* secção das
linhas telegrapliicas dn referida
Directoria, corn sede em Bello
Horizonte; do guarda.fios d,- -.»
classe Eloy Gomes dos Santos pa.
ra encarregado da 'i." secção, corri
sede em Itabira; do mestre do
linhas José Cayenna par;, encar.
regado da 3.' secção, com sédê
cm Santa Barbara; do guarda,
fios de 2." classe Sernphim .lesé
de Menezes para encarregado ria
4.* secção, com sede em Marian
na; do mestre dc linhas Froucis'
co Corrêa Rabello pnra enenrre*
gado da o.' secção, com si';de i-ni
Queluz; do mestre dc linhiif, Se.verino Francisco dc Albuquerque
para encarregado da 07 sccçío,
com sede em Oliveira; do mes.'
tre de linhas Laudellno Pinheiro
de Azevedo para encarregado da
7." secção, corn sede em Formi.
ga; do guarda.fios diarista Fir"
mino Cruz pnra encarregado <|;Í
8" secção, com sede em Lagoa daPrata; do guarda.fios de 1.* r.l.ir,.
se Joaquim Nunes pnra encarn-]
gado da 9." secção, com sede eni
Sete Lagcias; do guarda fios diarista José Pinio Fernandes pnr.iencarregado da 10.» sceçãn. romsede em Conceição; do guardafios de 2." classe Augusto dn Cos*ta Lage pnra encarregado dn II'secção. com sedo cm Giinnliâes-
do guarda.fios diarista Raul p-.'reira da Silva para encnrrcg,i,lõ
da 12.» secção, com sede em PcÇiinba; e do guarda.fios diaristaPlínio Electo parn encarregado
da 13." secção, com sede em (••,ralinga-

Criando a linha pos«a. fji,Agudos a Marilia, com 141 kilometros de percurso, em estmdâde ferro, custeada por lM40.*flliuannuaes subordinada á DirectoriaRegional de Bolucatu'. Mudando .denominação da agencia postai deUpivary, subordinada á Directona Regional do Paraná, Dora âde Colombo", nome official ,hloonjidnde. Mudando a denominação da agencia postal dc móJoão. urbana, subordinada á <">•rectorin Regional do Pará v„-ia de "Vnl.de.Cnnna". 
logar oii.to"Ç> acha situada a referida ngencia. Fundindo as linhas postnesdc Uberaba a Araguarv e de AraSuary a Leopoldo Bulhõps, a »rfmrira, subordinada á DirectoriaRegional de Uberaba e a secundaa_ de Goyaz, as quaes constiltii.rno unia só linha, subordinada áDirectoria Regional de Uberaba,sob a denominação "Uberaba aLeopoldo Bulhões", conservadosos conduetores de ambas mm osseus respectivos salários. Torn-nido sem effeifo a portaria n. 8,*}!de 14 de janeiro rio corrente nn.no, que mandou inaugurar a esta"

Çao telegraphica dc Cunha.

0 projecto de restauração
financeira na França ;

Pr.OVOCAM PROTESTOS AS MEDI.
DAR SOBRE OS VENCIMENTOS
DOS FUNCCIONARIOS PUBLI
COs
PAUIS, ig (Havas) — as dispôs!.

c3os do proecto de restauração fi.
nancetra relativas ao.s vencimontoa
dos funccionarios públicos provoca,ram rcacções notadamonte da iiarte
do cartel confederado dos servi.
públicos que convidou o funcciotial!',.
nio pnra um comício Uo protesto no
cila 2o do corrente.

Reducção nas passagens
nos trens paulistas para

paulistas
PAULO. 18 (MF.IIIWO,

irãti
,'.'U
¦je,

s.
NAL) — A Directoria da Assi
Paulista dn Imprensa fez p
honlem, ,an secre.lario da V
presidente do Tribunal de Tar
fas, de uma representação
|,P0"iio reducção na? pnssagcn- .!;'5
e^l ilas de ferro paulistas-

ERA SUICÍDIO
Desconhecem-se as razões .lo
gesto de loucura do militur

O commissario Nelson estava d
serviço, esta i|tnhã, na delegaria
do 29." dis!rido, quando rerc:»'i.
communicação telephonica d*, c;^*
um soldado do Exercito javia in-''.'.
to no morro do Capão.

Immedialamcnle a autoriilada
Iransportou-se ao local c vciifi''"1'
tralár-se de uma praça do 3." He.
ginieno de Inílanlaria, que (¦«eollic»
ra aqucllp local, próximo X rua
Limilo (i'agtia Branca paia ('"»«

si ».r sua suprema e Irajjica ileci*
sâo.

Ns vestes do cadáver fui api''1*
li.-ndida uma cailcira militar, |"''«
toncente ao sol . do José Franci^o
de Araújo, providenciando log" ;.
autoridado no sentido de sua rc*
moção |iara o necrotério do Li.-*
siituto Medico Lejjal.

