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O pleito de 3 de Maio
em Santa Catharina

Foi indeferido o pedido de
nova perícia nas sobrecar-
tas, mas serão respondidos so|jCjtancjo que seja convertida em lei a Doutrina Econômica pre-novos quesitos formulados .
pelo procurador dos depu- gada por sua excellencia sobre a propriedade do solo

O memorial que será entregue ao sr. Getulio Vargas esclarecendo a situação dos donatários de terrenos na-
quelle populoso subúrbio, ameaçados de perder suas propriedades — Uma cammis^ão visita o DIÁRIO DA
.ÍOITE e pede que sejamos o órgão official da sua campanha de reivindicação

ANNO V — NUMERO

«flAMNIST
st O general Góes Monteiro depara que "só

Quarenta mil pessoas dirigem-se ao Chefe do Governo Provisório

tados diplomados
,Iú tivemos necnsião de publicar

os termos rom que o sr. Monteiro
do Salles, relator «Io processo re-,
ferento ás eleições realizadas fi .'!
do Maio cm Santa (.ntliarina, con*
¦ liiiii o seu parecer, opinando pcl:
aiimillação dn pleito cm toda a rc-
<lino, loiivando-sc, aliás, no lami
dos peritos, que, examinando a
sobre-cartas, concluiram por jul*
j|al*ns transparentes, capazes d
desvendarem o sioillo absoluto d»>
voto.

No seu parecer, o sr. Montcin
<Ie .Salles, rcsaltou a circumstanci;
de que apenas em tres município'
«ie todo o Estado de Santa Catha-
rina, as sobre-eartas usadas nã.->
íoram transparentes, razão que tine
ponde influir no pedido dc annul-
laçíio íntcjiral do pleito, visto quea nullidade insanável sc impunb**
cm mais da metade da renião, mes-
ivo cm mais de dois terços, con*
tiição imposla pelo "Código Elei-
toral. para que sejam totalni.cn''
annulladas quaesquer eleições.

O sr. Miguel Teixeira, procura-dor de toda a bancada cadiarincn'
se diplomada pelo Tribunal Rcgio-nal, não se conformando com o pa-recer do relator, nem com as con*clusões do laudo pericial, requereinova perícia nas sobrccarlas, requeriinento que foi indeferido pelo rc- amlator, sr. Monteiro de Salles, que, „entretanto, permittiu que aquelle Ll
advogado formulasse novos quesi-tos, para serem respondidos pelosmesmos peritos já nomeados.

Após a resposta dada aos novosquesitos, o processo irá ás mãos doProcurador ficrnl da Justiça Elei-«oral, desembargador Renato Tn-vares, que terá dez dias para emit-tir o seu parecer, findos os quaes,lerao os interessados quatro diaspara apresentarem as suas razões(Io defesa.

Os generaes Manoel
R?MJo e WaHomiro

Lima, no Cattete
Corno o ex-interventor pau-lista revela o seu inalterável

bom humor...
Soubemos que ha dois oa tres

yn\ o fçenera' Waldomho Limaloi a nalacio, fazer uma visita denordalifade ao Chefe do GovernoProvisório. Lá chegando, encontrou,nor Mia vez, o general Manoel Rahel-In qne se demorava em amistosa pa-¦Mira cem o sr. Getulto Vnriras.Ao avistar n commai-daiite da 7*Kcpifio, cm Pernambuco, o ex-inter.ventor cm S**.o Paulo sorriu combom Im^or pilberiando:— Olá! Como passa o meu pre-sado c.o*nia>ilie*ro de conspirações ?
O GENERAL WALDOMIRO LIMAIRA' COM^UT-TOAR O B° GRUPOI>TJ REGIÕES

Ao «(tic nos fof dado saber o sr.<*etiiii0 Vargas reiterou o convite¦me de ha multo havia feito ao «rev
n»ral Wa'df>*m*i*o Lima para oecupar
S. IS-.1-* **" ,T">,*c',,"r do ?° Gnmo deKierio«3s, nio tendo, entretanto —
a,. m>e pos informaram i».'ndn r«spoi>dido o mesmo affirmativa-mente,

general Góes Monteiro depara que 
"só não de

voltar ao Exercito os oííi-ciaes que não sejam 11
intelhctua.mente capazes". E accentua: — "À

pção deverá ser applicada, tambem, aos incapaz
permanecem, ainda hoje, nas fileiras. Assim, limp
Exercito". — Tamb-sm a si nação dos civis en

nos acontecimentos de Julho de 1932 será examiij
— A interventoria mineira e a situação política
Paulo — Ha conHança no go /erno do sr. Armando
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Esta larga avenida é situada no prospero arrabalde de Bangu\ Ne Ua se
Droprietarios tambem estão amea çados

erguem varias casas cujos

Já publicámos, em edição anterior, o appello feito ao
DIÁRIO DA NOITE pelos habitantes de Barigti',a pfospéra
localidade que floresceu á margem de uma das mais bem
situadas estações da Central do Brasil, a curta distancia do
centro urbano e desfrutando ttm clima admiravelmcnte sa-
litbre e favorável ao seu desenvolvimento. Bangu' era am
deserto quando, ha cerca de quarenta annos, a Companhia
Progresso Industrial, proprietária do domínio directo da
área de terreno onde hoje se erguem ali cerca de. cinco mil
casas, visando o desenvolvimento dos seus negócios pela
valorização do local, offereceu a quem pretendesse coiim
siruir casas de habitação e dc negocio os lotes requeridos.
Naturalmente, a offerta foi acceila por innum:ras pessoas
que inverteram suas economias cm immovcis, muitos delles
de grande valor e de muito bom gosto architectonico.

A Companhia Progresso Industrial resolveu, depois, aug-
mentar suecessivamente as taxas mensaes que vinha cobran-
do, e, por ultimo, exigiu contractos de arrendamento por
dez annos, com opção tle renovação por mais dez, ficando
no fim desse prazo ao sen alvitre decidir sobre a continua-
ção do contracto, sem direito a indemnizarão alguma aos
arrendatários das terras e donos dos prédios ncllas exis-
tentes 1

E', como sc vê, ama crise que surge, imprevista, contra
o direito de propriedade de toda uma população, que se
encontra na imminencia de perder seu patrimônio reunido
á custa de esforços e até de privações.

VM MEMORIAL AO CHEFE DO GOVERNO
A população de Bangu' descerá, numerosamente repre-

sentada, afim dc entregar um memorial ao chefe do Governo
Provisório, já tendo sido solicitada a audiência. Esse do-
ctimertto que ê longo, como se verá, historia a questão e
pede a providencia correspondente.

Eis os termos do memorial:

)

"Exmo. Sr. Dr« Getulio Dornel- envolvimento a dito logar e neste
les Varga? — Digníssimo Chefe do propósito fez constar que cederia
Governo Provisório — Os abaixo a quem interessasse construir, nas
assignados moradores, e proprietá- condições por ella determinadas, a
rios dos edifícios sitos no logar de- área dc terreno necessária.

—,; cção, sem obrigaçfio de pagamento,' 
* a csies, como não tem contracto
escripto, vae, sempre, exigindo

i maiores alugueis, havendo quem
presentemente esteja intimado a
pagar íõ$flOO (quarenta e cinco mil
réis) e mais pela mesma área de
terrenos cujo aluguel anterior era
de 7.1)000 (sete mil réis), e cujo
valor promana, exclusivamente, dos
benefícios que lhe fez o locatário.

. Para conhecer-se a injustiça des-
ta situação hastará considerar que
a Companhia possue, e no logar,
casas construídas por ella própria
que são alugadas por 208000 (vin-
íe mil réis) a 358000 (trinta e cin-
co mil réis), dn tal forma que, ho-
je, está ella exigindo do.s que con-
struirani, beneficiaram e desenvol-
voram Bangu', uni pagamento, por
vezes, maior do que o exigido de
quem é, apenas», seu inquilino.

.\ SITUAÇÃO ACTUAL

A ameaça de perda das economias
difficulíosamente accumuladas pe-
los proprielarios dos prédios exis-
tentes nos terrenos de Bangu' é
perenne, pois. as exigências perio-
dicas tom a finalidade, evidente e
indiscutível, de incorporar ao pa-
trimonio da Companhia as constru-
cções feitas pelos chamados arren-
dalarios de seus terrenos.

De longa data os signatários, os
illudidos om sua bòa fé, por isso

que uns construíram quando os
terrenos lhes eram entregues, para
onstrucção, independente dc ôbn-
ação pecuniária, outros o fizeram
'.'diante contraio escriplo ou vci-

ai, com obrigação do pagamento
lc urna quantia rM'.navel, todos sob•omossa de mais tarde poderem
tdquirir os terrenos un que edi-
tióaram; de longa daLa, repete-se,
.em os signatários empregando to-
los os seus esforços para conse-•?uir a realização da promessa de•aiisferoncia a elles da proprieda-i'. dos terrenos em que se encon-
iam os seus prédios, e. sem• ne-

gar a intenção de assim praticar a'.ompanhia, 
por seus representar.-

les, vae protraindo a promessa,
emquanto não cessa de augmentar
ij.s alugueis exigidos dos proprie-ariós do3 prédios.

Ainda no corrente anno, em prin-ipios, o advogado Bertho Cunuú
evo occasiào dc se entender com o

presidente da Companhia a respei-
lo da situação dos proprietários dos
prédios existentes nos terrenos damesma e este fez uma declaração
oscripta de que o seu pensamentoera fundado em recenie decreto doGoverno Provisório, quo permilli*.a modificação no contrato de em-
prestimo por debemuivs llVÜ
allegado anteriormente para não ef-fectuar a venda, promover um on-tendimento com os credores deben-uinstas da Companhia e effectuardieta venda dos referidos terrenos.tos actuaes arrendatários-

O referido advugudu, que conhe-
cia a agitação, justificada, que Ia-vrava entre os arrendatários dosterdenos em Bangu', e ainda fiado
na declaração verbal do dito presi-dente de que a venda seria iniciada
dentro de pouco tempo, estando
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Interventor Armando Salles de
Oliveira

S. PAULO, IS — (Serviço espe.
ciai da Agencia Meridional) —
O "Diário de São Paulo" publica,
hoje, a seguinte correspondência
dahi do Rio:

"O general Góes Mbnteiro, de-
pois que chegou do norte, poucas
entrevistas tem dado. Dir-se-ia que
o convivio diário com jornalistas,

NaiO DEVEM
AO EXERCITO,

E, depois, attendendo
cia do repórter curioso:

Julgo que vae faze
os tenentes e capitães o
fez com os aspirantes, Á.í

i rá, naturalmente, a volta,
sa, desses officiaes ao Bxe
não deverão voltar, ao me
que não sejam moral e Inti

j mente capazes.
O general faz uma pausi

accentua:
A excepçao deverá, sèl

da tambem aos incapazes
maneoem, ainda hoje, nas
Assim limpnremos o Bxei
13' INDISPENSÁVEL QUE

ÇA A PACIFICAÇÃO C
Uma nova pergunta, qut

ral responde sem vacillar.
jamos saber se os officlà
mados cm posto superior t
pitão tambem terão uma
bão para examinar-lhes os

Creio que sim — decl
¦jommandante do Exercito
te. O Governo Provisório-
penhado em pacificar d
mente a Nação, desejand
Miiitmte, fazer desapparci
«et-tigios das ultimas agit
que assistimos.

Voltamos a interrompei
neral.

E os civis? Serão
amnistiados?

Por equidade, não
deixar de ser. Mas não
propriamente de amnistia,
tio, como a coniprehendén.
f,,.-., ,4,-, „,,..p,.nn t)(1|0 0,.(j"p

;

durante uma viagem de quasl dois
ainda preoccupado"em'7aze!-a"de i m-T*' ° CanS°U Para D°VaS enire

RACISMO
JOÃO SEM TELHA.

O que Hitlei está fazendo na
Allemanha, apurando a raça arya-»(J para que, de futuro, o allemãoseja um tppo dc homem genuína-mente branco ou melhor, verme-lho, já se faz aqui no Brasil, hn

Continua na 2." pagina

nominado Bangu', neste Districto
Federal, vém perante v. ex. expor
a sua situação econômica afim de

ue v. ex., exercendo a alta auto-
ridade de que está investido, se
digne tomar uma deliberação acau-
teladora de interesses vitaes de to-
dos, fanío signatários como não, em
numero que pódc ser calculado em
cerca de quarenta mil pessoas.

OS FACTOf!
A Companhia Progresso Indus-

i rial do Brasil, proprietária do do-•ninio directo dos terrenos que con-
diluem a área de Bangu', local ida-
de, hoje. com cerca de cinco mil
edificações, ha. mais ou menos,
quarenta annos pretendeu dar des-

ip*irAin»A\as
A CLjra peio ruico

(Desenho e legenda de Storni

modo que, mesmo os que não dis-
puzessom de economias para ad-
quiril-os á vista, o pudessem fazera prazo, em uma reunião publicarea izada no logar, leu a referidadeclaração, aconselhando os in-teressados a que aguardassem a
próxima realização dos .seus" art-seios.

Entretanto, v. ex., quasi um anno,íoi em fevereiro que se obteve dita declaração, é passado e o queo povo de Bangu' tem visto, con.Iradamente á promessa, é o au.
«mento diário de exigências daCompanhia em relação aos arren.datarios de seus terrenos, queactualmenle se encontram em si.1
tuação verdadeiramente insuppor
tavel.

Ha milhares de pessoas ameaça.
Continua na 2.* pagina

vistas,
Mas o general Góes Monteiro

acaba de ser designado para presi-
dir uma commissão de militares,
encarregada de rever as uilimas
reformas administrativas dos te-
nentes e capitães. Elle sompie se
batera por que voltassem ás fileiras
os officiaes envolvidos no movimen
to constitucionalista e o acto recoii-
te do Governo Provisório serin um
esplendido assumpto para uai ini-
cio de entrevista Bensacional.

Encontramos o ex-commandaute
do Exercito de Leste á noite, em
sua residência da rua da .Matriz.
Elle nos declara, â nossa primeira
pergunta, que soube da sua desi-
gnação pelos jornaes:

— Ainda não me entendi i res-
petto nem com o chefe do governo
nem com o ministro da Guerra.

m^4^*&m*^m*mm

A principio os operários da fa-
brica do propriedade da mesma
companhia, e depois pessoas ou-
trás, foram recebendo, a titulo gra-
tuito. a cessão da área de terrenos
em quo construíram os edifícios
necessários a suas residências-

Mais tarde essas cessões passa-
ram a ser feitas mediante um mo-
dico aluguel, que era de í-SOOO (qua-
tro mil reis) por lote de terreno-
Alguns annos decorridos o a esse
pagamento foi acerescidn a taxa de
3?Ò0O (Ires mil réis), a titulo de
fornecimento dc água. Poucos an-
nos depois o pasamcnlo subiu a I
7S000 (sete mil réis), e pensava-se I
ser definitivo este pagamentto dei
iOSOOO (dez mil réis), dado o t.em-1
po que vigorou, taxa que, por mo-
dica determinou a multiplicação
dos pretendentes a construir em
Bangu', conferindo a este logar o
notável desenvolvimento c\m\ hoje
lem» constituindo um notável nu-
i-leo da população do Districto Fe-
dera', lodo elle devido á iniciativa
particular dos seus habitantes; que
para ohlel-o tiveram de sanear o
terreno.

Acontece que, assistindo ao rapi-
rio evolver de uma verdadeira ei-
dade em seus terrenos, a Compa- !
nhia passou a exigir dos preten-
dentes aos terrenos um contrai*!o
a pretexto de lhes garantir a posseilos mesmos pelo espaço de dez an-
nos, com opção de mais dez an- ;
nos, contracto a que a Companhia
denominou: dc arrendamento.

Tendo o vultoso numero de cer-
ca dc quatro mil pessoas invertido
suas economias na construcção do*,
prédios existentes em BangiV, co-
meç-ou. cr,-! natural, a Companhia->. augmentar as suas exigências e,
quando um dns proprietários dar•icmféiLorias, por qualquer circum-
síancia, pretendia aliena!-as a"«ma fazia o fa?; imposições ex-
orbilanl.es para consentir nn trans-

fl Conferência do Rio de Janeiro,
para solucionar o caso de Lelicia Gustavo Ca

I
Os delegados do Peru visitem o DIÁRIO DA NOITE
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Interventor
oa effeitos de uma senta
ciaria ou se evita que f,
pronunciada. Acho, entreta;
Cf mo fez com os militar',
verno tambem designará i
soes para rever as penas jdaa aos civis. E não é ou|
liüido que se pôde esperai
governo como o nosso, qujem ser justo e generoso, tjj
i.nanto todos reconhecem e,
pensavel a pacificação ge:<

O CA.SO DE «MINA'
O general Góes Montei;;

homem que, com a sua ge>
a sua accessibilidade, des|
reportei* o d.iejo de saqi
iií-o poder mais o grande';
covidades que elle sempre,
E.eito jornalista honorária
unanimidade dos homens']
..rensa do Basii já vemo1
póde-se dizer, um confrad
que tom o dever de auxili
tumprir a nossa missão. %Agora, intciTogamol-o icaso de Minas.

— Acredito — diz-nos -
nomeação ..li novo interyfala calmamente, acatanat
.leiros a escolha do chefe |

ministro Victor Maiirtua, plenipotendarlo t«'o Pcni' ú C onfeTer.è-atío Pio dalaneü-õoe- m reun.ra dentro de bre ves dias no pa.ac.io Iiamaraly para solucionar o ca o dl
«te e S d2ma,s mcmb,°« ^ dolgação doWi-z amigo.NOITE, com amável • ¦ • • distinr

Então ficaste bom da sur dez?
tío «Hh» ™ n 

"V1*1 Fui m°rar na praça da B**n<*<-**-»* De um Ia.uo unha um colleg.o qlle cantava e tocava tambor todo o dia Do
Zl TLT" f° 

"di™^«" «•» « hc«*s maviosos clarins; £irente a gritaria de uma feira liv rc,bondo*3, autos c apitos de trens!...

pu" reclamando ao

e para completar • bar"H*o de

terc nela da
ndquirenlp "-- p'"""ol mnn«al cor-

spondente a tres e mais vezes or/uc pagava o prnm ivo posseiro. íPor (H'.ro lado, cxlendeu a con- '
tribuiçãn a todos os que haviam '
recebido os terrenos para constru- '

jturam o DIÁRIO DA
f -4 ... wslli!- Vieram fazer-nos sigradecimen tos pilas referencias n-io lhe-,emos feito, alias com muita justiça, exalçando os propósitos de n^fe de concSia iSi olenc a suUmertcana. O m nistro Maurtua foi recebido pc Io dr Zozimn bÍ222 1Amaral, um dos directores do DIÁRIO DA NOITE, con IL! M!Ü™ d°

rada palestra, em companhia
coni quem se manteve em

. ... de seus «lustres collegas e de varios deA gravura acima fixa um as pecto da visita, vendo-se os di plumatas
_odirector do DIÁRIO DA NO ITE

demo.
nossos redactores.
peruanos cercando

Ié :TÍ-V\\. L V <. *i -
>íí.-:

n^^^w ¦L%.

-«i

uo provisório.
A SITUAÇÃO DE S. Ejf

Deixamos de propósito á
ção de São Paulo para o fiitrevista. Trazemol-a agori'versa e pedimos ao generil'mpresrão sobre o governeiArmando de Salles Olivei1ros;:onrte-nos com firmeza— Acho que 0 dr. AmiSalles Oliveira está se coiâ frente dos destinos de S»com grande ponderação e Iso. Está, agindo mesmo o|patriota. A sua acção se Ipelo equilíbrio, pala serei1-
pela compreliensão do mom;vivemos. Klle tem sido, 1ção ao governo federal, -j'
lealdade' absoluta. O povota sú tem razões para apoimo todos nós, revolucionar

Continua na 2." pa
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DIÁRIO DA NOITE 19-10-1933

juerra, com todos os horrores, é a ameaça
e paira no momento, sobre o mundo!

].ciso que a nação, zelosa da própria defesa — dec Iara o lord do Almirantado britannico — pergunte a si
j-Hina si os créditos co nsagrados á marinha corresp cuidem ás exigências da poli tica em geral !" — 0 facto
& a França desarmar- se — observa o "Daily Mail ", de Londres — eqüivale ria a um suicidio.

1111

tiva de nova catastroplie governo francez contribuiu para cidas sobre a sun vontade <lc paz
inquieta o mundo. | (jUe a opinião italiana coruprchen- c de colláboraçào. Trata sc igual-
«te europeu torna-se cada | (í(1!.st; e íll)rücinssc ÜS verdadeiros mente de verificar quaes são os

WTffi__^in_£ »»«™»to. 
fa 

França elementos praticas do conciliação
Irüfimprensa, hontem, ac.cnluuJ 0 "Giornale «1'Ilulin" escreve: quc a Allenianhn vae offerecer. As
*"",') sen palii, sem considerar o j 

"A.s palavras do Sr, Daladier são grandes potências europeus, sur-
polonez" definitivo, coito. | dignas de nota. Embora traduzis- prheendidas pcía decisão ajlemá,
rimeiro plano das rcivindi-

i_ par com a igualdade de dl
devolução do Sarre. A atti- jiMoncertante em relação a»
mio da França que, venci.

ilXj.1, foi theatro do mais em-
IJ] espectaculo civico de todos

t, quando o povo, apus per-
iIsacia-Lctena, accorria em'.''» 

nação, offerecendo ioda- jila», para que o paiz pudess -
«ua divida de guerra, num

li de cinco bilhões de fran-
4 Vriodo de cinco dias apen»-.
/rações do sr. Goebels reper
i'ao seio da Commissão dos

•°t.Estrangeiros da Câmara dn
... ;

11 itado André Fribourg pediu
a para o importante problc-
. » sido deliberado que sc con.
i' i ministro das Relações Ex-

sr. Paul Bancour, a fazer

. '.

nsição sobre o assumpto.
tterra alarma-se, encare-

altas autoridades navaes
y.b_ a necessidade do rearma.

[orno medida dc defesa, de
para a paz.
iptas e audazes decisões da
a formaram no mundo, co-
ê, ambiente dc inlraquilln
ra.

WmO DA GUERRA IN-
jjjf MANIFESTA-SE EM

U ERMOS SEVEROS
M POOI,, 19 (Havas)
f£ lsham, ministro dn Guer
fi fesiou-se em termos se-
Jl! >re "a manobra da Alie
|" endente o dissociar uns
|| os os diversos membros
|||ête britannico''. Adeantou
çj'l despacho, cre Bcrim se
UfJ&ife o governo do Reicli ¦
ijljà offi.cialmcnle o.s seus
jji| atacarem a Inglaterra c
jj||.ro.. britannicos. Nessas
iM'jjs polia precisar que sir
#'5ion não fi_ara uso da pa-
«y.lrdo eni Genebra, a ti
jyioal mas como represen-
^¦gabinete, cm pleno coube, ,
j';Í"de ci usa e sem nenhuma
jè*!"o. O.s demais membros 

'

ip.te apoiavam firmemente :
|mà.õ"s do titular do "Fo I

|liçe".
í!W\ DE HITLER E OS
W'^ RESIDENTES NO
3j| ESTRANGEIRO

||pÍGFORS. 19 (A. B.) -
' nes residnetes na Finlan
|1''verr.m segundo affirma o j
Ciiigriff". enviar um mani
iMJhaii.celler do Reich, que
yi[f_ íintrcgue no dia 12 de
<í|JrJQ, e no qual externarão
üiprovaçâ.) á politica cs-
[Â que vem sendo seguida
Mr'h. esperando que o, seu
ítfjscjn seguido por todos os
/yíresfdertes no estrangeiro.
pnr,T'SS..O. N\ TTALTA.'IWT.rvQ T)0 CHEFE 1)0
MF.RNO DA FRANÇA

|í|l_ (Havas) -— A impren-
«P é unanime em elogiar a

>fí____í»^r_^_-U'ff!>d__fcf %7 _-*-S^-_-P-_--l-%l--...*_-__-_¦»

:;::¦:¦;&:¦>.-: irdM_Mg 
' ¦ _*'^'-T ¦¦ *__*__» MÈ&.W* ' %.•¦¦>__

>' JBl r«l!3H_Eif5"ÀmmmsSí 
$ •¦ . >•. ¦ ##m ________M____l ' • «_

.. JBfMJ __WÊÈBÊmm 1 JPiB
4tfe___y____y'- 3g,_«g&'_Mg_caB ..«Br ^fcA-l-* _, ¦...^«38K_MI____*pru^l---
1______p|____Íi__S __fía_H&<TS_F¥á _>__fflH __Ü__ $>$_«.

__*. ™;-PI^JBmI_PW ' v.-¦ ¦ f¦¦A vSKÊ Kl IhHI 1HÍé< i^«h/M I ¦»¦} ^Ml _S_H_S_fel«H___mii^i h í*"^_______HI iüKli
mtm^r 's^SHi.S^^^^S»_l™H_I^K
_§_P___P' "' ^__l!_Píí'? '¦ ¦•' )^^^^^^^fi£|^^S3^SB^^^S3Rf-
:^wiP^_^iílif^MS%ii__í_Í^M
:1_l___3S!l^l^l-EffiKa__-«S_lw^_^iall^
N7Í^_____f^-^^^K£_^_^______il^__M^ * > ¦ • ü-•';{_?;;'.%._________SÍ__fi_^__Éi____Í__K______________8___J_líM_«___--S____-_t__^

BBt_^^Fr^8l BJffll Í^^^^^SêSxS^^W^^^'.-

lffi_i^K_IBBIIl^^_^_t^ '

^_j_P^_%!9Í_a__9_^N__^^
__R_Mgi_¥_aa-»-Vi|aTO^

i ^^f™__-W:_3_l_-M_r?^-_M ~^t^m' lllllllll^^1 ^i^_iMí^SHI_^_IB
i__^__^^l^^__i^__l_^^s:':*'ií'. ^^_^em^^_â^^MÊ_%^_^
^^_^#_Jáf^T_^^y^^lllllr-l!r^iSl__P^^li" :^_H_l._-_____^_IHkl
___§j^í__í^-í«^^^^x'ví- 5vffi^^_3cW*ívÍ_í"''í?ÍjÍ'.v__^IS__Br»:^--^-«'•' '¦ '' ' '¦ '^^r^^^^f^'^f^'T*^^WK-^^
'mtmssiimmsmmsmàiimm

11 
yso do Sr. Daladier.

rena e o tom moderado
Ao

Van der Lubbe, cx.depulado socialista liollandez. que ora passa
por demente — o principal ac cusado do incêndio do Kcichslag.

perante o tribu nal dc Lcipzijj

sem um desapontamento compre-
bensivel, mantiveram um loni ge-
ral de moderação evitando fazer
coro com os clamores dus nacio
nalisinos extremado., c Irnzer no.
vos elcnienlos dc conipli.cticâo nus
aue já tinham residindo da inicia-
Uva allemã, Confirmaram a tfeci-
são da França de encarar o ran-
nienlo nclunl não ermo um eu iso-

i{*uorum as suas intenções. Traia
guirá grianlar a liberdade de ac-

i ponto o governo do Reich conse-
._ finalnienle do saber nlé que
.ão e a faculdade de adaptação."

O "Giornale d'Ilalin" acerescen-
In: '"A Itália está sempre proinpia
para a ncç.fio que pudesse realizar
ns condições necessárias dc utili-

j (.'tule. Mas devemos lembrar que
dio cxclusivr.mecle franco allemão , a Itália foi siirprohcndida pelas
mas como um fado '' ninlcrossp j dooi.ões nllcmãs que creeram o
euripeu e universal. Traln.se de , fnnin consumado de que não leve
saber quaes são verdadeiramente jnenliunin cninnninicnção anlecl-
as intenções da Allenuinha nn or-|nada e que nãn se harmonisa nem
riem dns fac'os pirier-'1!"'--
das nffirmnçfies geraes ii

e fora
coube

liSK» 1)K ALBUQUERQUE
^.'ns Sexunos do Homem

i.i'Co eausnl e (ratnmeiuo da
áÍENCIA EM MOÇO
«Hítémbro; 207 — De 1 ás «

H do Empregado no
Commercio
reunida a "tommls-âo

ílora" da Casa do Emprc-
Commercio da quai fazem

„jjBrs. Milton de Souza Car-
Jlirnelio Jardim, J. dc- Sou-

t de Castro, João Augus-
Nelson Cunha e Antenor

ies. Foram escolhidos nn-, , ,'..-»i__ i ii. ,1 "m ropurcfiontanto oifiula du Polôniaureiro o sr. Arthur dn I .... ....

O primeiro ministro da
China na Pcicn" .i

¦

I
VARSOVIA 10 fll. 1 — Aiiresonloii

suas crcdonelnc.. no prcslflenio ii:i Ro-
publica rln Polonlü o primeiro mini''-
lr0 d:i ('hin,, em Viirsovln.

Àpcziir di» h:i culto tempo haver

com o p.slndo de cousns Pin nutra-
inctilo nem com a .linha politica
italiana Tal min] rsl-i sp desenvolve
l_firn contribuir p.'"-a a solirlnrie-'Infle e o entendimento no inlpr^s-
te rle Iodos c dn Allemanha. Em-
"iienlo não tivermos esebreci
üiciil". siifc..lni!pfnes. ns indicações

rsirnngpirns rrhv

; para secretários oe srs
_J de Menezes e Nelson
to sr. J. dc Souza ficará
||representante da Asaocia-
ífyimercial junto a commis-
/ftante a ausência do sr.
me Souza Carvalho, que se
||]S. Lourenço, fazendo uma
Efíe cura, a commlssüo ficou"Ifenidencla do sr. Corn.lici
M Ob membros da nominls. |
^Mitarani tomar alguns dias j
fmv um . meticuloso estudo '

w os assumptos cjuo sc re-
i com a fundação da Casa
egado, para na próxima

!t"j||adop.arem um plano ge-'¦lio Inicio aos trabalho;' res-

na Clvinn não linvln nlncln uni nlp:.n-
(;&o ria China eni Vnrsnvln, A^nrn nca-
lia de ser íiomendo o primeiro minls-
tro da Olilnn, nr. Frnnk Vn 1,1. cx-
vleo ministro rias RnltuiOos RKlerloren
o ultimamente tlclecrnilo ospcelnl cio
governo chinez nos isstndoa Unidos.

'ns jornaes
nue rsoderia ser n nc-.n ih''nno
en prnni-lurns e rrbifrsrlns."
) XOVQ EMBMXADOn IvniTAN-

NICO EM I.ERE1M
LIERL1M. I!) CA. B.l - E' objrc-

In dc conimfT.lnriòs na imprensa

A situação em Cuba
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nnlüliiin o (Tiucurno do emlmi_..
lor britannico ao apresentar snns

i prrci.ncires eo presidente Hin-
i demburfo. D!sse o reuresníita^te
j dn liei ,Tnr,t!e V que a soHdarietln-
! rle de interesses entre os tmvos e

0__.-__3NTl_.81_ A NOTICIA DE QUE 
' ""'T"™ ^ "ü*** " "^ '""J. *

A COLÔNIA CNBANA KM nova ',,,nI «onmvnm necessnr.n mais do
1'ORK TRABALHAVA para A- <™e """ca n coopprp<*.o ,'n|nrna
volta DO priísidexte MA-ciririnl no campo politico econo.
CHADO mico.
NOVA YORK 10 (H.) — Notlcla-se \ ,Nn sim respn.ln n presi d pule

nue está sendo organizada entre ele- i nilldcm'nirfín fieclaroii aue o RO-
montos da colônia cubana uma nova j verno nllpmão "p.stnvn rli-nnslo n
juta política destinada a trabalhar | »oooPrnr para n snltteno 'rns prn •
pela volta d ogonoral-Gerurdo Mncha-j |,ipmi)s np0ntni1o« numa base dedo ao poder. ., n.' "onfinnca niulua."A junta seria composta de antigos ,
collabordores do ex-presidente o delia I
fariam parte os srs. Ferrara y Marlno |
e Miguel Cespedes. i

O "New Yoru l_venllig Post" in-
forma quo o general Machado pedlp |
autori/.atjão ao presidente Roosevelt
para fixar residência nos Estados Uni- i
dos e que o antigo chefe do governo
cubano fez duas viagens secretas de j
Montreal a Nova York para assistir as j
reuniOes dajunta realizadas no hotel:
em que se achava hospedada sua cs-
posa,

Kssas Informações foram entretan-
to cathegorlcamente desmentidas pela
sr., orestes Ferrara y Marlno, quo as
qualificou do absurdas o infundadas

0 reconhecimento dos
Scviets pelos E. Unidos
DISCUTIDO O AUGIVira-TO, NA

REUNIÃO DE HONTEM, NA CASA
BRANCA

WASHINGTON. 10 (Havas)—Ape-
:'.ar de l.aver sido desmentido pela
Decretaria tia presidência da Repu^
blica, os meios geralmente bem In-
formados affirmam (jus durante a
reunião do gabinete hon tom realiza-
da foi discutida pela primeira vez

. desde aue o presidente Franklin
e quc contestou que o general Oernrüo Roosevejt assumiu 0 poder Q Paso do «•.....' 

reooniictímento da União Soviética,
D3 accordo com os maiores deta-
lhes colhido, mais tarde, o Departa-
mento de Estado vinha preparando
ha muito tem_o um longo relatório
schre a questão, o qual segundo se
."abe aí?ora é favorável ao r.conhe-
clmnntó.

N.o se seguiu a cli?cu.ssão dc hon-
tem nenhuma .decisão, mas áo que
sc acredita o reconhecimento se ef-
feetuará díntrol em pouco e será
pcomppnhado de um accordo ten-
dente a rescul&i']zanõ" da sll.uae.ão
mifl deu motivo 8, i'..Íamoç&0 do suh-

dite-, norto-americauos contra os
Sovleta,

i

Machado tivesse, vindo a 08ta cidade.

0 sr. Justo Mendes de
Moraes regressa ao Rio

S. PAULO, 1!) (Meridional) —
Hontem, ns 7.30 horns. partiu des.
ta capital, onde permaneceu por
alguns tlias, em seu regresso da
estação de águas em Lyndoia, o
sr. Justo tle Moraes, em compa.
nhia de sua famiüa. O en-ihcci.
do jurista seguui pari o üio dc
automóvel.

á
íi..-. - -* - . __j__*.-._.___.-

Nas àçtuaes circunistancias, os
comincntadorcs políticos querem
perceber nas phrnses acima algo
al-in de puras formalidades diplo-
matiens.
DEVIDO A' SIMPLES TROCA DE'LEGENDAS...

PIIESÒS E PROCESSADOS !
BERLIM, 19 (A. 11.) - O jornal"Essener Allgemeine Zcitung" foi

-uspensb por quatro dias. As nu-
toridades informam oue o jornal,
publicnndo a pholo,_rapli_a de um
desfile dns formações de assalto
do Partido Nacional Socialista,
trocou as legendas com outra pho
tographia, o que provocou um ti-
tulo desrespeitoso. O proprieta-
rio e o redactor chefe responsáveis
pelo jornal foram processados e
presos.

A INGLATERRA ALARMA.SE!
LONDRES, 19 (H.) — O Pri.

meiro Lord do Almirantado acaba
de secundar o grito ele alarma
lançado pela opinião conservado,
ra a propósito do enfraqnecimen.
to cias forças navaes da Grã.fíre.
tanlui."A apprehensão que de tnna.
meros lados se manifesta — ac
ventilou Sir Freeterick Field —
mostra que a consciência publica
está despertando. E' preciso que
a nação, zelosa da própria defe.
sa, pergunte a si mesma si os
créditos consagrados á marinha
correspondem ás exigências do
politica geral!"

!U-ARMAR_SE PARA GARANTIA
DA PAZ!

LONDRES, 1!) (//;) — 0 "Dàllg
'¦.dl" declara, em editorial consa

j iiraelo á situação politica interna.
j cional, que, sc a frança se (tes

armasse, o facto eqüivaleria a um
: riticidto,"Os que incitam a frança a

destruir os seus carros de assai.
to, a sua artilharia _ a sua avia
ção — observa o jornal — deviam

i lcmbrar.se de que, com uma po,
\ pularão clc 42 milhões clc almas,'- a frança ficaria em perigo dc

morte decinle dos 65 milhões de
habitantes da Allemanha. A uni.
ca segurança da paz que subsiste
está na potência das suas fortifi
cações e na manutenção dos seus
armamentos."
"SI SE TIVESSE A LEVIANDADE
DE ATACAR A FRANÇA, SERIA
MOS FIEIS A' OBRIGAÇÃO DE

IR.LHE EM AUXILIO"
LONDRES, 19 ./..) — O leader

conservador Lord Lloyd, conhe.
cido por sua extrema intransigen.
cia, pronunciou ao microphnne
um discurso no qual declarou que
a "entente" 

franco.brítannica. sem
nada perder -da sua força, dcvta
permanecer estranha ao meclianis.
mo da Sociedade das Nações."Se se tivesse a leviandade dc
atacar a frança — accentuou
Lord Lloyd — seriamos lieis a
obrigação de ir.ltie em auxilio.
Mas o parlamento e o povo bri.
tannicos, e nao nmn instituição
internacional como a dc Genebra.
fi que deveriam se pronunciar sobre. qualquer eventual aggressâo."