Vislo ter ficado comprovai!,-) fru*
tar-se da aucidio. por ingestão d9
suicídio.m
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RIO DE JANEIRO — QUART A-FEIRA, 18 DE OUTUBRO D E 1933 ANNO V - NUMERO

Mis is km y ias u ü 1res, e a vm li P n whii snn
a política exterior-- exclama Hitler em Berlim, proferindo um discurso-a P

anna manlerá o seu direito com a mesma resolução enérgica e infíexivi
A lucta pela egualdade de direitos entrou na phase decisiva — avança o "chanceller" aliemão

Urna significativa homenage m a Hitler e ao presidente aliemão, recentemente ralizada em campo que foi palco de uma das mais tremendas batalhas da Grande Guerra

iO tm
eipeil

COM R MESMA EMCÇflO DO PRTRIRRCHfi JflCLB

íEfrtr coirinveite e fníensimente ii
elrn IpaMd Hilk i

5*1 í

I

BEkLIM, 18 (Havas) — Na crescentou o sr. Hitler — a AUe- do não são vãs chimeras. A Al egualdade. Ha limites que não se c isso porque as eleições coiisti-
reumiio ue hoje aos c4iefes do manha manterá o seu direito com lemanha quer a paz e só a paz. iodem ulí-apr.ssar sob pena de tuivão uma prova moral irre-

parviuo e das jniuCias racistas, com a mesma resolução enérgica mas está decidida a não concluir -.mo se ser digno de conduzir um cusavel e ssrão realizadas pelo
o ciiancsller iLúicr, pronunciou, e inflexível! Manterá a sua rei- no futuro allianços nem conven- ->ovo. direito vital da nação. Mais tal-
na qualidade de cheie do "Parti- vindí.cação quanto á egualdade- ^ões e nada asdgnar emquanto "A nossa propaganda eleitora' vez do quo ninguém a Allemanha
iio h'acionai.Socialista, impor*, de direitos. A honra e a lealda- não fôr tratada no mesmo pé de ;3vestir.se-á da maior gravidade nazista é devotada á paz, visto
tante discurso sobre a situação
politica e o sentido da campanha
eicrloral que vae abrir-se.

A lucta peia egualdade de di.
rei tos — accentuou o "Fue.

hrcv" — entrou na phase deci-
siva, mas é inseparável da lucta
do povo allemí.0 era prol do seu
reerguimento econômico, da lu-
cta pelo pão de cada dia.

"A pacificação politica do
mundo é condição indispensável
para o restabelecimento eco-
nomico do povo aliemão. O g!:an-
de erro dos governos que nos
precederam na Allemanha esta-
va em acreditar que serviria pa
ra alguma co:*sa tomar parte em
conferências internacionaes em
quanto não fossemos eguaes em
direitos. Esses governos estavam
atacados daquillo que se poderia
chamar "mal tíe Genebra*', ma?
que os tornava pessimistas em
relação á sua própria nação e
optimhtas no tocante á Socie-
dade das Nações.

Quanto a mim, sou optimista
quanto á minha nação e quanto
ã Sociedade das Nações. A Al.
lemanha nunca procedeu tão
acertadamente cemq quando vol
tou as coitas á atmosl;h°ra "oou
co reconfortante de Genebr?.
Todo o novo aliemão sustenta 't
governo quando nste responde a
pretençõss humilhantes. Quer\,
mos a naz, mas não nos deixarc.
mos tratar como uma nação <??
segun-ía ciasse. O nacional.rocia
Irrn hxcfou 14 annos pelo s?*t
dirp'^o,

"Na politica exterior — ac

Fará a installação da
ítuime I

Uma visita do ministro |Maciel á antiga Câmara dos
Deputados j

Dentro de vinte dias, no máximo, |*-r&? l^car no Palácio Tiradenfces as [sessões preparatórias para a instala- i
Çao cia As ;enib'éa Nacional Ccnst -
t-uints, eleita no pleito de 3 de maioult mo. i

O ministro Antunes Maciel, com o '
íun do tietcvminar providencias de ca-raclcr fpra! quanto a 1'gciros reparose deíinif.vas medidas de organizaçãovisitará hoje á tarde o Palácio T.ra- ide-.iicr. I

C:m íssa vislt«,-4Lf titular da Jus-'tiça serão tomr lf s necessáriasprovidencias. par '* *e fim. 1

raitce fe velho
um o filhí m $_m \mú%

üiécçio do "Dfirlo k lie"
"Agora me sinto feliz e posso morrer descançado!' ^^^^^^^^^Bll:

como a idéa volta-se para o inte-
rior. para a noção racial, para a
conducção do Estado segundo as
leis do sangue, e rejeita, por
conseguinte, toda e qualquer po-
litica de conquista imperialista
exterior. Mas assim como repel-
limos toda politica de violência,
poderíamos ser e seriamos da
mesma forma decididos a defen-
for os nossos direitos."E* preciso que a campanha
eleitoral do partido nazista se ia
concentrada sobre um grupo de
questões e deixe de lado tudo
quanto não é essencial. Durante
as ¦nroximas semanas o povo ai-
lenro sentir.se.á cheio de pro.
funda e santa gravidade. O seu
enthusiasmo n?o repousa sobre
sentimentos su-ne"ficiaes, mas
f-bre a nrofnnda convicção do
s"u direito. A sua attitude re-
pousa na confiada que deposita
em seus chefes, Estes assumem
cm a mais intpjrra consciência,
as responsabilidades pelas tare-
í'as que lhes cabem".

O "Fouhrer*" assignalou em se.
guida a necessidade do unia cam-
panha eleitoral que deixasse i
comprovadas a liberdade e a uni-
dade do movimento nazista. "A
grande obra da reconciliação in-
tsrna do nosso povo — accon.
tuou textualmente — deve es.
tcnder.se até mesmo aos nossos
antigos adversanos na arena da•oliiica interior. Durante o cora.
bate travado em prol da nação j

\
..j

inteira, queremos ap)
nos delles e estender-lh
com a única condição
provem que estão dis]
proclamar a honra e o
paz do novo aliemão."