RACIS M 0
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muito tempo, com os cachorros.
Conheço pessoas que são verda-
deiros apóstolos da arearão decães de raça. Ella;: vivem'preoc-
rapadas com a selecção dos cru-
zamentos, fiscalizando cuidadosa-
mente todos os passos dos seus
totós, afim de evitar o nascimrn-
to de mestiços' e bastardos. Sei drnm vreador — Mr. Allcn — qneconseguiu um produetp de cão po-licial, tão perfeito nas suas qua-ntkdes^ dc renrrssão ao crime, r/ne
elle não podia snpportar a visita
do millionurio X, â rasa do sen
dono. Enraívecia-s», querendo, aine'o transe, segnral-o pelos fim-cltllws das calças c só se acalmava
'•liando o rreado, pp\„ telephone,
fingia qv.e chamava ei pediria nara
vir buscar nm ladrão. Em mite-
ria dn cruzas de rârs, feitas paramelhorar rs- rarartrristiras da uma
determinada raça. irm se a'ranra~
do verdadeiras maravilho* e~trc
ns nfflrrlonados do rtmil. O Sím-
len Hime já ronsratdn nm prodn-rio proveniente dr uma rsg"ta
gahia-russà com um basset alie-
mão — desses de peruo* rofó p
arribou de turbante <'< "shrilc". As
duas mãos desses caehnrros saíram
do tamanho das mãos da mãe. e
cs nernas firaram vm noi"tufr>ho
maiores do que os do reolit. dino
bassnt. sendo elles, por fsso, wd-
Io procurados para orvrir%»j)tnrõrs
ele parques, em substituição ,aos"ntigos carhorros dr louça e, fnm-
bem. nara ladrar a lua, em noites
dr Insomnia,

lia, nqrâm. vrorinctas av, rm-
>>ora dr "pedigree" onparr.nlrniev-
h. confirmados, não se rtaxeme-
Iham, em nada, aos Ignos rnriars
elos seus ascr^denfes. Assim n ca-"o í'd "Jahu"', nerfenrrn^e ò uma¦iisifnrta senhora das minhas rr'.'ações. Kão sr th'''" n"'Hir, o pri-
meira vista. aur. rlle não sela nm
rarhoreo, V. rh m^tim nm pivnnc
o confundiria com uma vitrlla.
Mas a sua rara p,$fá, nor emnnon-'o, mal * índprlfrnoel do que o hir-
rc-iaoho da Gavra.

Certa ver. a sua elnrm. vedin os
hnes do cttaJii Mr Mim paro ei
Unlipn-m do ".Irrlw"'.

Veio -n o sr. descobre de queVara "rlh-

â__.fc

O "i-xnert-doa", olhou friamente
o rar^orrn p prrnson.se:

— En vão sei derifrar "rharra-
d ci"'.'..,

E '"in r-irrmdo 'am vão ser
mordido pela dona da casa...

Ume hora de grande aff liecão para
os habitantes de Bangú

Continuação du 1," pagina '<
dns de perderem todo o resultado
de seus sacrifícios com a.s cons.
trucções feitas cm Rangii', e Ua
outros milhares na expectativa dc
se verem nas mesmas condições,
logo quo os seus contmetos findem
ou eslejnm por findar, porque ali
só o quc nfio findn é a voracidade
exigente da Companhia.

O APPELLO
Nesta emergência, lendo em vis.

ta a sabia legislação que v, ex.»
tem outorgado á Repubii?a, culmi.
nnndo na recente que póz limite
a ganância, coiib.cidn po-.' Lei dr»
Usura, podendo af firmar a v. cx.
ijuc a situação ecoimniicn do',
quarenta mil Imbilanles de Dan.
gli é inuilo iniib iiiiáusliosn que
a. dos devedores d., juros por eni.
picslimos hypoth.carios cm ou;
lios, desde quc sc pótlc resumir
em estarem pagando uni aluguel
cxborbitante pela casa quc elles
próprios construíram, •! que v. cx.
poderá mandar verificar por pes.
sor (ía confiança d.- v. cx., vcm..i,
população implorar unia medida
sHlvudorn da situação do um 'ubo.
iioso c importante nuclcu dn ,io_
pidaçâo da Capitai da Hep"_'.iica.

Os signatários não sc ab.ilaiiçnni
a fazer suggestões a v. cx. pain
u solução do estado dc injustiça
em que vivem, representendo cm
plena Capital da Republica, sem
o serem, antes portadores dn Ci<la„.
dania Brasileira, o papel de sef_
vos d a Gleba. Confiam, inteira,
mente, no alto critério de v. ex.
e dclle esperam a providencia
quc sc faz necessária para por tcr_
mo a esta insupportnvcl explora,
ção de que estão sendo vieiimas
ha nnnos e que sc encontra cm
condições de perpctuar.se.

O conlrnclo, quando escripto,
que a Companhia exige dos arrou.
datados de seus terrenos, dos
quaes unia copia acompanha ú pre
presente, verá v. ex. que é. em sen.
tido cstriclamente jurídico, .. mu.
contracto "leonino". Nelle só ha
direitos para a Companhia e obri.
gacões para o.s arrendatários. Ain.
dn, denominado "Contracto dc ar.
rendaniento", o «ue lbe determi.
nnria a obsevancia do disposto

de,
ciil

quem nelle tem, economicamente
menor interesso quo outrein.

A presente representação vem
offerecer fl V- ex. o ensejo
iminediataincnle, concretizar
lei a doutrina ccouumicu prega,
da,- coiii applauso gerai-da w.i.

ção, por v. ex. na recente via,
áem feita ao norte (Jo paix, eni
virtude da qual quem trabalha o
solo lbe merece a propriedade.
Convertida essa doutrina, dc ni-
calculnvel alcance sociíd.cconomi.
co em nosso meio, em lei estará
rcs.svidii a situação (los signuin.
rios da presente c terá v. ex. as.
segurado o futuro dc uma consi.
(lcraycl parte da população desta
capital. ,

O quc a população de Bnngu
quer, por intermédio dos signa,
tnrios, que outros interessado..
dadas ns suas pessoaes condições[táiftlatle pela-força brulá d\
deixaram dc assignar, mas nno\ altitudes. "///-; senhoras, não leni
deixaram clc sentir igualmente j' chegado u hora da paschou de. ami-
com os signatários, é que v. ex.i.rtdi?? Anuncia se, que a recUàj

.íUfentando á situação jurídica eme^oi çáUígOS impostos aos offkuiis
que se encoiitrac pnrn n ccrlSl^èUradasJdd ààlíaUlade dns an,¦¦-,<¦,

(pie. voltarão no¦saio dn< grande fn~

âCTDAllDlD__
0 PONTO DE PARTIDA

Mio temos tftierldu rceunhccpr „,
ordem as vantagens que cila cm .<¦-
ra cuuio pauto Ua paiímu ,- ,/, ..;J
luçãu de todos os pfubluiiiu^ nuain.
naus. Sempra fui cisical a .{l)_-..,
iiidilícrniÇ" J>':i" que >:¦ infere „
paz dos espiritas ej u iiielhuy ,/..,
ac li cidades brasileiras <,.- dn_l„ji.lla
r. inutiliza nas riVaUdadus estareis
quc siiruçni, (dá ti.Q ((.'-mi, miuinh

i.jias faliu-origem, 
'l-vàamu, u ,.../(.

tinwnto da nffcclu uiüluu /vi .-
será o' arranco pura as Unhei: ,/,.
reativas ao progresso, o cct_íu'/.ii-_
or.QÍfiiizüdpi' da riqüaza, marimuih
o ritlniro de igualdjiilti para ¦:¦¦

ritis do IrabaJho honradoin d. i pri-¦ducçâo. Ua dez annos que ».,<
obstinamos nas mais rudes husíiH~
riudeSf visando negar, a [ortalaia¦do-Estado s\va todos os poeus mi.
ttisailnütfrni «' acatam.' em primei.'
ru logi.U', li' -verdade ijiie- os aarer-
Ms aliinantiuii c nutrem assa meu-

.«!/'/_'

fl de qtfé só ;!i confiança depoV
sitada nú alto critério c orienta,
ção do v. cx. a impede de, ante
as ultimas exigências quc lhe cs.
tão sendo feitas, de nttingir ao
desespero, com n alta cultura ju.
ridico.adminislrntiva de v. cx.
nlliada uo patriotismo com quc
exerce as funeções dc supremo
magistrado da nação, disponha
justa c rnzoavelnicnle, sobre o
assumplo, que yem de.ser expôs,
to, restituindo a cerca de quaren.
In mil pessoas, que compõem
consideríivel nuclen desta capital
n Irnnquillidade de espirito nc.
cessaria ú sua Inboriosidadc. dc
quc ha de resultar maior pro.
grosso r-o pai/. Bangu', outubro
do 1933-"

A CLÁUSULA DECIMA
'A cláusula 10.' (Io conlrnclo de

arrc-ndaniiMilo (|tic sc exige ago.
ra; quando 'ps terrenos já estão
edificados, diz o seguinte

rnilia üe militares üe terra
C essa noticia não deira dc ser
varei como prova da reconheci mau.
lo da precipitarão a do rii/ov lm•?''*-.
sivo (///>¦ não sa puderam antnr
num instante da Imlburdin. ,\,, me.-..
mo témfio, á um indica da sernil.
(lutle (/_¦ qual. rendaremos loilus ,.,¦
homanaijans desde que nltinj.i
igulmcntr nos air.ix esquecidos jm
trr.S (innos fora das suas poxirõei
conquistados normalmente am ,.i..;
dds Irii dn pa;z. Estornas nnimnilnt
mm o sr. Criulia Vargas, a .,-¦ <t
primeiro mandatário ãa reco1 uni»
iiiiibrr eivisrrrar-sr alheio e .¦,>:>,-•.
rior aos conselhos d" nlqiiam /.•;•'
'j""/n nas entranhas a senviiln dt
ódio entra irmãos, nãn lm elnriik
que hnn futuro próximo camiioni-
imrrnms n hóstia dn legilima '!¦¦¦'
marrada a a banelalnl ''" pcdròi, li~
>'rr a nwi" fnsl!vn. niinvaiar,} na
ambienta da rivílizarãn qua lhe i-•
i\ios negado,

Findo o prazo do contracto, ,/rTr„ r„- mTr-
se o "outorgado tiver feito bem. VQl-EM FM QUE?,
feitorias necessárias eu uteis,
que valorizem o terreno dado em

j arrendamento, c se li ver cumpri.
QUIZEREM...

Em cario jornal dr
no nosso Código Civil, artigos 749 ;„ 

' 
T,""' V'.u. V. 

'. 
í 'h' brasileira, um jornalis,,.

c 1.24, situação quc seria ^o-\^J"„J;..^^

I"IeL aSL„b.?.mleÜOr,? 'l0S ,erre- 
P orS-dí « pre ío \ "l''"'»™ do r,i-fr do Govrrm

nos de Bangu' se reduz a uni con
tracto de "locação do terreno",
locação sui gencris, porque n cs.
sencia desta c a restituição, findo
o conlrnclo, da cousa nn estado
em que o locutnrio a recebeu, c tui
presente é a restituição accrcsci.
da da construcção, ou seja algu.
mas vezes o seu valor; pelo que
dito contracto contem unia siniu.
lação jurídica, em franco prejuízo
dos arrendatários.

Argnmentar.se.á com a libcr.
dade quc os signatários tem de ac.
ceilar ou não esto contracto. E'
uma illtlsão esta' liberdade. Muitos
delles foram levados a inverter
suas economias nos terrenos da
Companhia quando os mesmos lhes
eram offorecidos sem obrigação
alguma, outros, pelas suas condi,
ções de vida social se encontram,
presentemente, obrigados a habitar
o bairro dc Bangu' de fôrma a não
poderem deixar de acceitar as
condições do contracto, que, assim,
é,. praticamente) imposto aos- ar.
rendatarios.

Não cabe, repelimos, já da con.
sideração que v. cx. merece nos si.
gnalarios, já da especialidade cio
assumpto, fazer suggestões; cnjre.
tanto duvida alguma têm os quovèm. pela presente, perante v. ex..
em declarar que o necesario é ini.
pedir a continuação de um con.
tracto, chamado de arrendamento
e_ contendo uma locação suLgone.
ris, que, essencialmente, rcsulla
nn injusta exploração da economia
nlhein.

Ou. usando das altas altribuições
de quc v. ex. se acha investido
decrete y. cx., inuilo liuinanamcn.
te,, a obrigação de venda do.s terrcl
nos locados nas condições dos dc
Bangu', isto é, onde as economias
do.s locatários sc invertam em va..
lor duas, tres e mais vezes o
próprio terreno locado: ou, ainda,
fundado nas mesmas altribuições.
a lei emanada de v. cx. defina es.
tes contractos sujcitando.os á.s re.
gras da "enfiteusc" 

que esta foi n
verdadeira intenção com que os lo.
catar ios os acecitaram, assim litni.
tando a renda da locadora a uma
prestação razoável e fixa, que v.
ex. deve fazer calcular por uma
commissão arbitrai; o que se cs.
pera de v. ex. c um acto de alta
justiça amparando os legítimos
interesses dc uma pomilaçuo con.
fr» n ganância desenfreada amou.
çadorn de aniquillnl.n em benefi.
cio de quem tem. sempre, falindo
aos seus compromissos para com
ella.

Nem se diga que essa repre.
sentaçuo solicita de v. ex. a in.
tervenção, hoje não mais extra,
nhavel, do Poder Publico em ne.
gocios de interesse particular. Si
bem os signatários uno tenham
conlieclmenlo directo de quo, cm
algum outro lugar, a deplorável
situação da população de Bangu'
se reproduzo, não é de duvidar
que a companhia tenha imitado,
res, porque é muito commodo cn.
riquecer com a economia alheia.

O dispositivo legal que v. cx.
incluiria na Legislação Brasileira,
dc alto alcance social c cconomi.
co, applicavel á espécie, não sc
pariictilariznria ao caso vertente.
Seria unia disposição aproveita,
vel em todas as locuções nas
quaes o locatário beneficiasse a
cousa locada cm valor superior a
ella própria.

A injustiça tolerada pelo silcn.
cio da nossa legislação, que, en.
tretnnt'0, já vem soffrendo corre,
ctivo dos nsosos tribunaes (re.
ccnlenientc o Trbiunal da Rela.
ção de Minas Geraes, n'um caso
em quc o locatário havia inverti,
do no terreno locado valor su.
perior a esle, sem conlrnclo cs_
cripto julgou o dito locatário o
direito de tornar.se proprietário
do terreno, indemnizando
valor ao tocador) consiste

•ria

lo
prorogaao o pr
por um prazo de dez nu nos, des.
de que cominunique por caria a
ohlo.g.nle, dentro dc' tri «'o dias;
e, findo esse prezo da proroya.
ção, ficarei a'i "olvitfe ela "òularniufi
le conceder novo prezo, sendo
quc em liiipothr.se alguma o ou.
tafgado por si on por seus her.
deiros ou sncccssorcs terá direi,
to a ser indemnixado por ron.
strnaçõcs ou bemfeitoritts de qual.
e/ucr natureza, feita no terreno du.'
do em arrendamento. \

Esse novo conlrnclo revoga,
ainda todos os aulcrio. es p cx. j
lingue o -.direito adquirido pelos!
proprietários! i
AS FABRICAS IJ OFFICINAS RM

GERAL NAO FUNCCIONARÃO jNo dia em que a população do
Bangu' descer pnrn ir á presen. j
ça do chefe do Govern i Provi?o. j
rio, as fabricas e officinas, cases'
de commercio e de industrias eni
ger.nl ,ali estabelecidos não func.
cionarão, afim de que Iodos pos.
saím vir 

' 
pes .'oaTmenle ' fazer sua

representação ao primeiro ma
gislrado.
"Meia Noite" novamente

nas malhas da poücia

visaria ej ¦•hefia comUílurional dn
i reir, /,'.-/¦ t<in dindto seu ter ou-
;';•(> candidata. S pezar disto, a
\rcnsnra, exercida contra as inr.
\<rnrrõ--.; 

'liberaes 
nn vigor < que.

l",ô rr::':i;:gr;i as imprudências c
I 

'.'.v rrrersos ranazes de prejudicai'os inlvrcses do nais, não <¦_/'•»<
'{¦• c"rordo, > cariou o artigo, Da-•¦"!',¦•',ir,,.. ,..¦'., rvilerio ao nrunrir,
Sr. GrluUn Varões, qi.wnão qw>-
r.To (•"»'•'!'"'• o orrouincicnirnlo
:•'(! vedade dos ricln-iãos numa a!
maspherp de nressão r da violeu-
pia políriíd./, Ou sara qne esto da'
"ri>v.íf, tombam nã(i--podc rirru.'cr??'

. /// j ' ))¦/'>

A AMNISTIA

sé

Conclusão da 1.' pagina
| rnnte. o pouco tempo em que

l^w_^!__________

seu
em

encontra na interventoria do srau.
. de listado bandeirante, qu? tanti

Hontem a noite o commissario amo e tanto admiro o dr. Airnsa
Miirginho de Mendonça, do 'i.° Dis.
tricto de Iguassu', e o soldado !
João Baptista, prenderam o Ia.
drão Reynaldo Bertem vulgo Melei]
Noite. Encontrnram Cm poder doj"meliante" um despertador, dois'!
lemos e diver..ns enmisas. O Ia. jrapio ao receber voz de prisão, i
tentou reagir com uni afiado pu. I
nhal, sendo, porém, sugjugado
pelos dosi policiaes, que o condu. 

'
.Iram a sub.delegacia.

Ao ser interrogado pelas nulo. -
ridudes declarou ler furtado o
despertador na residência do sr.
Amancio Anionio de Oliveira,
ndinnlaiido ainda que saliira da
dç.ençíio ha dois dias, depois dt
cumprir a pena dc tres íiiesés porcrim.fi de furto. i

0S serviços á espies

A renovação do contracto
dá City

Foi entregue ao ministro
Washington Pires o parecer \

da Commissão
A commissão nomeada pelo mi

nistro da Educação a Saude. Pu.
bliaa, da qual r presidente o ca.';
pilão Dclsq da Fonseca, compôs,
lii ainda elos professores Jorge
Lcuzinqcr e Joaquim Pimenta, dr.
José fonteitellc, da Saneie Publi.
ca, a o engenheiro André Macho,
do de Azevedo, representante da
Inspectoria de Águas c Esgotos,
secretariada pelo engenheiro Saio
ífrand, concluiu honlr/u o sen Ira.
balho relativamente ci renovação
do contrario pedido pela Citg lm,
provements Qompany para remo.
datação, completa dos serviços de
esgotos desta capital.

Antes da referida commissão
terminar o seu trabalho e se ma.
nifcsteir a respeito foi ouvido o
engenheiro Alberto Amarante. in.
Speclor da Águas, que emittiu rm
longo parecer a sua opinião so.
bra o importante assumpto.

Hontem, a referida commissão
se reuniu pela ultima vez. na Sa.
rrataria de Estado da Educação
a Sonde Publica, ficando decidi,
do qua o estudo feito fosse sub.
mettido logo á apreciação do mi.
nistro Washington 1'ire.s com to.
das as suas conclusões o que hon.
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continuar proprietário |o terreno tèm mesmo sc realizou

&. L^AáM^è.

General Góes Monteiro
do de Salles Oliveira tem feito Min.i
obra admirável no sentido de ¦ °-
integrar, São Paulo ua conimunliâo
naeional,-' • •
O GOVERNO PRDF,RAL E <» SUL'

1M.I;F,GAI)0
O general faz iima pausa e pro-

seg-ue, com a mesma firntez,: do
sempre, satisfazendo á curloslda .e
do jornalista:,

Todos reconhecemos o raloí
da. eooperaeiio do actual governo
paulista, quo .merece a maior con-
fiança-do governo federal. O .ene-
ral Daltro Filho, tem, no coiniann-
do da 2» região, á ihissão fia
apoiai.o inlrnnsigenlemente e sus'"
tental-o a todo transe.

O general Góes Monteiro ilif-:|,>
certa vez, que em São Paulo, lui«
via sempre duas camorrns: a de
cima e. a do baixo, a perturbarei*
n aceão dos governantes, lleferl-
mo-nos agora a essa declaraçãoO dr. Armando de Salbs 011-
veira — affirma-nos, com sega-
rança, o general —-nada tem a te-
mer. Os que¦ quizerem Babotar o
seu governo não alcançarão resul-
tados. O governo provisório co-
nhece bem a situação de São Pau-
lo e deseja ardentemente ver o
Estado eui paz",
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ao me procure, vou
O que nos d sse [o.^é Alves dos
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:ionou ao ancião e ao

As falhas e lacunas da
lei lios terrestres

Desde que so re:::.!u a commissão
iv.Kiarcjada ile clabo.ur o' aa.o-.i.o-

cio de 1'el'i ema d.ia Caixas ué. Apo-
;ontadoi'.as c Pensíics que a impren»
ia de todo ; paiz, acompa nhaiido o
lusunrolar Cot. trabalhos o oa doba«
:s travar: ,s no seio da referida c;>m-

missão, iniciou um estudo critico,
fundar!.! no próprio interesse das
ilassos interc giulan, para demonstrar

og tcohit'cos ''m trabalho, a inenii-—lerciii d^ certos o determinados
ntes dc vis'.a.
Prompto e revisto o ariteprojeoto'oi elle levado á presença do Gover-*,o, que o sancclonou, dando-lhe o

i". 20.475. Era a lei que deveria rc-
guiar as Caixas tle Pensões e Ano-
s-. íitr.d.Tias dos trabalhador."1: de cm-
...ezas terrestres. Dahi veiu a ex".
c ição pondo-se > .n pra."ca os di;-

..sitiw.s que a compunham. Isso-.iroii dois annos e por dois annos a

.csina 'mprensa níio abandonou o¦ *u po'tío-de 'islã acompanhando os
esultados dos dispositivos tle lei que•vitcs taxa ca üs tnexecjuivuis,

Os resultados não se fizeram es.
.icrar, a pratica exercida, a título,
pode-se dizer de experiência. po?s (mi
relevo as falhas c lacunas do traba-
lho, feito ás pressas, som o necesra-
rio estudo dc adaptação do leis cs-
tranf-cYas, que não podiam dc for-
ma alfluma surtir effeito nos nossos
meios, para onde a joj-aram.Fo! dessa maneira, que sc clic
gon á conclusão de que havia mesmo
gente com razão e razão de sobra.
quando indicava as falhas c as la-
cirnas da nova legislação,

Mais ainda ba remédio para nuetodas essas lacunas i falhas seiam
sanadas de futuro, se a commi33ã,o
onct.vrcrnrte da Codifíos.-.to d<» í.cis
do Trabalho qulzer imprimir, á sua'ai-cfa, uma erlcnficão seraira o uni--nnc no sentido dc fa?er com que depositava as suns derradeiras cs-

Como ume
I

áalf!

resurre çâo !

llll 1ir
li vj

filho

£ lll
-¦ Püi'II Ih

Abriu sc um hkito no drama
ommovenle que envolve o velho
mgenheiro Reynuldo Mullcr. que
iranlamlo-Uifí a aima de ancião já

.•uns.iita e, e.vliuusln por uniu longa
assistência de quasi oitenta janei-
ros.

Un mezes, a /.:/ tildada lhe vibrou
nide golpe, com a desventura d-
uma fillia, jovem e formosa, qut
era o consolo da sua velhice e n
alegria reconforlante no oecciso d-
sua vida.

I 0 destino reservara-lhe pnra ess-
j derradeiro quartel de sua exi^leu-
I cia que devia ser plácido e dilosu,
I uma surpresa bem cruel, e desola
i doru. Roubada, ao seu convívio.
| em circumlsancias deploráveis e.
i aviltantes, a filha — derradeiro e

ameno refugio dn sua nncimvdn-
! de —. o engenheiro, nunca m.ah

teve socâgo, e parn cumulo de tan
ta desdita, foi ferido com n bruta-
lidada do nutro golpe dnlorosissi-
mo.

O filho, Hugo Reynaldb, em quem

o certo dc que seu. \pae havia falle
eiiln. Dahi, não querer mais voltar
d Ju.z il:. Fura e incursinnar pelo
interior até chegar d Nilopoiis, ou-
de agora se encontra, liscrcria paru
n ?•¦•", -mus as curtas eram iruits-

mim
NOITfc proí
julgado' rm

*
tão intensamente ansiado,
e. filho, n'!sln r"dacção, ."

Julgavam se, mutitaviem
tos. O engenheiro up-zar
min; io, r.r'..n que o fVho\
se sido a,i."ju.ilnirln. E Hv

O sr. José Alves dos Santos, quando laiava ao nosso redactor
O DIÁRIO DA NOITE noticiou carioca. Vamos reproduzil.a, cin

synthcse:
— Estou no Brasil ha onze an.

nos c, somente cm uma casa tra.
bnlhei durante seis annos, de on.
de se conclue que não sou aves.
so ao trabalho, nem tenho o ha.
bilo de mudar dc emprego. Tra.
bnlhei seis annos no "Café e Bar
Elite", á rua Archias Cordeiro,
21G. E, ultimamente, travalhava
no "Cnfé Havaneza", de onde sahi
dois dias depois do abandono em

NOITE-1" referiu os" motivos ?ue minha cspos? mc deix01.' e

o desapparecimento de d. Candi.
da dos Santos Mesquita, esposa
de José Alves dos Santos. Can.
diria, no dia 12 do corrente, abari.
donou o lar em companhia da
filha Lucy, de -l annos de edade,
deixando ao esposo um bilhete
lacônico, contendo as palavras
que o titulo desta matéria repro.
(luz.

Cândida, anle.hontcm, procura,
dn pela reportagem do DIÁRIO
DA
que a levaram u proceder da nia.
ncira relataria, fazendo aceusa.
ções ao marido, conforme noti.
ciámos, hontem.

Não tardou que á nossa reda.
r.çào viesse, lambem, o sr. José
Alves rios Santos, precisamente
para contestar as declarações dc
sua esposa.

FALA JOSÉ' DOS SANTOS
O sr- José Alves dos Santos de_

clarou.nos serem infundadas to.
das as declarações de sua mulher.
E, passou então, a nos relatar a
sua vida ile onze annos na terra

do não ser verdadeiro o que di.
ziam a meu respeito, que deixa
va o trabalho ás 18 horas c, 3">
niinulos depois estava cm casa

'lesapparoçara os citatonismos exis
tentes nes fl.*.vs leis d** amparo so-
ciai. destinadas n proteger os cm-

| pregados dc emprezas terrestres e
; marítimas,

Feito Isso, estarão ma's satlsfei-
(os os associados de emprezas (írr-s-
tres, que desde o começo se vim

no Riachuelo, pois residia á Ira.! ba{Jcní,° I»2:0 moOçaoao dc dotormi-
vossa Perseverança. | ™d?f J™^*'1? ,c' qnp os pi'otcee

justamente, cm virtude de ficar
desorientado com o suecedido.
No "Café Havaneza" eu trabalha,
va desde 21 de fevereiro. Quan.
to aos maus tratos que Cândida
diz eu lhe infligia, podem os seus
próprios parentes contestai .os.
Náo é verdade, lambem, que ei.
Ia trabalhasse para fora. Apenas,
durante algum tempo, cuidou dc
uma pessoa enferma, aliás paren.
la delia mesma. Quanto á alie.
.-'ação de eu ter uma amante, não
passa isso dc uma intriga urdi.
da, ha annos e da qual minha
esposa ficou conhecendo os deta.
lhes, na oceasião, certificando.se

embaixador portuguez
em visita official a

São Paulo
Como foram recebidos na capital paulista o sr. Murtinho
Nobre de Mello e sua exma. esposa. — 0 illustre diplo-
mata faz o elogio do Estado em entrevista concedida aos

jorna 
*<:tas

S.\0 PAULO, 19 (Meridional) — Em
carro especial ligado a0 trem rápido,
Chegou hontem o embaixador de Por-tugal acompanhado de sua exma. es-
posa e do secretario da Embaixada.

!U-..-el)ido na Estação do Norte pelofr. Mareio Munhoz, secretario da inter-
venttorla, e pelo chefe ,ia casa Mili-ar,em nome do sr. Armando Salles deOliveira, 0 embaixador portuguez foiainda, cumprimentado por todos ossecretários do Estado, prefeito da C"-
pitai, vice-cônsul de Portugal, pelo re-
presentante do commandante da 2"Reçifio Militar e por outras pessoaa
gradas.

Uma banda da Força Publica exe-'íi-tou o hymno portugue,
Muitos vivas foram erguidos a Por-

tugal e ao Brasil, e 1,1 fora grandemassa popular applaudio o embaixa-
dor.

Uma companhia de guerra da For-
ça Publica prestou as continências do
estylo o o automóvel cm que seguiu o
sr. Murtinho Nobre de Mello foi escol-tado por nm osquadrilo de lanceiros.
i>or entre alas de povo, até o Motel
Esplanada, onde ficou hospedado o em-balxador.

PALAVRAS DO EMBAIXADOR
PORTUGUEZ

Ahi, nüo obstante o cansaço quelho causara a viagem, o sr. MurtinhoNobre recebeu-nos, e concedeu-nos a"-.¦guinte entrevista:
Fui e sou ainda um homem de im-

prensa. Nüo me podia recusar ao, pe-dido de um collega, embora essa íon-
;sa viagem o as emoções dessa chegadame hajam esfalfado." I

Depois cie unia pequena pausa, a.íax. prosegue:
— "O que é.essencial que lhe trans- i

mitta 6 essa minha alegria de conhe- ,
cer s. Paulo. Desde que cheguei ao '
Brasil alimento esse desejo que info-
lizmente até agora não me havia sido
dado cumprir. Vindo a S. Paulo, n3csó tenho a grata opportunldade' de
entrar ern contado com os meus pa- ;'ridos que aqui trabalham, como de ,viver um pouc0 dentro ija grande vida \
paulista, Na historla do Brasil, 0 nome ,deste Estado f. particularmente grato ,
a alma portugueza que aqui veio im- ;
plantar as bass de uma nova civíli- ['¦«çào. .a expressüo do espirito paulis- 

'
ta que nos heróicos tempos das ban-(lelras conquistou paru o scenarin dacivilização luso-americana ¦ esse im-
menso território é uma continuação,um prolongamento daquelle mesmoespirito quo animou as caravellas.Taubato substituiu a Sagres, o á con-qulfta da terra a conquista d" mar.

inç
Dahi mudaram.se, ha tempos, |

para a avenida 28 de Setembro, j
50, residência de d. Olympia, uma'
parenta de Cândida, que se en.'
contravn enferma. Vindo d. Olym.
pia a fallecer, o casal mudou.se,
na quarta.feira, dia 11 do correu,
te para a casa da travessa do '
Guedes, 47. casa que Cândida, in..
explicavelmenlCi abandonou noi
dia immediato. '

— Nesse dia, pela manhã, re. I
fere.nos o nosso visitante, despe.1
di.nie carinhosamente de minha i
esposa, ás 7,20 da manhã, quan. jdo me dirigi ao trabalho e, ao |regressar, fui surprehcndido com
o seu lacônico e confrangedor biJ
lhele.

«lá ao rctirar.se o sr. Santos
accentuou que, si os primeiros
mezes cio vida em commum fo.
ram felizes para o casal, agora
o devia ser mais, ainda, por isso
que clie melhorara a situação
econômica.

O sr. Sanlos continua solici.
ando. por intermédio do DIÁRIO

no sepuro social.

S$%(MMiMva
^/r/MM d» m

â
,i/nwMy

Esperado depois h 15
h novembro, o ex-se-
^im Iríneu Machado

Por informações colhidas hontem
pelo DTARtO DA NOITE entre anti-
ros correligionários do sr. Irineu
Machado, o velho político carioca es-
tá aprestando as malas para regres-
sar ao Brasil. Como novidade ma'or

DA NOITE aos Icilores 
'niiuVV-o ° sr" Irinsu Machado se apresentará

„V' \ \ J' ,lc.ll0IlIs 
fI"L| 

p.n?'° como christão novo do fascismo, po-saibam do paradeiro dc Cândida,.; Mo vir a formar entre as hostesdelle o informem, na travessa do j do sr
Guedes, 47.

Plini Salgado on
jriões do sr. 3. Fabrino.

uns Ie»

peranças, dcsa\ppareccra cm eir
eiiinslaneins não menos improssin
ntviilcs.

Só e. lão cruelmente provado pcl-t
fatalidade, o velho assim niesnv-
não desesperou, buscando nas sim
ultimas resistências moraes, a for-
ça com que leve animo para pro-
curar heroicamente, rehaver a fe-
licidãde perdido.

Tudo lhe indicava que o filho
havia sido assassinado a mando
do próprio seduetor de sua filha,
que permanecia como uma escm-
va, em cárcere privado, sob o jug-
doloroso do algoz dt sua honra
Hugo Reynnldo havia tentado se
rretamente liherlnl-a desse juao.
E (oi depois desta tentativa qup
desnppnrecera.

Esses episódios dramáticos ti-
nham por theatro, n cidade de Juiz
de Fórn. Sem ns filhos, o pune-
nheiro veiu parn o Rio. trazendo
ainda no coração, nmn restea de
esperança em que repousava o sc-
ç/redo dn sun pertinácia. |

Aqui, cippellou, inutilmente, pa-
ra todos os recursos humanos. Alé ;
agora, sun preoccupaçâo sinprcmn

I era reencontrar o filho. O clesli-
no. porém, obstinava-se cm negar-,
lhe essa ultima consolação. E com \
o passar dos dias, mnis sc wraiga- !
.).¦*>>, em seu espirito as sombrias i
suspeitas sobre a morte da Hugo j'\cynaldo. !

Cot/.s"íj curiosa nuis pungente — o J
mesmo drama mnrtyrisnva o cora- j
ção dó filho.' Tliigo Reynnldo es-

1 tava vivo, vivíssimo, perto daqui

7a"

Valeriam só os echos desse passado,nas é sobretudo a pujança deste pre'•sente que traz a s. Paulo. '
A unia pergunta nossa sobre o tem- Iio da sua permanência no Estado, res-

onde o sr. Martlnho Nobre do Mello: |" Minha viagem não deve ser con- !
liderada apenas como visita il!p'oma- !
lea. Na medida do possível, »u queroconhecer S. Paulo. Antes de vir, tivo

noticias da homenagem da mocidade
paulistana que prestou aos portugue-zes aqui residentes.

A recepção que acabo do ter profun-
damente me sensibilizou pelo quo eila
inntira de carinho e de amizí«di ao I
meu palz. Isso já seria i'm motivo
Imperioso, mas o que me anima a on-'••ar rm um contanto mais intimo com
-!. Paulo fà a prjprla grandeza do sua
vida. Essa attracção Invencível que ]
:obi*e o meu espirito exerce um centro ]•ni".' este, de trabalho e de cultura, |'ifi"zmente so poder?) pa«sar «,?ora i
!0 dias em S. Paulo, Quero aproveitar j• JU' esse tempo. :• movi), ento c. j-ran-
PosY.ade, o dynnml .mn quo loco do I
"hegada se observa nes** rHnde tiram

a qui lquer viajante a p-iten-ã- fle em
tãai p-nicos dias formo- uma 1(1 il do
conjunto aceitável do mundo mate-
rlal e espiritual em iu» ent.-,i FJnrel
o possível.

Pretendo ir a Campinas conhecer I
uma fazenda de café, desejo que ali-
n-ei.to de ha multo Ire! tamoe-o a
-.antos, procurar conhecer as cotisoa
mais expressivas do progresso ''tiltu-
ral e econômico de 3. Pau',0.

Voltando ao Rio, na primeira oppor-
Umidade que tiver tornarei a S. Pau-
lo para uma visita mais demorada."

Presente de Noivado...
Um lindo apaprelhp inglez
para jantar, com 60 peças, por185?, na conhçHda CASA

MUNIZ
Ouvidor, 69

0 convênio de aviação
Pan - Americana

SANTIAGO DO CHILE 19 (H ) —pi-esidentte Alessandrl enviou aoCongresso uma mensagem pedindo aapprovaçfio do convênio sobre aviaçãooommerc.lal approvado na Conferênciaan-aVmerlcana de Havana.

A CASA SUCENA
acaH de receber as ultimas novtdadas em Sedas, Linhos

e A idões, e espera a visita ds V. Ex. aos seus armazéns.
— Vestidos e Cha péos — Aíelier de alia cos ^ra.