O sr. Hitler terminou
aos nazistas eloqüente
em prol da mais severa
na.

A reunião encerrou.si
de vibrantes accHma
chanceller do Reich.

O NOVO MINISTRO DC
BERLIM, 18. (Havas)

áiduntü Ilindenburgo rinovo ministro do Brasil
pilai, sr. Araujo Jorge,
-sentou ao cliela de listai
credenciaes.

Apresentaram egualmg
as suas crniionciaos o no
tro de Portugal, sr. Veia
o embaixador da inüla
Eric Edmonrl Phüipps,
nistro da Polônia, sr. Jo.'
O PACTO ENTOE A Tii

A ftUMANIA
AiNKARA, IS. (Havas)

nistro do? Negócios Es]
da Ilumaiiia, sr. Titules
renciou reeplídas vezes cl
fe do governo turco, %{mot Pacliá, o o ministro
cios Estrangeiros, tlr. T
eiuly Bey, verificando f
identidade do vistas rei:
tre os governos d? Ank:
enrest.

O sr. Tilulesco declara'.revista á imprensa que
assignado enlro a Turqul
munia era o primeiro-
eade.ia da organização d;
Balkans.

mmfaiMttMkz.-tt£2mmsz^iur_; &$yáy:,:y-.«x.ííra3sra'swr«-'«aw»;«-*^íiisn'
Emquanto pae e filho conversavam felizes, alheios ;i realidade, os re

cavam.n'os comm ovidos, respeitando a sua gran
i açores co
dc emoção

ismvtomsiSJISmSESSS
Diário da Noite" c:

Foi um momento de suprema
satisfação, impossível de ser des.
cripto e fixado, o do encontro
do velho engenheiro Reynaldo
Mueller com o filho dilectissimo.
nn redacçao do DIARIO HA NOI-
TE. O.s cjue presenciariam a .sce.
nu emocionantissima o profunda,nienle dramática, seniirnm.so ío
cados pela cpmmoção do aconle.
cimento só perfcitafiienle r.nmpre.
liendida pelos corações que \já

passaram por transes idêntico-, e
já experimentaram as mesmas
emoções, como aquelle pae o
aquelle filho do impressionante
quadro bíblico no retorno do 'Fi.
lho Pródigo".

Hugo Reynaldo não ponde so.
pilar o impulso filial de rever o
pae, aguardando.o em Nilopolis.
Preferiu vir ao seu cnjjonlro na
cidade.

Emquanlo isso, o ancião, aqui.

na redacçao dispunlia.se já
partir para aquella localida.
suburbana quando leve unia no\
surpreza mais intensa e vivih
cante. Mal se erguia c tomava <
caminho da poria eis que surp.ii
deante dos seus olhoák vivíssimo,
o filho que acabava «e entrar,
acompanhado por uni nosso re.
porter.

Succedeu um instante indesrri.
(Conlinu'a na 2* pagina)
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O ennoníro de siiíireraa e indeoeri,
ptivel satisfação. O ancião abraça,
commovidamcnte ,o filho ((iie jul-

gava morto i

«hna commissão v e pêvít os ppoo
k reformas adminisfrdíivas dos fi
?s Ecapifães envolvidos no rnovin

revoíucion3PÍo de Julho de 19
Quando rm excursão pelo norte, o chefe do governo, o 1)1

NOlTI-i publicou unm eon"esji->iule.noia üiiviuiki pelo seu reprosc
peeiitl, transmiti indo pnlavras (ío genera! Cióes "Monteiro sobr
cessão d.i auiiilstia aos offieiae.s do lixereUo reformados •¦
finieiite por lerem tomado parle uo movimento revoluclo'

Como (levem eslar leiiilinidos o.s nossos leitores, o
o Mxereito de Liste declarou que o chefe rto governo
mi da umntstia, oheilecendo, entreionto, mu crileri
iroveitameiito dos valores rcatís <|ik- tivessem sol'f:'i iíiíi .-Kiniiiiislialiva,

t\ Informação fornecida ciuuo. em primei!'MTV', coul'lrtnii-se, agorn, plenanienle. A ser
ulteli! iicaba dn fornecer ã imiivensa » seguli"(1 chefe do Governo Provisório rtelermi'

Guerra qi.'i< designassu uma conimisMui fie <
mus reformas admialstrativas dc leuenles e
que ,iá foi feito em relação nos nspimiites".

Ao que consta, presidirá a coimnissão
Monteiro. MUTILA



t

2- ÍDIAMO DA NOITE ** rERCEÍRA EDIÇÃO 18 — 10 — 933

¦__;„' \gtutt^_sa_timaaítaim_uastítBm^ «*—*-**

DA EXT
,___ v»wirfjj__a__»j_«i__

%3 A
¦^*l"'"«M""»q*V»_.

«0 MANDARIM" acaba de receber, pelos grandes transatlânticos: "HIGHLAND CHIEFTAIN", "BELLE SLE'',^SS LIA", "SOUTHERN PRINCE WES»

TERN WORLD" E "NEPTUNIA", chegado», ultimamente, do» portos de NEW-YORK, AMSTERD AM, HAMBURGO, LONDRES, HAVRE e LIVERPOOL, «h»_fa

em sedas, lindos vestidos, voües finíssimos, perfumarias, bijouterias, leques, vestidinhos para crianças, meias francezas, etc, emíim, tudo quanto se retere a sua especialidade

Fazendas - Modas e Armarinho
Avenida Passos, 77, 79 e 81 — Rua Senhor dos Passos, 124 e 126 — Rua da Alfândega, 217o MANDARIM

P*«Nlv.' . '«mmamíBmxiama «¦¦¦•••••la^
~vm~tr

1 S I li «. 1 m_ V _

nercio e Finanças
CAMBIO

ÍCADO DO RIO
(Libra 55$956)
rcado de cambio reabriu Inal-
com o Banco do Brasil sac..