AVENIDA RIO BRANCO, 76 a 85

Mulheres de Iodas
as nações como
testemunhas:

XMXmmSiifsain.. aa..-|-ía|.»-,..:jiWt-.|-.-av:i.-.r.--r-,-

mrmn \*>iimm nu i ti
Flamen-jo, próximo aos banhos de mar, ru» Ferreira Viannaw, telephone e água corrente, em todotamentoa com banbo próprio, orchestracos. Endereço telegrapliico Regina —

. oü aposentos, apar-
diária, Preços mc-cü-
Telephone: 5 . 3752

te'-

Itfdfh d Uàll
Sol e cores, chalés e manfillas — A,
los toros — a los toros! Na arena
cor de ouro, uma pequena sombra
negra, perigosa — o touro. Con-
suelo freme com a multidão. O to-
reador é doido —- é divinamente
doido — viu este passo? Consuelo
está exaltada — mas Consuelo é
tão bonita, tão moça, e tem mais
graça quando está exaltada. Filha
da velha Hespanha fidalga. De-
testa novidades —• está presa ás
tradições. O único uso moderno
que Consuelo adopta é o uso do
Odol. E usando Odol, Consuelo
bem sabe que — perfeitos, claros e
brilhantes — hão de ser sempre os
seus dentes para embellezar seu
sorriso. E ella conhece um homem
que na arena arrisca a vida para
ganhar um sorriso delia...

j

H0BBB IHH Hi,

Pae c filho como se houvessem resuscitado um para o outr
cam.se commovidamenle, no emocionante encontro que o

DA NOITE lhes proporcionou
vindas por interessados e, por ul-
limo, algvem lhe communicpu o
fallecirncnlo do engenheiro.

..A reportagem do DIÁRIO DÁ
NOITE resolveu, interferir no bom
sentido de elucidar o paradeiro dc
Pugo físynaldo, que eslava rodea-
do de denso e. impenetrável, mys-
terio. Cammunicou-sc com os auto-
rid'(ks de Pclropolis * e, a seguir,
com ns de Juir de Fórn. Soube,

nalclo pensava que o paà
suceumbido sob o peso dosf
tos. Assim, o encontro f
uma resvrreição.

Um gratíssimo hiato que
no dram-i que, envolvia a\
ambos, Um clarão de alegí.
liei dade, como umn auro\
minando a existência lugi
joven e do ancião. j

Foi vm momento inâescfi
depois, que o filho do engenheiro intensamente comovedor a

rov'm que a reportagem I
RIO DA NOITE proporem
zendo vibrar as sensibilidaí,
ini'rias de um e de outrt;
vidos d tranquillidade e a\
rie esnirito,

No instante em que o en-:
Mullcr abraçou e beijou j
que pnra elle havia resi,
e.rclmnou, enmo o patTiarcti
emocimw.dis.vmo, sob o ef
uma rins mnis fortes eme
sun v'rin: l

eslava em Nik\polis
Parn lá partiu c foi descobril-o,

após diligencias penosos, em umn
marcenaria, ondi ern empregado,
E, honlem, finalmente, proporcio-
ou o cronlro emocionantissimo e

tARA ASSIGNAR
REVISTAS E
JORNAES

PROCURE

Á ÜCLECTICA
AV. RIO BRANCO, 137 - RIO
R. 3 do Dezembro, 48 - S. Paulo

—^*M*^*-,|**E""^^9** r, _

Encontro macabro
Dois adiados impressionan-

tes, uma faca punhal e"sweeter" marron, tmlo
de sangue

Priiscgucm as d'l.gciicJa*. em lor-
uo desse intrincado apnai-ecimcnlo

d-- rm c-ilr.ver de inulher desço-
rbreida nas maUas de Marechal
I•....,.-.-. xedos c,. passos da policia
no se*"d-, dc osclavcce^wo e, sobre-

— ..i"na., ¦).,„ s<nfo feliz
morrer descansado. -.{" 

MA ÂLFANDEÍ

a ii. .ntidade da moria,

O dentifricio que embelleza o sorriso de cinco contnipnt-p

luclo, r*
ièm s":'.'> oV/íoío ds suece-sivos rrfls-
los do DL*.SIO DA NO"TE e rdos
qimss o hit^r p-.rle verWoar as ra-
tnm'-n'es eirr,u**:stano'as em quese d-soniT'"!! o cisi, envolvav-i^se
cm my-ter'') q-:-, teve n c,'"'.r.'ie'r!a-
c"e dn lor-ii. Cr>*-^o, propicio para a
r'""""c'"""'. do cv'n'(!.

Trín'"! iivin. v-^t, esw ícna-!,r'"-'<'<
-""***. r».» n!"vo r oni
f.rr-ir.n"'! ?¦- j-.^ei ri¦ n"'
P'-T"l B . TI--.. ..«, „„,
rT-> i"Vá>r.?.f~."l!>- ^...-v.i,

V-T l.r.r-~.----ai..

r***i'n

rt-.-, "-
•"Mo A

ri--'- ,

»-i ^.

i,. á
PO'l sr ¦,.-., ,i., ça „,„ ,„•„ ,.„,,
I"»""'-' « ,l-~^„,..-,-.^ (l, „..:„-,
Jn-o T>„-.'V«^ T>..|. '-...„,.

tio,<,S 
e C0nhcccii01'i-'s daquclles

Foi conununicado, paral
convenientes, que, por des);
22 de setembro passado, £••
dido o pedido feito pela Cr
Radlotelegrapliica Brasilei,'
que o seu material, quç ch,'
lo vapor "Almanzora", goz;
ducção de direitos.

Já foi dada a devida!
ao inspector da Aduana -1
Grande sobro, a consulta 1
Alfândega desta capital, .):
mente a classificação da
ria submottlda á despacho.'
ma Bromberg S. A. .

Afim de quo seja to],
providencia devida, foi hi
municado ao director gera!
prensa Nacional que a c
tendo 1,187 kilos e referi
ficio do 27 rie setembro
não consta do manifesto <!
Ital.ano, entrado neste port1:
do agosto rio anuo de 19ÍJ

Foi hoje à considej
vilo cai-no af- Receita Publica o processo!

a interss-sada a Societó |du C-ir: de Rio de Janeiroj
Tambem foi rts mãos dof

daquella repartição o proc'.1latlvn ao requerimento em-í
Hio de Janeiro Tramwav L*
Powor C. Ltda., pede Isen
direitos parn o material, <j
'•¦Mios foram patros este' aiAo si -oríntendente
lianhln !'-:;. ¦¦lc'ra do l>ort'
.''' nlo hoje o proessso^
dc que 6 ;". iressado o goEstado do Minas Geraes.

-¦ Foram rc.tiíuidos ao:,
da Receita o processo y'-*'riV
partes o sr. João Mafâ|P

si-qüez dc Tio Tacoli. ^W

li. o nmi-
-,"~-'-«-»T

v-**--"»n
para no-

n— 
'¦* "¦''¦
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I SOCIEDADE I
31fr-
s dl

DIÁRIO DA NOITE

ZflR
L -....
rSr Copacabana Palace.
WfMabel Lisboa Sliaio i
!-,% ont/io amável parn
í _l.zuí"* • .¦ ¦}\a figura aristocrática 1

Í,e«. cie Almeida. Lá
,J, Plinio Uchôa, que

3"\ 
> nos devolveu, gra-
$y Lei e-fá...

I! ginem que havia uma
Trinta pessoas, no

''causeries".
']•(?..ina Liberal exhi-

,'mapéo delicioso: que
Ume, para ella muito
M^Marlinez de Hos".

fapéo que lembra os
l^iAis dias dn Imperatriz

(tÇarmcncita Mariinez.
\,.íjEmbaixador do Chi-xMa que o seu "eafaed"
1 vir causa... do sol que

fei*
. |;|e Liberal, "o irrepro
,"!;*W o seu eterno cravi
I í c/iej/a radiante: co-
5[ ** ganhará no "bach-

| , abre-se a todo o mo-
» ixando passar figuras

l| js. _tfan._ Elisa e Bea-
j i, as «ria.',. Gflya e E/t-
13're de Oliveira, a sra.

Éla|'<* Weinshenck, a srta.
•mg. Frias...

^.mandante De Fovr-
•everente, veio "taqui-
leio mundo.

Ij m tomo delle.*
inte, uma salva de pai-

,.'! (tem acaba de entrar:
if.i

Nascimentos
O sr. e a sra. Oswaldo de Amorim,

participam o nascimento de sua fi-
lha Maria da Gloria,

4,Jfo£wnc*./2S'

WOS'
&

M

avo

.'.fi Isaura Liberal, ele-"' 'a.
Isaura Liberal, com «
(Vel sympathia, tem- o* paordinario de "de-

3| «ma alegria immen-
|| c/ue apparece.
>*j!j con. emie oo «e.-n, ou-
'-iMa*? pnalvras, sempre'Ipara cada um.

\V» patins" da sociedade,
«.'jjjíeu sorriso intclligen*
Húvva ou desapprova a
^x.innocente ou pérfida.

mil Mabcl Lisboa Shaw
Wmfl diriqir o "party",
lyfyisos e amabilidadfís.
jçiro já passa dos oito.
»M as despedidas.
M%a amiga, .a. estaçãomm.
jl <{, meu caro, "jamais de
Ijjfi Só essa semana te*
ÀjiVo "parties", um "bri-

\ntípis jantares...<$ocê, nâo está cansada'!"isada estaria eu se fi-
casa...

jjjBIftt no elevador, dei-
H| ar o perfume de «m
mmalquer.
C^ 

MARCOS ANDRÉ'.

&

issas
Será rezada na próxima terça-

feira, ás 9 horas, no altar-mór da
egreja de N. S. do Parto, missa do
primeiro anniversario do fullcci-
mento dn senhorila Amorin.i Poz-
zaglin, filho do engenheiro Sylvio
Pozzoglia o saudosa irmã dn decla-
madora e violinista senhorila Adal-
giza Pozznglia.

ETHEL AMELHOP
ACUA OE
COLÔNIA I

PHARMACIA CAPELLET1
Humaytá, 140 —. Tel. 0-1048

Festas
Domingo próximo será inaugurado

o Bar Marola, no Flumiuenre Ynch.
Club. O programma terá Inicio com
uma excursão pela bania de Guana-
bara, sendo depois servido um coclu
tall das 11 ás 13 horas.

Todos os sócios d. Fluminense P.
O. serão convidados. Tocará a or-
chestra do Grill-room do Copacaba-
na Palace.

Diplomacia
O Ministro da Dinamarca e a sra.

Frentz Boech deram hontem o ul-
timo jantar da estação.
Fallecimentoj5_

Falleeeu hontein a sra. Maria
do o seu enterro realizado na ma-
Ohristina Lustosa de Carvalho, sen»,
nha de hoje, no cemitério de São
Francisco Xavier.

Chegou em casa de
madrugada

Recriminado pela esposa,
aggrediu-a a foice

Quebrando velhos e morigern.
dos hábitos dc marido exemplar.
Rnphael Mas chegou tarde cm ca.
sa, esta madrugada. Revoltada i
cheia dc magna, esperava.o n es
posa, Assumptn Martins Mas, dc
28 íiniios, hrnn-fi. brasileira, que
lhe exprobou, com y_Yaoi_ln.li
aquelle deslisc dc conduetn.

O marido parece vinha de a
fjiiina pândega e trazia alguns v:
pores d?alcool nn cabeça por iss.
que a perdeu facilmente e lo.
mando de umn foice aggrediu n
esposa, ferindo.a na cabeça c de.
çopanclo.lbo um dedo.

A victima foi soecorrida pela
Assistência do Meyer e, a seguir,
recolheu.se ii residência, á rua
Coronel Cosine, _.(i, em Jacarépn.
gtiá. emquanto o criminoso se fo.
rngiíi, estando no scu encalço n."
autoridades do 24." districto po.
licial.

19-10-2933

Clgig Mai» Io

ACCKSSOS DB
imONCHITB

ASTHMA íi
ASTH.Ia.-ICA

I

!

FRANCISCO GIFFONI & CIA.
j Rua 1" de Março, 17 — Rio j

PUBLICAÇÕES
-Ti

Recebemos e agradecemos:
A FOLHA MEDICA — Anno

XIV. n. 29, com trabalhos origi.
naes dos drs. Aresky Amorim.
Barbosa Vianna, Américo Valcrio.
Valois Soulo e Fernando Car.
neiro.

REVISTA BRASILEIRA S1E.
MENS — Anno Vf. n. 1.

MEMORIAL, do Centro dos Im.
portadores dc Fortaleza, apresen-
tado no sr. Getulio Vargas, so.
bre ns vantagens dn construcçáo
ila barragem de "Oros"-

INFORMAÇÃO GOYANNA —
Anuo XVII, n, 2.

Onde existem realidades
Não ha mister prometter

Nós aanunciamos tudo quanto na realidade te-
tnos para offerecer ao publico:;

Artigos optimos
Preços honestos

Garantias absoluta»1?

PARC ROYAL
A Maior e Melhor Casa do Brasil

Vendas a prazo por intermédio d'A COM*
PENSADORA

%ios
¦y-juos, hontein, a senhora
li Pedreira, esposa do sr.
Wa, auxiliar da firma D.w

m Claudin

•'.'^•/•^"•••'•''••t^''.'.,.^^.'^'. '.'¦*¦ '¦'¦*'•¦¦'l.*..'n -.'.'¦ lÍ.\*".5Um-mmm~\tlÍ(!l_\i****^

Síji Claudin — o encanta-
r.ijidistincto cnsal Anna
j&lços de Mendonça, —

0 Congreso da Mocidade TO — A imagem do Senhor Mor.
. .. r, , , D. ; to fienrá exposta, amanhã, nfim

atholica no listado do KlO 
' 

de ser adorada pelos fieis nos
Estão sendo ultimados na vi. I seguintes templos: Cathedral Me.

tropolitnna, igreja de Nossa Se.
e porque completa ho- j

Jrimaveras. Data grátis. sinha ci(lacIe (,e Nicthcroy. osis seus papaes e suas preparativos para a renliznção do
Congresso da Mocidnde Catholi.
cn, promovido pela Congregação
Marianna de Nossa Senhora do
Rosário. Esse congresso que pro.
mette nlcnnçar grande exito será
presidido pelo bispo diocesano D.
José Pereira Alves.

CONFRARIA DE N. S. DAS Dô.
RES, DA CANDELÁRIA — A Con.
fraria dc Nossa Senhora das Dô.
res, da matriz da Candelária, fará
celebrar, amanhã, ás !» horas,
naqueile templo missa em louvor
de sua padroeira, com ncoinpa.
nhamenio dc cânticos sacros e
órgão. Assistirão ao acto, todos
o.s membros da Confraria revesti,
dos de suas insígnias.

IRMANDADE DA SANTA CRUZ
DOS MILITARES — A Irmanda.
dc da Santa Cruz dos Militares,
fará celebrar, amanhã, ás 9 bo.
ras, no seu templo, missa em lou.
vor do Senhor Desaggravado. Ce.
lebrará o santo sacrifício do ai.
tar monsenhor José Antônio Gon.
çalves de Rezende, capellão da Ir.
mandado-

EXPOSIÇÃO DO SENHOR MOR..

lamiguinhas, sorá com-
ína intimidade, do pn-
fesidencia do industrial
Mendonça, á rua Mar-
[rantes, com uma linda

Stóos, hoje:' 
].. Odette Silva Ramos,
Pomes Tarlé, Irene de

irt e Antonietta Coe-

ritas: Julieta de Souza,
I de Mello, Alayde Eyer
;los.

j-Si Pedro Gusmão, Jatahy
Hfiiares Brandão, Alfredo

Idro Tavares da Silva e

"Mm casamento a senha»
Blra e o sr. Robsrto de

hoje, em S. Paulo, o
™imonial da senhorila
Jra, e su esposa d. Adi-
Má Silveira, com o sr.
ot(do alio commercio de

feral Artigas"
|e Hamburgo
limando do capitão F.
^poz a barra, pei» ma-
_ete allemão "General

boas condições sani-
E paquete logo após ter i
íaraçado, atracou jun-
|em de bacragens. A seu
am, com destino a esta
jJurgens, Julia Jurgcns,

i. Paulo Kuss, Ingrid
Maierova. Karl Heinz

ians Muth. Hildegardo.,
uth. Hildegard Sehroe- !
í.Strnb. Josef Welmans, |Sn. e esposa; Manoel Pi- '

âilina Pinheiro. Alzira I
Ipl.que M« Pinheiro. I
toa res, Benjamine Do-

ab Spackman.
os, viajam, entre ou-

^ores Dr. Ilans Eber-
ilPefer Rosenfeld e An-
;,j2).ft!ente. o "General
WW.l á tarde, corn cies-íM Aires,i

TnvTemos o Iraba.
^Ihactor rui dl tliU
verminosea e -?!*•
ovlr-iini do nosso
solo imerv.so riquciii.

MJ__> aP.qn_T__ p-ralo jfl.Iiiilisu. Iner—
\Y _i_iW5.-rfrltiipiii__tívgi}ardot_i

jMbb*. 0 tun/M todos asma

nhora do Rnsnrio, matriz de S.
José, igreja dc S. Domingos, igre.
ja da Santa Cruz dos Militares,
igreja do Senhor Rom
Calvário, mntriz de S.
ptistn.

Jesus do
João Bn.

AVISOS FUIBRES
LYDIA DE FREITAS
(AUGUSTA GUIMARÃES)

Ia anniversario

t 

Deolinda de Freitasi e fi-
lhos, mandam rezar ua igre-
ja cio Divino Espirito San-
to, lislacio de Sâ, a missa

do 1° anniversario da morte da. sua
idolatrada iillia e irmã, no altar
mér, ás 9 horas da manhã, sexta-
feira, 20 do corrente; convidamle
aos amigos, conhecidos e parentes,
a este acto religioso, ficando, de?,-
de já, gratos, pelos seus compareci-
mentos.

Amélia Cândida da Silva
(TÍUC.I.SIM0 DIA)

Seus filhos — Adelaide da
Silva Costa, Alzira da Sll.
va Brochado, Álvaro Bento
da Silva, Plácido Renato da

Silva, sou genro Carlos Fernandes
Brochado, seus netos e demais pa-
rentes, convidam as pessoas da sua
amizade a comparecer it missa que

, por seu eterno descanso, mandam
I rezar amanhã, sexta-feira, 20 do
i corrente, ás í) horas, no altar n;úr' da Igreja de &'. Josó (rua da Mine-
I ricordia), o que desde já penhora-

dos agradecem.
sn«___ãíi_3__2Brx; i -T**x-_***_*aia__r«aa^

Rosa Maria de Campos
Mattos

(TRIGBSIMO DIA)
A família da inesquecível e
saudosa ROSA MARIA DE
CAMPOS MATTOS, manda
celebrar amanhã, 20 do cor.

rente ás 8 horas, na Igreja de São
Francisco de Paula, missa do 30°
dia do seu fallecimento, oceerrido
no Maranhão, e convida aos seus
parentes _ amigos para assistir a
esto acto de religião, pelo quo des-
de já peuhorada, agradece.

Lupe Vclez quando ama uma crea tura c daquellas quo perse-rim mais
do que a própria sombra. For ííwo. aqui está ella com John Weiss.
muler, na (.nrbearia da Mctro.Gol dwyn.Mayer, suí*..erindo que na

seqüência dc ""Tarzan" cll<a deve usar barbas...

O que diz Chevalier
Maiirica Chevalier que vamos ver ao lado de Joan Craw-

ford na v Viuva Alegre", nova versão do famoso film para a
Melro-Goldwgn-Mager, declarou recentemente que não re-
nooará scu contracto com a Paramount, porque esta com-
panhia nào o deixava escolher os assumptos qne deveria fil-mar, teimando em apresentado cm films sem nenhum me-
r//o_ .? destituídos de valor, contando apenas com sua popa-laridade, que por isso mesmo já estava decaindo...

Chevalier agora só fará films quando julgar que lhe con-
venha, nüo se importando com as marcas das companhias

a só se deixando contraclav para interpretar aquelles que lhe
convenham, sejam embora desta ou daquella companhia.

_ Vamos, portanto, aguardar "A Viuva Alegre" que elle
está posando pura n marca do Leão, . que talvez possa cie-
val-o ao antigo apogeu.

A SÜRPBEZA DE CONCHITA MONTENEGRO
Outro dia Concluía Montenegro adoeceu repenlínamcii-

te em sua residência dc Hollgwood, e umu sua amiga que sc
encontrava com cila no momento, assustada chamou logo

ii ambulância que n transportou paru o hospital. Como Con-
chita nüo tem familia na Califórnia, mh foi preciso avisar a
ninguém, bastando saber-se que era uma estrella dc cinema
pnra ser logo operada, e isso sem que ella mesma declarasse
alguma cousa.

Terminada a operação e passados os dias necessários
dc resguardo, ella pediu a conta c ficou snrprchendida a,,
verificar que tinha sido operada dc appendicite.Mas, como, indagou cila, então têm certeza de que
foi mesmo appendicite?

E ante a uffirmaçüo dos assistentes:
Porque en já fui operada dc appendicite ha alguns

annos e me disseram que. cada pessoa só possue um...
O que us enfermeiros não disseram é que o choque da

interessante Concluía c u publicidade du sim doença, bem
valiam o cheque que elles pediam cm pagamento dá opera-
ção, qualquer que ella fosse...

Laurel & Hardy em "Tra-

vesti"...
O Gordo c o Magro serão o com-

plemcnto de "Queridinhu do Cora-
ção" a comedia musicada de Ma-
rion Diivles.

Sua «ova comedia, de curla me-
tragem, intitula-se "Dois c Dois".
Laurel & Hardy surgem, ahi, como
elles próprios,.. e como esposas um
do outro, imaginem! O Magro, esmo
o o Magro mesmo e como l.Irs. TIer-
dy: c o Gordo, como o Gordo ines-
mo... e como Mrs. Laurel: Um nu-
mero I

Maurice c Joan Crawford interpreta-
nio, Irviug Thalberg, o activi...si!>ii*-"producer" otiida da filmagem do"The Good Earih", cujo cm; ": >
ainda náo foi filmado, c de "Msria
Antor-ietía", de que Norma Shearei*¦;erá a "estrella".

E' provável q:ic Tlinlberg i-: ."•
lambem anics dc Janeiro a fíl*__
¦Tem de "The Vorlex", enredo ií •
Noel Coward.
"NO CAMINHO DA VIDA" V:.
TREIOU COM GRANDE SUCCt.HL

SO NO ALHAMBRA
O cinema Alhambra, ha niüile

» ,• • i i i . . ti j i fla-e não apanhava uma affluencia
ActlVldadeS de lrving Ihal-I dc publico tão grande como o aue

se depara ajíora com a exhibição
tio film russo "No Caminho da Vi.
da".

berg, na Metro Goldwyn
Mayer

Emquanto não chega Janeiro, e '
(om elle 0 regresso de Maurice Che-
valiei', da França, para onde seguiu
a 29 de Setembro ultimo, emquanto
não pódc, assim, dar iniiio á reall-•/ação de "A Viuva Alegre'', que

JmmMÊàmm.

E' tão mais digno de registro es.
te facto, quanto havia um consen. |
so arraigado entre os cinematojira. i
phistas dc que só possuo attraeti.
vos para bilheteria os trabalhos
onde apparccem "loileltcs" do uL
limo figurino dc Hollywood, pc.'
quenas bonitas com pernas de Io. |ra. situações armadas para causar
effeito! c ambientes luxuosos.

Mas o film de Ekk veio provar |
que aqui no Rio a sensibilidade '
publica sabe comprcheiuler tam.
bem os verdadeiros trabalhos de
arte.

E, se ''No Caminho da Vida",
cuja estréa em outros paizes foi
recebida com pouco publico que
augmentoit até grandes propor,
ções, aqui, no Rio elle já começou

CRUZEIRO;

t

0 regresso do capitão
João Alberto

O EX.CHÉFE DE POLICIA DE.
VERA* CHEGAR NO PRÓXIMO

DIA 2
Devera chegar a esla capital- i

de regresso dos Estados Unidos,
onde representou o Brasil na Fei.
ra de Chicago, o capi lão João AL
berto, ex.chefe de policia do Dis.
trieto Fedr.al e deputado á Con.
stituinte, pelo Estado de Peruam,
buco.

com um exito sem precedentes re.
gistradp pelo Alhambra, que talvez jsómerfe com "Deliciosa" tenha (i. ido suas lotações tão completas, |apezar do scu grande numero de
localidades.

Serve este film para provar queo nosso publico tambem sabe dar
valor ao cínoma.nrte, muito em.
bora elle não transi!,, com os ca.
nones estipulados para satisfazer a
bilheteria.

Está, pois, dc parabéns o Pro.
f-ranima Art que aumentou no
Brasil esto valioso film que os
preconceito-- privariam de ser as.sistido por nós, como suecedeu
com outros trabalhos renomados
que talvez não veremos mais...

NA TEIA
PALÁCIO — "Felicidade Prohibi-

da» — Míriam Hopkins e FraucliotTone.
ALHAMBRA - «No Caminho dnVida" — Michael Jagofaroff c Yvan

Kiria.
ODEON — "Meus Lábios RcvcIam" — Lilian Harvey e John Bo-les.
IMPÉRIO — «I. F. I. não res-

ponde" — Daniele Parola c Charleslíoyei'.
GLORIA — "Casamento Liberal»— Com Gloria Swanson . Micahel

Farmer.

V. Exa.
JÁ viu

Já_ conhece
JSá compro*!

Já usou as
Sedas garantidas

i« ABMaZEl BRAZIL
Assei_IéüllOal06 C. Dias2e4
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Prííjecta-se a creação
h Directoria do Café,
no Ministério da Agri-

cultura
Os jornaes de Sáo Paulo divulga-

ram ,ha dias, que o ministro Juarez
Tavora, cm Recife, entregou ao chefe
do Governo Provisório, para a sua as*
rignalura, um decreto creando a Di-
rectoria de Café, no Ministério da
Agricultura.

A local cm apreço adeantava mais,
que pelo aclo governamental subinet-
tido á assignalura do Dictador cm
excursão pelo norte, havia sido eveada
üina taxa dc ííO.O por sacca de café
exportada, deduzida da taxa de 15
shülings, destinada a cobrir ns des-
_:czas orçadas cm cerca de 20.000 con-
tos, para a salvação da preciosa ru.
biacea.

A actual Secção Technica do Dc-
jiartamnnto passaria, então, para a
jurisdicção do Ministério da Agricul*
(ura .fazendo parte da Directoria do
Café, sendo aproveitados os funecio-
narios Ja cm exercido e admittidos
oi:tros, dc accordo com as convenien-
cias do serviço.

O quo da verdade ha sobre a quês.
tão cm ajircço, apurou • hontein o
DIÁRIO DA NOITE.

Realmente, o Ministério da Agricul-
tura ha muito tempo j.i vem se cm-
penhando com o chefe do Governo
para ter sob sua a jurisdicção algumas
dependências ligadas ao Departamen*
to do Café e actualmcnte sob o con-
trfile da Ministério da Fazenda. Es-
tas dependências são as que se rcie*
rem á parte agrícola, propriamente
dita.

Na.ila, porém, até agora foi resolvi,
do pelo chefe do Governo, mesmo
porque, se o tivesse sido, o Departa*
niünío Nacional do Café teria tido
conhecimento,

O ministro Juarez Tavora continua
trabalhando no sentido dc crear a
Directoria da Café do Ministério de
qice é titular, porém a questão ain-
da não passou do terreno das cogita-
çcc'. I!:tas as noticias que colhemos
nu fonte insuspeita.

CLINICA DR. MIRANDA Jr.
DOENÇAS SEXUAES (no honi.m 8na mulher). Syphllls e doenças da
Pelle. Exame pre.nu_.olal. Pm,.,
Floriano, 87 (canto 13 do Maio)
14 ús 19 horas. '
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LIVROS NOVOS
"Um para 40 milhões'

Gastão Pereira da Silvu
Editora Moderna — 1032-tio.
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ff^L-ÊX-ANDRE *..

Escreveu alhures certo escriptor, quea arte, em qualquer das suas moda-
lidades, para ser realmente arte deveser sentida por quem a interpreta,
Ella é um reflexo da sensibilidade ciohomem e, como tal. não pode appa-
recer onde quer que seja, divorciada
delle.

Partindo deste principio, Gastáo Pe-veira da Silva acaba de enriquecer aabibliobhecas publicas c particular..com mais um livro seu — "Um par,40 milhões" - magn.ficament_ im-
presso pela Editora Moderna, em quefaz a psycanalyse da arte e do actorProcopio Ferreira.

Como nas demais obras que já deua publicidade, Gastáo Pereira da Silvaaproveita bem, neste seu novo livro,os motivos das suas observações. Ana*lysa a arte de Procopio Ferreira n ,
ponto de vista psychologico, para sa.
lientar a sensibilidade fina do genialcomediante patrício. Conta-nos, porexemplo, como e onde nasceu Proco-
pio; como viveu os seus primeirosannos de vida, em casa dc unia madrl-nha "carola"; como venceu a miseriu

; que o atormentava antes de ser um' consagrado artista, representando noPolytheama do Meyer e, finalmente,
I como elle sente e define o amor Tu-do isso saldo da pena de Gastão, quee um escriptor culto e intelligente, uniestudioso da doutrina cie Freud cor-stitue assumpto do mais palpitantewevzsse. Por isso mesmo "Um par.;.40 milhões" já está «om a sua P* ¦

melra edição quasi exgottada.

fELLS B1ER A MELHOR CERVEJA PRETA
FABRICAÇÃO DA ANTARCTICA

Telephone: 2-5181

SANI TO
<¦•¦iaWI.HL LU liUBEBD

Bi Dl fflllft |O melhor clima do Brasil e o mais indicado para
pessoas que soffrem de afecções pulmonares

INFORMAÇÕES
71, RUA Io DE MARÇO, Io ANDAR

TELEPHONE: 4.11 lü

as

IToijrammas de hoje:
HADIO SOCIEDADE MAYRINK

VEIGA

Dns ir. ás 20 hora.s — Discos.Das 20 ás 20.30 — Será transmit-
lido um propxnmma de Buenos Af-res. Das 20.30 ás 23 horas —
Proçrrnmma do studio.

— A P.R.A. 9 transmitirá simul-laneamente c"m a L.R. 4, RadioSplcndid um programma manda-do de Buenos Aires, com o qual aRadio SplcndUi agradece . destaforma retribua as gentilezas queom nossa cidade recebeu o seu di-redor Benjamin Gachc. o prograw-ma será aberto em Buenos Airesn uma saudação pelo escriptorchronista argentino, sr. JorgeLeal; os estudantes argentinoslambem ocenparão o miàrophoneda Radio S]plendid para uma sau-darão aos seus collegas brasileiros;a orchestra Lcmiulo executará no-mdades dc Buenos Aires,

com
e

ItADÍO EDUCADORA DO BRASIL
Das \'i ás líí horas — Discos— "Jornal das Escolas. Das 18.45ás 19 horas — Boletim noticioso.Das 10.45 ás 21 horas ~ Discos.Dns 2.1 horas em demite — Trans-missãodo programma "Horas Por-tugttezas".

RADIO CLUB DO BRASIT,

Da<* 1* ás 17 horas — Discos.Das 17 horas em deante •— Radio-
peportap-em rin orande sensação.
Dns 10 ás 20 horas — Programin*.
.variado. Das 20 ás 21 horas -~* Pft-

gw-.wyt-t^-tta.ãBá^ :-!.,:' ""•»¦¦-*,' .íi^-*,l_i',v::,_.'
WüT.i LAOA.

lestra sobre a aviação. Das 21 Ss
21.45 — Programma variado. Daí
21.45 em deante —• TransmissSo
da Feira de Amostras do concerto
symphonieo que se realizará r,*
Auclitoriurn.

RADIO SOCIEDADE GUANABARA

Das 20 ás 20.30 _ Transmissão
na sede da Confederação Brasileira
dc Rndiodiffusão, na retransmissfiO
do programma da eslacSo argen-
tina L.R. 3, Radio Nacional de
Ruenos Aires. Das 20.30 ás 21 hn*
ras —• Musicas variadas. Das 21ás 23 horas — Musicas e canto em
discos.

RADIO SOCIEDADE DO RIO
DE JANEIRO

A's 15 horas — Sessfio de cine-ma infantil. A's 17 horas — Hon.
certa — Jornal da Tarde — Qunr-to de hora infantil. — Supplemen-to musical. A*s 18 horas — Pre-visito do tenmo. — Dhcos V ¦
.9 «°.?s ~ Horíl certa — Jornal
í- ?o,fonT Su"P'emnnto musical.As 19,30 horas - Romance. A'
v. SrT ~ 0hvm™ >1e moda,'.As 21 horas - Palestra A"** *>I "
mTn 7- T,'?.nsnii<?S':'i do program-ma Radio Miscellanea.

SOCIEDADE RADTO PHILIPS DO
BRASIL

Das U -6b 14.15 - Quarto rionora ao cinema. Das if) ás 2) tm-ras — Discos. Das 21 ás 23 ho-vas — Transmissão de variado
P__i____l
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DIÁRIO DA NOITE
'.'i

Leitor, diga quaes são as dez palavras mais
bonitas da lingua portugueza

Deste Capital, dos Estados, de Minas, Paraná e Rio de
Janeiro chegam novas respostas ao con-
curso instituído pelo ''Diário da Noite"

Tarsila do Amaral e sua
exposição no Palace Hotel

: Continuamos hoje a publi
cação das respostas que nos
têm sido encaminhadas pelos
nossos leitores, interessados
no concurso instituído pelo
DIÁRIO DA NOITE para e/e-
per as dez palavras mais bo-
pitas da lingua portugueza.
Assumpto muilo delicado _
bonito para um torneio de ín-
tellígencia, não poderia dei-
xar de ter a recepção que te-
ne nn seio da população des-
Ia Capital e dos Estados, e,
repercutindo agradavelmente,
marcou um êxito sem prece-
dentes. Lamentamos não po-
der publicar a correspondeu'
cia qae nos traz a opinião dos
concurrentes no mesmo ,</.'<.em gue ella nos é entregue. E'
que a falta de espaço nos
obriga a repartir a matéria,
sem gue, entretanto, resulte
prejuízo para os remettent.es
pois todas serão dadas á pu-
blieídade.

UM ESCLARECIMENTO
Uma resposta ha dias pn-

blicada c assignado por Aven-
lino Ribeiro, não é. da autoria
do Coronel Aventino Ribeiro,
director technico da Fabrica
de /•'"••'¦•¦•-."• sim de pessoa
de igual nome, Aquelle illus-
ire 1,11 , ni dos mais cul-
los e disciplinados do Exerci-
Io, comquanto haja conside-
rado interessante o concurso
qne instituímos, todavia não
interveiu.

ÀS RESPOSTAS
Damos adiante mais alga-

mas respostas, procedentes
dos Estados do Paraná, Rio
de Janeiro e Minas Geraes,
além desta Capital:"RIO DE JANEIRO, outubro

1933— Mm. Sr. redactor,do "Dia.
riu da Noite" —Saudações — Sen.
do cn nm leitor assíduo do vosso
jornal c desejando concorrer com
as dez palavras mais lindas do nos.
so idioma npresento.as: Deus. Mãe.
Amor. Celina. Brasil. Céo, Pátria.
Apaixonado. Lua. Coração. Sem
mais fico muilo grato — José Eif.
flt- Duarte, rua _ de Novembro nu.
mera 101.""Illmo. Sr. redaclor — SaudaçõesApczar clc, minha pouca idade,
delibero eleger ns dez palavrasmais bonitas de nossa lingua. —
Deus — Pátria — Família — Ruy-•Barbosa — Amor— Caridade —
Paraíso — Honra — Honesto —-
José Lnmia, rua Coronel Carneiro
n.7l —• Itajubá — Minas."

"MACHADO — Estado de MinasIllmo. Sr. redactor do "Diário
da Noite" — Cordiaes saudações—
Gomo admirador c leitor assíduo
deste tão conceituado vespertino re
solvi lambem enviar.vos minha fra
ca opinião, concorrendo assim aointeressante concurso das dez pa.lavras mais lindas da lingua por.tugueza. que são as seguintes: Pae,Mãe Deus, Fé. Esperança. Carida.
dí, Ceu, Mar. Luz e Amor. Semmais, muito agradeço dar.mc at.tençâo. — Do amigo crdo. obrdo.,Antônio dc Assis Toledo.Praça An.tonio Carlos. — Machado, Sul dêMinas."

"Illmo. Sr. redaclor do "Diário .
da Noite" — Respeitosas saúda. '
ções — Eu, como leitor assíduo dovosso conceituado vespertino, to. I
mo o liberdade de lhes enviar a l
minha humilde opinião sobre as ;10 palavras portuguezas mais Un. ,das, do que no meu modo de ver..'io as seguintes: Fraternidade,
Amor, Amigo, Lealdade, União,
JHiança, Trabalho. Progresso.Grandeza. Felicidade. Do que mui.to grato agradece — Ernesto deoa. rua General Polydoro nume.ro 10.""'.,!no„Sr' redactor do "Diário

ila Noite" — Cordiaes saudações—•a minha obscuridade, porém sin.
çero cultor da riqueza do nossoidioma escolho as seguintes pala.vras: Augustinha — Morena —l-mda -- Pura — Ilha — Governa.""'i- --• Santa Cruz — Mãe — Sau.danes -- ReilerandoJhe os meus
parabéns, sou, leitor e admirador-- D. M. Penha.""Illmo. Sr. Redactor do "Diário
ria Noite" — Cordiaes saudações—-Vi minha obscuridade, porém, sin.
çero cultor da riqueza do nossoidioma, escolho as seguintes pala.vras: - Deus - Mãe - Moral —'Vinde — Sinceridade — Reijo —.mor — Esperança — Portuguez—fcaudades — ReilerandoJhe osroeus parabéns, assigno.me seu lei.or e admirador - Hyldebrnndovinalo Monlez, rua Macapury nurnero 8. - Penha.""Illmo. Sr. redaclor do "Diário
ua Noile" — Cumprimentos —Animado pelo concurso do tão
p-tindc vespertino "Diário da Noi."' . tenho o prazer de enviarJhe•'¦> oez palavras mais bonitas da«nííiin portugueza, que são as se.Sutntes: Mãe - Tristeza - Paixão
..-.Alma ~- Belleza — Encanto —ieno - Alvorada - Amor _ Co
nm. 

~ 
f'ra*0 pd!* Publicação,"mn admirador - José Dantas dostantos Costa, rua Mossoró mimo.ro ._!) _ Meyer."

JJU . .*? .A ~ E""la(,° «ÍO ^rana - Outubro dc 1933 - Illmo.or. redactor do "Diário da Noite"*•""; 
^udavous 

-Para mim, as pala.
2 

mals bonita, são aquellas«Ws expressões correspondem ou«nizam.se cm tudo com as
Xl _,_nSI.flC.ÇOCS- ITu' üü f»cl0'Pa avraa bonitas mas, as suas si.W"-caçoes eqüivalem a mesma««sa, o que nao conslilue uma pe.
A si !' ,Ignn de lun concurso,«nm sendo, aprcsento.vos as dez
ur I,?S a ni(ni ver as mais ''ndasPor sua expressões e significações:
¦ , ,Lr!P°-rque' é a «Pressão da
ilnr .in * ]inconfl'n<l'vcl. o crea.
vl _UÍ(,° qunnl° exisle- Sem
Ms-' ula' nada Poc-erá existir;
v i a 

~»r,im;im> pe,a Permissão di.
I sc_ ..frtf6" ° SCr' l0«° assim- «
inSrW C*"USa (|ue devemos
So ,L «Peuar: Vi(ia ~ Porque,
&_,_. nasmnoíi foi o que rece.•«mos como Hm sopro. A' Vid 6f

portanto, o "Eu" de nós mesmo;
Lar — porqu.,. quando procura,mos conhecei .nos a nós mesmos,
já nos vimos sob o carinhoso
aconchego deste abrigo; Saudade,
porque, amável é a sua expressão;
sem ella, nada nos é agradável,
nem poderemos cumprir o nosso
dever, nem conseguir aquillo que I
chamamos felicidade; Amor —
porque, a sua pronuncia exprime '
o que necessitamos. Elle, é a re. I
velação sublimo de Deus. A fonte
mais que prodigiosa, donde ema. I
mun todas as virtudes; Paz —por.
que, é a palavra sonora, affavel,
indispensável à luta pela vida.
Ella, nos une e nos ampara. Ella.
é como uma suhvc aragem que ni.
vela a superfície enrugada do mm*
colérico, dando, nos conforto, bem.
estar, animação e temperança; Tra.
balho — porque, refleete na sua
expressão uma obra; sem elle, nãose vive satisfeito, nem se obtém o
que se deseja. O trabalho, é o fa.
ctor de todas as grandezas; Hon.
ra — porque, linda na sua expres.
são, insp.ra.nos confiança, faz.nos
um ente querido e nos leva a vi-ver com dignidade; Intelligencia—
porque, é ella que nos faz discer.
nir o bem do mal; é a luz bcllissi.
ma que nos guia pela estrada segu.
ra do dever e do progresso — Doleitor, amigo, Joaquim Garcia dosSantos. i

curso que o "Diário da Noite"
o valiguardeiro da imprensa na.
cional — teve a feliz idéa de lan.
çar entro os seus milhares de lei.
toros, para saber quaes as mais
bellas dez palavras da nossa lin.
gua, e como leitor assíduo do vos.
so brilhante vespertino, envio a
minha opinião: Royal —- Sport —
Club — Valoroso — Campeão —
Barrense — Tricolor — Querido—Disciplinador c Poderoso — Grato
pela publicação desta — Sou de
v. s. o leitor constante, Nônô Fi.
gueiredo, rua Cliristiano Ollonin. 84."

"Illmo. Sr. redactor do "Diário
da Noite" — Saudações O novo
concurso do conceituado vesper.
tino o "Diário da Noite", veio di.
vidir as opiniões cm torno dc 10
palavras da língua portugueza.Dentro de minha modéstia, venho
contribuir com o bom êxito deste
grandioso concurso — Redemptor— Immaculada — Mãosinha —
Abençoada — Virtude — Nature.
za — Saudade — Esperança — Pa.tria — Beijo — Do leitor assíduo
e creado. Mario Ferreira de Maga.lhães, rua Sá n. 344 — Piedade."

"Illmo. Sr. redactor do "Diário
da Noite" — Minhas saudações —
Como attento leitor que sou dovosso conceituado diário, não me
pude furtar de trazer.vos a.s mi.nhas sinceras felicitações pela fi.liz iniciativa o aproveitando o mo.mento que se me^offerece, "atravez
dos esforços que me são gratos",vos trazer lambem, com êxtase
mesmo, as dez palavras que cara.
cteristicamente se me apresentam
como sendo as mais lindas o ido.
latrad.as: Deus — Mãe — Pãe

"Illmo. sr. Redactor do DIÁRIODA NOITE — EnvioJhe as dez pa-lavras, que na minha opinião, são
as mais bonitas da lingua portugue-za. Eil-as:

Mãe. Deus, Pátria, Honestidade,
{Sinceridade, Gloria, Liberdade, Or.'dem o Progresso.

Subscrevo-me com o máximo res-
peito. — Manoel Albino dos Santos
Queiroz. — Rua Conde de Bom.
fim ii". 105, Tijuca".

"Illmo. sr. Redactor do DIÁRIO
DA NOITE — Cumprimentos — Des-
de que são palavras não quer com
isto dizer que exprime sabedoria,
sentimentos ou elevação.

Pelo meu raciccini0 são as seguiu-
tes:

Amor, Valor. Saber, Admirável.
Elegante, Primor, Optimo, Aprecia-
vel. Sublime e Desprendimento.

Nada achei mnis bonito do que es-
tas, exprime ahi amor, saber, valor
e de-prendimento.

Hélio Leite, Rua Cisplatina, 141."
"Illmo. sr. Redactor do DIÁRIO

DA NOIT!* — Deus, Orimipotente,
Virgem, Mãe Imaculada. Perdão, Fé,
Futuro. Esperança e Céo.

Maria do Carmo Co.sta Braça, (11
anncs» — Rua Junqueira, 136 Rea-
Iengo".
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Poucos artistas conseguiram attra-
hlr a aUent;âo do publico do arte, di-
vidiiiilo-o em campos extremos, do no-
gnçtto formal e louvor ardoroso, do
que a senhora Tarsila do Amaral,
quando dc regresso da Europa ex. oz
no Rio seus queclros, nos quaes mar-
cava nova orientação de seu espirito
e preoccupagt.es pintorlchs inespera-
das e desconcertamos á comprehen-
siiio geral do nosso meio...

.Sob o influxo o o exemplo da.s obras
| dos grandes mestres francezes moder-

nos, a senhora Tarsila do Amaral foz
taboa rasa do todos os ensinamentos
do passado, do todas as convençOes,
emfim quo entravam o surto livre da
inspiração e podei* creador da emoção,
n inan:hon desembaraçadamente, com
um ardor moço e ávido para um

INEÕITORIAES
Um manifesto da U.T.L.J,

. .-- a ..a. .JIIU.Uil... ll_: l__d_>l, ]._!_._ Ilftlll |l.l -irmãos — Caridade — Sinccrida. ção dos fados e juízos nue possamíln fl w./ um/. ., T? __.»_-_. .' . 'cie — Obediência — Esperança
Saudades — Paciência. Terminaii.
do com a consideração sempre
crescente á pessoa de v. cx. assi.
gno.me respeitosamente vosso con.
tinuo admirador, Lourival Hostin
Samy — Ladeira João Homem nu.
mero 38 — Praça Mauá."

"Illmo. Sr. redaclor do "Diário
da Noite" — Cumprimentos—Afim I
de concorrer ao concurso aberlo
por esta folha para os concorron.
tes dizerem quaes as palavras mais
bonitas da lingua portugueza, peço
a y. s. incluir estas que são as
mais bonitas que encontrei: Saude— Manoel Bezerra, rua Dr. Júlio
Ottoni n. 858 — Santa Thereza—
Que reine perpetuamente paz lão
preciza no coração do Brasil." i

"BARRA DO PIRAHY - Sr. re.
dactor — Acompanhando com o
mais vivo interesse o original con.

Será divulgado hoje o seguinte
manifesto da U. T. L. J.:

"A corporação polygraphica dc"A Nação", rudemente looek-outu-
da pelos que se dizem responsa-
veis dos negócios da Companhia dc
Impressão c Propaganda, vem por
intermédio da União dos Traba-
lhadores do Livro e do Jornal, sou
.syiulicalo d* classe, para deturpa-

apparecer de origem interessada
expor ú classe em particular e ao
publico em geral, das verdadeiras
uccorrencias que determinaram »
dispensa cm massa dos operários
daquella empreza.

Ha muilo que «o delineava ali um
depauperamento financeiro oriun-
do talvez de cerlas injucções que
não podemos precisar.

A corporação graphica do mes-
mo estabelecimento se via preju-
dicada pela impontualidade sempre
crescente no pagamento dos seus sn
larios inseguros o com a perspe-
ctiva do sua desvalorização.

Como lhe compelia, foram fei-
Ias pela U. T. L. J., reclamações
dentro de propósitos, mas energi-
cos.

Nesta situação, os que se dizem
responsáveis pela orientação fi-
nanceira daquella empresa, vendo-
se impotentes para satisfazer os rc-

clamados pagamentos, já honloni puserain em pratica recursos .pinico
edificantes, .servindo paru isso du
pretexto a reintegração dc uni chefe
utlesejavel qu a própria gerencia
munira em afastar do trabalho.

A verdade é que provocando ps-
o dissidio a Companhia visava
rotelar o pagamento de QUASI>UAS QUINZENAS VENCIDAS

."¦E SALÁRIOS AOS SEU AUXILIA
ilES.

Esse, foi o iiiiico motivo, aliásconfessado particularmente muitas
vozes por alguns directores daquel-
Ia empre-sa.

A U. T. L. J., defendendo no
Mi n isl crio do Trabalho os direitos
das victimas dc uma incomprehcn-
sivel prepotência e uni "truc"
pouco docente de máos pagadores,Inz por meio deste manifesto umcaloroso appcllo a todas as cons-ciências sadias para que se soli-(larizem com a causa desses traba-lhadores e concita particularmen-te os companheiros graphicos deoutras corporações a repellir quaesquer propostas que visem preju-clicar os interesses legítimos dostrabalhadores sacrificados com oepisódio mais deprimente qtie oc-correu até agora nos meios prole-tarios desta capital.

caminho de libertação máxima o Pu-
reza lyrica,.

Desferindo o brado do modernismo
pictorlco no Rio, esta artista foi então,
ao realizar, n0 Palace Hotel, em 1!>2!>,
a sua primeira exposição entre nõs,
um grande e empolgante motivo d-_.lobatos, suscitando, do um lado a ira
dos acadêmicos que se congregam
defensores das tradições do Offclalls-
mo artístico, em torno da Escola de
Bellas Artes, e, do outro, o applauso
dos modernos em seus variadlssimos¦natizes, desde os falsos, os que so-upp.ein ser modernistas ato aos quo.• são sem sab^r.

Ao de novo, jã despertando premiu-'ios dos mesmos rumores, volta n se-
nhora. Tarsila do Amaral com a sua
pintura ao Rio, E agora, apôs porma-
neneia do um anno o mplt-na Rússia
Soviética, <-m cuja civilização foi bus-
car sempre ávida de curiosidade in-
tolleotual, motivos tle inspiração dos
tempos novos.

No salão do recepção do Palace
Hotel cila installou a sua exposição,
que reunirá todas as suas obras numa
visão retrospectiva da actividadp da
pintura, realizadas no periodo tle 191S
a 1030, desde a phrise inicial, aeccn-
tuadamento acadêmica, ás culminai)-
ciai? actuaes do libertação o pureza.

fllljl
ti*!!

Um novo logradouro pu-
blico da cidade

Por neto do interventor fede.
ral, foi considerado logradouro
publico da cidade com a denomi.
nação de "Rua Marquez do Pino.
do" o logradouro que começa
na ma Presidente Carlos de Cam.
pos c termina na rua Pinheiro
Machado, na Gloria.

PRIMEIRA
"SCUGNIZZA", NO CARLOS

GOMES
A Companhia Weis-Vignoli, que

está trabalhando no Carlos Gomes,
deu nos, limitem, a sua segunda
peça: "Scugnizza", que, é uma das¦iperelas mais queridas da nossa
ilalèa. E, como era natuXal, o
he.alro apanhou urna grande con*
nirrencia nus suas frizas e cama-'•ates. Levando em conta a modes-'ia da companhia, o espectaculo¦esullou bom. As honras da noite•ouboram o Olga Vlgnoli, que de-'endeu com galhardia, imprimiu-
lo-lhe a necessária desenvoltura o•apel. de "Salomé", a garota na-
wlitana. No segundo acto, princi-lalmente Vignoli, foi aplaudidissi-
ma. Renato Tignani interpretou"om a sua grande comicidade, o
personagem Chie. Nos duettos com
figa Vignoli, o seu suecesso foimaior. Zaira di Florenza, com sua
noz agradável secundou ns duas
mineiras figuras do elenco no'grada que estas desfrutaram. Lui-

o. Palmiéri no "Totó", sempre que•mntou foi applaudido.
Amanhã, será representada "Miss

llalia", para a estréa de Clara
Welss. — M. D.

*
AMANHÃ, PEÇA NOVA NO

CASÍNO

O Theatro Casino muda, ama-
nhá o seu cartaz. A Companhia
Typica Argentina quo ali vem tra-
balhando com oxito, levará á sco-
na a nova r.,visf,a "Mosaicos Ar-
senünos", na qual estream as ar-
(islãs Mary and Trosky, recemche*»
padas de Buenos Aires. Na nova
peça tomam parto Annita Rombas
so, Pepito Romeu. Leone e Carri-
lho, Oterilo do Noya p o famoso
OtiarleUo Vocal de Buenos Aires.

; Hoje, será realizada no Casino. a
i primeira véspera! das Moças, com
; o ahatimenLo do 50 % o entradas
! gratuitas para a.s ereanças.

¥"0 ESTUDANTE DE MUSICA"
*

E.4á em circulação o n. 5 de
0 Estudante do Musica", órgão' official dn Diroolorio Acadêmico

.'n Instituto Nacional de Musica.
O presente numero, além da par-1" technica, apresenta desenvolvido
noticiário e notas do interesses pa-ra os estudantes do musica.

*
A APURAÇÃO DO CONCURSO DE

SAMBAS

Hontem, foi realizada a segunda
apuração dos sambas que vem sen-
dn cantados na revista "Tudo peloBrasil", no João Caetano. Já antes
cia, hora determinaria, um grandenumero do interessados esperavam
a apuração. A's 17 horas om pon-to, foram abortas as urnas, verifi-
cando-se a seguinte votação:
"Brasil Amado"  1.230'"]</ Cedo" gj5
Brasil, üjra adorada ...... 172Vou mo benzo 95

ESTR-A, AMANHA-, NO CAI
GOMES, A SOPRANO CU

WEISS
•

A Companhia do Opereta
liana, apresenta amanhã, ni'os Gomes, a nova opereta
rtalia", original do Gus.iná .

Wciss, no papel do
Itália"

bardo. Nessa peça, fará a „
tréa a soprano Clara Woiss,
ra das mais apreciadas do l
de opereta e quo mantém, e
sa capital, grandes sympathi.

Tambem será apresentado:
nor Mario Zeppegno. Na novatomam parto ainda a "soubi1
Oliça Vignoli e o cômico Renal
gnani.
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Es cri pio rios
Alugam.se optimos escri-

oíories no Edificio á rua 13
de Maio 33 35 e Senador
Dantas, 86 e 88. Agua gela.
da. Aberto toda a noite. Qua-

J tro elevadores.
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Imitadores de artistas:
caturas animadas

Em arte, esta ó nma obseri
incontestável: os discípulos
frem a influencia dos me,consciente on inconscienten
c. imitam. Mas, se tem talento
dadeiro temperamento artí
vão, aos poucos, se libertando
imiíações; adquirem personcdc e pairam alio. Outros -1
passam de simples imitadoi
rastejadores no campo artí}
transformam-se em mediocrlâ
Em theatro as imitações são\
communs dn que em outra jquer arte. Raro c o actor o,'
trir <7i7., no começo de sua ci
ra, não Imite um collega de l
Entre nós, muitos desses im)
res como que ficaram acorr
dos para sempre aos comedi!
cuias attilitdes, qestn* e fnfl!
nrnenraram copiar. Então, na\
orla vida normal, nu renrese\
do, dão a imnressãn de carird
animadas. A finara viva e it\
ante de Lennoldo Pró".? desnm
ceu para semnre levada nela

[ 'f. mas não è vnrn a irnte yi"cena on fora do pnim carl,' ras disse saudoso artista, ff,
1 'nrn.v mie nrornram lmiinl-n

lerinlmeiife; outros rsfnrri
nnr copiar ,. seus aes/ns d"
rito. E fa-nr rir neln ridi
Esses comedinnfes iamnis nM
firiv"" uW nome avthtlcn, Pr
nin Ferreira, aw fnmhptn ní
Volnr comera a fnirinnj, ns ]
ciniani^a vn arfP fhmtrnl, \spwt imit"(lr,r„v nfm annareá
no.!./- P .,.,-, pupn m(, tomem!

V). T)n rnntrarrn sp trnasfn\dr"t,„
rPn rm adores sem alma. w/8
deirns bonecas, m"nns f"f*rm
t»s dn aue esies mie o nrtisM
dn p ci"cn niíl rr**.,. p aup n rt
dv?PPl rm partos rirrsnnnn»n\
sua arparão, fivpmnfn elnm
do arlor ano ..• rsfnrcn rm
parecer mm Prnrnnin. neit i
mo. artlinlwnln „0 fín^rpfo}
nm ínnrn nrinrfnfiyntp, Pnrrrrt
nnrmir ,.1". nnnrn fric pm #í;
vp rhnrnr, Rurnfa. .fl., 7)ror.rr.rní
"frr, aitnitT,n!"n) r\ spu pnmP., 1
awm devo t»r f*,-.0 a pvsp Ú
O"" n SPIl fíhnofon Inmhrr, J
."-nf/, n rrpfrlnr dn "»ohr\ dr, í
P"'i~r, plln, t,n penplhn mrnl
rfrr>r.fn henorlit.ttnn rgfiirl; fj
r*..1* mpfn<! nn.o.o/.m>í ftp f,p r,nrl
rom r-> rrriinln nirfnrfnsn, 1." ri

rlhr-Vn natp T>nr,r,fn PnenUrirtti
nr.ni,..nínn! nrrn. .'c rina n p„<tnH

rrrnoonr, t, p?"..;mr. ;,tAn rTn<t n
opnnr1r,t, n.V>. niilnvut;, pprlr,fi
• dtiÁç f}„ rpnrrtnnfnr n n„.J
npm rir, r,nrn. nwr n"nr« ./>ní/»r í
nor,!,-, T.'«»rr.;rrt. P /n. nrt-sfl J.
C.rln, <\p f.Wí. rt|./lt..-n.'rm(í |
ftlJfHdrtr*»* _ ,-.nr„rp n„p pM. ... — mnr'-' d» nnrmnr. Vt';}
»Vt> fn/-*Aç „o (^{IrtrTnrp,, „„„ A
r>,~o f_ ...r.,,.f„„T„^.„m nni ÍS
*r.r"t- Do rnntvn^to <.»rZr, jffi»
V"nnh,mp<! rio notvo th~„f*o "J
t7i'rí7., rnmnletamentr annr^Â
„____ Mg

Os alunos da Esa
Nava! exercitam-sl
Pela manhã de hoje deixou ,so porto com destino a Jacuecanj,destroyer "Santa Catliarlna", colzzindo a seu bordo uma turmi1•»lumnoa da Escola Naval, queírealizar mais uma serio d0 exerciO "Santa Catharina" regressai

Guenabara ãs 1 Shoraa..

F^ll^^! no H. P.
No Hospital do Prompto SoctSfalleceu, hoje, o operário Ootnl'

Bonifácio, preto, de 35 annos, cairesidente fi rua Nilopolts 45, aue n.13 do corrente, foi victima de um fdento sotfroiulo ruptura do flgad

1
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DIÁRIO DA NOITE
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, esp-zc.acuío pugilis-
Ifíico de Sabbado

Sá x Vicente Pricolli e Horten^e Gu-
: Cez r Mari serão as duas lutas principaes

D - REMD • TONTOS? | &^^^^«. J¦¦¦¦—a—imi in ii jm)!». ii ii im .iiii.hH.»!. ii  •Jm

Ha cinco annos
íino, os ca mi ' cruza, sem des

s do uni^-^r» s

19-10-1933''CONPIORLENAMENTENO
MEU TEAM"

prevê i IpíhhipIic lioilf s* o fwm

A historia fantástica de I sidoro adiado, o original cycSista hespantó, qur
que chegou ao Rio de Ja neiro — (Juarenta pafees visitados — Como esca-
pou ás garras de um t:gr e, n& Indo^Çfe — fe 3ulmano improvisado -•

Pro ^m o' W>ra a A Yica

¦?¦_?
|B'.V.!', O ICáiCJlHIO
fflMjlnio sabbad

uo |Ui(|i.iSui pur liguei, quo na rcapparccc*' no pro-
o, cruzando lu vas com Vicente PricnlH

4' aiarcada para depois tio. | O pugilista uruguayo <_ apontado
|*J|a inauguração da tempo-! como um asíro na arte de csníur-
Wynacional de pügilistiea- |i,^|cipal attraclivo do pro-1
;<Q.organizado é o reappare-
Lj-Ie Isidro Sá, que, ha per-
SMS annos, está ausente do'a.it

o portuguez irá
l-rucalli,

,-.M,"rentn:e
.rJvas.com Vicénl
ly\m que já andou luclando
Eppas, muito pouco produ-

•ados officiaes,das* commun

jmuiío melhorado, cioveii-
constituir um

,'l'V. p, j3. affimia que Pri-

rar.
Quem, aliás, acompanha o movi-

menlo cie pugilismó .sul-americano,
está bem'ao par do valor incon-
leste de Gularte- Dahi, pois, a
nossa impressão do que Cezar não
será-uni grande adversário para o
oriental- O brasileiro é rosistentle,
masi temos aqui outros que lhe!
estão bi-ü) superiores. Em todo ca-
s,\ bom será aguardar o choque
que se aniiuncin.- • :-..-.

- THEINOíi LIGEIJ10S —

... ,, .. Iíeri° i 1'i'icalli e Gularte, realizaram,
para Isidro. l<elizmen-j hontem, ligeiros treinos. Se a im-üypreza, com a sua respon- pressão deixada pelo próximo ad-ftfflfcnos fez tal affirmativa,. versario de Isidro não surprehen-

S1rim,esm.° d,e cqntwstar que deu, a cie Gularte serviu para evi-
(J,-cIepois de vir muito au- denciar-se que o homem passa, tm-
ffii.Amerifa do Norte, viés- ! classerealmente. Deverá í azcr

suecesso nu llio.j^-illocado deante de um pu-classe.
fl|udü indica que estamos¦rm deante de um violento

p|TRÉA DE GULARTE -

^pugilistas pisam o llio
|ig de tanta fama como a
fffe Hortense Gularte.

í é mi hpsíâi
I

- AS PRELIMINARES —
O programma de preliminares' (5

o seguinte:
Wilson Motta x Gil Francis
Geraldo Silva x Vicente Rodr

gues
Rodrigues Lima x Jack Rezend

Cheirou a esta canital um extra
ordinário desportista hesianho
iue, montado em unia sinm'es bi-
"vclela, já visilou quarenta paizes
dos cinco continentes!

Chama-se Isidoro Mellado o ho-
roo dessa avenlfura incrível, 3e-
gundo a qual atravessou íJO.noo ki-
íometros atra vez de todos os eli-
mas, todos os desertos, todas as
«elvas povoadas de, feras, o todas
as mais diversas civilizações-

EM VISITA AO "DIÁRIO DA
NOITE"

Isidoro Mellado, chegando ao Rio
dc Janeiro, não so furtou ao ensejo
de fazer uma visita ao DIÁRIO DA
N01TK. E surgiu, hoje, pela ma-
nhã, ern nossa redacçao, apresen-•ando-se com desembaraço.

Solicitamos que nos contasse ai-
sruns episódios do sua vida accidon-'ada, no que fomos immediatamen-
,e alfendidns.

Kxpressando-.se cm castelhano,
Mellado narrou:

— Thilia eu 24 annos, em 1928.
Um bello dia, veiu a minha cabe-
ça a idéa extraordinária de dar avolta ao mundo. Com os meus bo-
ões, falei: -- Mellado, tu necessi-

ias, para isso. de uma bicycletal
Faltava-me, pois, apenas uma bi-

cyclèta para realizar esse "raid"
maravilho.su que, momentaneamen-
te, se mo oceorreu.

Solicitei, com emepenho, esse ve-luculo, em diversas casas do gene-ro, por intermédio do "Club Extre-meno", de Badajoz. do qual sou as-sociado.
..£?'••?•, P,or6m« encontrei grandesdilticuldades em conseguir a bicy-cleta, pensei por um momento queme seria impossível sahir a devoraikliometros pelos- paizes maravilho-sos que ihíiiiüi Imaginação bordava,formosos e fantásticos!

Meus 2.Í annos so prendiam áluminosa perspectiva da excursãoe« por. nada desse inundo, poderiadesistir du a levar a cabo.
- CONSEGUIDA A MACHINA. -

Quando já osíava disposta a par-lir mesmo a pé, 0 agente geral dasbicycletas "Peugeot,", em Madrid,declarou que a agencia local molacilitana uma de suas maehinas.
O que se seguiu não é diffici!calcular: cheio de coragem e dooptimismo, eu disso "adeus" a Ba'dajoz, minha querida cidade natal

Isidoro Mellado

facilidades, já que ns r.hrisfftos i "
são lá vistos com bons olhos.

Aos curiosos que me interro;'
vam admirados como eu que ei
mussulmano, ignorava o seu idiom:
tive que lhes dizer que eu perfen
cia a uni território necupado pe'
protecção hespnnhola; e quo ess;
nação não permiti ia aos fieis mn
sulmanos quo nascessem sob seu
domínios, aprendessem outro idio
ma que não fosse o hespanhol!--

 RIMO A" ÁFRICA 
Deverei seguir para África aii ¦

da esio mez, talvez no dia 23, e...
um vapor japonez.

Percorrerei as principaes cnloni.\f
o possessões afriranas e voltarei,
então, á minha querida Badajoz
na Hespanha, satisfeito mm o èx;
fo quo colhi.

Será essa a minha etapa final
desse "rakl" formidável e de cara-
der meramente sportivo.

— A EQUIPE REFORÇADA —

Guardei para o final desta pa»
lcstra a noticia de que não chega-
rei a Badajoz .somente em compa-
panhia de minha bicyelela, como
de lá sahi, para iniciar o men raid.

Nn Chile, não consegui resistir á
l-entação do uma linda joven e ca-
sei-me. Minha esposa, Thereza
Mellado, de então para cá. tem me
acompanhado, tambem pedalandofirmemente uma bicyelela.

Além desse
equipe conduz
chorrinha — a Diana — queoffcrecenim em La Plata.

Isidom Mellado já havia falado
bastante. Despedindo-se de nós¦¦nlicitou a direcção da Federação
Brasileira de Ciclysmo, pois queainda hoje pretendia fazer-lhe uma
visita-

[ ii :'yr>y.-'-'.-y.-:-y.-:'-^ ¦'¦¦¦•¦:¦ ;í
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Raymundo, o grande arqueiro do Bomsuccesso

me

A torcida carioca terá opportu-
cidade de assistir, na tarde de sab-

, bado próximo, a um encontro que
reforço de minha promette offerecer um desenrolar

lambem uma ca- bastante movimentado e muito in-
teressante, enlre as esquadras de
Bomsuccesso o do America.

Clubs rivaes e possuidores de
equipes bem organizadas, ambos
os contendores atirar-se-ão á luta
dispostos igualmente a decidir o re-
sultado a seu favor.

Dahi o interesse que se vem no-
tando em nossas rodas sportivas.

Comtudo, confio ilimitadamente: no
meu quadro e todos nós eslarri".
resolvidos a arrebatar os louros de
um triumpho magnífico.

Ha muito, vimos cumpindo per-
formances fracas e. portanto, nos
achamos na contingência imperiu-
sa do produzir uma actuação bri-
lhante, que reco]locará o Bornsuc-
cesso num nível superior, a qa»tem direito.

Reconheço que será para nós
urna cartada diffieilima a de sab-
bado. Entretanto, não nos aíeino-

AMERICA E BOMSUCCESSO
NUMA GRANDí LUTA SABBA-

DO A'TARDE ..
R sifuação dos rubros na fabçila

-.....«w w..i t*u-vw,UU í V\***.J '.'|ll'Hllll,i, I '¦"-* ***** -IJIIKH;HIIIIW, IIIUI IlUa (UQIIIU
onde constitúe assumpto principal . rizamos ante "os grandes obstáculo?

E parti purado!... para. o mu.*)

HgCappoj, o heroe do carro 2 — A má sorte é o
jjenano — Bôa imp essão — Os brasileiros noíi Preirco Argehiia;' — Uma saudação ao povobrasí 2Íro •—

:ovám é cidadão a.2cntino, nàturnantes do emb:,rc?r dc
KArgsntina, os Intrépidos

BUfetinos qua ac|úi estiveram.
uã ° "G-raaUe 1- -mio Cl-
^iít-io de Jane.ro", mantive-''«iÇssante palestra com o

SA NOITE,
não' (jonsegulssem cumprir

íiccs" condlzenbís com a
Ossueni, os viVe.it?s auto-

[ícaptaram as sympath.as
_J>ublico .pelas suas att-ltu-

P^hentlcos 
desportistas, quem ser. I

Jif|7*aicidos, aliás com sui-pro-
Mies, souberam respeitar os
|H> <M,valheirlsnio, acseitan-
j^cam serenidade e, duran-
TO», sempre attendendo r.o-,

| passagem, dos nossoá rc-

rtistas brasileiro.; b;.'i
lendo a fôrma dlstinctf

SbI 
portaram os corredeira

jao-lhes negaram anplau.'jvíes demonstraçiK-s de ca-
ç."Jue posltivaments fizera»;

^INDO COPPCLI

caxior, que mais p.-ü.-iclc-1
jção daquelles cm., assícti.
icional prova de cl:-miiia*o.
ite o n. 2 oecupou logar

|ldade admirável, cortava
^ absoluta firmeza, aqiit.1-
\\*\ ".Bugatti", apenas re-
pelo numero que a dis-

ssava o cairo 2, durante
.., liderando o lote, uma

»¦'-, de enthii.sia.smo partia
pente de todos cs que p.ll vertlglnossmeute a pe.
fida.
j valente conduetor cliss
fe, que falnnias hnni-em.'
ptes antes dc partir de
Urgentina.
Jbppoll, i>ol5 assim se
piicle volante, nâo é nr

do peb Automóvel?ac".o e é 1 c: r.
Jlub Argentino.

Respondendo a uma pergunta qut«he ci.rigimcs, Coppoli úisse-,
— "Contra a má sorte, nada se

pôde faz.r, Fui vencido por quatroadvCiiarios, embora eu tenha a certe•;a de ter f£ito bôa corrida, pois man;lve a ponta durante multas voltas.azendo uma média cie setenta e pou:os kliometros.
O carro desenvolvia bem, mesmoorque eu u\-, exigia delle toda a ve-scidads.
O prlmslro lampejo de m4 sorteue percíbi, íoi quando o meu com.Mineiro começou a mostrar-se e;go-ido. O vento n,^.o lhe ía?,i'.. bem...Fal obrigado a para.;-, afim do o"bstituir. perdendo um tempo p:>oso, emquanto Tcffé avançava semopeçcs.
Pouco depois, notei caie o pneuio rfcs.stia mais e. pela ;-;eguiicia¦7. iiareí para collocar um novo.
Milícia s esse tempo, mantinha a

çoiúc, porém, a pouca distancia domeu i.yjr,-.( •juide-v.
Mafc; alguns Itilc-metros percorri-Ic,.- c attlnglu no cumuio minha máíorte: airsbsutou o canoi cie t';i-zo*

is.m o precieso liquide no carbura-
dor, fui obrigado a r-duziv a ma!',¦ha, ve.ndo passar oor mim quatreadversaricsl

Par,; completar o percurso, pareina pen.ult.iua volta e colloquei mais¦jazolina, apenas para "tapear" o'arburador...
Fáròi com difilcuklaác c, paraimiuiò estourou o pneu! Rodei sobreerres lnnumeroa kllometrcs c- per>'ím, cónsfgui att nglr í«, meta final.Asseguro que coi a mais negra cor-ida de toda minha vida!

Nada tenho a dizer contra os meusW-icendòrcs. Foram todos multocortezes e a. uüimo-, collocados, quan.do oor elles passei .deixaram-me aem-' '- - ¦-• *-*'¦* f-"J*« xt.m\., JJ*-.-.-31. I ,UWiAaiÍMU-ingcm. -Nascc-a ria Itália, pr« a pista Uvre á, esquerda

Deixando a Hespanha, rodei dccKiidamentu, atravessando Franca,Suisâa, Allemanba. Áustria. Itália«Servia, Ituinania, Bulgária Tur-
qu.a Arábia Pérsia. Afganislan,Boluchislan, índia, Birmânia, Sião.Conchincbina. Anam, China, Feíip-
pinas, Japão. America do' Norte.México. Guatemala, Honduras. Ni'-
aragua. San Salvador. Cosia Rica.' a n a ni á. Venezuela. Colômbia
.quador. Peru'. Bolívia Cliilo. Ar-

,,'entina, Uruguay, até chegar no
Brasil, onde encontrei pe!a\'idaclcde Jaguarão, no Rio Grande do Sul.

Aqui tenh-! tris ivros fjiie a,los-
tam, da ma í-i-a mais decisiva, a
veracidade ,i'.sa narraii,-a.

I'óde examinar. Nesses volume
possuo autograpiios em quasi In-
dos os idionvis d'J inundo. 12ni tnaas as roda «^õ. k de joíMa.M qutenho passado ct;i segui'os rosprciivos cari-ivia, ei iio pôde v* • o La n íbem ex-vplare-' de quasi tud««s ..•ellos exis, «:iii«fi no Univo-.so.

COMO S!E LIVREI DK UM
TIGRE

Quando cheguei «i Indochina pai'iripoi de uma aventura que, j:imais olvidarei.
Fasía um so! abrasador e eu in

encontrava em um caminho desci
to. procurando vencer a distanei
pie separava de um povoado, mai

o 3ü kiIoiTictros«
Em minha companhia. viaja\

ni hindu', motivo pelo qual iamp
i pé, tendo eu a meu lado a b
ydela-
Roponlinamcnte, percebemos ui

ruido horrível do folhagens que s
abriam e gravetos que cediam i
uma força superior, originando p-'alos seccos o impressionantes.

Logo, a seguir, senti um arrep
«ío horror: um enorme tigre surgi
bi. selvas, sorrateiramente^ ene:
minhando-se a nossa dioeção.
( — "Cima! Cima!" — gritou i
liiiidu', dizendo ern seu idioma:
Tigre! Tigre!

I Som saber como, me vi in.nn.din
lamento agarrado an galho mai
alto de uma arvore próxima.

| Com gande surpresa, ohservi
que o meu companheiro, o hindu'
pei-manoccra immovol no local en
que se achava. Tirou do bolso

. um apito, semelhante ao dos guar-! das-nocíurnos e começou a soprar jvigorosamente, ern fronte á lera. í
l'ão admirado fiquei, que quasisabida arvore, quando vi que oterrível tigre, ao ouvir o apuío,atravessou novamente o caminho,

perdendo-se na selva, dispensando-
I nos o mais irrisório desprezo.

MUSSULMANO IMI-íiO-
VISADO

1'rosegui viagem, com minha fie!•icycleta o, já na Turquia, Lam-hem fui personagem dc uma inter--•'•santo aventura.- Fui obrigado (, dcv)arar-mc mus- •i,-in
, ¦suimanq para poder gozar maiores i do».

;i direita rubro

o jogo que terá por theatro o gra-
mado da rua Campos Salles.

OUVINDO RAYMUNDO

Em seu ponto de reunião, pro-
ximo á Galeria Cruzeiro, Raymun-
do estava hontem. A tarde, entre
vários amigos, apreciando o des-
file majestoso das morenas cario-
cas.