, 4 37U2S d. (libra 65$950) c
ido cobertura a 1 !'3 256 d.
i5$410). Assim permaneceu «
» mercado, estaclonarlo « des-
de interesse,
«MBIO NO EXTERIOR
5es da libra na Bolsa inter.

de Londres;
m, 13.15; slParis, 79.SO; aj
am, 7.74; s|Zur!ch' 16.11; **|

87.27; *-!Gcnova, 29.35; s|
s< ViM' . »les d.i Ubra no fechamento da
i Londres;
es; sNova York, 4.62.00; St
13.12- s| Paris, 70.73; s|AmH-
7 

'74.' 
s|Zurlcli, 16.10; s',Ma_

25; s|Genova, 59.23; s|Bru.

les'do dollar na abertura da
ie Nova Tork:
Toi-k' sILondres 4.62.00; s||
S5 "ii- s Pari**, 5.S0; 8)Am»3-
59:75; slZurlch, 2S.70; s|Ma-
40- s.Gcnova 7.S0; e|Bru.

1.62.
* 1

Içado elo café disponível
fregulou, hoje. em posição
com os diversos typos

n nas colações anteriores
movimentado, tendo aceu-
egocios regularmente des-
l°s' ,„„¦omissão "de preços sortea-
iposla elas firmas Harei

Cia., Sociedade Nacioal
sarin de Café e Andrade
° Cia. colou o typo <• íi0

dez

Uma visita ministerial
a Santa Cruz

PT-
OS

interior de 8$400 por
foram fecha-

dia, num

8:

(E. elo Rio)»
a termo nâo

.ase em que
ocios durante o

, 4 'OI. saccas, sendo: —
éásll horase 1.347 mais
outra 4.573 ditas, colloca-
item.

DISPOXIVKL
por ele/, kilos - Typo 3;

tvpo 4: DáüUU; typo "
"typo 

7: 8S400; l.vpo
typo 7. anno passado ...
;Paula de 10 a 22-10-933,
aposto ouro, (Minas),
mposlo ouro

merendo
1011. . , ,
,-imcnto estatístico de hon-
¦¦eus de 60 kilos): - bn»
_ Leopoldina, (Minas),

tecas; iclcin, (Rio), 7.76(3;
Slolheroy), 370*. Maritima,

4.494; idem, (S. Paulo),
ui, (Rio), 350; Uegulador

Sai.to. 1.650; Regulado-
IinaS( _ : Regulador Flu-;

(Riò), 20; Armazém do
nenlo Nacional do Café,
, 12.045; idem. anno pas
i.254; desde o dia 1" tli
!.4!)8; média 10.744; des- j

1" de julho, do anno pas-
.181.910: café iresíSluido :
• dsede Io dc julho I

café retirado elo mer--
sele o dia 1" n*o mez. 214

I
is: — Europa, —! Ame-
Norte, 8.597: America do
i África. —: Ásia, —; ca-,

_.; lotai: 8-847; anno
6.860; desde o dia 1* |
80.088* desde o dia 1

>, 1.051.020: ii
1.491.405; stnc

uno local e
ido do men
alo Nacional do Café....
entregue com bonificação
o, 1.485; café devolvido.
ència. 571.032: idem, an-
ido, 352.703 ditas.

JÍCADO DE SANTOS
rcado rio café disponível i
ou, honlein, calmo, com

molle. colado no preço
0 por riez kilos. O termo
ce paralysaclo.
ento cstalistico (suecas de
): _ Entraram 42.428
sahirani 42.333. ficando
ricin em 1.898.341 ditas.
CADO DE VICTOniA
•cario rio café não func-
íonteni, por falta eie re-

Bolsa.
ento cstalistico (saccas
os): _ Entraram 446 sac-
tiram ,18.(130, ficando a
a em "79.207 ditas,

Algodão
[ERCADO DO RIO
e funceionou o mercado
ão, ainda hoje. cm posi-•el, sem alteração nus co-
os diversos typos e com
-) movimento de procura-
>iiu, fechado negócios so-
Micro disponível, em pe-
.•ila."iversos typos vigiara-'es colações por 10

aa, Seridò: tvpo
36? n 37$, fibra

os 3. 35S a 36?

O MINISTRO WASHINGTON
RES VAE INSPECCIONAR
SERVIÇOS DE SANEAMENTO.
Em companhia dos ministros da

Viação e tio Trabalho e do Interventor
Federal n0 Estado elo Rio, o titular
da Educação e Saúdo Publica visi_
tarâ.( amanhã, ás 8 1|2 horas, os
Ht-rviços de saneamento de Santo Cruz
e outros que estão em andamento em
t-eneficio da Saúde da populacho da
importante zona suburbana,

Da comitiva forão parte ainda o
director da Central do Brasil e o di-
rector da sau'de Publica.

ALERTA
PovoAmigo

QCASTELLODORIO
APREGOA A BARATEZA

Por motivo de grandes obras
no prédio...