Anproximíimo-nos do valente ar-
meiro rnbro-anil o indagámos de'ias esperanças na peleja de sab-
adò.
-— O pubi.' i desoia conhecer sua
pinico ern torno do encontro com j profissmnal.

o, pelo contrario, parecc:-m<-' rpn
sempre jo.cramos melhnr quando te-
mos pela, frente um adversário res-
peitavel.

O nosso preparo é bom e a dispo-
sição de que estamos possuídos é
absoluta; desse modo, temos gran-des possibilidades de êxito no cho-
que com os rubros.

Confio plenamente no rneu bar.-
do, e esperamos causar um dis?..-
bor aos nossos collegas ameriea-
nos.

+
Raymundo falava bastante, sn-

tisfazendo á nossa curiosidade

I Agradecidos, deixamos o sympa-
thico arnuoiro do Bomsucoessb, n''.,*
continuou no seu "po5to observa-
torio". passando em revista a."
morenas cariocas..,

Um ba.le no Grajahu'
Tennis Club

No próximo sabbado, ás 22.30
horas, o eympatliico Grajahu' Ter.-
nls Club, abrirá os seus salões pa-
ra a realizai;âo de um baile «-í:1
homenagem á senhorita Gelna Bfl-
der. rainha dos grajahuenscs.

América.
*— P^m josro. Po^-siiim^s forf''?
ia'-;: ou monos enirlibr.irfas e não
çj,;'. f..nij p.irn (iu?l«**.uer dos ban-'ps decidir o "score" a seu favor.

Um tornsío mixto de
7clley-kll ko Flumi-

nense F. C.
E um chá á imprensa

Uma encantadora festa será reall.«, 
Jda no Gymnasio do Fluminense _.«. _.  " 

'
!\ Club, ás 20.30 horas da próxima DR PIRES Tratamento da .
jjíimda-felra. E' q*_:e vae ser reali. '" "
fado nm torneio de volley-ball entre
Éfulm-s mixtas, em to.no do qualftina entre os e as tricolores grande

ttercs.e. 
Serão seis os qna-lros«putantes que Jogarão assim orga-

iüacT-s:
Af.üL — Yvette, Maria Elza, Pre-
ulnho Da!b:rto e Flavio.
AMAUELLO — Gcrda, Laura. Ju-uba. Frota, Marcilio e Saldanha.
VEE3E — Zoraide, Jtwla, Cellna,•.Ms*-'>. Amaury c Moacyr.
RO • — Hi-,*-.na Sepp, Londres,

*>lly, Nariz, Velloso e Ary.
ROXO -- ., im.a. íl. Sylvia, Zezé,
iberto. Gastão e Neves.
VERMELHO — Ln.-ia Dolka. Sa-
nia, Francisco, Edca-.do e Delson.

Haverá durante a festa um chá &
prensa que será servido po-as gen-s jogadoras de vollcyball do gran-h club.
Uma festa Interessante.

¦mmmiÊmtâlMi,

Carolla, o operoso pon 1
Sabbado os torcedores do Diabos

Pubros e Leopoldinenses poderãoapreciar a lula dos seus clubs pre.dilcelos, além dos demais sporlnien
da cidade, que poderão assistir
essa peleja, sem prejuízo do
grand-, enconlro cnlrc tricolores c
vascainos.

Tendo iinticipado o emi ite aoseus clu! :, as direcionas do Amo.rica e Bomsuccesso doratn nii
passo acertado no sentido de oblermelhor remia, ao mesmo lenqn
que concorrem para tjuc os ftossostorcedores vão se ..obilii. ntlo ásnclividaUes sportivas aos sabbu.

Ie, couro eabcllu.
do, cirurgia esthe-

tica, rugas, seios, cicatrize.-; df-fei-
tuosas. _ Praça Floriano, 55, G",
— T. 2-0425.

Kid Marques e«liíuiu
para provar

9 sse direito de eníren-
lar Isidro Sá

A questão que envolve Kid Mar-
¦:ues, vem de tnirar um aspecto de
maior gravidade.

E' que o nosso patrício sentin-
do-se prejudicado, vem de consti*
tuir advogado para provar o seu
direito de enfrentar Isidro Sá.

Tudo é conseqüência da inlran-
sigencia da F.mpreza Pimilisticn
Brasileira, que não tom agido com
felicidade na questão

Tendo aberlo as inscripçôes pa-
ra organizar uma elimnaloria se-
leccionádora entro pugilistas bra-¦ilciros, i) único que nell.i se ihs-
creveti fo' Kid Marques.

Dia.ite desse facto a novl em-
preza cntmdeu que o único cami-
nho a seeiür era não mai: cuida''
de eliminatórias.

Com isso não so conformou Kid
Marques que, em viio, fez sentir
que estava com direito a se bate"
com Izidro Sá.

Nada conseguindo, vem o boxeu

m ¦\

. >., • .-..ú-jaíss ^¦^r t-i;_._à,i,.<a í;,^--^«
MUTILADA

\tnitmmttm ,;;;. i •<Mâxwé8»4éii¥MÊfa'_
¦—.

Já o Jockey Club vem fazendo
com crescente suecesso 'reuniões
snbbat irias.

O profissionalismo no football
vem trazendo cos cariocas e aos
paulistas novo:; habito:;.

Lisse prelio será fei :o ás ultimas
horas da tarde, lendo inicio ás
10,15 horas, afim de pcrniittir o
comparecimenlo dc maior numero
le pessoas.

Para o ftmericu essa luta é demáxima importância, em visln da
ua autuai collocaçào no campeo.

nato da cidade.
A situação dos rubros é muda

bôa no cerlamcn regional, ;'

mmP^***-^---- ¦*- -í»

Está o Amercia distanciado do 
'

outeiro da tabeliã apenas tresSe os americanos mantiverem o
..onlos.
,-oslo, vencendo os leopoldinenses, :
ooderão almejar qualquer cousatesta estação.

Assim é que com o jogo de do.minfío enlre o Fluminense c o Vas.•'o, que estão um ponto á frcnl""lará em resultado melhora para• America. |
Assim é qu.c o cjtie perder essnugna passará para quarto logar,íraz um ponto do grêmio da ruaampos Salles.

Se houver um empate ficarão em. |larolhados o America, .Museu e ii-luminense em segundo logar, to. I -,-,„., ,dos con. tres pontos atras do Ban. '¦ nacional ,1c constituir advcga.t
Entretanto a perda do jogo ouum empate para os,Diatios Rubrosserá a morto das aspirações natemporada. ,

O Bomsuccesso é team que seeqüivale ao do adversário de sab.bado, embora não o demonstre asua co'locnção na labclln.
E elle sempre perigoso e capaz

dos mais arrojados feitos.
A equipe do America, que ulti

inamenlc vem sc firmando, cnira.
rá em campo com a mesma cons
lituição do jogo com o S. Paulo.

Está, pois, apta - vencer o seu
terrível antanonist»

com o fito «ie ev íar que o portu-
guez antes de com elle cruzar lu-
vas vá eufr?i..ar qualquer Olllro
pugilista brasíiein..

O defensor I. RiJ sorá o foiiíii*-
cido causídico dr. Djalma Ruchai
o qual, entre as varias razões apre*
son'r.d-,s em favor do seu consti-:i!Ínle, oüesta e prova <"¦• rlle, ne
persuação de ter de enfrentar fsi.
dro sc .subhicfteu a treinos rigoo«
roso---, que lhe tomaram tenino í
prejudicaram sua actividade diaru
com grandes prejtüzos.

Caminha, assim. 0 "caso" Kid
Marques pae uma nova e inespe**
rada phase.
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Errava ¦1. i do Flamengo a secção de aviação civi
Falando ao DIARIO DA NOITE, o presidente do club rubro-negro enaltece o apoio

prestado pelo ministro da Marinha para o êxito do sport
Trabalhando pnrn o progresso do , mil ro lado, trazem ao paiz innu-,ma, poder-se-á facilmente concluir

paiz, o glorioso Club dn Regulas; grandes vantagens com á grande que o almirante Protogenes Gui-do Flamengo nao se tom limitado I pratica que adquirem nas conslan-. niarães, vendo na organização do
ao desenvolvimento dos sporls ler- les travessias que realizam; São Club de Regatas do Flamengo vau-
resi res n llcilialiCOS. Brandes nlAlhhnf/fti nllí> n niilrln nn. '. tntrana «.none ««nn i.,»„„ii..__ _ ...restres c aquático?., jgrandes elementos que a pátria po- j tagens reaes para incentivar e aurubro negro acaba de dera em qualquer momento utili* gnicntar o exercito do ar, vae pro*íüçüo de aviacuo oi>-í 1» zar, para a sua defesa, pelo inin- jmrando estimular o ajudar a ária.

O grêmio
uiuliif a

.*;::
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Repressão ao

o que hoje
podes fazer"

amanhã

ioppmd
V^lr^t^^^tJ^I..^^^ com a presença

lendo já construído nos seus ler-
ronás, nu Gávea um "liaiifjar" de' _,
accordo com a lechnica moderna, j profisionaes¦iobre esso significativo emprchen-
,limento,'o DIAE'0 DA NOITE, ou-

iu .hoje o sr-* José Bastos Padi-
lia, seu dedicado presidente.

Disse-nos aquelle sporlístá ru-
•n-nesrrn:
"O Club do Regatas do Flamen-

-", graças ao apoio do reconheci-
do espirito cmprchcndrdor do ai-
mirante Protogenes Gúimaimes, il-'u?tre ministro da Marinha, fará
uii breve a inauguração cio sua¦ecção de aviação civil, tendo ,já o
luli mandado construir, inicial-

mente*, um "hangar" cnm capaci-
ilada nara abrigar <í aviões, A con-
slrucrão desse "hangar" obedeceu
;i lechnira mais perfeita, recomen-
dada em taès casos, possuindo af.«>
banheiro.8, vestiários, e uni dépar-
lamento technico para os officiaes

islruclnrcs. Rmn nn frente do re-

t/m dos hanjars do C. R. Flamengc

terruplo training que fazem em cao de escolas civis de aviação, evirtude de suas funeções como

O Club de Regatas do Flamengo
com a fundação de uma ecção de
aviação civil, trará consideráveis
benefícios para o paiz, pois forno-
ecrã gratuitamente grande numero
de aviadores para a sua reserva
aérea, sem com isto acarretar ao
governo despesas com a formação
dos pilotos, despesas estas que.aotualmonle, vão a algumas deze
nas dc contos de réis com cada um
que ob!ém.

essa sua louvável preoecupação
inais uma vez se faz sentir com a
obtenção da assignntura de um de-
creto, no qual todo o piloto aviador
formado pelos clubs náuticos, den-
Iro das condições regulamentarei,

Uini, ha pouco tempo, a colheita
obrigatória da saliva dos animaes
yictoriosos, com o louvável ob-
jccfivó do reprimir o "dopping".

Não ha quem desconheça os per-niciosos resultados que esse meio
doshòneslQ e desleal acarreta pa-ra os animaes do puro sangue.

_ Os parelheiros, fortemente cs-timulados por drogas violentas,
são capazes de surprchendenles,
embora cphcmeras, façanhas.

Conhecemos casos variados decavallos que, á força dessea esti

de certo concurrentes que se eu-
contrava visivelmente sob a acção
do tóxicos, solicitando da Conimissão de Corridas, a enlrogà dcum pouco da saliva do animal sus-
peito para o devido exame cm
laboratório official.

A Commissão de Corridas, noemlanto, que deveria ser a primei-ra a coadjuvar o empenho dos pro-prietarios prejudicados, demons-rando assim a, correcçâo dos seus
propósitos c ã lisura dos exames

^an

mulantes, operaram prodígios iios ^ue patrocina, recusou.se perciiicampos de corridas. Muitos dei-' l«o«ninente a conceder os mate
Inc "r.n,.rA.,.......ii i! ritme nnrn o nnt.ni.:>.. .„:„„«:»:.-
campos
les, "performeurs" medíocres,"as
Cendcram á categoria de authen.
licos "cracks".

Nos meios turfislas, apontam
se a dedo profissionaes, dc remar-cada actuação, que se não pejamcm revelar as drogas maléficas queapplicam nos animaes, entregues
aos seus cuidados e conhecimen-
tos technicos.

_ No terreno mesmo das compe-tiçoes, esse expediente, é além, domais, inescrupuloso e indigno.
Que merecimento pôde ter umuvictoria alcançada por lal preço?Que juízo sc poderá fazer de'im proprietário de coudelaria queaconselha e tolera o "dopping"?

0 "dopping" inutiliza ainda oavalio de corrida para a sua maisonstRiiirao a reserva, do segunda relevante, finalidade — -i rem-n
nlnrrnT.ln An A ..tnA.tn V....I «v -1 » >-|'l «/categoria da Aviação Naval.'Oxalá 

possa o exemplo do Clul.
tle Regatas do Flamengo encontrar
éco em todos os recantos do Brasil
e que todas as iniciativas do mes-
mo gênero possam encontrar um
inçenlivador da tempera do digno

ferido "hangar" acha-se localizado
ii praça de manobras, ligada a uma
nimpa deslinada á subida e des-
cida dos h,ydt'o-a,viõos para a Ia-
ííiVi Itodriijo de Freitas.

K' com ¦indizivel satisfação 'que
saliento ser a realização¦•.dessa- ini-
cialiva devido, sobretudo," ao di-
aiio niiiiisLi'0 da Marinha — o gi'an-de propulsor da Aviação Naval bra-
fileira, o qual, com o seu largo des-
eorlinio e a elarivideneia de um
incansável idealista, antoviu queas grandes reservas aéreas da Na-
ção concentram-se inegavelmente,
na aviação civil, como um do.? seus
maiores <• mais efficazes vohicuios
de expansão e enlhusjnsmo. Esscjiiidubilayej ponto de vista do ii- |lustre minislro veiu ndmiravelmeri-

ao encontro dn pretenção ali* I•nenlada pelo Club de Regatas dn
flamengo, redundando essa harmo-
nia de vistas na effocfivação da I''iira prestes a ser inaugurada.

Corno prova du sua

l ela rápida exposição feita aci- ministro da Marinha

Skating - Shoot - Bali
21 — RUA MARANGUAPE — 21

Sonsacionaes torneios entro hábeis patinadoras naclonncs
tran nelrnn

TIttO AO ALVO, JAZZ-BAND, HAR etc.
K.VTKADA FRANCA

Todos os dias, das 17 horas em deante

«3 es.

Sócios chromslas e co-
operadores da A. CD.
em "gigantesco'

fooíbalistico
0 estádio de Sao Januário,

local da pugna"Vae haver barulho no cha-
teau..." Cordeiro e Vereza. pre-
pararam as equipes dns chronistas
e. rios coaperadores. Treinos indi-
virtudes e de confuneto. Um man-
dou seus ccnnmandados ao p.xaiw
medico c outro, foi á fona suh-

constante \mettcndo os seus rapazes d severaeoecupação com a causa da | regime alimentício. Por ahi.aviação nacional, pôz desde logo o<r. ministro á dlsnosiçãn da sec
ção de aviação civil do Flamengoi
não só o fleparlamenl.n mcdicfl 

'da
\viação Naval, para que nella se-
iam obrigatoriamente submctUdosa um rigoroso exame de suas con-'lições pliysiras o? pretendentes aocurso de aviação civil, como Iam-'"•m os officiaes instruetores ne-¦'cssnrios para o ensinamento cia'Tática cerni de vôo, além de ou-'ras facilidades, incentivadoras que •
i reconhecida dedicação de s. ex. jIgar indispensáveis conceder,!'"ntro do possível, • t

A. ninguém ú difficil perceber e }avaliar quaes" as vantagens que a I'•* "Ia de aviação civil poderá Ira¦''¦'' para o paiz, dentre as quaes'¦umpre salientar, eomo fncstimn-"'ds, as seguintes: constituir umu !•serva rio aviadores de quo a pn-1iria _ poderii lançar mãos quando"rccj-ai*; criar o gosln entre os'rasileiros pela aviação'; mostrar103 Que forem praticar este sport,'ijie a aviação não offércce n pe- i"-o que géralmeiile se pensa'ha-(\''''i'. e que nella ha has.liuite ser.i?u- j 
'

¦'""'Cn pura querti a pratica. d"s':;' fiue sejam rigorosamente nbede-'"Ias tis regras a que oslã ella su* !'"'Ia; formar pilotos n rlav a elles"iispjo para qup' pnssíim, se quize.- I''«"'o. fazer profissão nas Compa- |"luas de Xavegação Ariroa, onde.''in geral, suo largaiiienle. rçníum1-•idos, muitos dfilios snnhànrío con-'•^_e ponlns de réis mensae?.Esses pilolos cominoi'OÍae.«, por

 vem
os leitores r> que será a choque gvempoliiard a wínhâ dn prflximo
dom <ngo... Os cooperàdorès têm
inclh-ores elementos, mas os chro-vistas tfim uniforme...

EUas pm; rllns. Se n Ve.r&sa .fVihi
alio, o Cordeiro berra.

0 Iram dns rhronistas já está
m"is mi menos escalado:

Mello Junior; Tilâ e. LoUrivnl;
llnberto, Caribéc e Machado; Ma-
rio. fírince, Cordeiro, Zé Maria n
Gusmão.

Reservns: Todos os outros chro-
nistas.

Os coopernrlorri! só vão escalar a
Icavi na knhj 'dg'óhça 

beber arjna,.
Vereza. Rubens. ÇOulomb. Arcas, \"nlveim c Jnãn Peixoto, são figu- j'•' ncVft,* no iram.

Vasco x Fluminense, n
match de basket-baF

desta noite
Transferido do dia 22 de seteu

bro, será realizado, hoje. á noit
o match de baskct-ball do campe'
nal o do Rio de Janeiro, entre -
Vasco e o Fluminense F. G.

Motivou essa transferencia, o
mão tempo e assim leremos, hojo,
um jogo animado c interessante
na quadra do grêmio cruzmaUino.

O Fluminense mandará ao rifik
os amadores seguintes: Segrelo,
F.rnani, Hermann, Cosia, Nelson,Peru, Maciel. Frota. Moacyr, Mur-
gel, Palma, entro effectivos c re-servas.

O Vasco da Gama formará comesta turma: ¦¦ • -
Paiva r Azuil; Nelson, Joaquim e

liOurival. *
Reservas: Malio, Orienle ellronze.

7tMUr>t*> 4Lf' UtitMU

Sflt> Jàv Jütanar. 12$

'ucçao. I)ahi os casos, dos aninmés'Hie ti.vcram nas pistas fulgurante
ctuação e que nos "haras" sc rc'aj-ani péssimos reproduefores.

São os organismos esgotados pe-miséria cfos "doppings"...
• • •

E' faclo publico d notório que• io nosso lurf se pratica o "don
"ing", sob as mais variadas fór-mas — desde o luxo das injeccõe-i
caríssimas até a ingestão de pilu-la.s. addicionadas á alimentação.

Contam-.se, á boca nequena, fa-ejos curiosos e divertidos que esIao enriquecendo o nosso ancedo-lano furfisla.
De um "entraineur" se diz que

j foi tfospedido das funeções nori haver comparecido ás corridas,i ostentando á lanella uma "fuinha"
da marca de determinado "don '
mui*"... i

De um outro, tão famoso p pe- |'•ito no manuseio das cfrogas, ga '
ha-sc o engenho inimitável de que \seria capaz de preparar para aivictoria um cavallo de pno... !

... |
A verdade indiscutível e dolo.rosa, porém, é que o mal por ahi•impei.» livremenre, sem uma ne-ssaria medida moralizadora.
O que aqui se pratica a guisa d•pressão ao "dopping", é cons;'iiocua e ridicitn. Seríi possive'iite ate hoje não se tenha nositivae o um só caso de animal "dop-

pado"? '

riacs para a pesquisa scientifica...
. . .

A colheita da saliva dos cavallosvictonosos c tarefa privativa doveterinário official do JockeyClub.
E' a um empregado de quadro,pessoa de estreita ligação e dc-

pendência do presidente da socie-dade, que está entregue uma Iarefa sobremedo melindrosa e im
portante! E' a esse veterinário quincumbe a retirada da saliva ch
qualquer animal, mesmo dos quecompõem a maior coudelaria donosso turf, nquella que c de propnedade do homem que c seu su-
perior e que o poderá apontar aporta da rua ao primeiro desa-•ado!

Sçrá, isso correclo?
Poderia merecei- fé o laudo dcexamo (pie apurasse a presença dodopping" na saliva dc qualqueranimal que houvesse participadode prova, em competição com ani-nines do "stud" official".
Teria, por accaso — e a hypo-'hese é trazida a furo para orgu-mentar _ teria o pesquisador .*coragem de revelai o encontro destimulantes nocivos em animaida blusa ouro e costuras azues

togando, dessa• fôrma, com o car-
go que lhe assegura a manutenção
da familia? ¦ '

São interrogações que occorrciii
precisamente a todos os raciocimos, sem que se lhes possa opporuma prompta explicação.

O resultado dos exames proce '
'dos na saliva cfos animaes nunca I'oi revelado.
Desconhece sc o laboratório ou• tecljBico,incumbido das besmú-'':as. ,..;¦ ¦
Vivemos fisslm num mundo demyslerios insondaveis...
O que sc conclue logicamente d"'tido isso. dada a sttpeição inelu"avel do encarregado da colheitne saliva, atfentos os interesses em•"to e. ndm.i de tucfo, em face daendesfl.nidade dos exames, 6 que' retirada- dessa .saliva, com fodo¦\ seti complicado ceremoninl —."rnrciírja. 

lacres 'nltjorlões, 
pinense apenas uma divertida panto

"Adiar", deixar paraamanhã, quando se frafa '^
de um negocio, é, ás vezes, i,
prejudicial; mas quando se
trata da saúde, é sempre um
grave perigo que pode tornar-se «
irremediável. A limpeza, a desin-'////,)
íecção do appareího urinario é uma fdestas necessidades inadiáveis. -,

HELMITOL, dando-nos a garantiada saúde actuaíé, ainda mais, a
segurança de uma velhice sadia,

livre dos horríveis incommodos
da bexiga e dos rins, que tor-

nam martyrizanles os uíÜ-
mos quartéis da vida.

(BAYÍ Helmitol
novo pi Ioda a cídí

pplaudirá coi sympathia
'.m 

Coelho Netto falou ao DIARIO DA NOITE sob
^:.:.:,::¦,4-'(-^'¦-'. Corinihians 

'. -•¦'¦•.'-
V MÍMÊlftA APRESENTAÇÃO DE SEU "ONZE" S
EM BENEFICIO DA ENTIOADE DOS J0RNALIS1

SPOR TIVOS
loão .Coelho Netto, é um spor.
'a verdadeiro e dedicado. Cui.

. Ic sports, desde a meninice.
¦¦ no Fluminense, nos quadros

:ampcões ha um team infan.

tímÜ
V&¦v-fííittíy:¦: ¦¦

-¦-;- *• "!"-"".¦« iiiiüi i/ivcrucia pauto-Ainda este anno, por ocensião da "' •¦••¦ P5»" enr'.-.i-|nr os papalvos(ti.spula de um grande premio, tres I "I0> em 2110-033.
proprietários de animaes de cor-l

O

Jeciei-CIE Brâsliro
Propamma oíff-.ial da 78.' reunião, em

2,1 de Qütübfofáe 1933
,; 14..]0 _. l.-carrerrá-— 'l-Vemlo'
YrOKNTINA .... I.COO metros— Promlos: 4:000? c 'SÕtiSflOO '

tros — Prêmios:
G00S0O0.

el:.l "fi
que ,-, i -
mutidla1,

A campeã oíympoa Wa-
íasiewioz alcança' record
mundial nos 60 metros

rasos
V.UISOVTA. I!) (||.; __ A ,„n!l,,.

| 
' a WalaMewrz, "j-eeonhvomun"

Hín "'•nh'» -1« tilranear novo
',¦'•"'•'^•¦•i.jLUvirn .M ,«nmp-.fi r,U,le-
fpminlnn." 

I''1,."r" :i''" ni!|l"i''"^svíVr^E '"•"
:l.;!1n" fie:..) -c-íumi,,,. n«•«le um nuv,, •-,,,,.,,,.,¦¦

As torla .
iUarollegi

." Dadana .
'I 7/aiiiorini

Pie ii in a n.

Kl!,'rò\

ex-Itovoi

A's li
mio

. 1 0 - ¦- 2 a
S. SEPJ3' J

- Promlos: 0:500$

Xa in ata .
llolicinii) .
-Marfim ..¦1 Clalarin ..

Ii Minho . .
Caiidhl ..

A'b 15.40 U 3'
CACHALOTE
— Premio; í

Yapon ..
Diagonal .
Basil .. .
Errante ..
Tarzaii ..
Bourgogne
Broadway ,

.. .. fi-2-1
• • • • * iHon . . 5)

ira — Pre..
.500 metros
e 700J.000.

!tfl.iOS

Cllgoletlo
Lampreia

:: Bolivar ..
t PI as tra ..

."> Dito Podrlló
li Qemopotyr

Lèna .. ..
niar ,. ..

A's Kl..15 — 5"
mio YGERNI3

3:000*0 ul o

KILO.-!
• • «i a •

carreira
— 1.000

(I
7
8 Ciumenta

 5 1

carreira — Premiu
_ 1.400 metros

:000,? e GOOíOOa.
Kir;of)

•. •. •, .. <\ re
t • a • M , 50
•• ¦• aa a« O ~>
•.  48
a •• •a » • 4S
a •• aa t '.(il '

 401
• * • a «a , BC

Prêmios: 3:000$ c

TransváHanii
Jlibatojo ..

:i Xiixlm .. ,,
.1 Lenda ,, ..

Püeblada .,
ii Xarope .. ,,

Fineza ., ..
Legislador ..
Double Zero

10 Tralildor ..
A's 17.20 — G-

50
54

6 tf

.. 52

. . ">2
- Pre.
tnotroü

6005000.
KILOS

... 4 8
• . . 52
. . . C It

511
51
5(i
60
50
50

Pre-
nilo HOQUENDO — t.UOf me-
tros _ Prêmios: 4:000*000 o
8005000.

KILOS

carreira —

^rU'ar^-:^°íú?.m^ - A Coihüilssfiá ile cor

rUmWi^

,A:.s. ig.io
— LA SONKINA —"l.õô^mc.

¦-. 
,. - ¦ 

.

Cachalote .,
Analisei ..
LorcI Breck
Libertino ..
Bonete Azul

G Patati ....
Itlo de Janeiro, 18 de

UM FILHO DR APnOMPTO OUE
CAUSA CURIOSIDADE 

~

Domingo ultimo, no "paddock"
«lo Jockey Club foi posto em ex
posição o potro Paraná, filho deAprompto e Beni, cuja semelh,»n-
ça com o seu pae, o nosso conhe.
cido Aprompto, "crack" das' pistascari.ocas, é de uma perfeição no-
tavel, checando alguns "turfmen"
a pensar que Paraná fosse o au-
tlicnlico Aprompto.

Aproniptinho. como justamentefoi cognominaefo por distineta da-
ma, tem liulia.s irrepreliensivcis. Oirmão d'c Copacabana é de cria-
ção do conhecido tiirfinan Coro
nel José dc Góes Artigas.

MAIS POTROS DA TURMA
DE 11)34

Procedüulcs do limas do Sr. Ro-dolfo Crespi, chcgurimi hontem deSao Paulo, quatro potros de cria.
çâo daquelle eslünado "lurfmnn"
sendo Uonola, por Meliemet Ali eBohazza, Galopador. por Visigodoc Galloping Giri; Arga, por Visi-
godo e Argonfinii VI o Vipcrina,
por Frayle Mnerlo c Vipére. Hoie,á tarde, devem chegar mais quatro
potros, tombem da turma de iOM.

Os filhos de Visigodo, principal*mente Galopador, impressionaram
bem pelas linhas muito correctas.
AS MO.XTAIIIAS 1)0 "CLÁSSICO

HIiRZBMiG"
¦Winhaem — J. Mesouila õl l<s.Tickcl - Levy Ferreira
Mtçiiim — \V, Cunha .
Zero — Ite.üuino ....'/.az Traz — J. Sulfate .
Zi/.r/ —- J, Canales ....

•fnlio Canales é esperado hojede São Paulo.
MESQUITA SERÁ' O PILOTO DE

KELANI
Ao ente sabemos, o csfi.mado jolc.key Jii:titniano Mdsouifa será o

Dilolo de Keláni, no Premio "Le-
viathan", da corrida de domingo.
.. UM QUE VAE FAZER SUA ..

ESTREW
Deve estrear no premio "Xe-

non" da reunião de domingo, 0 po-Iro Mango, pensionista dc JoscLourenço-
O ox-Zangão iem trabalhado em

boas coivllções sob a direcção deDomingo Suarez, que será seu pi-lolo.

54
54
54
õl

Cicero Brasileiro dc MELLO.

3* carreira — La Sonkina 25.Sea 35 e Plalboro 40;
5' carreira _ Ramona e PlumeDorée 30, Delva e Palmares 40;0" carreira — Portefia Roulierie

) tti.se 40, Dollar. JVrlequim e.Sào,
iSepé 50; .

7v; carreira — Yaya e Morrinhos
20,Jatagan 30, Herfe e Cossaco 40;hl carreira — Soneto 30, Caton,Kelnni e Saslro 40.
O REAPPARECIMENTO DO CA-VALLO CREPÚSCULO

Reappareccrá em nossas pistas,domingo, n0 premio "Calco", o ca*vallo Crepúsculo, do stud Dias rNetto,
O filho de Aymoré ainda esleom o.s menibrns locomotores ermau estado.

Não é cerlo, portanto, sua tiresença.
OS PRÊMIOS PARA O SABBADO1* carreira — Autoria e PicunianJo; /aiiiomi 35 e Maxilegi 40.2' e/.teira — Xaniale 20, llohc-mio 4(.ve os ck-inals 50.

8* carreira — Yapon c Basil aí<0, Ciumenta c Broadway 40.4" carreira _ Gigtllette 30, Jo-mopolyr e Léiiá 35, Piastra, Ltini- :
preia e Bolivar 40;
r 5* carreira — Lenda 35. Xiixim,Iransvaliana c Xarope M). i0" carreira - Cachalote 30, LordBreck 8i> c Anangel, Libertino eUotielc Azul 40, !
OS QIJÉ VAO CORRER |'EL\ !

PRIMEIRA VEZ
Farão suas estréas na reunião de ;

*0ÊW^ mm '
> cHHh >

OS IDEALIZADORÉS DO <
Os quatro idealizadores.

ganizaçõõ do "Corinthians"
capital foram João Coelho
Bolivar Caldas Barreto, Agi
Fortes Filho e Affonso Segrt
brinho.

UNIFORMES

O club terá além do uni
dc jogos, um uniforme pai
ciirsõcs.

Quando o club excursionq
iodos im mesmo uniforme.
NAO TEM SEDE E NEM C

O Corinthians não tará'<
nem campo. As reuniões l

I .s-er«o realizadas nas resta]
! dos sócios. Cada retínião et

casa, fazendo um rodisto. \
COMO JOGARA' |

O Corinthians jogará scnii
beneficio dc instituições o\
soas ncccssitar.as. Os seus
hallcrs tratarão do prepd
physico vsiando beiiefici,
que precisam, o que é, se\
vida um bello gesto de] sol!
dade humana. '

.4 instituição ou a pcssôâ
ficiada no jogo convidará]
versaria do Corinthians e.t
conta dos portões arrccadafi
da a receita. E o quadro cèmes de destaque do footb}
dc ter seus adeptos.

Nas excursões o club qu\virlar o Corinthians pagará1
*;f

O.S SC-
domingo próximo iia Gávea. ,.., .,.
gtiintes animaes: Cacimba, por Lusigiiíin c Maiion. Mango, por Si» iHunibo o Quieta. Ximi', por Kil Foxe Mentirosa, Orbelv. por Prestei-, i
JOlui, Grania e Clievnlier, ex-:Vasco, por Mataeh e Madriguera. j

i

P»R'ii nlfi insr.oo nl
«T.-iimiui. — Jóias «iia-
das, «'¦ «Illoiu ;>;iKn Jmais. Concertos de Jotas «• relógios.'Offlclnns. pübprliVs; llim Visconde doRio Branco, 2:í.

jiuamcntc passagens et
gem.
A APRESENTAÇÃO DO O
THIANS SERÁ* EM BENF
DA ASSOCIAÇÃO DE CHfí

TAS DESPORTIVOS!
Preguinho prosegnindo ni

dc informações prestadas \
i dactor rio DIARIO DA NOllj

clara que logo que esteja c
:c7f/o o club elle fará a sua.
tentação disputando um maroolball, caia renda total ri
d r/n beneficio da Associa.'Ibronistas Desportivos do 1laneiro, entidade benefie^,

rum reduzida fonte de renõ,
corinthians cariocas prestai,

\ sim uma homenagem ú lal
: classe (!<,* jornalistas spà

lamanhi. j fadar principal do progresn/iO) (/c cenlcr.fonvarrl, Praticou sporls. f) \atal da Crcanivarias modalidades do sport c bre do Fluminense tambémcontinua todo dedicação á prali. | contemplaria afora outrasica dos exercícios phgsicos. Uni tulções, ¦ ¦,?
dias foi iliviilgathi t/ur um grupodc spvrlsmen ia fundar um club
nesta capital nos moldes tio Cu.
í inibiam:, ela Inglaterra c. que. um
dos idealizadores <la nova orga.
tiização em ,, popular c leste ja.do Preguinho,

flautem, demos uni pulo ao In.tlttuto Providencia c. conversamos
com' o famoso forivard do tricô.

^maaavmmimmz
João Coelho Netto, que é fijrura

destacada do Corinthians
'// çom o Prçgn, ile.

FORTES lll

que vem enriquecer

MM

lòr e rios scratchs, sobn
instituição
cidade.

E João Coelho Sello começou
por dizer que o club cm orqani"ação na,, tem intuito de ferir ai/ncm quer que seja. Trata se deum gnipu ,!e rapazes que. farãoexcursões (- jotjarao sempre cm

iAPPAREGÈ]
Agostinho Fortes Filho, o-larissimo média,esquerdo, iIc vários annos o primeiiBrasil, com,, um dos idealtzt(Io Corinihians. rcapparcce!

sua posição.
E o Dada terá opportunidí

ver o quanto, è ainda apri
a novax TECHNICOS QÚE OFEEREO

ij*ot;,s- ou pes.

52
5 5
61*
55
54

ouíubrò
nuas.

Ciub de «Natação e 
'

Regatas
_ Por Iniciativa da Columna Nau-. tica Marambaj-a, reall-jà-so, rlomlnOS FAVORITOS DE DOMINGO .«o, na vasta sóde do Club de Na ihstao feitos favoritos nos diver- l a Çfio e Regatas, unia iuteres*antesos book-makers" do Jockey re*ta eportiva-aoclal.

Club, os seguintes animaes que in. A primeira parte constará, d- itervirao na reunião de domingo; disputa do torneio initium dP bas"La carreira - Royal Star 25, ketball entre seis •quadros internem"Miss Brasi o Zinga 35, Gahnlta 40. do-club, k* 2o"uóS terá come
nai o Zua J5, Zero 60. ho da jazz band do maestro Nunes.!

¦;ii,;''::'--':-.J.fev| MUTlLAOA «**Éi)s&
**&.¦

| cneficio de institui
soas.

Vm club e.i-aetanienle nos moldes dó Corinihians biilannico. I
QUARENTA SÓCIOS |

O numero c/e sócios c dc qua Irenta c lu conta o club com os" Iseguintes: Fortes, Preguinho, Üo '
Ijvar, Mlonso Segreto, Albino l ;,i'-\tçoreto, Velioso, Jolibel, Ragmnn 

' 
¦

do Soares, Cerdui, Multa, ticfmann c Frota, afora vários can.
didutos.

Constituindo „ quadro social,
no caso de qualquer vaga, a pre.enchimento será feito sccrclamen.
te, como lambem agora, clc modo
que dois votos contra, imncdirão jo ingresso do novo\socio.

SEUS SERVIÇOS'j
.Vem visar nenhuma vali

financeira, os distinetos |"ten, consagrados tcchnicctbnr Azevedo Filho e Luiz ViIa offercceram cto Corinthè
seus serviços.

HAVERÁ* BASKETBAt!
Além dc football 0 Cortelera lambem unia equipe di.einali ,• já conta para es('na com Segreto. Gcrdat, Enho, Hermann, Frota, ''vf
Como sc vê o Cor'inthiari<

mn club interessante e qi^'¦era a, sgmpalbias do piiblírioca.

ELECTRO-BALlJ
n. v. no mo nRAxco i

UM EXCELLENTE
SPORT

NO
ELECTRO-BALL

R. V. DO RIO BRANCO.

HÉLv:. í
^^"^¦**¦'•-**•-•* — -¦-*¦- «r ^* »i#.ju»j';

f
¦ 
><«i.ví.^1;,?



'"'¦; . iy*»

|||dyos desemfearga- j
y 5 da Corte de Ap-
,-,. peilaçao
^ I le ser difficil que se me

ie em flagrante de des-
[o ao interesse coüecti-
% ao DIÁRIO DA NOI-
to ministro da Justiça

f flfdito que o Governo creára
mm novos logares de des-

•gadores, na Corte de Ap-
ão do Districto Federal,
-tndo a 20 o numero dos

;vos membros".
|H,j! furando esclarecer o caso,
fllpos hoje o ministro da

Corte de Appellaçao tinha
Imbros. Já assim a encon-

que íiz, foi tão só inte-
10 seu seio o Procurador
do Districto Federal, sem

finto de despesa e obede.
á tradicção observada no

Imo Tribunal Federal e em'
os Tribuuaes dos Estados,

ito o de Minas Geraes. Fi-
t|ssim, a Corte com 23 des.
^¦gadores, mas desappare-

'líilá fora, à Procuradoria do
|p, Não ha, pois, funda-
I | para a critica que tenha
% fígado porventura proposi.

* 1 favoritismos na providen.
jj jgioretada. Ha de ser djffi.

i • se me apanhe em fia.
.. > de deserviço ao interes-
ÍJ lectivo, por exigências do
lis sse dos indivíduos! Desejo
|i ) que 'se me advirta, quan.."'] jim ocorrer. I

,/ ,¦/¦.; r, '-.'¦ ii-¦¦• V- .'.'¦ ¦ ¦ '¦•.'?•¦ ¦ • ¦. . ¦'., ¦ i .• * ¦¦¦•¦•¦...¦ .,,'. .'!'"'''/ :'' '*'• ¦¦'
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Sangrento desfecho de noivado
<H*$*t>'$$>®Q<$>

A porta do Arsenal de Guerra, o operário tentou matar
a noiva e suicidou-se

ELLA FTOU LEVEMENTE FERIDA E ELLE, EM ESTADO GRAVE

|° Regimento Aéreo
ser localisado em

i¦ij

ppllo Horizonte
jiirídío pelo governo mi-
fil o campo da Pampulha
fjp doado ao Exercito•lllLO HORIZONTE, 18 (Da
ligai do DIÁRIO DA NOITE)

'-ij^iegou hontem a esta capital
|JH|88q do exercito, pilotado"jsjj/àpitão José de Sampaio Ma_
*ííj Desceu no campo da Pam.

adquirido e preparado pe.
jíii^erno mineiro, para ser doa.
Mfcl exercito afim de ali instai.
^.W4.0 Regimento Aerco.

j Ctvipitão Macedo leve oceasião
jwfflKj prestar, logo que desem.
BJjBi maiores detalhe sobre o
i r|!omo de Bello Horizonte.
i1'|íirreno mede approximada.
tóá4O0.OOOlu2, já offèrcceftdo
Otrea de 200.00Um2 em con.
Wíjjí de receber os apparelhos
jjfndos ao serviço postal. E'
j^fnento do ministro da Guer.
fjMállar no mesmo local o 4:

WMWWfMfSWrSWMfMtMMMWWfSMBMBMBM m i m 'mmmmmmmwmimmmmmMimtMMmTmmmWÊ

juiio modesto, o suicida e sua ex. noiva c victima, Juracy Pinheiro Chaves,
São Christovam ou, mais preci

samente, o bairro do Caju', foi ho
je, pela manhã, theatro de uma sec

photographados no Hos pitai de
mm

Prompto Soecorro.

fr

na sangrenta. Um operário, levado
pelos ciúmes, depois de tentar, em
vão, reatar com a ex-noiva, o com-
promisso rompido, appellou paraa violência e, armado de revolver, jtentou assassinal-a e, em seguida*'
suicidar-se.

Da tragédia ha apenas uma tes-
temunha de vista. Um dos prola-
gonistas, porém, está apenas leve
mente ferido e pode narrar o oc-
corrido.

NOIVOS
Em 1931, fizeram-se noivos, de-

pois de um prolongado namoro, o
operário do Arsenal de Guerra.
Júlio Modesto e a joven Juracy.
Pinheiro Chaves, empregada na es-
tamparia mechaniea de proprieda*
de de Mario Brant, á rua Cario-
da Vasconcellos, 143-A; na Tijucn

fazer noiva de Júlio, Juracy pen-
sara sobremodo nosso abysmo de
20 annos constituídos pela diffe-
rença da idade cie ambos.

Esse abysmo, porém, não che-
gou a constituir um sério obsta-
culo.

í Juracy amava deveras o noivo.

capaz de reincidir no crime, ma-
lando-a, tudo fazia para não encon-
trai o. Ha quatro dias, porém, Ju-
lio aguardava a passagem de Ju-
racy, pela manhã, para o traba-
lho e a acompanhou, ameaçando-a
de morte, caso não aceedesse á sua
insistência. Ella permaneceu, mes-

UM ABYSMo DE 20 ANNOS...
Júlio contava 38 annos dc idadi

è pardo, solteiro e residente, á ru:
General Sampaio, numa casa di
habitação collectiva e ella, Juracy
conta apenas 18 annos, 6 branca 7

Ú^rodromo da Pampulha eus. j residente ; Praia de S. Christovâ
Jm Estado 30:000*000 appro. |n* 

3Í'
h «Üaniente. I1
Ç''ffinto 

de Aviação, com o que
jfô lucrará Bello Horizonte.

tofi deste campo de aviação,
i^ftrno mineiro mandou con.
Çjijoutros de grandes propor,
.ft n Sete Lagoas, Corinlho, Pi.

Dç inicio, ao acquiescer em se

|y| S. Romão, São Francisco
Maaria, cncontrando.se todos
Wm condições de prestar
fi||)Si Estes novos campos fi.
Li para o Estado entre 30:000$
^•lOOSOOO.
fafonstrucçâo de todos elles foi
||uada por ordem do então>.i.«rio do Interior, sr. Custa.
|i.j\;Jfpanema.

I marcada para a proxima
1 a inauguração official do
po aerodromo da

"I IL'

jifjBendo, entretanto,
capital,

i de um
da directoria da Aviação

iultima viagem...
|assageiro da Leopoldi-
lleceu, ao chegar á es-

Mãtí Barão de Mauá
15tmmissar*o Álvaro Nogueira,
fmço na delegacia do 10" dis-
«policial, fez remover para o
wjerio do Hospital Hahmcn-

o cadáver de Zeferino de
Ja Bastos, de 40 annos pre-Wm, empregado da "Cia. Ele-IMSOtis" que, hoje, ao viajar

{SP de subúrbios da Leopol-
ÉPerhefia á estação Barão de
Maa 7,40, veio a fallccer, cm
gpéncia de uma hemnptyso.
IBttoridade arrecadou dos boi-

^ijniorto a quantia de 52$ pa-ma importância e um bilhele
jsagem adquirido na estarão

ha. Ahi deve residir o mor-

nsados dos serviços
ntral, por abandona

1 de emnreoo
(Abandono rie emprego, cio accor-
|jo art.. 195, foi dispensado das"¦ncgOes na Centra! <io Brasil,•ante de agente Jose Alves de

cou de chamar-se
Jopo l.noena

Sktor da Central do Brasil con-
jllie o reloloeiro da Estrada
j&*.erm, modifiqup o sen nome
ilp á assignar-so João Teixeira
{•na.

phas d« p^^onn^io
n<>**to fio C^vn'q

jjíÒVIA 19 rHavasl - O nor-
Brayhla possu? actualmente 33
j>ifea;iilnres que Urram on prln-
ilportos dn Knrona. dn. África'iwmfirlcí*.. De.=?fls 33 ]i.T*lin<-, 6''•«Idas por varios do pavilhão

para o verão deste anno
creou 21 typos de

Roupas Feitas
que demonstram perfeição

de corte e acabamento
impeccavel!

ALGUNS TYPOS DE
ENORME SUCCESSO:

Costume de brim"FLORIDA" . .
Costume de brim"LOS AN GE.
LES" ,.

Costume de brim"CALIFÓRNIA" .
Costume de brim"GALVESTON" .
Costume de brim"PALERMO" . .
Costume de brim

pérola " O X .
FORD" 

Costume de brim
tussor "SAO
PAULO" ....

Costume de

68$

72$

75$
78$
89$

95$

í
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Juracy Pinheiro Chaves, numa ph otof-ranhia,
ex.noivo, em 1931

por ella dedicada ao

1
pardo
DO" .

brim"CIMAR.
128$"A CAPITAL"

mantém estes nrsmos pre-
ços nas vendas

A CREDITO
para pagamento em pe.

quenas parcellas

i

Caiu do irem
Celio Ricardo, preto, de 23 an-

íos de idade, sollriro, brasileiro.
;em trabalho e sem residência, lio-
io, pela manhã, n;i avenida Lauro
Muller, caiu de 11 mbonde, s0f-
frendo contusões fíencralisadas, A
Assistência medicou-o.

Foram nromovfdos
O almirante Protogenea Guimarães,ministro da Marinha, resolveu promo-ver ao Posto immediatnmente supe-rior oa marinheiros naclonaes Severi-1 no Corroa Lima c Antônio Amando

1 dos Santos.»

ASSASSINO 1

Mas, Juracy que se tornara noi-
va cm 1931, veio a saber, sómen-
te om junho deste anno, que Ju-
lio era um indivíduo perverso, do-
tado do máos sentimentos e que,
não lia rnuilo, cumpriu pena, na
Fortaleza dc Sanla Cruz, por crime
de morte.

Seu noivo era um assassino!
Essas palavras conservou no coro-
bro. da joven Juracy nma sensação
de esfconf,eamo»*'to, a principio^ sub*
sMUiido após alguma reflexão, por
profunda revolta cnmsigo mesma o
por vm scrUtnp.nlo de od'o contra
o noivo. Bem sua família tinha
razão cm contrariar amielle noiva-
(Jo... TC ella mm senipvr; aerrdi-
lou mis «uns promessa de bom^m
nue se dizia bom e parecia cari-
nhoso*...

ROMPE-SE O NOIVADO

de junho ultimo, Ju-
com franqueza plena,

No d!a 22
racy disse.
á Júlio, nun o compromisso assu-
mido eslava desfeito.

— "Vocô 
6 um assassino e eu não

o deseio ler por esposo.
Júlio procurou explicar o cri-

me nun praticara, dando lhe uma
IV">ão a elle favorável; a. joven.
porém, não o quiz mais ouvir e,
com isso, deu por rompido o noi-
vado.

Ti\SrST!\nO...

O nnTMMo. nni"r>i"nlo. nfio nulü
cri ('t no'1 VP**c'f*ó. EcCrPVÍn, cnn=-
(o,-.:..,n,r,nir'. fi noiva o. s"mnrp nue
p «tir-nrMipni-lin pn *•!«>• p^n'>^lra^'.^
P..1in]>r'M-n p fnTnr-lbp pm rpnfnrorr»
o poisado. Jnra^v. inHcTivel, re~
pnsnvn as nronn^lns dn cx nni\-n.

TC assim vp;o aconfocenrlo nesfe?
"ll.imOS mP7p5.

tt\ OTT:AT.n,o nn?
A inypp yiyln n't,!,nintvin*i|.n nna-

vorada. Corja de que Júlio seria

mo anto a ameaça, inflexível. E,
desde segunda-feira até hontem,
Júlio continuou a acompanhai a,
sempre insistindo e ameaçando.

TOCAIA
Hoje, cerca das 5,30 horas, Ju-

racy deixou a residência, ria iJraia
de S. Christovão, e dirigiu-se ás
proximidades do Arsenal de Guer-
ra, para aguardar o bonde.

Caminhava ella, pela calçada,
quando ouviu um estampido esen-
tiu-se ferida. Virando se para tra/,
do onde partira a bala, Juracy viu
que o noivo estava de tocaia, atrás
de um muro e assistiu, então, á
consumação da

SCENA TRÁGICA

Júlio, vendo que a ex-noiva es-

do Caju, 25, que amparou os fe-
ridos e solicitou os soecorros da
Assistência.

JÚLIO FALLECE, NO II. I\ S.

Dentro de poucos minutos, uma
ambulância comparecia ao local e
recolhia os dois feridos, con hizin-•'o-os ao Posto da Praça da Repu-

Mca.
Juracy, cujo estado não apre-
nta gravidade, foi internada na•íformaria Dr. Catla Preta, do'ospitál do Prompto Soecorro. para

er submettida á intervenção ci-•urgica de extracção cla baia, que
tve orifício de entrada na glutea,'do se encravar na coxa.
Júlio foi removido directamente

ara o II. I>. S., onde. ao ser le*
ado á mesa de oneração, falleceu:

1 bala penetrou-lhe na região epy-
rastrioa.

A ACÇÃO DA POLICIA

O commissario Álvaro Nogueira,'o 10o districto, logo que soube do'•'.cio, foi ao local o tomou as pro-
doncias indicadas.
A arma dn omp sn serviu Jul in. é

ma ni.st.ola "Rrnwing", n. "105.837.
ne fora encontrada nn local pelo•ho dn Batalhão da guarda. An-"lio Moreira Teixeira. Este a en-'"•s-pu an ooftimissario.
No nnnrin dc Jnlin. o oommfFsn-!n Nofciipirn pn^onlrnu, niv"ias.

'guns olnecfos dn uso. p nm ny-'ma. O miaWn foi infprd'c|r>r)n|
JURACY FALA AO "DIÁRIO

DA NOITE"
A reportr.gem do DIÁRIO DA

.OITB ouviu Juracy Pinheiro Cha-
os no Hospitói de Prompto Soccor-
o.
Narrou ella que se fizera noiva de

uli0 ignorando que elle houverse
orrimèttidò um crime de morte e
umprido pena ua Fortaleza de San»
a Cruz.
Sua família oppunha-se ao noiva-

lo, mas ella o manteve até que, em
unho, sabendo ser Júlio assassino,

.ompeu com elle. Hoje elle a aguar»
dou, effectivamente, detraz de um
muro, para alvejal-a. pelas costas.
Diz ainda a joven que náo lamenta,
absolutamente, a morte de Juüo.

UMA PtIOTOGRAPHIA
No verso da photographia, cujo

clichê estampamos junto. lê-se:"Rio, 10 de Outubro de 1031. Meu
querido e inesquecível noivo Júlio,
si o papel fa!a-se, te diria o imm:n»
so que te dedica a tua sempre que-rida noiva (a) Juracy Nunes".

Essa photographia foi encontrada
no bolso da roupa que Júlio trajava
ao suicidar-se.

0 crime da rua da
Relação

VAE DEPOR NO RUIDOSO PROCES-
«O O CAPITÃO FHJLINTHO
MULLER CHEFE 00 POLICIA
No processo crime a quo responde

o ex-commissario, Bias Pimentel Fi-lho. como autor do assassinio do dr.
Ernani Desehamps Cavalcanti, offi-
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Ke mâxh d® Cdfep
A criança foi atropelada por
um auto-caminhão da Via-
ção Gloria e teve morte ins-

tantanea
Hojo cedo, na rua 24 do Maio, oc-

correu um desastre profundamente
doloroso o impressionante.

O nenueno Armando Miguoz ss 011-
caminhava para o collegio quando foi
bruscamente colhido pelo auto-omni-
bus da Empreza Viação Gloria, n.. S
que o atirou sobre a. calçada, delxan-
do-o mortalmente ferido..

Dahi a momentos, a pobro creança
veiu a fallecer mesmo antes de receber
03 Soecorros da Assistência.

O commissario Vieira do Mello do
18 districto esteve no local do des-
aslre tomando as providencias neces-
sarlas, inclusive a da remoção do cada-
ver para o Necrotério do Gabinete Me-
dico Legal.

O chauffeur responsável Walter
Teixeira evadlu-sa e na delegacia foi
aborto inquérito sobre a fatal oceur-
rencia.

O lnditosó Armando contava oito
annos de edade, era branco, filho do
Kr.. jose Ramos Mlguez, residente â
rua Teixeira Miguoz n, ii>.

-£tó<S**$*
%'^táT^

fsZ,

lava ferida 0. suppondo talvex que.' ^*S22Sí £*lt**™^jmortalmente, levou a mesma arma
ao peito e deu ao gatilho.

Ouvinu-se a detonação, o corpo
de JuMo foi sacudido
tremecão e cahiu
solo.

OS S0CCORR0S
No local encontrava se. nn momonto, o jornaleiro Antônio Dalli-

por um es-
pesadamente ao

no LanzellpUi, residente á P ratn

filho do general Desehamps Cavalcan-ti, commandante da 4" Região Militar,
requereu o promotor publico, dr. Sus-
sckind do Mendonça, fossem lnqueri-
das novas testemunhas, referidas no
processo e cujos depoimentos pela ao-cusação foram reputados necessários
aos interesses da Justiça.. I

Entre essas testemunhas, que aaceusação pede, sejam ouvidas, estao capitão Fiilntho Muller, chefe dePolicia..

Edital para construcçao
de casas em Santa Cruz
e no Núcleo de São Bento

A Dlrectoria do Departamento do
Povoamento do Solo está chamando a
attenção dos interessados para o en-
cerramento nos dias 23 o 25 do cor-
rente para o recebimento de propostas
para a construcçao de 70 casas, res-
pectivamonto 110 Centro Agrícola do
Santa ( • e 4 no Núcleo Colonial de

o Bento. |
Na u- „cção do referido departa-

mento os interessados poderão obter
quaesquer informações a respeito, di-
ariamente das 12 ás 1G horas.

0 endereço nos telegram-
mas de serviço da Cen-

trai do Bras;l
Verificando o Trafego da Central

du Brasil, que os telegrammas de ser-
viço continuam a trazer no endereço
a palavrM — Administracção  ro-•ommeiKlou quo de agora em diante,
fosse empresado o prefixo exacto do
funecionario a que for o despacho di-
i-igido..

Regressou de Minas o sr.
Me!'o Vianna

Pelo nocturno mineiro regressou
boje o Sr Mello Vianna, ex-vlco pre-sidente da Republica acompanhado do
sua exma, esposa.

Não apparecerarn os
herdeiros

E O GOVERNO DO CHILE KS'.'1'ROU NA POSSE DE AVILTADA
FdRTUNA

SANTIAGO DO CHILE, 19 (Ha.
vasl — Por não se terem aprcsi mado
herdeiros devidamente habilitados, o
governo entrou na posse da :nrtuna
de Wenceslau Real, ha tempu falo-
cido nesta capital.

Essa fortuna é avaliada tm treze
milhões de pssos.

A Suecursal
"A CAPITAL"

(á RUA/GONÇALVES DIAS, 13)
dispondo dc uma completa se*
cção de meias para senhoras.
pode offerecer os mesmos pre-

ços das FABRICAS
«Mousseline» 

9S800• typo 808
"Leviana", c|

hasnet, ex-
elusividade.

'•'Chiffoneüe"
typo 3

"Chiffonetlc
typo 1

mais fácil a uma senhora
do que ohler um

Meias

Meias

Meias

Meias
Nada

11S

15SOO0

20SOOO

CREDITO na
Suecursal da A CAPíTAL

taxa
parn
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Duas Orchestras - Todas as noites
MaKnées aos dom'ngos ás 3 horas cla tardeJantaies dansantes no Ghil Room-Cmema
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CAMBIO

Ç55S351)
O mercado de cambio ah"''1 ?1*1!0,

finiie, com as taxai aceusande sen-
sivel melhoria. O Banco do
sil declarou, para saque;,
de 4 431128 d. (libra, 55$3õl)
compra de debenlures a de •'» 13'.3-
d. (libra, 54$450) * Assim, pnrma-
neoeu o mercado até ás tf I"- h""
ras, no primeiro encerramento, in*
alterado e pouco movimenlailo-

Esse Banco affixou cobranças o
remessas ás seguintes taxas: A pra*
zo — Londres -í 43|128 d, (libra, -
555301). A' vis! a -- Lnnd""?. -
4 39J128 d. (libra, 55S735). Siiissa,
3SÍ30; Allemanha, 4S300; 1'ai-is. -
$090; Itália, $935; Portugal, Çf'35;
Hospanba, 1$480; Bélgica, ourn -
2$400; Nova York. 12S000: Hueiifl'
Aires, 4$40O; Monievidéo, 1$W- I)ür
eabogramma: Londres" 4 "33:128 d.
(libra, 56ijvJ5G).

O dinheiro para compra
trás de còperluras, ficou •
prazo — s<|Londres, 4 13:32

d, \*
lado a

bra, 54?450); g.|Nova V
s.jParis. $600;
lemanha, 48i

o n

^025;
alia $880;

A' visla - s.

¦iStÊm!»:

joífl;
-SAI-
l,"ii-

dres. 4 3|8 d. (íibra, 54SS30;: -*.|N*>
va York. 11 $7-40; s.|Paris, SC-dá; srj
Itália.$S90; s-|Allemanha, iÇnsr.ipor
cabogramma: s-|Lnndres, í 2,'lTiíd'
(libra, 55$0ÕÒ): s.lNova York -
11*740.

VALES orilO — O l*?oiin num
ficou cotado á base de it&Tw*. pap-'- GAItlIUO ^0 iíXTIüMOII •—•

Colações da libra na aber! ura d»
Bolsa do Londres:
_Londres: - s.|Nnva Ynrk, i.r''1

25; s.(Berlim, 13. 2ii; s-|I'aris •"'
00; s-!Amsínrdam, 7 S!5; -JZnriA
16, 32; s.lMailriil, 37. 38; s-lOeiiovai
GO-0G; s.jBruxellasi 22.70.

Colaç-õos do dollar no fechanirn*
l,o de hon!em, na Bolsa de N"va
York:

Nova York: — s.|Londres, 1- 55'
00; s.|Berlim, 33. 74; s.|Paris, ¦"'•*
s.|Amsl,erdnm. 57. 35; s-|Zurie!i -*
27. 54; s.|Madrid. II. 91; s.|ConoVii
7. 44. 50; s-lBruxailas. 19. 79.

•iiilír.aritiji.í
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O Exercito brasileiro aceusa nivel de preparo que honra os seus dirigentes; e a Aviaça
surprehendente desenvolvimento - declarações do general Accame em Buenos Air

Um vespertino que xm'sempre o arauto das aspirações cariocas

DI ARI© DA NO
wecçao de lotimo Barroso do Amaral- Cumplido deSanfAnna -MaríoMagalhães

NUMERO AVULM 10* RS, RIO DE JANEIRO — QUINTA-FEIRA, 19 DE OUTUBRO DE 1933

9 que disse o presidente Justo
ao povo argentino de sua

estadia no Brasil
•Um povo que vibra como o do Rio de Janeiro e o de SãoPaulo revela um sentimento que deve perdurar através

Aos tempos". — A impressão que o general Accame le-
yoh do Exercito e da Aviação brasileira

oW ENOS AIllES, 19 (00.)
presidente Justo, que hontem re-
qressou a esta capital de sua visi-
u no ltrnsil c ao Urujjuay, declarou
uuo a sau viagem ao norte do con-

(iounral Agustin Justo, presidente
da Argentina

tinenlc constituirá uma verdadei-
iü (M-ursâo tle confraternidade sul-
ninericana e, em seguida, aceres-
.'iiilmi:

"As demonstrações feitas ã em-
Imlxada argentina no Brasil foram
u fiel reflexo do sentimento de ami-
/nilo que aquelle pai/, vota ii At-
nentitM. Nunca imaginei um cs-
lieelaculn como o que a cidade do
Itio clc Janeiro offereceu «o» meus
nlliiis no din da chegada. As snc-
i.kIíis dos edifícios da Avenida Rio
Rranco eram verdadeiros cachos
humanos em que predominava n
elemento feminino. Pelos passeios
via-se uma immcnsa multidão. Tu-
do evidenciava que a população in-
lelra sahira para as rtins paríi
prestar homenagem á Argentina"."Além da importância tios trata-
dus assignados — accentuou nlnda
o presidente — a viagem teve real
• alta significação no tocante aos
laços tle amizade que ligam os dois
PÍIÍ7CS''.

O general Justo exprirnou, en-tao a sua intima satisfação pelasdistineçoes que lhe foram conferi-das pelo governo brasileiro c «cias«ais representativas institutosesse paiz o terminou com a 
"c-

fluinle phrasc textual:
ri!'U'n )>ov<\quc vibra eonio o dolho de Janeiro c o de São Paulorevela um sentimento quedSv pídurar atravez dos tempos." P

AS IMPRESSÕES DE UM
GENERAL ARGENTINO

HUENOS AIRES, 19 (U) <bífonçrai Nicolas Accame, que awnvpaiiliou o presidente Jl ste na Xcto brasileiro aeeusava um «iveí»em ao Brasil, declarou que™ exer
r gentis. A aviação brasilcirA «o

Vinte e cinco caixas
dobradiças apprehen

didas na chata "Karf
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?IÀ guerra entre a Bolivia e o Paragu

in,... eapilão Ismar.',ffll« ¦<>»' os seus collegas
.),. „ -,\"° momento de descerdo um avião, „ aviador

Brasil
argentinos,

tirara ^ -7 •""""»¦ oras
«ern-a na túnica tio piloto r
textualmente

brasileiro
c pren
Osório

><n • '"' —"¦«''ando

'^«da do Brasil cm slünal do ffra-

Collisão entre autos

Üm cairo do palácio do Cal-
tete vae de encontro ao do
Ministério da Educação, na

Avenida Oswaldo Cruz
•V {arde. o car-ro n. 9í, da sub-

iiefia da Casa Militar do chefe cio
Governo Provisório e dirigido pelomotorista Presciliano Wcller, foi
th encontro, na avenida Oswaldo
Cruz, ao carro official do Minis-
lerio de Educação.

Xão se registraram tlamnos pes-íoaes, sahindo illnso do accidente
u commando Pimentel que viaja-
va no primeiro auto, bem como
ambos os motoristas.

A policia do 7o districto tomou
c nhecimento do facio.

Victima de trem
Ü ferroviário ficou com o pé

esmagado
,É| ferroviário Napoleão. Pinto

Ramalho, brasileiro, branco, com
21 annos, foi colhido por um
Irem, na cancella da rua Marquez
de Sapucahy, resultando do acci.
dente, ficar com o pé esquerdo
esmagatrb.

A Assistência prestou.Ihe ossoecorros necessários.

0 REGRESSO DOS UL-
TIMOS EXILADOS

POLÍTICOS

FFMvcSTÍDE MORAES CON-
n£2EíU C°M O MINISTRO DAILSTIÇA A RESPEITO DO

ASSUMPTOIkeem-üi.cffaclo tle São Paulo o
,,,:. i - de Moraes csteve hoje pelamanha, em longa conferência com oministro da Justiça, o assumptotratado nessa entrevista foi o repres-•« uos últimos exilados políticos que • ¦¦-  i.>„„. ,,, ,.-„.„
1 ™co"lri}m "o exterior em virtu- mento das autoridade! do 14.lie do movimento paulista de 32. tricto.

General Nicolas Accamme. com
, mandante da le Divisão dt» Exercil

to argentino

VÍA0 o IwWló Pela maqnifiea aco-Ihida dispensada nesse paiz ao pre
j sitleníe Justo c os membros da suacomitiva.

Milhares dc estudantes dc ambosos sexos dirigiram.se á sede da em
j baixada brasileira agitando bandei"

nhhas argentinas t brasileiras porentre densa massa dc publico, quracompanhava com sympathia a ma-mfpstação.
Deante dn embaixada foram en-toados os hymnos do Brasil c dnArgentina c erguidos calorosos vi-vas a ambas as nações.

atropelado em frente
ao Posto Central de

Assistência
O septuagenário foi interna-
do no Hospital de Prompto

Soecorro
Quando passava em frente ao

edifício do Posto Central da As.
sistencia, á praça da Republica,
foi colhido por um automóvel, fi.
cando gravemente ferido, o asyla.
do da Marinha, João Baptista dos
Santos, branco, viuvo, com 72 an.
nos de edade, residente á rua
Bernarda n. 193, no Encantado.

Em estado melindroso, o se.
ptuagenario depois de receber os
curativos de maior urgência, foi
internado no Hospital de Prompto
Soecorro.

O facto foi levado ao conheci.
dis.

A prisão do chateiro na 3.'
delegacia auxiliar

Em setembro ultimo o director
gemi de investigações, fez apre.
sentar á 3.' Delegacia Auxiliar, o
indivíduo José Domingos Nunes,
vigia da chata "Karl". em poder
tle quem os investigadores 252,
738 e 815 apprehenderam 25 cui.
xas de dobradiças e 1 rolo de es.
topa.

Installado iuqueriío e tomada.!)
as declarações do indiciado, dis_
se esse que no dia 30 tle agosto,
recebeu, do costado tio vapor"Suécia", grande quantidade de
carga calculada em 2 ou 3 tone.
ladas descarregada no armazém
da Companhia Costeira, na ilha
da Conceição, e que após a des.
carga encontrou no fundo de sua
embarcação as caixas de dobra,
dicas u a estopa já referidas, que
a guardara por não ter havido
nenhuma reclamação.

Foi ouvido em seguida, Rober.
to Horacio Luiz Campos, sócio da
firma Luiz Campos Pires & Cia.
que confirmou a chegado do va.
por "Suécia" no dia 30 de agos.
to, consignado ti sua firma, tendo
feito o transporte da" mercadoria
vinda por unia chuta da firma
Herm Stolts, dn qual era chutei,
ro o indivíduo José Domingos
Munoz, não podendo, porém, in.
formar n quem pertencia a mer.
cadoria apprehendida, por icr
vindo a mesma consignada a uma
firma do Rio Cirande e ignorar |
qual das caixas transportadas fora ja violada. i

Itiqueridos os investigadores
que fizeram a apprehensão do
mercadoria puderam dizer ape.
nas que encontrando o chateiro
e como não soubesse elle expli.
car satisfactoriamente a orieem
daquella 'mercadoria foi levado
para a Delegacia do 3.° Districto
e ali deixado para posteriores in.
vestigações,

As mrecadorias foram avaliadas
em 17G$500 e recolhidas a The
souraria da Policia Civil, sendo o
inquérito encerrado e remettido
pelo 3." delegado auxiliar para o
juiz competente.

Atropelamento na rua
No Posto Central de Assisten.

cia foi medicado, pela manhã, o
empregado do commercio Anodc
Io Costa, de 23 annos de edade.
solteiro, portuguez, residente á
rua Conde de Bomfim, 130, que.na mesma rua. foi atropelado porum automóvel, recebendo feri.
mentos generalizados.

Como a imprensa de Assumpção se oecupa das decorrências do fr
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La dunddp de li guerra

ffi formate Qpmn c»pfii>
Mttt Ci fiMrrii dciiri luiHht»
por-tio ?i-DM qcí oi castlTírt»
¦CTB UtJO

Dtc« co CMb!i «1 TtDtiEle C»
ri*flil flc.viltr Qnikt. Ia rocrot '

H ÍKlUlt KM ÜMiitlnl.

«ii pnoruu- ¦
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sihado, y «m yt ts dwlr tl|o
•q üfor d».Ud*..o trtnòu

.{•:. %.¦y.mkf.'¦..»." ¦•

I-"." • iviy.v ail;*:"\¥,y'&X''>\imfc:-.

Nu9va • importante remeta
tte Oro para ta Victoria

EntrftgidB p«r ei Obiipo de Villarrk»
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Cuanto más sangr* brote <t« nu«»tra* v«n«» ma
yor será tamblón nuestra decisión de vencer

TODOS ÍWEM0S AL CHACO
Los muertos de Boqueron
,C«d«t« Sita y ContrtmiMtrvGanMR*

LA 
tiÜCAHA n * tuf%u* —

Ltj ooLííci Relitj por vos
it* tu ffitutii íurticiliü - > pata
prrmutlrnM dt ;l!o co* jioni fila
uU \*\ cjop cií;» it w 330 mil
(bíituci. H>a querido «ipiaUraoi.
[Ouiii cbrantad te tzhi, de ver quo
«luitota çitttDiiiíret, luirciieaamot,
can iu <.ifii, na bajuca «I Cliica'
a pultur t\\i ni wirrlt dc SDestu
uií! Si lo Ubl'-,-iii hecbo lnhriiuíí
tildo cotiiu de tiu*. ei PiTJguiy ae
ie di)i intimidar con amrnaxa». T
i. li pcerll «rr-JKaiirl* dc lai ftateu
dt] rVltipUDO, nmotios coDUitamòn
roa U fria y icreits t> InnsrJnwVi'
ttítmaciJn de ntetra de.iriín •¦••
TTíiui A!U:<r.ft va!;; 5in u:il tjrm»-'rál dtttlcatl"! a vtnrTróa. 3»j'n y«,
di RM tncnltílat c iricmpm *o %n
Chico nuíilic. Ms nos turta li tJ-
rlón it fá maUhO.,1 Cl T.i.-iíujv
coaoce ya 0) tecido d* Ioi clarlnve
que coniocan a lie rarai « loí iitri-
tlr-wt tolalet 7, Uu pronto core» àni.
«oi ie lUfuinUa poi*sni vallei wV1
rientt» 7 por Dut-Mr/anlai pintor»-,
Cli, todo C„ tom} QB ioIo hoinhfí,
•Aipitr.dtii U nti:cha haci» ei Ohaça
para ^onerlo ba]o ti aoiwi» «V Ú,
ocratón y 4b tu U.-zo

St d tittsir» de ciMíitsr uon\ <t
cllo ti BMitaiIe. a cie tueitto Ohaco
¦M ti aymará ^t:ttode uribitarnor.
Tcdcs po;.".e si hirta ho? tmb:
naltn r r ltitr<rti#nvÓB dl U tta-
veoad do lá hoia moatrúfe rimtao, t'
í.-rlo i pirtií de H llamad» tuprerca
mi iLcnrrir «b pproWo Irtedimíbli
pu* ti cual Ja *lndtcú popuUr no«-
tràiMt Impltrablt. Ilorci »:» n<nua
«a 1» qu: íàCt, ano d* aoiotto» tt
pnfib coa lo» tanto» eco qq» nnr-
dj.-i.tratida tu fig-n moral pan
il;mpit, y le «ct^ntla dl Cuí Ul
c» Ia triwtnder.cl* dt Ul teUturle-
dttperuza cia tmnUdSa ia» fio;

,rcu»Ti lia tüpíraelonis coa»Uttts 7
raErarflloiíi. Tal corne ontitroí bo-
tirei, trupliaudm dl etiajo, *ids*
iol )i'J*U» piTt^rlDutai i) fii.?íi
«, loj» it iwrflilt »'Hi •» e««-
Iro i'h»iiç mutiioiüilci,, ubnlMBO
hemoi di MlU: de t«U críil» *,l»
ttn dei Hls 7ít»iu»7 San M*s;

itrvaei « laa iol»M etiquCu T
lUftnltMÜi. cn t*lc5 BDflttufl JJ;

kíc^ tt pujanij ae-nuturafiViUv t-n- etaw iTi a mnis» Aicict.il: í
doi-a MiÚda yce tiiu*u òie «un
to» nu» remar. X qntde crabida rn
lia irmta Ia comifr.i de hlcrro qct

'TOCA IA seuiiin DR1EKTALI.ur.AvitsA i;l iuo. Nticsmu
BIO. PAIVA IR Al ClIUCO A DE

l« aiJrei tltptluin » diüir 4 iii.|rENDEUIO D&-CA CODICIA BO
hiioi.pa/a eBífriorúaríet eg.|c iu-I UVJAKA.»

' »n.J KOrOtUI) RAMOS OIUEKEv

De/ CoronatJ.F. Stligarrlbia:
sus palabras para Ia Nación

LH LB ^BW V ms IOéI^L^V''¦¦•'*ât: ¦

¦bI í

TikUHi ny « «w a «tftm
-a»«r«ulo 4* U MMrta dil Oootr»
mawtrt Inuardo Ootuika Olia*
Tra. ititi |UrkMk\aota n éafent»
<» <i ««ia. a (le 4( I» hilatria (dj lowxric ,; « «, Mliiii» S
!MJ.

SI ftnhínajl erwBirr-.íü «• fj m»
ttCnd bwi"tHl. riorKn aa) mu i| '
7 flhriare [.atrarurto <rtfa afe.

,oaj irísti >ii» -rfria-to «otira«

tw!»

Cl-ruftinr. t* ffMCt, "«Sr.íífff:-
ra Ji ifilad. £1 »j tirrla va ieru
rair in calor «obri tca campoi y tci

¦tfr-4

ffi Delegado Givil.de
íilli"' --

í Aün gritar» í3 ti .;iatoa rt* „
TÍtru tináVidi > ptrdifkti éter ,

fúetote con rítouaains Intiabl»,
tl'ítcusi.io l-aim.o dt <qail ia*
\Lidh idtiuttH bordei, qao ?ioj'hacv nu aio - ayó j! pu dt Ui tna*
,t.f.tri-(-bo!i*linas. fè.aa »pt* di *u
^nblitae y tjtopir 

'herolinç.