O popular estabelecimento
da rua Uruguayana (esqui-
na de Carioca) offerece aos
seus freguezes durante o
corrente mez grandes des-
contos em todas as suas mer-

cadorias.
Sáo cazemiras nacionaes e
estrangeiras dos mais mo-
dernos padrões, brins bran-
cos e de côr, camisas, cuecas,
gravatas e todos os artigos

para homens e creanças.
Visitem as nossas exposições,
verifiquem os nossos preços.

R. URUGUAYANA N. 1

(Esquina da Carioca)

A antiga "Gaiola de
Ouro" está dando o que

falar...
O edifício do antiga Conselho Mu-

nicipal sede do Ministério dn Educa-
çáo e Saude Publica, appareceu hoje
com alfeumní lendas nas paredes
principais da entrada, que dão acces-
so para o saguão, causando Isso es-
pnnto aos fuiiccioiiarios dn Secreta-
ria do Estado e do Conselho cônsul-
tivo que ali funeciona tambem.

O actual zelador do edifício, sr.
Henrique, inteirou-se do que havia e
vae providei-tc.inr para q«.c .«.> —
•ejam reparadas...

rVO/sd
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Íí"s70a.665 Os que conferenciaram, a
¦;a£:,.ílo;D'-;tarde, com o ministro da

Agricultura
Os ircneraes Góes Monteiro e

Manoel Rabeilo conferenciaram, á
tarde, com o ministro dn Agricul-
tura.

Esteve tambem om conferência
com o mesmo titular o capitão
Affonso de Carvalho, interventor
em Alagoas.

IT) LAÍÂ

n 5. 3o!» a 33?; Ceará: typos 3
345 a 35*5. e 5, 32? a 33$: Mattqs:
tvpos 3. 32? a 34$; c 5, 305 a 32?;
Paulistas: tvpos 8, 33 a 34S c ;>•
31? a 325000. O mercado a ter-
mn não funceionou.

O movimento estatístico vcrifi-
cario hontem, foi o seguinte: cn-
trarnm 420 fardos elo Rio Grande
rio Norte. 398 do Maranhão, 57 elo
Piauhy e 540 ele Parahyhn. mm
total cie 1.421. sahiram 689, fican-
do cm stock 7.949 dif os.

Assucar
MERCADO DO RIO

O mercado rio assuenr disponi-j
vcl esteve hoje, cfn abertura ao fe-
chamenlo, collocado pelos possui-
riores em posição calma, com pre-
ços inalterados c sem negócios de
maior vuito. pois, faltavam ordens
aos compradores para novas ac-
quisições.

Foram affixadas, hoje as se-
guinles cotações, por sacca de 60
kilos: branco crystal. 50? a 51?:
crystal amarello, 44? a 455; mas-
cavinho nominal; somenos. não
ha; mascavo, nominal. O merca-
do a termo nãc funceionou.

O movimento estalisfico ele hon
tem. constou rio seguinte, entra
ram 2.007 :accas de Campos. ...
1.500 cie Alagoas e 1.000 de Per
nambueo, num total de 4.567:
sahiram 4.039. ficando armazena-
rias em stock 33.S47 ditas.

Demissão em massa dos
operários da Companhia

de Impressão e Pro-
paganda

Uma commissão da U. T. L.
J. no Ministério do Trabalho

Esteve _ tarda no Ministério do
Trabalho, send0 recebida pelo doutor
Sal-eado Filho, uma numerosa com.
mlssfio da TJniao dos Trabalhadores
no Livro e no Jornal que foi pedir
providencias ao ministro sobre um
caso de demissão pm massa de opera-
rios da "Companhia de Impressão e
Propaganda" sem aviso prévio.

O dr. Salgado Filho encaminhou a
solução do caso â Commissão de Con-
clllaçfio do Io Districto que vae agir
de accordo com os dispositivos legaes,
procurando derimlr a questão,

Foram apoesntados pela
Caixa de Aposentadorias e

Pensões da Central !
A Caixa de Pensões e Aposen-

tadorias concedeu pensões aos se-
guintes herdeiros de funeciona-
rios da Central do Brasil: Maria
Mello Lopes e filha; Izabcl Gui-
marães Fortes Dela Vecchia; Ma
ria de Loureles Gomes Roririgue-
e filhos; Francisca Violanfc (b
Campos Castro; Anna Maria dt
Menezes c Maria Anna de Mene
zes; Antonia Faustina de Paula.

A's voltas com a justiça
Gervasio Nolasco de Pinho foi (,<-

minciado no juizo da 7* Vara Criml.
nal, porque em S de abril de-st' anno
praticou o i rime de que trata o ar-
>'go 26" di Codig-j Purü! Brasileiro.

O chefe da estação Lassance
pede recurso para debellar o

typho que ali grassa
O agente ela estação ele l.assan-

ce, na linha tío Central do Bra-
sil. solicitou ao director da nossa
principal ferrovia, recursos paru
debelar o curso ele febre typlioicie
que está app.arccenelo com cirande
intensidade naquella localidade,

/nUgal
DO

DR. MACHADO
CURA

Syphilis
Para que o processo

possa caminhar
A Inspecioria ri.a Alfândega, em

portaria, determinou que o sé* ven-
tuario Roberto Barreto Pinto, in-
time o gerente elo representante
ria Companhia Finlandezn S. A.
a comparecer na mesma repartição,
no dia 21, ás 13 horas afim de
prestar declarações num processo
administrativo cm andamento,

Foi dada tambem ao mesmo ser-
venttiario a incumbência dc inti-
mar o negocianle José Gabriel, es-
tabelecido á rua Camerino n. 13.
a comparecer naquelle dia, mas.
ás 12 horas, para prestar declara-
çcics, tambem num processo, que
está iniciado-

Vão ser pagas as re-
quisições

O ministro dn Guerra despachou
favoravelmente, os requerimentos
cm que Abilio Ferreira. Eimilio de
Araújo» Francisco Machado Rihfti.
ro, Generoso dc Paula Bastos e .Io.
sé Cândido solicitam o pagamento
rins CTUnnli.as ele 2:3131500(1
l:5O0?O00; 8:0005000, 4:201?150,...
I:700?n00, respectivamente, prove,
mentes de requisições militares,

0 ouro do Banco da
Itália

ROMA. 18 (A. B.t — Durante o
mez de Setembro, as reservas ouro
do Banco de Itália passaram de .. )
7.045 843.CM para 7.048.013.000

Declarada vaga
a presidência de Equador

GUAYAQUIL, 18 - (Ha.
vas) — Segundo informações
officiaes de Quito, o Senado
declarou vago, por 19 votos
contra 4, o posto de presi-
dente da Republica oecupa-
do pelo sr. Martinez Mera.
Foi designado para sueceder
ao actual chefe de Estado o
sr. Abelardo Montalvo.

O sr. Martinez Mera é ac
cusado pelo Congresso de fa.
zer máo governo.

0 Tribunal Popular vae
julgai—o

O dr. Magnrlnos Torre-, juiz da B'
Vara Criminal, em sentença de hoje.
proluneiou o rí-o Alfrsdo jVIlgu-al Ly-
i'o, c;eo vae ser julgado pelo Tribu,
cia! do .lury, porque, a 2'a de junht
passado, assassinou Domin-jos ,\ppo-
lonlo com um tiro ii revolver, nas
[M'o.\';iilelades do Arimuora n, 1, do
Cies rio Porto

Aggrediu, feriu,
denueniado

e foi

Luiz Carneiro da Silva é o nome
do réo denunciado hoje ao juiz da
7" Vara Criminal porque, no dia 17
de abril do anno corrente, aggrediu
Arthur Fausto, íorlndo-o sem motl.
vo. facto oceorrido na rua Llvramen-
to n. 6a.

«¦«W»***6* CAMISAS
Alguns preços baratis-

simos da

A CAPITAL"

95500

12$500

k 4
"**--.> Ml ^S^jff ^amisas com

coll. pre-
gado, teci-
do Rayé .

Camisas d e
zephir
Americano
com coll.
pregado. .

Camisas d e
t r i c o 1 i-
ne ingle-
za, lisas,
com coll.
pregado. .

Vendas á vista ou
A CREDITO

14SA00

Summarios de culpa
Nos Varas Criminais serão summa-

riados amanhã, os seguintes réos:
PRIMEIRA

Francisco Paulo Brandão Rangel,
Arllndo Prudente, João Torquato, Er-
zo Pearso de Souza.

SEGUNDA
Antônio Noronha, Adindo Ribeiro,

Svlvio Fernandes, Margarida Rccna.
André Bonlangir, Mario Marques Lo-
taes e Joaquim Ferreira de Souza.

TERCEIRA
Gabriel de Araújo Franco, Dorcino

Domingos Netto. Thias Plening.
QUARTA

Armando Nobre de Almeida, Alva-
ro André, Francisco Alvas de Lima,
Elpidio da Nova C-ordella.

QUINTA
Plínio Vargas Manoel. Agostinho

Monteiro, Jayme de Azevoio Andra-
de.

SÉTIMA
Bolívar Xareis, Sebastião Jesus Pn-

go. Octavio I/apes Lima, Ibrain aos
Santos e Edgar José de o:.víü*a.
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Com a mesma emoção do

patriarcha Jacob
(Conciiiítio da 1* pagina)

ptivel. Pae e filho correram, um
I para o oulro. abraçando.se e bci.
I janrio.se. numa grande effusâo,

chorando ambos, de alegria, dito.
¦ sos, felicíssimos. E assim abra.
| çaeios permaneceram longo tem.
! po, mudos, sem precisarem falar,
i porque o brilho fulgurante dos
I olhos e as lagrimas que sulcavam
l as faces macillentas ele um e as
! faces jovines de outro, eram mais
I expressivas que iodos os voca.
j bulos.
i E depois daquelle verdadeiro
j estado ele êxtase, os dois sc ns.

sentaram sempre abraçados con.
versando durante alguns quartos
de hora, uma alegria intensissima
a bailar nos olhos e nos sorrisos.
emquanto, em torno, os rceiaclorc.s
rio DIÁRIO DA NOITE, commovi.
rios. respeitavam a emoção rie
ambos, deixando.os á vontade
para ns expansões do seníinien.
tnlismo.

Finalmente como se voltassem
no eontacto ria realidade, riesper.
tos ele um sonho empolgante, o
ancião e o joven, abraçavam cino_
cion.aelos os nossos repórteres c
redactores. com expressões dc
profunda c sincera gratidão, pela
ineffavel satisfação que lhes pro.
porcionamos.

I O engenheiro Reynaldo Mueller
| ao se retirar, abraçado com o fi.

lho, exclamou, numa nova expio.
são rie contentamento:

— Essa c a emoção mais forte
rios meus longos 7!) janeiros.
Agora me sinto feliz e posso mor.
rer descansado...

As rendas federaes do
Estado do Rio de Janei-

ro augmentam!
E AS SUAS DESPESAS TAMBEM...