L Alnmoo distttifuldo dc Ia E«í«:a
Mtliur, ei Vt-lf.e fila», acndlò talra
bj primutot ai' fiunto dtl beoor.
ínaliecirndo Ia tradicional bravura
,dèja fc.-ta y fasRri&og Ia Uililucion
doada jalchba, couc ooa btll& f
picmlaoia «:)«iBii5í. li ncbU ^Tt

Jt£ de l-i ainui.
Jiu laocra Jurtcll i.:il?, mi tnblt-

M »«àlU;iòri, U Tktarn diíin.drn
..[« trtrt dtu diipuée babU d» !»•
,(.rfr/; *.n t\ tthndu» dj Lu |l&rt"i

, aacmaltft cr.i ijiclot tniUjn>i •-
PT.1» /"?¦, (34 "s'1"1' í (HüwwS
vjdi ds ví* tjtfeaiprM A/l nCoaco^ 
que tiláa di plê,.y.ysif!an inipujj-.f 

" - ¦*¦¦»¦•»» mmm ""mMM*" .tóSÇÉSL-tf í COMO LOSIEFES BOLIVIANOS PBISIONEBOS
SregipSpMlÊNIE!! AL GENEBLL Ml MW
\iifU%taitt,ü-i^ gui- (itobiín li itV ¦ n»^

liWiíAJ^&^-íírH'! Nò ae pardiera» «d íw oiuitat-' ¦¦¦. ii; :i:i,, oijj rvíti.r,,F"* P"
HTE SCBrErTDIDO POaHAJW^lpata''01»»111»!'^ **?*/ «rJeaar.

II ssoflr.1 ado au rjjsios' <i 's»d'» d. ipuii^id m;,mH» í< ti
wsvmmvA SltMrtiwd»;— -—"•)'ocano aau UvprtMa

M ai iiicuo
¦l J*J; tlir.»'»

íi «Víit fciia-íaa- ftMorl» fló Ia, | po><U •*»> cn» <Ooa> ««jem av.......„.,..-..... ---• '-''-'K»«l>il«r' Jtl •)" "r<liid>l Oonml' El Jiffliidiit Uv ptmiullilíipil») Inlpi/cKtM^Or Jtl e|(f'riv
Uitralt"!» «a-ití ws (|'titdf"rtii, toà.Ii «•mc-l.O»oil!ii;««l5tlii>iiV<5-pj)!j.>ío1 Lí< fi "TSÍ*»

A guerra entre a Bolívia e o Paraguay, não obstante os cs forços despendidos pelas naçô es visinhas em prol da pae
eacâo, cada. vez toma maiores proporções. O DIARIO DA NOI TE estampa em "clichê", meia pagina de "El Diário*, pl""j«vo. u 1'inuiu A/J> 11U1 liil CUUUIIJlil e"i VUVllC 9 JUCltl Jtugtlltl uc rii L/lttrtU | p
qual sc terá uma impressão de como a imprensa de Assump ção encara a guerra e se oecupa dos acontecimentos do "fron
onde se luta encarniçadamente. Os jornaes da capital paragua ya diariamente enchem pagina s e paginas com noticias de
talhas sangrentas, bombardeios tremendos e aprisionamerito de milhares de soldados bolivia no», além de homenagens p

thumas aos heroes tom bados na luta

GENEGRA, 19 (União) —I reunião do gabinete em que se ter.se.ia na espectativa até que
boletim anonymo foi hontem tratou da Conferência do Des. julga-se conveniente a publica-

espalhado pela! armamento durou duas horas e cão de documentos officiaes- Aprofusamente
cidade o desmentido, segundo
declaração impressa no mesmo,
a circular pelo Mundo. "Levan.
ta.te Allemanha!" é o seu titu-
lo. Esse Boletim pugna pela
devolução á Allemanha de suas
antigas Colônias, actualrnente
em poder da Franca.
A ATTITUDE DA'lNOLATER.

BA POR EMQUANTO
LONDBES, 19 (A. B.) — A

üm serviço aéreo usando vários
paizes da America do Su!

0 DIARIO DA NOITE ouve o coronel Luis Acevedo, di-
rector geral da aviação da Colombia e conselheiro militar
da delegação do «eu paiz á Conferência para a solução

do conflicto de Leticia ;—
O coronel Luia Acevedo, dlrector

góral da- Aviação da Colcnnbia e
conselheiro militar da delegarão do
eeu paiz, está desejoso do rea-
lizar um accordo aéreo en-

Coronel Luiz Azevedo
tre os governos do Brasil, Peru',
Bolivia e Venezuela, afim de esta-
belecer uma linha comniprelal,
entre osses paizes, os quaes, ya-
sim, promoveriam ema cfficlent.e
politica de approximaçào entre os
povos da America do Sul.

Tivemos oceasião, hoje, de ouvir
o illustre militar colombiano, que
tem ura grande acervo ds servi-
çoa prestados ao seu paiz.

O coronel Luis Acevedo fez ao
DIARIO DA NOITE, a respeito des-
sa importante questão, cujos be-
neficios para os povos continen-
taes serão inegualaveis, as seguiu-
tes declarações:

— "E' minha idéa promover
conversações com o director da
Aviação brasileira e com as outras
altas autoridades deste paiz <:oni o

.fim de conseguir uma espécie de
accordo aéreo de effeito econômico,
assim como também com os gover-
nos do Peru', Venezuela e Bolivia;
com a mesma finalidade.

Já está perfeitamente demonstra-
da a facilidade de ser concretizada
essa idéa, pois o Peru' tem um ser-
viço aéreo regular entre Ramon
Castilho e Lima, e entre Leticia
o Bogotá, havendo duas viagens
commerciaes até Manáos.

Como tenho noticia de cjue o go-
verno brasileiro vae inaugurar bre.
vemente uma linha regular do
aviões até á capital do'Amazonas,
seria apenas unir as duas linhas por
um ponto do contacto regularizado,
e. assim, teríamos a união da Ame-
rica cio Sul por meio de viageus
aéreas commerciaes.

Seria, pois, medida cjue traria
grandes benefícios para o continen-
le sul americano si os cleleBaciod
militares do Peru', juntameute com
as representações dos paizes que ci-
t.ei acima e o meu, tratassem com
o governo brasileiro do estudo pa-
ra realizar-se esse accordo que vi-
rá unir, pelo serviço aéreo, todos
os paizes de America do Sul". _
concluiu o coronel Luís Acevedo

um quarto. Como resultado foi Simon passou o dia de hontem
decidido que a Ingflaterra man- ' no Palácio de Sandringhan, on.

ACCIDENTE DOLOROSO É FATAL

Na • edição anterior, já nolUíia.
mos o doloroso e funesto acciden.
to, oceorrido-hòie, muito cedo, na
rua 2-1 dc .Maio. O pequeno Ar.
mando Ramos quando se encami.
íiliava á escola, foi colhido e mor.
Io por um omuibus de Viação (Ho.
ria.

A lamentável e fatal oceorrencia
acarretou ainda o sesto trágico da
genitora do pobre Armando, d.
Vicentina Ramos, cruelmente fe.
rida pela perda irreparável cio en.
to dilecto. tentou suicidar.se ali.
rnndo.se a tuna fogueira, não teu!
do executado integralmente a suh

de relatou ao 3oberano a si
sobre as negociações relati
pedido do rei Jorge, cir'
desarmamento. Hoje pela
nhã, os jornaeg desmente
thegoricamente que por
oceasião sir John Simon
apresentado sua demissi
Rei. Ao contrario desse
affirma-se que o gabine'
acha perfeitamente cohej
mo nunca ainda esteve. !

A INVASÃO DA FKJü
PELA SUISSA

PARIS (Especial pa"DIARIO DA NOITE")]
palavra de guerra volta j
soar em toda & França
igual receio e inquietude
antes de 1914. im

Os jornaes publicam, •
se a insistir no caso, os d'
de um plano de invasão i
ritorio francez elaborado,
Estado Maior do Exercifc
manico.

Segundo esse plano, a n<f
vasão, em caso de irrom
guerra, a faria pela Sniss
fôrma similar á invasão1
Belgica, registada em ,19''Le Matin" af firma <j
recentes manobras do e'
suiaso tiveram por objecti
supposto plano dâ defe
vale do Sena, entre Neuel
Bello, contra os inimigos^
geiros. Acredita-se que
homens são sufficientes
bloouear as tropas invaa''"Le Petit Parisien", r
exposição do plano alie*
que ells comürebende a')
sa<ão dos serviços de cot
cações telex)honicas com í
sa, e entre as cidades ff
lia, Zurieh e Sohaffonsst
riam também interrompi'4
E.Dnbet io noe toin no-i
tros meios de communicotf

nllucinacja resolução, Rraçaitervericão do um repórter d
RIO DA NOITE. |

D. Vicentina Ramon w
Armando, ao ter noticia daí
dade que colhera o aeti íirhr
macia cie insopltavel d<j
procurou suicidar-se, tendo
isso feito uma fogueira na qi
tara. se atirar, nfto reallzan
tretanto, o trágico intento.

Intervenção de um reporí
DIARIO DA NOITE. I

,rl.i.



rf''
;1MÍ1

:-SEGUNDA EMCXO
','-,'.; 

•'.¦¦'-¦.-''•¦¦>:-.':--' 
'

lf-10-1933

. Exa.
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á_ conhece
Já comprou

â mou as
Sedes garantidas
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Tclophono: 2.5181

T 1NTA E DOIS ANIS
ta de hoje foi realizada em S. Pau'o a pri-

Heira partida interestadual de football
; 

'rV i li
f_ Sünlt ilisnnlnrln fim nosso tnn o Blnrlen rtfi Moraes .Tnli

WI1

0 assassinio prafedo na fron-
teia- arsentlM brasileira

0 cl.le de policia sul-ri.grat!ilen.Êf.i
dirigir o ironerüto pessoalmente

rÉjall disputado em nosso
a '.realizado na data de hoje,

r 1 e dois annos. Precisaruen-
i|.de outubro de 1901, um
*. 

|ps da fundação da Liga
]lf de Football, realizava-se

|jcéa, a primeira exhibição
Paulo, do então incipiente

ílado a ser mais tarde o
iSitular do paiz.
!*que o football alcançou

de realce que oecupa em!
^a sportiva, em que se ef-l
|'m campeonato proflisional

iã Paulo, disputado por uma
| clubs pujantes, ó Interes-
bordar o que foi o primei-

m Interestadual no lonítin-
}]« de 1901.

tos e Eurico de Moraes, Júlio de
Moraes, e Felix Frias.

A selecção paulista, era a se-
guinte:

Holland; Ibanez Salles e Citar-
les Miller; Jeffrey, A. Caainilro
Costa e Muss; Alicio Carvalho, Ue-
né Vanorden e Savoy.

Disputado com enthusiasmo in-

Ijjtonlcas da época são flefi-
desse encontro só se pôde
Idéa, lendo uma publica-

'Fluminense F. C, de va-
Jos atrás, na qual é nar-

jfUiielle grande acontectmeulo,
JM marcar o inicio da .ele-

l5'iit'lldade entre as duas ca-

^;»"$aiciatlva de tres cariocas:
jliijfjx, Victor Etchegary e A.
VipvTight, lniclaram.se as de-
.rapara a ida a S. Paulo do
fài.uanabarino. Além da par-
(".piamente sportiva serviria a
•.'•.Víara proporcionar aos joga-
••**na visita aos falados pro-
KjfSpá metrópole paulista In-

,, ilílos naquella época, e cuja'.Varria então pelo Brasil iu-
_'lli Í_Pi ^.yrrespondencla trocada «o-
jlíjhsumpto entre Oscar Cox e
['.tpiorden, ficaram estabeleci-
«ijw.ondições para a ro-ilização
M-icontro.
mm naquelle tempo tão detl-
.tyjas noticias de 6port, que
| Hr-rrespondencia perguntava o
jfflp carioca ao seu c.llega de
v£% se era necessário levar
ffiüe goal e redes! 03 paulls-
í&ionderam slngelamentn que
?.^preciso e que estavam pre-A" 

para o jogo.
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PARTIU PARA SAO BORJA O
CiiEFE DE POLICÍA DO ESTADO
PORTO ALEGRE, 19 (A. B.) —

Pa.tiu cem destino a São Borja o
chefe dc Policia do Estado, sr. Dario
Crespo, acompanhado dc vários in-
vcsticr.tiorcs.

O sr. Dario Crespo vae fazer de-
morado inquérito a propósito do as-
sassinato dos soln nhes do chefe do
Governo Provisório, em Santo Thomé.

A LANCHA QUE CONDUZIA
OS EXCURSIONISTAS

INCENDIOU-SE !
PORTO ALEGRE, 19 (A. B.) —

A lancha que con_uzia os excurslo-
nislas de Santo Thomé, pelas infor-
maç.es agora recebidas, incendiou-se
completamente cm conseqüência da
explosão do motor. Sen proprietário,
Jorge Roscmbeck, pereceu carboniza-
do. As demais pessoas salvaram-se,
joganío-se ã água. Ary Vaigas foi
iccolfi!úo por seus companheiros que
o Icvatam pa:a São Borjas. O corpo
de Oden Sarmanho somente no dia
seguinte foi trazido para a cidade
brasileira pois ficara na lancha, não
tendo sido notada a sua faita na
confusão da surpresa.

OS DOIS SOBRINHOS DO Sb-
NKQ-J GETULIO VARGAS

ASSASSINADOS
PORTO ALEGRE, 19 (A. B.) -

O jovem Ary Vargas, filho do sc-
nhor Protazio Vargas c sobrinho do

I chefe do Govo.no P.ovisorio, que
morreu no lamentável i..c dente da
Santo Thomé, cu.sava ne.ta .aplt.l
o terceiro anno da Faculdade clc Di-
rciío. Na véspera de sua morte cn.
viara a amigos a importanca da

sua matricula. Ha cerca de seis me-
zes feira nomeado juiz dstrictal cm
São Borja, tenta realizado sua ul-
tinia viagem a esta capital por oc-
caslão dos exames parciaes da Fa-
culiade. Passadas as provas, voltou a
São Borja onde chegou a dois do
corrente e reassumiu immediatamcn-
te suas funeções.

Odon Sarmanho da Motta era ter-
ceiro official do Archivo Publico des.
ta capital e se encontrava em São
Borja em visita & sua familia.

Por oceasião da revolução de 1930
seguiu no 1." corpo auxiliar, sob o
commando do coronel Benjamin Var-
gas, tendo sido ferido no combate do
Elcutherio.
FOI, REAKMENTE, JOVELINO SAL-

DANHA O AUTOR DA
. EMBOSCADA!

PORTO ALEGRE, 19 (A. B.) —
As info.maçóes fornecidas ao general
Flores da Cunha pelo prefeito de São
Borja foram mais tarde completa-
dos e precisadas, estando estabeleci-
do que o autor da emboscada foi Jo-
velino Saldanha, como hontem no-
tic*amc-.
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CoSIegial coflndo w
um omnibus

A Assistência soecorreu, paia ma-
nhã, o collegial Hélio, de 0 annos
de edade, brasileiro, branco, <?. fi-
lho de Manoel da Silva, morador á
rua Pitanguelra numero ignorado,

rilaU......•iW®MC0S

0 Lloyd Brasileiro vae ini-
ciar as suas viagens para

a America do Norte
DIVULGA.SE, EM S. PAULO, UM
COMMUNICÃDO NESSE SENTIDO

SANTOS, 1!) (Meridional) —
Em aviso publicado na impren.
sa local, o Lloyd Brasileiro eslá
comnninicnndo ao commercio em
geral, noladamentc áos exportado,
res de café dcsla praça, que, a
partir da segunda quinzena do
corrente mez, esta companhia res.
tab-lcccrá os seus serviços para
a America do Norlc e munlerá o
mesmo itinerário de saladas des.
te porlo.

AVISOS FUMES

í
LYDIA DE FREITAS
(AUGUSTA GUIMARÃES)

Io anniversario
Deolinda de Freitas e fi-

Onde existem realidades
Não ha mister prometia

Nós annunciamos tudo quanto na realidade te,

anos para ofíe recer ao oublicot;

Artigos optimos
Preços honestos

Garantias absolutas

PARC ROYAL
A Maior e Melhor Caia do Brasfl

Vendas a prazo por intermédio d'A COM-

PENSA DORA

PA Conferência Pan Am
ricana de Montevidéo

0 chanceller do Mexi^ deíoir^conferenciar com o

presidente Roosevelt e com o sr. Cordell Hiül, du-se co«.

vencido de que vae verificar-se um desenvolvimento sem

precedente, d. «pirito de sohdanedadeentre«snaçoe.
.mericanas. Declara o embaixador do Brasü em Wa.hm-

N 
gton, gue o seu paiz deseja a reunião na data

mar cada

íSd-VmPSo s ReSls Será, porém, oue os Es-ta.o,
Havas) w lucuí.iiu ^^ unidos nao tomariam parte íor.a

dlscnssfio, partindo do prlncij
lhos, mandam rezar na Igre-J Exteriores d0 México, sr
ja do Divino Espirito San- CasaurailC( (1Ue, ao quc sc acredi

LoNTR
QUEDADOS 0-6ÍLLQ
(MwwCALYlCB
urnTnrnr
ALEXANDRE

Júlio dc Moraes
vulgar a partida terminou empa-
tada por um ponto.

No dia seguinte, realizou-se no
mesmo campo, novo jogo, entre as
mesmas esquadras, cujo resultado
foi outro empate, não tendo ne-
nhum dos contedores aberto a cou-
tagem.

Na noite desse dia, realheu-so
um banquete offerecido nos vlskan-
tes. sob a iniciativa dos srs. Ll_,

ULTIMA HORA SPORTiVÂ

A mulher nas regatas
UM PAREÔ ESPERADO COM

ANSIEDADE NA BAHIA
BAHIA, 19. (A. B.) — Está

sondo esperado, com grande ansie-
que apresentava fractura axpostaj dade, nesta capital, o grande parcoda perna, em conseqüência da ter feminino qeu disputará domingo,
sido atropelado por um omnibus. nas ítoims do Salvador, a medalha
ao atravessar a rua em que reside, do ouro "Interventor Juracy". E' aApós medicado, Hélio foi lutar- primeira voz quc se disputa, neste
nado no Hospital de Prompto Soe- Estado, um pareô feminino,
corro.

m' toMO DIPHHll
O melhor clima do Brasil e o mais indicado para

pessoas que soffrem de a.ecções pulmonares
INFORMAÇÕES

71, RUA Io DE MARÇO, Io ANDAR

as

ÍÉ
llD.

um"^.entaram-se os paredros do, gerwool e Sydney Cox.
||paulÍB..a. Entre el.es, cita 
á'r'da publicação do Flumi-[

ME. C, Antônio Costa e Ue-
|í'&rden, do E. C. Internado-
filflinez Salles, do Paulistano;
fflÍUn"i., do Germania; Char-
W3È&Í Fox Rulle e Boyes, do
ímo A-hletie.
1*1, após tentarem sem resul-
l$m abatimento nas passagens
inftral do Brasil, chegava a
|lb, pelo nocturno na manliã

•|è outubro a comitiva cario-
aesse mesmo dia, no campo

ll| Paulo Athlctic, na Chácara"ÍViíBom Retiro), ber;o do
míí brasileiro, para onde ac-

'/: grande assistência pura
I VHempo, gente que nunca as-
fjfium jogo de football, mas
I iMndo falar em luta entre
HH e paulistas, se enlhusias-
'Jil.ealizou.se o encontrow*
WfMtàa. carioca constitulu-se da
|«ffi forma:

Cox; A. Wright e
F. Walter, H. San-

flMELHOR
ACUA OE
COLÔNIA

OAPE.iliF.Tl
Tel. fl-1048

TELEIHONE: 4.1142

to, Estacio de Sá, a missa
do Io anniversario da morte da sua
idolatrada filha e irmã, no altai
;uér, ás 9 horas da manhã, sexta-
feira, 20 do corrente; convidando
,103 amigos, conhecidos e par.ntes,
n este acto religioso, ficando, des-
de já, gratos, pelos seus compareci-
mentos.

Amélia Cândida da Silva
(TIUGESÍMO DIA)

ÍSous 

filhos — Adelaide da
Silva Costa, Alzira da Sil-
va Brochado, Álvaro Beuto
da Silva, Plácido Renato da

Silva, seu genro Carlo3 Fernandes
Brochado, seus netos e demais pa-
rentos, convidam as pessoas da sua
amizade a comparecer & missa que
por seu eterno descanso, mandam
rezar amanha, sexta-feira, 20 do
corrente, ás 9 horas, no altar mór
da Igreja de S. José (rua da Mine-
ricordia), o que desde já penhora-
dos agradecem.
nK*n.r-.i.***"^"-'' **t»**'* •vwh__t«tt_3__i-t/ "b___1-1__________________i

Rosa Maria de Campos
Mattos

(TIUGESÍMO DIA)

ÍA 

familia da inesquecível e
saudosa BOSA MARIA PE
CAMPOS MATTOS,
celebrar amanhã, 20 do cor-

rente ás 8 horas, na Igreja de São
Francisco de Paula, missa do 30°
dia clc sou fallecimento, ocenrrido

Embaixador Lima Silva

ta nos meios bem informados, te-
rá importante papel na próxima
Conferência Pan-Americana, de
Montevidéo, passou neBta .apitai

m.,wV. um dia de grande actividade que
se julga susceptível de repercutir
directamonte no êxito da confe-
rencia.

O sr. Puig declarou á impren-
110 Maranhão, e convida aos seu3 sa que o secretario de Estado nor
parentes e amigos para as.istir a to americano sr. Cordell Hull lhe
este acto de religião, pelo quo des- conimunicára que os Estados Pnl-
de já penhorada, agradece. 1 dos nada objectavam quanto á dis-

d.
iiSo
.d:i3
mo.

i-^pack; O

WTlíÊL
•mArmacia
ipVta. 149

il desastres de trem
no Ceará

fe

pi 1í> (A. R.) - Noticias
atentes dc Amapá, neste Es-
',.S'nformnm ter um Rrtipo de
geiros descoberto minas au*
l| sendo re!iradas no primei-"' je exploração, grande qunn-¦.jljdp ouro.

'jiSpto che.fnu ao conhecimento
i_n.j>f?ado territorial, tendo essa

¦ade ouvido o Rnrimneiro
Dins, (tue confirmou a des-

j-Jf das minns.
liHn essns informações iiue

fixnlnradas pelos proces-
Imitivos, os veios até agora

irtos darfío regular quanti-
precioso metal.

ífjp) ajudante de or-
do funeral Daltro

Fflt
'MULO. Il) (Meridional) —
|ti, hontem. o carro de nhi.
[de ordens do commnndnn.

2.* R. M., genornl D,,"ro'o nrimeiro tenente João
Pinheiro.
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PROCURE SEMPRE DAR
UM FORTE CUNHO
PESSOAL AOS SEUS

NEGÓCIOS Xcphovt;

m

que o governo de Washingto
podia discutir dividas negr
por firmas particulares norte
rieanas.

A Idéa do adiamento da conte'
rencia está, agora, ao que inic-e,
definitivamente afastada. Oi ara,
Hull o Puig concordaram eni qw
não ora de desejar o adiameuto,
Também o sub-secretarlo de Esta.
do adjuneto sr. Caffery, a o em-
balxador da Argentina dr. Felippe
Espll examinaram o assumpto, che.
gando a {dentlca conclusão,

O embaixador do Brasil sr. Hi-
naldo de Lima e Silva declarou,
egualmente, por sua vez, quc osse
paiz tinha o vivo desejo de *"cir a
conferência reunir-se na data mar.
cada.

A impressão de que o chanceller
mexicano desempenhará em Mout.-
vidéo um papel dos mais dc.laca.
dos, funda-se no facto de que, 11a
viagem para a capital urugunya, o
sr. Puigy Casauranc visitará o Ps.
namá, a Colômbia, o Equador, o
Peru' e o Chile, e confererciarâ
com os dirigentes desses paircj ao.
bre assumptos relacionados cora a
Conferência Pan-Americana,

Por oceasião do regresso m __u
palr, o ministro das Relações Er.
terlores do México visitará tam»
bem o Brasil. Interrogado sobro se
visitaria egualmente a Bolivia . n
Paraguay, o sr. Casauranc respon.
deu: "Não. Esses paizes ficara
muito afastados do meu Itinerário",

Depois das suas conversa....
com o presidente Roosevelt ?. o se-
cretarlo de Estado, o chanc.Hor
mexicano se declarou convencido de
que o futuro veria um desenv.lvi.
mento sem precedentes do espirito
de solidariedade entre as (imj.tJB
americanas representadas em Mon-
tevldéo. Confiava firniemení. no
exlto final dos esforços commn.J
e estava certo de que, para tal litu,
03 Estados Unidos cooperariam in.
timamente com o México,

O sr. Puig terminou dizendo que
o México acompanhava com a maior
sympathia e um certo espirito de
emulação, a execução do pro.ram-
ma yankee de restauração nacional
e soecorros.

O sr. Puig almoçou hontem com
o sr. Hull e em seguida partiu ja.
ra Nova York, ondo em barrará
sabbado para o México a bordo do
vapor "Santa Maria". — Drew
Pearson.

T)rmt9ê o trata.¦ lha.or.ui_! _«
V-rminoses c rle
exlr.ir. do nono
•olo imcns. riqu.M

IVqiifau pwlB p\éwtt.'w
tm\m.lt ffflh purjtliM jumI»
lLIHIMTQD050SVMti

Caí" lubí dr OPIUIU--
|trm..l'mdj vrrmlfii.J,

líoprimito l.rtifiwíift
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Alugam-se optimos escri-

ptorios no Edifício á rua 13
de Maio 33 35 e Senador
Dantas, 86 e 88. Água gelv
da. Aberto toda a noite. Q"R*
tro elevadore
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DA NOITE
NUMERO AVULSO 100 RS»

39 mil contos de títulos
da dívida de S. Paulo,

vão ser pagas!
8. PAULO, 19 (Do cortes,

pondente do DIARIO DA NOI.
TE) — O interventor Armando
Salles de Oliveira vae iniciar o
nagam-nto de 39 mil contos de
;itulos da divida publica do
Estado, os quaes ha dois annos
não eram liquidados.

Esse pagamento será inicia;
egunda.feira próxima.

RIO DE JANEIRO -* QUINTA-FEIRA, 19 DE OUTUBRO DE 1933

I I

ANNO V — NUMERO í

A guerra, com to dos os horrores, é a a meaça
que paira, no momento, sobre o mundo!

Profusamente espalhado em Genebra um boletim com o titulo "Levanta-te, Allemanha !" — Desmente-se queo "chanceller" britannico h.uvesse pedido demissão

Decretos assrçnafe
O rhefp do Governo Provisori

iissignou, hoje, os seguintes decro
tos:

A',7 Pasta da Fazenda — Auto.
rizando< o «Ministério da Fazendo
;i adquirir á Prefeitura as áreas
ile terrenos situados na esplana.
da do Castello e necessárias á
construcção dos edifícios desti.
nados ns sedes dos Ministérios
do Trabalho e da Educação c
Saude Publica. Pnra esse fim
fica aberto ao mesmo Minisleri'
o credito especial dc O.GSOlSOOP
sendo que, esta despeza será li
quidivln por meio dc encontro de
contas, entre o Ministério da Fa
^ncla e a Prefeitura.

Autorizando o Instituto dc Pro• iilencia dos Funccionarios Pu.'•licos da União a operar em emM-eslimos garantidos por hypo.'ucas, com os seus contribuintes.
Promovendo na Contadoria'"entrai da Renublica a sub.con'ador o guarda.livros Gastão dc

f.ima Chaves e a guarda.livros o
uxiliar technico Arthur Guedes'•'.lho, ambos por merecimento, e

i auxiliar technico, por antigui.''ade, o praticante Hugo Victor'•i.imnaio Ferraz.
Nomeando Maria Adelaide For.

Mina para o logar de praticante da
Coiitadoria Central da Republica o
Bvilaslo Pereira Bastos para o lo-
sar de corredor de navios no Dia-
Iricto Federal.

Exonerando, a pedido. Cario?
Frederico de Noronha, do logar de'iffpachante -ad-ranelro nesta ca-
rital.
NA PASTA DO TRABALHO

Autorizando o Ministério a cons-
niir por intermédio do Instituto

rio Previdência dos F. Públicos da
União, casas para operários e em.
[¦regados syudicalizados noi termos
le propriedade da União e situa-'os no logar denominado De.mf.lca,•ii São Christovão.
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II tragédia da teia I ind
Annette Tapier está sendo ouvida pela policia, na Ca

Saude S. Sebastião
Pouco depois das 14 horas, detj com todas as formalidades, ,xaram a delegacia do o." districto. vras emocionadas da «ua n.

policial, o delegado dr. Jayme \ Lacônico e conciso o seu
Praça e o escrivão Arnaud Pcrci.! "n""to que revelava naguel.a
ra da Fonseca que se dirigiram *:_eff-nte «;nfermn «la Casa di
á Casa de Saude Sito Sebastião. I z.*0,. Scbj*s*i-o uma muiiier
Essa diligêncialêm~põrltmoiwTr,Ítí^'^ i**tell.8e,icia superj
„ An*»P„t„T,n,>n *„„„!,» ¦,„ _I l.° «ovada c singular

foi
A's 1C horas eslava termii'seu depoimento. Uiase ella.

1 que não pretendeu, ao contíjI «ue sc propalou, atirar ao cd

ve annos. 15s;ava «lispo.ía a,se, tanto que, npezar <10 trás
loioso, ainda náo arrependeu'

Uma visão da Allemanha moderna: setenta mil "capacete- de aço"approvaçao á orientação que impri me ao governo do paiz — No plano
realizam nm^meeting cm Hanno ver, para testemunhar a flillcr
inferior, vê-se o "Kronprinz", quando a caminho da tribuna de
honra

'oi extincío o cargo de'"rector do Montepio
Municipal

ia substituição por um con-
selho composto de onze
membros contribuintes

Foi assignado, hoje, pelo inter
nior federal, um derreto que mo

if.cn n direcçâo do Montepio Mu-1
ilclpal. Por este decreto ficou cx-'""to o cargo de director (laquol. i

i instituição, cargo esse que, como''
sabido, vinha sendo desempenha-,

» prlo director geral da Fazenda,
lassando, agora, a sua administra-!
ão a ser exercida por nm conselho

flirector cujos membros, não re-
inunerados, em numero de «>nze,
serão escolhidos pelo interventor
dentre os contribuintes das diffe*
rentes repartições da Prefeitura. I

4 policia quer saber se
os objectos foram em-

penhados
O 3" delegado auxiliar, dr. De.'mocrlto de Almeida determinou

providencias no sentido de so ve-1 'ficar se a partir de 6 do cirreu-lte mez, (oram levados a penoor, 1
Çigarreira de ouro com brilhantes,1 relógio de ouro maça "Minerva",

• 1 apparelho de radio "Ego.i"
'•om 7 válvulas, objectos estes fur-'=«do5,

Viuva almirante Silva
Lima seguiu para Reci-
fe, m "Graf Zeppelin"

A bardo do "Zeppelin» seguiu,
;;"i'cm, em, viagem dn recreio até'¦rmmhneo, „ srn, Julictn Snhoiai.nna, v!uvn da Almirante Süvn
;'T; e ,Wr7p rín dr- toMa Uma."• ¦ ;- dirriln da %° Vnrn Civel.'< '""¦'/)•" tl-ma. rm""iflnnin nnnns do id„rh
tnv*p'hn.r nn rnntrnrli''',"""""¦ 

_ r}" emilia. nuiz sentir'¦ •".J.""-«n ,(,, vmn »j„fl„m ni;ri.,„/»-> caVnrfp cin «Crafr Zr.fmelln*
.:'"< vnhMn* rneehülas, „, „,„,

Z7?*""x- 
s'"'" M ''" W realizou-m passeio magnífico.

LONDUES, 19 (II.) - O "Daily
Mail" publica unia entrevista com
o sr. Ilitlcr, cm que o chanceller
do Ilnlch começa manifestando os
seus bons sentimentos cm relação
á Grã-Bretanha."E* urna grande Infelicidade —
ncccntiTa o sr. Ilitlcr — que as duas
grande nações germânicas, que du-
rante séculos tinham vivido em
paz hajam sido lançadas ú guerra
Desejo ardentemente que os nossos
dois povos irmãos voltem á sua ve-
lha trndicção dc amizade. Nin-
guem aqui deseja a guerra. Quasi
todos os chefes nazistas são anti*
gos combatentes c nenhum delles
quer tornar a ver os horrores vivi-
dos (luariii>tc quatro annos. Se ensí-
liamos a juventude a combater ó
contra os promotores de perturba- ,
ções inernas e, sobretudo, contra o I
conimunisino. Os hymnos da revolu
ção nacional-socialista não são di-
rígidos contra as demais nações c
sõ cxalçam a nobreza do trabalho
pelo püo quotidiano c pela honra
nacional. O nosso movimento ten-
do a insuflar na juventude os cn-
siiiamciitos dc respeito á pátria e
honra. Podeis acreditar que man-
damos massacrar essa juventude
nos campos dc batalha?""Não vejo — accrcsccntou o "Fu-
chrcr" — em que esse culto da hon-
ra nacional possa inquietar o cs-
trangeiro. Não queremos entre-
ter hostilidades contra a França.
A altitude da Allemanha para com
a França sempre dependeu da attl-
tudo da França para com a Alie-

i manha".
! 0 enviado especial do orgào Ion-

Iriiio pergunta, então: "E os ar-
j manicnlos clandestinos?"
i O sr. Ilitlcr responde: "E* uma

infantilidade o quo a respeito se
propala. Se na Suécia c na Hollan-
da cxliüwem "stoclcs" do muni-
ções, todos o saberiam. Como, por
outro lado, poderiam taes muni*
ções passar á Allemanha, cm caso
do guerra? Essas historias só vi-
sam diffaiiiar um paiz que não faz
senão reclamar os seus direitos
num mundo transformado numa
verdadeira usina dc guerra. Des-
minto todas as aüegaçõcs sobre ca-
nhões_ possuídos pela Allemanha,
que não dispõe senão do uma quan-lidade ridícula de pequenos ca*
nhões dc campanha",

0 jornalista Interrompe, nova-
mente, o "Fuchrer", 

perguntando-lhe:"Acha 
quo a Europa possa per-manecer cm paz emquanto a Alie-

manha pensar cm rchaver o "cor-
rcdor-polonez?"

O chanceller responde: "O Tra-
tado de Versalhes autorisa-nos a
pedir a sua revisão. Ninguém naAllemanha pensa cm «fazer a gucr-ra á Polônia ,por causa do "corre-
dor". Todos confiamos em que osdois paizes poderão discutir jun-cios e desapaixonadamente a quês-tão e encontrar uma solução aceci-taycl para ns duas partes"."VJ verdade que o governo alie*"nio tenciona retomar as suas an-tigas colônias?" — pergunta o cn-viado rio "Daily Mail"."A Allemanha — responde o sr.Hitlcr — é um paiz excessivamente
povoado. Nunca faremos guerrapara obter colônias, mas julgamosser tao capazes como qualquer ou-

I tra nação de explorar c dcsenvol-
| ver uni território colonial. E* uma
I 

matéria para negociações."
. I _A propósito da Sociedade das Na-«min tvtim i çoes o sr. Ilitlcr ilcclarou:nnesar /los ¦¦ ¦ -

de pessoa*

que não fôr reconhecida a igual-
dade absoluta dos seus direitos cm
relação aos das demais nações. Paiz
de C5 milhões dc habitantes, a Al-
lcmanha não poderia ser eonstan-
temente deshoiirada e humilhada.
O que já assignámos será por nós

executado na medida cm que o po-
dermos executar. O que assignar
daqui por dcante será por mim
cumprida c, jamais, assignarci o
não puder cumprir".

O chanceller do Reich terminou
reconhecendo quo o próximo inver*

no seria rude para a Allemanha e
nffirmando que as eleições de 12
novembro demonstrariam quo todo
o povo allcmão estava alraz do
"Fuchrer" para 

"tomar um cami-
nho que o mundo até agora jamais
vira".

Os pugilistas uruguayos visitam o "Diário da Noite"
mÊm liPlft =Mila \*W^**\mérM^m^^^ÊÊÊmím úwMMÈÊÈmím

Vicente Pricoli c Ilortcnc io Gularto. acompanhados do seu "

a desventurada Annette Tapier
que, como não pódc estar esqne.
cido pelos leitores, ha dias, foi a
principal protagonista da trage.
dia que se desenrolou, pela manhã
na Avendia Rio Branco.

Annette Tapier, amante do com. ,, ,,„.,- ;- -;., •-.*-¦

plante 
Pedro Magalhães Cor., U í^uS^dS\rea, um dos sócios da "Tabacaria; mente de carne e alma duraLondres ', tendo sc mel ind rado

tentou reatar a ligação. () commer
ciante, ex.presidente da Associa.
ção dos Empregados do Commer.
cio, insistiu em não mais accei.
tar o seu amor, tendojhc promet.
tido continuar a dar.lhe a mesa
da de 2:0008000.

Annette, por sua vez, insistia
com Pedro itlagathãcs Corrêa ft
por fim, vendo.se mesmo abando,
nada, recorre a uma pistola. Foi
á "Tabacaria Londres" pela ma.
nhã, ás 9 horas e ali voltou duas
horas depois poro alvejar o aman.
te e, em seguida, tentar contra avida.