A Delegacia Fiscal rio Thesouro
Nacional no Estacio do Bio de .Ia-
neiro arrecadou, ele julho a selem-
bro rio corrente anno
12.311:524!?500, contra 
9.910:918.?400, arrecadadas em
igual periodo do anno passado, ou
seja, mais 2.394:6065100, neste ex-
creicio.

De janeiro a nelembro últimos.
a receita geral attingiu a 
85.134:4605200, contra 
31.303:272?700 arrecadaria em igual
periodo do anno passado, com
um augmento, portanto, para mais,
no corrente anno, de 
3.831:187?5()0.

A despesa realizada com os
diversos ministérios, durante o tri-
mestre de julho a setembro, mon-
tou a 2.993:139*600, contra ...-.
3.587:880?100 effectuada em igual
periodo elo anno passado, ou seja,
uma differença para mais, em
1932. de 593:7405500.

De janeiro a setembro desle
anno. a despesa geral attingiu a
7.737:597?300, contra 
8.556:7011500 paga cm igual perio-
do do anno passado, com a diffe-
rença a maior, para 1932 de.,..«.
81(J:104?200.

Abusos praticados por
despachantes da AI-

f andega de Santos
Como foi resolvida a denun-

cia feita pela Associação
Commercial daquella cidade

O director geral do Thesouro «le-
clarou ao Ueleçudo fiscal em S. Pau-
lo que o ministro «Ia Fazenda, por
despacho proferido i'o processo rela-
tiro ao inqueiit-- administrativo ins-
taurado para ;...,irar a procedência
da denuncia feita pela Associação
Commercial daquelle Estado, a res-
peito de actos de abuso dc confian-
ça praticados por despachantes adua-
neiros da Alfândega de Santos, rc-
solveu suspender por 30 dias, do
exercido de suas funeções, com a
pena disciplinar, o despachante Ma-
noel Pires, e determinar que o pro-
cesso depois dc extrahida copia, seja
enviado á Procuradoria da Republi-
ca na Secção d0 referido Estado, para
proceder na forma da lei,
M_n_M_accB9EnsE txxtv_rtp!X!nsoxoBe~aBaaaMwaaaa_i

,heatro Carlos Gomes
Emp. 1'asehonl Segreto

Companhia ele Opereta*!
.VEISS-YIGXOIiI

HOJE A's 8
horas

814 HOJE

Representação
opereta de

ela encantadora
grande suecesso:

Perturbando o espetado!
No cinema ou po teatro a tosseo. tortura isso na"o acontecena usando

IHlUáTTIENIIL
XAROPE l COTAS

0 mais poderoso remédio conti*a
!?rISSVÍ tM ""*¦¦'¦ "PASMdOICAS,
SCCA5, COQUllUCHt, ETC.

mUtfTIENH.
Ub. RAUL LEITE -RIO

| .CASCATINHA
Mais um julgamento'adiado no Tribunal do Jury

Scb a presidência do juiz Magari-
i nos Torres, na presença do promotor
! Roberto Lyra, o escrivão Henriqu?
| Meyer e numero lepal de jurados, ao
! meio dia e ponto teve inicio a ses.

í-ão d? hoje, no Tribunal cio Jury.
Devia ser julgado o réo Zacharias

Ferreira do Nascimento, aceusado de
I homicídio, sendo porém adiado o jul-
j gamento por haver faltado o advo-
! gado de defesa, dr. João Romeiro
¦ Netto.

DR. JOSÉ' DE ALBUQUERQUE
Doenças Sexiinos do Homem

Dinqnoítlco causai e tratamento da

| IMPOTÊNCIA EM MOÇO
Kna 7 Setembro, 20" — De 1 ás O

SCUGHIZZA
Tres actos tios maestros (ar.
lo Lombarclo e Mario Costa, em

que a "soubrette" OLGA VI-
GNOLI tem uma de sna-s prin-

clpacs creações, no papel de
"Salomé"

0*-FEIRA — Apresentação da
opereta nova "MISS ITÁLIA"
— para estrín da soprano bri-

lhante CLARA WEISS.
; zes*;iSi&zz~*ax-—!~'

Vão ser, agora resolvidos
Ao presidente rio Conselho de

Contribuintes foram enviados hoje.
devidamente informados, ns pro-
cessos ela Cooperativa União ria jAssociação dos Frutictlllores dc
iguassu', José Castrarie i Filho, |Teribio Antunes The Rio clc Ja-
neiro I.ighl anel Power Cia., Ltela.
c Cuslodio L. Couto.

A prescripção salvou-a
Por sentença dp ho.1--. o .1u!z P.oehn

Lagoa, da l' Vara Criminal, julgou
prescrlpta a acção penal Intentada
c-ntrs Anna Sllburg, que estava con.
demnnda a f, mezes de prisão ctllular
q multn dt> 5 °|°, por
ptiação indébita,

cri-iiô de apro- | 6.

Vae realizar a tombola
isenta dos impostos

O ministro da Fazenda permittiu
que a Sociedade Beneficante Allemê.,
d? Porto Alegre realize uma tombola
com isenção de impostos, em beTaefi-
cio do collegio que ali mantém.

BOLETIM DO TEMPO
A Directoria do Meteorologia

prevê, para o periodo elas 18 ho-
ras de hojo, ás de amanhã:

Tempo bom, com nebulosidade
forte, por vezes.

Temperatura estável.
Ventos de sudeste a nordeste. ,frescos por vezes. I
A nu-elia rias temperaturas to- i

madas n.as ultimas 24 horas, foi: jMáxima — 20.0; miniiua — 16.5.

LOTERIA FEDERAL
Resultado até agora conhecidos

do sorteio de hoie:
1." Prêmio 11005

(São Paulo).
3." Prêmio 50033

(São Paulo).
4." Prêmio 27320

(Manáos).
Prêmio 26220

(São Paulo).

A cidade não vae ficar
sem pão

Foi o que apurou a reporia-

gem do DIÁRIO DA NOITE
llupiilo como um relâmpago, uor-

reu, hoje pela cidade, o noticia ele
que a população carioca ia ficar,
amanhã sem pão emvirludo ele!
uma greve dos |i.'iiit,i*ns.

A inesperada novidade, como »
natural, ca-isii'» n n.uis i»i*u apre-
hensSo i imo poucas furam as pes,
ssoas que appellaram paru o "1)1,\.
RIO DA NOITE, pelo telephone e
pessoalmente no sentido de eilt.
terem maiores esclarecimentos .v-,
bre a questão.

Na Associação dos Proprietários
do Padarias fomos, então, infor-
mados de que a noticia não u-ui
fundamento. Os proprietários tlc
padarias se reunirem, apenas pn-ra tratar da execusüo do decreto
do 19 de iiosto que determina ,,
emprego de fermentos eelcceiona-
dos no fabrico de pão.

Ninguém falou cm greve,

A GUERRA NO CHACO
OS COMMUNICADOS OFFICIAES

ASSUMPÇAO, 18 (Havas) .- t,
Ministério da Defesa Nacional pu-blicou o seguinte communicado:"Nos sectores de Nanawa e Ho-
driguez de Francia houve choque»
de patrulhas. Em Nanawa houve
tambem tiroteios entre as forçai
que se defrontam. Nos demai:- se-
ctores nada occorreu de nov

LA PAZ, 18 (Havas) —Um com-
municado do Ministério da Gucr-
ra annuncia que nos sectores su-
deste e sudoeste de Arce as tr. •
pas bolivianas repelliram ataques
do inimigo.

Nos outros sectores reinava
calma .

Manobras de quadros no
Exercito

,\o próxima sexta-feira, r,0 -
corrente, ás 9 horas da manhã ,*,-,Escola de Estado Maior, soh £ psidencia do general Charles Hupi-zinger, chefe da Missão Milita-'Franceza, realiza-se uma sessão dcritica aos trabalho», das mano-"bras de quadros realizadas ba dia-naquella Escola.

A' essa reunião deverão compa-recer todos os offiriaes que toma*ram parle uos exercícios feitos nncarta.

¦Nova proposta da Com-
missão de Promoções do

Exercito
A Commissão de Promoçâi eiaExercito, enviou ao ministro daGuerra, a seguinte proposta:Infantaria — Existindo vaga* ü-I primeiros tenentes, a Commisülin

prop o a promoção dos seguinte"segundo? tenentes, que em G-1U-)"completaram o interstício l.i-ral:Remo Rocha, Hoche Pedra iAnnibal Gonçalves dos Santo-raldo de Oliveira, Alesis AdaÜAdor, Miecio da Silveira LJoso Duarte Alves, Hugo Mendss\illela, Homero Florenzano, Rer-naldo de Oliveira, Altino Roeiri-rué-Dantas. Rubem Barra, Moacyr'^-
pe? Rezende, Moysés Por-'Sampaio, Raphael Botão de Mirar.-
da, Mario Fonseca, Oswaldo Loye-Ia Pires. Lycurgo da Silva Ca»*
tello Branco, Adalberto Guin.srâe-,
«Mario Américo de Moura, Luiz 13
Abreu Lins. José Tinoco ,ia Silva
Machado, Germano Câmara da S;;-
va, Durval da Silva Cosia. João
Luiz Pereira Netto, 01 hon .1" Mr
deiros, Alzir'de Mello, Ne!-o*i ri:-
Carmo, Odilon Dantas da üa-t-".
Cie-ero Cavalcante e Mva-i Mira
palehtn (31).

Cavallaria — Existindo
primeiros tenentes, a C
propõe a promoção dos
se-gundos tenentes, que ¦'¦
completaram o inlerstie
Dario Silva Azambuja,
Abreu e Cid Pinheiro Pa:

Artilharia — Existindo
i primeiros teennles, a '
i propõe a promoção do fpr.iinte J

tenente, que em 6-10-P33 comple*
tou o interstício legal: Zoary I-ae*
Brasil.

'irei,
fi*.

i?rlo-.pec.

ino

va:.-ií .i--
itr.miSíâo
-fz-uintf-í
i 6-l"-o-'*
a !o?3l:
Ar' de

r.-fo íi1-
varas d1-'

FOI CONDEMNADO
s Cr!

man.'
-.•'i.cr

200:000?000

5:000?000

2:000?000

DOOÜfOOO

TELL'S-BIER-F!MELHOR CETtVEJA PRRT^
.ÇÃO DA ANTARCTICA

Telephone: 2-518Í
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O jul- Rocha l.a.-r.a da " Va
'ninai condemnou em sín!e"ci
js t, Amado Slrnúos, qu-? '
ciente i.-.ni Infe1.'. ¦¦¦ a
trot --'..-.i do-lhe ca t< re it.

Pedia prazo para regula-
rizar sua situcão

O ministro da Fazen d
o requerimento em qu
Abrienotir pede lhe seja
o prazo dc 90 dias par
zar a sua

i indefcrit
¦ Pbelippf
c.mceiiido

! r<;."'il-!ri'
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