íntrenada, no primeiro dia, emestado gravíssimo, nn HospUnl t'e
Prompto Soccorro, foi, depois,
transferida para a Casa de Saude
São Sebastião, onde ainda se en.
contra, já fora dc perigo.

Hoje, á hora em que escrevia.
mos esfas linhas. Annette Tapier
prestava declarações ao delegado
Jayme Praça. Em 3.' edição da.
remos pormenores.

O DEPOITÍENTO
Atraiçoando leve inquietude nervosa

que lhe não roubava entretanto a
linha e apuro aristocráticos natu-
raes, Annete Tar>*er princ!*iiou a fa-
lar ao dclerrado Javme Praça, em-
quanto o escrivão Arnaud rejristrou

pirito,

dente sobranceria mornl, se»apreciar o drama emocional ff.írura max.ma.
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Chegados hontem, a bordo do"Oceania", estiveram hoje em
nossa redacçâo, os famosos pugi.listas uruguayos que vieram ao
Rio contractados pela Enipreza
Pugilistica Brasileira.

Vicente Pricoli e Hortencio Gu_
larte, acompanhados do seu "ma
nager" Julian Bertola, não se fur.
taram ao ensejo de trazer o seu
abraço aos que trabalham em nos.
sa secção sportiva.

Pricoli, como se sabe. enfren.
laia Isidro Sá, num choque sen.
sacional. E' mn boxeur perigoso",
pois conhece a fundo os segredos

Desespero de viver
Tentou suicidar-se, pela ma-

•ihã, ingerindo certa porção de
creollna, por estar desgostosa de
viver, Albertina Mendes, branc.«.
solteira, brasileira, com 18 annoa
de edade, operaria do Moinho In-
lílez e residente á rua Carlos Xa-
vier, n. 103, em Engenho de Den-
tro.

Soccorrída a tempo, pela Assis-
tencia do Meyer, a treloucnda ra-
pariga ficou fora de perigo.

Colhido por um auto-
movei quando saia de

casa
Ao sair da sua casa, <'i rua ""rei

Caneca, n. C8, foi apanhado porum automóvel soffrendo, em con-
seqüência, contusões e escoriações
generalizadas, Marcellino da Silva
Cardoso, branco, solteiro, brasi-
leiro, com 31 annos de edade.

Vae passar oito annos no

da "nobre arte". Não ha muito
tempo, Pricoli empatou, cm São
Paulo, com Jack Tigre, cumprin.
do uma performance notável.

Hortencio Gularte vem ao Rio
pela primeira vez e, portanto, es.
pera impressionar bem em sua
estréa.

Ambos encontram.se bem dis
postos e affirmam ter feito umaviagem muito agradável, durante
a .yual "ão se descuidaram dos

Promoções nas officinas
do Departamento dos
Corre:os e Teíenranhos

O director geral rio Derjarta-mento dos Correios e Telegraphos,
em cumprimento ás instrucçôes doministro da Viação baix.i-i-s cnm a
portaria de 24 de abril, indicou

"A Sociedade das Nações não te* i ,,.,,. , c ,ra futuro se continuar a represen- ' m 
CA»who, ri°s Santos

"••"sintmvsses<I,u,,i^ "os Santos
no listados cm opposição aos inter-esses de outros Estados
tretanto, Seja, en-

Como fôr, a Allemanha'»<<' mais participara de nenhu-ma convenção internacional cm

cárcere
dos Santos ou Cláudio

 vulgo "Cabel.
Io da Favclln", foi, hoje, conde,
ninado pelo juiz da 4' Vara Cri
minala 8 annos de prisão, porqueao ser preso por uni investigador.- . ', * *-¦-•¦¦•.mww. , | »iuu UiViVCropi líII¦*¦^l^'-'no/^r^-• n '»n

ferido °' PPM0 depüis ,lei r1™^ '• Commissão de Promo
Voes do Ministério da Viação.

managei" Julian Bertola,
treinos, afim de conservarem a
melhor fôrma.

Synthetizando o pensamento
dos seus pupilos, Julian Bertola
declarou, ao despedir.se:

— "Vencidos ó vencedores, de.
jaran bien ei alto Io prestijio dei
boxeo uruguayo profesional."

Os estudantes brasileiros
em Portugal

A EMBAIXADA UNIVERSITÁRIA
RECEBIDA FESTIVAMENTE EM

LISBOA
LISBOA, 19 (Havas) — O paque.te "Siqueira Campos" em que via.

ja a embaixada acadêmica brasilei
ra, chegou, hoje de manhã.

Chovia torrenciaimente. Os es.
ludantes foram saudados a bordo
pelo secretario da embaixada bra.

para promoção os seguintes 
"can- 

í Ü1, ra 5r- ^anklin de Almeida e
didafos: --umies can dcIegações de ,odas __ _scola_ gu_

Na officina mechanica* — Para' «°err'.ores de Lisboa,
i opr>rnrio flc *• rinssp ." 2, . .. i Logo que desembarcaram os vi.' Jos dos Snnfos Terroso- nara oné- súm[es seguiram direclamente pa.rario dn 2» classe o (i|.".'m',í„ ! ri.,.a embaixada onde foram rece.

Lemos de Araújo: para onera rin de 
' düS pel° sr* Guerra Duval

3.a classe o de 4" Luiz Manoel Va-lente: para operário de 4* o apren-diz de 1» Carlos de Azevedo San-to*: para aprendiz de 1* 0 de 2"T~'dro MnscarcnhPS ,íns Santos«*>nva; nara anrenrüz de 2* o do Sa.Tose Ovama de Mello; nara aoren-diz de 3- o de 4' Antônio Dias Pin-to; Na secWío de tvpo-íranhia —
para naijtndor de 1* o dn 2a Domin
gos Coelho Vaz da Costa: parapautador dn 2' 0 profissional Al-varo Meirelles CocMio: para ma--
geadnr o aprendiz de imnrossor dnenv-Joppes d 1' Octavlano Arneri-co Alves; pr,ra aprendiz de t* o de<=! Lenidio Lino -le Andrade; p'.ramargeador e diarista Alberto Vi-cer"o rlp Abreu.

.Nn «ecção r'n marcenaria e car.riin'arjn: _. pnrfl ronrr;n,íro fie4 o anrenrl;z de 1» A'''-*?nn (:i-roria F-iv-t e n-ra anrf.n.)iz {]c j» 0dc *>¦ .Tnr-n Freire do Nnsc'nr«»o
ma?T abnr,n ° ',ra7r> ^e deznt») dias. a contar i.».-tn d-ta. afimde nue os infer-ssndos apresentemas suas reclamações, em momo-naes, pnr intermédio da ch-fia a(1110 estiverem sii*./.r'iino,i

sr. uuerra Duval «pie
se mostrou encantado com a ale.
gria e o enthusiasmo dos esludan.
tes.

Os acadêmicos fizeram na em.
baixada uma ligeira refeição finda
a qual voltaram para bordo do"Siqueira Campos" onde pouco de.
pois chegavam para os cumpri,
montar centenas dc estudantes portuguezes e muilas personalidadesde destaque entre as quaes o coronel Christovão Aires, o escriptor
Ferreira de Castro, muitos jornalistas c os representantes em Lisboa
de vários jornaes brasileiros.

Alguns estudantes brasileiros, deaccordo com a embaixada Guorra Duval, farão no sabbado, naembaixada, uma sessão de musica
e poesia brasileiras.

O programma das festas em honra dos visitantes deve ficar ullimado talvez ainda hoje.

Boletim do temro
Tempo: Bom, com nebulosidade
rompcralura: A' noite, menosirosca, nm elevação (|,« .)=-.¦,

Jenlos. Do Noi.lB & Usiraiadas frescas.
Máxima: ?7.'<-.'
Minima: 15,;,.,' ¦«¦

Sob a gentileza do con-
vite numa emboscada

covarde
A queixa formulada por uma
dansarina do cabaret Florida

á polcía do 5.° districto
As autoridades do 5o districto

receberam, á tarde, uma queixa
formulada por joven c bella mulher
e que revela a covardia de um a*'u-
po de indivíduos que a atfahiu a
uma cilada em deserta e distante
praia.

Dansarina do "cabaret" Florida,
onde vae todas as noites no exer.
cicio de sua profissão. Maria Bole-
lho, a victima, recebeu, hontem*
de um freqüentador, José Leva-
than, convite para um passeio de
automóvel. Aecedeu. e em breve-
na madrup-ada levemente calida. c
auto voava pelas praias da cidade.
Mas. e amif-o escondia na qe-itile-
za uma emboscada de baixeza e
perversidade brutal. Fez o auto ru-
mar para ama praia mais distante
o desconhecida e, lá, na solidão da |noite e do local, snbmetteu a com-
panheira descuidada aos seus e aos
caprichos de mais quatro amigos
que. combinados, já os esperavam.

Não poude a jovem resistir ao
assalto do bando á sua dignidndc
e pudor. Apesar da reluetoncia cm
que cstjotou as for-as, debatendo-
se e irritando, ferindo-se e estraça-
lhando as vestes, em arrancos do
revolta e indignação, foi subjuga.
da.

Em deplorável estado, desconfie-
cendo os comparsas do perverso
que a attrahira aquella praia tam-
bem desconhecida, regressou u
residência, á rua Senador Dantas,
29 e, a seguir, apresentou queixa

á policia do 5° districto, que abriu
inquérito a respeito.

Maria Botelho conta 24 annos,
4 branca e solteira.

0 empastellamento de
im mrm\ m MmM

O QUE INFORMOU AO "niAUIO
DA NOITE" O CH^FK T)E 1'OLl-

CIA FLUMTNENSí!
O sr. Cardoso de Gusmün Ju-

nior, Io delegado auxiliar flumi-
nense, seguiu hoje, pela manhã,  ¦¦„  .... ..
para Macahé, acompanhado de uma' trcsloucado. Foram vãos,

Annette Tapier. j
gesto, cujos molivos occultal
allnfração de razões intimas,
fazcuuo o que se propalou, i
amante lhe propusera o romj
c sim ella, que su decidira \sar aquelle romance «Ie quiilustres cm viriud m_t surg-ii!
ambos, a esposa ii,.«".«i medli
capital. ,

Lnj resumo, devido a ahgi
tempo essas as declarações I
ta-onisía principal da recend
moroca scena dc sangria da \ria Londres, reservando-nosj
amanhã, um registo mais dej
torno desse seu desdobramei------ i

Foram recebidos !
cSiefe do governa

O chefe do Governo PrJ
recebeu, hoje, ás 10 e meia
em audiência especial, os
listas cariocas que o acon
ram em sua excursão ao noi
condo com elles, jmpress
viagem. -.

Crime de apropriaçs
deb*"ta e denunoi

Orlandino Porto da Cruz,|
nunciada na 1* Vara crimi!
que em 1 de julho deste arig
empregado do Lloyd Brasílelii
priou.se de 7:407$100 que
para pagamentos.

Abatido por eme!
rasthenia

Um negociante suicidi
aos primeiros minutei

tarde, ingerindo iy
Aos primeiros minutos a,

de hoje, em uni aulomoveÜ
vam pela rua Piraliny, na
os médicos drs, Tavora Fi
Assistência Publica c Claua)
quita Azevedo, que è meè
familia residente na casa t,
allndída rua, quando, dalÚ
chamados, por pessoa da c\
se encontrava á janclla}.
Cláudio Mesquita Azevedo)
deu promptamente ao chai\
cm chegando ao interior i'
soube que se tratava de «'
de grande urgência.

O chefe da familia acat
tentar contra a vida, in
orande quantidade de lysc\
xiliado pelo seu collega d(
tencia, o dr. Cláudio fez o
possível no sentido de s<

è

turma de investigadores e força de
policia.

Essa autoridade foi apurar o ca.
ro do empastellamento do um jor-
nal daquella cidade, hontem oc-
corrido.

A's 10.30 horas, procurámos fa-
lar ao dr. Jonbert Evangelista da
«S*ilvn, chefe de policia do Estado
do Rio, que confirmou a partida do
l" delegado auxiliar e declarou,
nue recebera uma commnniração
do dr. Gunller Chaves Ribeira, de-
legado regional de Macahé, se^un.
do a mesma, numeroso grupo es-
tnva exaltado pretendendo "ninas-
tellar um jornal que atacara não
só aquelle delegado, como o pre-feito local.

Nada mais sabia, declarou porfim, o chefe de policia, acena dofacto estando aguardando commu-
nleaçgo do sr Cardoso do GusmãoJunior, 1" delegado.'Í - •= .,=

todos os esforços. A dose
neno fora violenta c, den
pouco o cavalheiro jallccii

O Suicida era o sr, João
Tavares, brasileiro, natural
tado do Rio Grande do Si
40 annos de idade, casadol
Fausllna Tavares c sócio d)
Vieira Moutinho e Cia. 13
ria), ã rua Uruguayána, 9\!

0 sr. João Gomes Tava]
deixou qualquer deciaraçm
recedora dos motivos dc s
to trooico, Elle, n"iniamc:
rém, andava gravemente e,
com profunda nevraslheni
tra a q'ial foram baldados,
cursos da ciência.

O rommissatio Machado
do 17" districlo, comparece
cal, tomou todos as nrovi
indicadas, fazendo r-movei
po para o necrotério do I
Medico Legal, ''¦?.
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Café
MERCADO DO KIO

, Typo 7, 81.400'jjrorcado do café disponível
e funecionou, hoje, em posl-m

Ficou isenta de impôs-
tos a Sociedade Mineira

de Protecção aos
Lázaros

Deante do parecer do Conselho
Consultivo do Districtò Federal o
Interventor Pedro Ernesto, om «la-

ustentada, cem preços inalte-
\'{ e pouco aCtivo, sendo íecha-

^jbgocios em escala moderada,'commissão de p.cças sorteada,
jota das firmas Theodor Wllle! cruto de Uü3e' resolveu tsjiHar,

Ltda., Jullão Malta & Cia. e durante um anno, a Sociedade Mi.
fercio, Bastos, Garcia &, Cia. | licira do Protecção ao» Lázaros o

manteve o typo 7, cotando a j Uufesa Contra n Lepra, do todo;'
anterior a 8$4C0 por dez k.los, i 0ÍJ impostos, taxas e émolmiienton,official om que' foram fecha.'

ocios durante o dia. num to-
3.007 saccas de café, senío:

late a_s 11 horas e 1.81)3 mais
conta 4.403 ditas, negociadas

ni

DISPONÍVEL
por dez kllcs — Typo 3

t\-po 4: 8ÇOO0; typo 5: 8SB9D;
: 8MO0; typo 8: 8S200: typo 7,
pas-iado: 12*300. Paula de 16

.0-033, $880; Importo ouro, (Mi-
j|!$000; impes:-) ouvo' <E. di

* jiJjjõíWO. O msreado a termo nfio
¦ ' nlíon0" •''/tmiovlnrni..! estatístico de hon-1 iJjsffoaccas de 60 kilos): — Entra-
MB,í~ Lec-poldiim ("Miiías); 2.649
g|§; idem, ifco), 1.713; idem,
TflaSéroy), 513; Marítima, (Minas),
(||i idem, CS. Paulo), 1.133; idem,'ai 

330; Bagulaclci* Espirito San.
ã. 007: Rjgulador Fluminense
| 200; ArmozEm do Dsparta-
| Nailcmal do Café. — total,
f; Idsm. anno pairtuK 12.132);
|o -•'•¦ i 'do msz, '223.lí!2: 'má:
;[£.* , ei- ." o d'a.l d.' Julho,
pDfl; -média, 10.702: deade o

cie julho do anuo passado,
8'H: cüf;; restítutdo no eloclc

1" dc jiiJln. 104.C01; cafe ro-
co rnsaiátlo desci: o cila 1" da

S3idltas.
das: — Eiircpa. 14.1)05 sncca3!

Lca do Nort*, (1.015; Ame.ic'
'•*!). .2.ri!): África, 2.O01; A-fn.

5: f-Tf.i-i -• totíi; 89.09S-; anno
.V*- o cita 1*' do m:z.

cí.-(l-j o dia !" de ju-
,-t - •-, 5"j,"),330:

r-1 c!'a,. 500; café ra-
¦do "*'n DÍ3?i*ta.uien.
Cr (6, 18; café ent-c-

in boniíicn:I.o ãn 10 "/', 832;
|yó.*v-do, —: existência

; idsm, anno passado
198 ditas.

ÍWEJKCADO DE SANTAS
èvczclo co rnfé cl sponlvél func-

hcnt*m. cfthn^, com o typc*

Licenças na Fazenda
Nn Fazenda fórum concedidas jls

licenças de (it) dias no escrivão de
collpeíorin dos i 'i1 i'is federiiCs cm i
Mar dc Hespanha, Estado de Mi. I
nas Geraes- Ansiou dc Almcidn i
(Iriiü c no ngetllu fiscul do imposto |
dn consumo no interior do líxlildti
de Alii(!Òiis. Anilciniini Salvador da
Vcip Pessoa.

:' idV

dóvmr.v
[cie 

*M dI

frWÓTOORÂVÜRA
C&UZEIflO
UI.CHES [H.WCO, COBPF

HfítlfÇN, rtlCWMS, í TC „
; /^.CARRETO -S
áúmiOJs-f^cn. ?-W7

MW'' mm$0? IH

Jâ; cr a-
SÜbs. Oi .1»... „-., ... i. i.31';
«ím.eirto e*t

n sú preço de 1150*30 por
nó prrmiir.ce para-

lí..
ííijfrdineirto e-trtistie» caeca- d*
Uw:*' - ~'yy P"1 21.735 nao-
SffliBWrT' i r.'.ll?„ ficando a 3xis-

ffl cm ' ,; '.634 dita?.
mW. — Arnm revertida- ao st-clt
Wltf". 5.fC0 sn:cas de café.
!^í;"iT.rVU'. ..01? VICTOtlA
f^y-.e.c,--d3 ri-.) ca;é não funcciaiou,
ÈWfflh, por f?.i:a d:: rsuniõo na-,'frl
|('fiíi'i"".".nf.'' c-tafsUc** (saccas cie
IJfflFS*" - R*itv.nra**n 4.064 sacias;
fcÁv i r,"!' ficando a esiitenda c:n

Ir. h-3*u
\lm •f.J^F- *:!-ní> DO 1UO ¦ ¦
S'tJli|'r."*do do algodão atuiu e tra-
vil». h'ôjK.: c»i posição rsíàvel, com
\MEj-scs tyn*s sustentados nas co.
'ilpri ants.ioves c sem maiores me-
gJJU nobre o disponivel, em face do
tfJM lnt£r;s":e apresentado ixilos
im adores.
í af* o> diversos typos -viríoraram
!wlu nle-; cotações por 10 kilos: —
(ü 'n,?-'- Srtldó: tM>o 8. 37S a'38Ç
êc/liSS a 'J7S, fibra média'. Sertões:
ItVli, 35S a :m n 5. 32$ a 33$; Cea-
fi»os 3! 3'ÍS a '35$, e 5, 32$ k 33$:
mm; typo 3, 32$ a 347$; e 5, 30$
W4 rtui-lstas: tyi>os 3, 33S a 3i$,
WmS a 32*000, O mercado a tsr-
|fiwò funecionou.
|-'j''Jjnov'-*nei*-,to estatístico verificado
il'jtm, foi o seguinte: entraram, 387
ffim, do Rio Grande do Norte;
SijRm 587. ficando o stcck cm ...

jfdtos.fflp . Assucar
Híí MERCADO DO RIO
wnpntramos o mercado ei i assucar
Mllvel, ainda hoje, da abertura
Híjfehamento, na mesma apathia
('jStjlas anteriores, lFto é. coliGcach)
!y,jpos,suido;?s em posição calma.
|H*Ít*3l',aç&o nos preços e c-mi ii

j9p pouco interessada na acqiu-
''"'"do produeto,' sendo a-sim, fe-

fiieBOCi.ir, 

em |X'qu..na escala,
m a.ffixadas. hoje. a** segílln-
ações, por sacci. tle GO tciio-:

||b crystal. 50? a 51S; cryr.ta!
Jllo, 44" a Ki>; mascaviu.ho no.

v"; somenos, nS-n hn: mascavo,
ni|al. O mercado a teimo não

fflalrtiovimehto estatístico de hon-
Mionstou d',> s:guinte: entraram
|!'pü sacca-* de Campos; sahivam
il,] havendo armazenadas íí),300

91
Iaalfaíega""
flíuua foi ã? mãos do dirnetor

IjKde Itnm.lsraçâo, o processo,'IHanno/dn. Companliia Nacional
iliüveKucão .Costeira,
Bffi^o liit-peotor freral de. íliuml-
ffl foi hoje, cedo, traiisirítt"do'.•'j^iesso de'tniB-é-intereosaciu a'Mi Anonynie du Oaz de Illo d

Homenageando o inter-
ventor cariooa

Desejando mnnifcslitr sun (*rnti.
dão no povo carioca, pela acolhi,
da nffccluosn dispensada no gc
neral Juslo, a Companhia Argen*
tina de Iíspcclncti'Os Typicos vae
homciiRRcnl.o na pesson do inter.
ventor cnriòcn. Assim, os repre.
sentantes dessa companhia solici.
tnrnni, hoje. nn Prefeitura, n au.
loriztiçâo ao clr. Pedrr Ernesto
para lhe dcdicr.r o cspeclflculo da
próxima segunda.feira'

O interventor carioca acccitcui
n honic-nnfícm.

Pagamentos no Thesouro
Na Primeira Pagadoria do The.

souro Nacional serão pagas ama.
nhã, 20, as seguintes folhas do (ie.
cimo sexto dia útil:

Montepio Civil da Justiça, de H
a Z e Pensões da Viação (Dcsas.
tre) de A a Z.

0 imposto de renda dos
funecionarios estaduaes

de São Paulo
VAE SER COBRADO. SEM MULTA
DE LANÇAMENTO "EX.OFFI.
CIO" OS ANNOS DE 1931 E 1932

O director geral do Thesouro
communicou no presidente da As.
sociação dos Funecionarios Publi.
cos do Estado de São Paulo, de or.
dem do ministro da Fazenda, e em
resposta ao sen lelegrainma, mie a
delegacia «eral do imposto sobre a
renda, informou haver expedido
instrucções.á sun seeção na capital
daqueile Estado, afim de que seja
cobrado com isenção da multa cie
lançamento "ex.officio" o linpos.
io dos funceiohario.s estaduaes, ro.
Mivo nos exercícios de 1931 e
1932.

exportação dos nossos

m

m

o secretario da Agricultura,
e Obras Publicas do KííííhIo
de Janeiro, foi presente, em

ô' hoje. o processo cie 'rm d
isada. The Braslllan Hlclro
c Compaiiy Lida.

director geral do Tlie*iou..'iji-cfonal, foram remettldoa o.*'-™poB de restituição dc quàii-
IMè competem aoa srs. 'Irmão

1 & ,-Merlot.tH Ltda.. Malta Ir-
Çonip, Pereira Aranjo e Cia.

brgan, Corrêa e Santos, Car.
Ilrinào o Cia., e J. Cdlnres
ía e Comp.
jpoi' communicado ao juiz pre-

do Tribunal do Jury, que
Bcíònario Augusto de Drago

Bjjtl foi transferido para a
I cia Fiscal do Thesouro Na-

no Estado de Minas Oeraea,
açcupa a» funeções de con-

¦IjAo director da Casa da Mou-
3^71 data. de hoje, foram Hiiliei-

providencias para serem po.
á Alfândega os sellos desti-
a diversos produetos estian-

||da taxa d0 $030, $040, SOCO.
$100, $120, $200, 8400, Í8D0
10.

Hsellos chegam il importância
ní poo?ooo.

\A

rtUÈií?^X:S
O OUE VAE SER VERIFICADO
NOS PORTO?* r>n« SEUS DES.

T1NOS
O ministro da Agricultura íiüli.

ci'nu i>o das Hela<*5es Exterlo^e!*
n interferência junto nos cônsules
e addidos commerciaes brasileiros-
em Buenos Aires. Montevideo, Lon.
dres, Liverpool, Southamntotv. Hn.
vre e Hamburgo, no sentido de ser
verificado o estado em que chegam
os ai*acaj;i<*i dos Eatados do Rio de
.ToTielro e Pernambuco «o seu dos.
tino, bem como a cotado por elles
plcrnçados nos respectivos merca,
dos:.

ELECTRO-BALL j
n. V. DO RIO BRANCO, r>1 |

UM EXCELLENTE
SPORT

ELECTRO-BALL
R. V. DO RIO BRANCO, 51

"Lampeão,,> o grande
mal do nordeste

SlíRA* DESTA VEZ
BAHIA, 19. tA. li.) — O ca-

pit.1o Facó, üliefo dc Policia' deste
Estado, concedeu uma entrevista
ao "Diário do Noticias", de?ta cn-
pitai, sobre o combate desencadea-
do pela policia balilana contra a
horda sinistra do bando terrível
do "Lamepão". Diz aquclln nulo*
'•idade, sobre a marcha da campa-
nbn, o seguinte: "De regresso de
Bnmflm, onde fui trnnquilliznr ns
populações locnes, tenho .a dizer
quo, ngora iriais do que nunca, es-
tou plena mente confiado no exter-
minin completo rio handitismo na
Bnliin, OtieslAn de mais algum
tempo. E-'fnmos ndnptnndo os me-
lllores nicllinilos para o tiomexi-
f.ò rins nnedacõpi*. de nccofdn eom
a ncliincfto dos bandidos. Sempre
Hilpiiei de grande proveito a eon-
fiança e o auxilio do sertanejo.
A?orn mesmo forneei a doria fa-
rendeiro armas e mtinir-õos, nli-m
de um irradilndo para dirigir o
ilestaMinento qtie se in-itallnr, Ins-
litiii tambem um serviço rcrnime-
rado de informac/Vs. EMa.". co-
Ihldns eom secrurança. nnnnclo ve-
rifienda*! a sim niwednncin. serão
cneairilnhaclns. nelo rrdio. para os
i*e«*"ií,el!\-C'a r.onfo5. ns vaniieirns,
f*ti',is informeen^o levem a pnü-
cin nn bofi e*»i'**. dí> 'Un e****o^anlvi.
fprf*» (¦••*»¦* **t»*!i"Jf|'p*>f»/'i, Todo» o*
iruinteinios po-t-vm t>n"rii\ prttlfl1*
¦siiffleier.te« n,T>i* nt^Hirrem n
nns<"i ?'»?i f>'írn'"',r|dn p bo^di
trt«i»'v*»' p sinistrh dos serlS^s :hn-
bínrns".

Não pode fazer parte do
Conselho de Justiça

Ao juiz auditor da !•" Auditoria
Militar, o ministro da Marinha
solicitou providencias no sentido
de ser dispensado do Conselho
dc Justiça, para o qual foi sor.
lendo, o primeiro tenente Amnri.
lio Alves Teixeira, vislo achar.se
o mesmo emborcado a bordo do
scout "Rio Grande do Sul", em
commissão fora desta capital.

A recomposição do
P. R. P.

ACUABDA.SE, EM S. PAULO, A
CHECADA DO SR. ALBERTO

WHATELEY
S. PAULO, 19 (Meridional) —

Aguarda.se ainda nesta capital a
chegada do sr. Alberto Whateley
e Francisco Junqueira que de.
verão intgerar a nova commissão
directora provisória do P. R. P.
cuja installação deverá constitui""
o primeiro passo para a reorga.
nização do velho partido político.

O sr- Alberto Whateley, etitre_
tanto, ainda não chegou a S. Pnu.
lo e nem sc sabe quando chega,
rá, pois que noticias aqui recebi,
das informam que o remanescen.
te da ultima eommissüo de emer.
gencia está adoentado em sun
propriedade agrícola em Mira.

A "rentrée" tumultuosa de um
, vigarista incorrigi vel

Calazans de Souza, que agora reapparece "jornalista" e
director de jornal, faz mais tres victimas, pelo seu tra-
diccional processo de burla — 0 promptuario sujo do
audacioso chantagista na Policia do Districtò Federal e a

displicência das autoridades
Continua crescendo o numero do

victimas dn indivMuo José Gttluztins
de Souza, que. lia (Jols annos eslava
fora da íristò evidencia que cerca
os profissionaes elo crime, embora
;'<>n!intias.s(- agindo conl.ru a bolsa
illieln. Calazans de Souza.ú o

cem a.
¦* «*^*^ ^^•^¦^¦^^¦^•^¦¦^¦¦^¦^-^ *¦ r ^-a

Vãs
Tmuw) d* l/ú/a>
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Isenção de direitos

.=u-s*á*tM:

O ministro da Fazenda, attendendo
ao que pediu o dr. Balbino Ma<*ca*
renhns, concedeu isençg,0 de direi-
tos de Importação e taxas, para ac-
cefiscrlos de aperfeiçoamento da ins«
tallação de um seu apparelho. de
ralos "X" montado no Hospital út
Beneficência Portugtiezia, em P:lo-
tas, Estado d0 Rio Grande do Sul.

Habilitem-se na forma
da Sei

.Vo requorimento em ciue d. Zil-
da Lopes de Oliveira e outr.v pe-
dem pagamento de peiiffi.0 deixada
de receber por sua falleclda mãe, o
ministro da Fazenda indeferiu o
pedido, mandando quo so habilitem
na fôrma da lei.

¦MfVM BDl

rft..j&cJkano./M

A organização do qua-
dro do funccionalismo
legislativo, na Consti-

tuinte
O minislro da Justiça as$«i-
guia que não será admittido
nenhum elemento estranho

O ministro da .Justiça esteve
hontem no Palácio Tiradentes.
tratando, enlre outras cousas. do
reajustamento do quadro do furte,
cionalismo legislativo para a As.
sembléa Constituinte. Ao que |
parece, será determinada a fusão j
dos funecionarios do Senado e I
da (lamara, no mesmo quadro, j
para effeito da efficiencia do ser.
viço. O ministro da Justiça, ao
deixar hoje o seu gabinete, atten.
dendo a uma solicitação, declarou
que não seria admittido, na se.
cr.titaria do Congresso, nenhum
elemento estranho ao corpo do
funccionalismo legislativo.
A MUDANÇA DO TRIBUNAL P.E.
GIONAL PAI1A UMA DEPIiNDEN.

CIA DO "JORNAL DO
COMMERCIO"

O ministro da Justiça teve oc.
«osiãq dc alludir ainda á possi.
bilidade da mudança do Tribunal
Regional para uma dan dependeu.
cias do edificio do "Jornal do
Cofnmerclo'\ frluando que já ha.
via determinado o exame do Io.
cal a ver se se adaptaria aquelle
fim.

r0 commercio exportador
de frutas

VAIS SER REVOGADA A DECISÃO
DO REINICIO DA COBRANÇA DA

TAXA DE EXPEDIENTE E O
ADDICIONAL DE 10 o/„ SOBRE
CADA CACHO DE BANANA

DESPACHADO
O ministro da Agricultura boIIcJ.

toa ao interventor federal dc S»"o
Pai-lo fosse revoçada a decisão rela-
tlva ao reinicio da cobranr* da taxa
de expediente e mais o adicional
de 10o/, sobre cada cacho de banana
despachado, de vez que a situação
precária que atravessa o nosso com-
mercio exportador de fruetas não
snpportn. esse unes, ameaçando mes-
mo, o fn>,c.-*«so desse promissor com-
mercio, ainda em estado nascente.

iíí;.y:-:í:>í:'iíyy¥?
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C'.»laíat»B de Souzai o vigarsita que
opera pelo processo de empregos

afiançados

mesmo que fundou nesta capital
o "Rureau Internacional do Im-
prensa" com inslallações c reser-
vás orçadas em çineoenln mil con-
tos, segundo os cálculos feitos pelo
e.»pei'tnlliiio, ao qual a policia pc-
dlu contas logo em scfyuidà aos
primeiros mil réis por elle escanio-
tcados fls pessoas do boa fé. Não
é outro senão o mesmiâsimo typo
de tnáos inslinctos que extorquiu
seis contos a uma pobre viuva e
lhe raptou unia sobrinha, compro-
ineMenilo-lhc a honra e furtando-

flcftiítc O s:\ Oswaldo Oamura,
residele á rua ['rosidento Wilson,
n. 87, Novu Iguassu', afiançou um
seu filho de nome Oswaldo, com a
quantia de D00§000, e teve a mesma
sorlo da senhorita Helena. E,
finalmente, a senhorita lracenm
Cezar foi lesada em -lOOipOfin, mu
mesmas condições.

0 PnOMPTUAHIO DO KSPEK-
TALÍIÁO

Calazans de Souza foi delido pe-
ia policia, por oceasião da-* sua.*
torpezas anteriores, e. .segundo no-
lidou u imprensa matutina, está
foragido, mas não serú diffidl dei-
lar-lhe a mão, so as aul. .cidades
quizeniin investigar junto aos seus
cúmplices. E' iinpussivü quej se
deixe, ainda uma vez, na inipunida-
do esse liohemio da escnq leria,
que se uxli.bo cada vez niíi- escan-
daliisatneiil.e o tosolveu on<.H-alliat*
u classe laboriosa de profissionaes
da imprensa, n-ando enlre os lilú-
los que t>s laurofcs não oodéril ler
os do punudi-.la o director .íí pc*
tíodlco.

T\H P1RPQ Tratamento da pel-uk. rmw l6( couro cabol'lu_
do, cirurgia esthe-

tica, rugas, seios, cicatrizes defel-
tnosas. — Praça Floriano, 55, 6".
— T. 2-0425.

'Nãodeií**?

o que hoje
podes fazer

amanha

Movimentam-sç
dentistas

cs

3 JMk

11
"Adiar", deixar para
amanhã, quando se (rata v m
de um negocio, é, ás vezes, ffl
prejudicial; mas quando se
(rata da saude, é sempre um
grave perigo que pôde (ornar-se ,irremediável. A limpeza, a desin- %
íecção do apparelho urinario é uma

destas necessidades inadiáveis. .,
HELMITOL, dando-nos a garantiada saude actual é, ainda mais, a

segurança de uma velhice sadia,
livre dos horríveis incommodos

da bexiga e dos rins, que (or-
nam martyrizantes os uíti-

mos quartéis da vida.
lí8 A Y ^müãl WnTmmmTmmWml&à^mlmmT^

Hpifere** miijioiar
DUM TP.tjEGRAMMA DOl^ntr

CHEFE DO GOVERNO
PROVISÓRIO

An chefe do Governo Provisório
fei dirigido o seguinte telegrarnma:"Os dentistas portadores dc tit"..
los exncclidos na vigência, dn De-

,, , „ ,. „, „„n, | creto 8659. Abril de 1311 iUíí Rlva-
lhe as roupas de uso diário, paru | davJflí anlmados vf]aR resoluções do'
vender e esbanjar un* seguida
produclo de mais essa baixeza.

Reincidente embora, Calazans de
Souza não recebeu o correctivo ne-
cessario o íí altura das saus faça-
nhas, tanto nuo elle íin agora sua
"retitrée", 

pparecendo-' como "jor-
nalista", "dirert.or^de jornal. ..Sa-
be-se que o quotidiano 

"Critica"
suspendeu sua circulação em ou-
tuhro de 19.30 e que ainda não pre-
screveu o direito de propriedade
do titulo do periódico e do acervo
da empresa* Pois o escamoioador
fez imprimir um pasquim, dosli-
nado A praliea de achacaiiienlos
pelo processo da Imprensa de in-
limidação, e sem a mehop cerlmo-
nia furtou o titulo da "Critica",

i 'Nas vésperas de circular essa"Critica" sórdida, e falsificada, o
espertalhão fez publicar annuncio.i
offcrccendo empregos de "caixa"
na sua empreza jornalística, exigiu-
do, porém, fiança cm dinheiro..

MAIS VICTIMAS DO AUDAZ
VIGAlUS TA

Calazans dc Souza tem um car-
(fio dc visita espalhafatoso. Além
do nome, apresenta esse suas qua-
lidades: — director de "Critica" e
membro da "Academia Livre de
Letras".-. Foi eom essa inipoHaii*
cia que elle pediu e obteve a fian-
ça, sem a qual não poderiam lo-
mar posso os auxiliares da "geron-
ria" da empreza.' A senhorita He-
lena de Azevedo, residente á rua
liarão de Mesquita, n. 21M — A, en-
Ifegou ao malandro l:000$t).(K) de
fiança e ficou sem o seu dinheiro
c sem o emprego, que não era se.
não uni golpe de vel ha caria do Ira.

promissor governo de V. Exin. n
rrsp-ito direitos pdoiiíridos pedem
veniii para solicitar orovidencias
afim de assegurar o exercido dn rc-
"isto de titulos nn Departamento
Nacional do Bn«ine. rn) - Seba--
tino Fernandes Llin.-> presidente da
Commir/ão''.

Duas absolvições na Vara
Criminal de Nictheroy
O juiz da Vara Criminal de Ni.

ctheroy, por despacho de hoje,
absolveu Carlos Braga p Manoel
Alves do Pinho, que em janeiro
do anno passado, praticaram um
crime de estcllionato contra d. Al.
ta Alberto,

Pelo mesmo magistrado foi jui.
gada improcedente a queixa.cri.
me dada por Albertina Santos
contra Manoel Hygino de Maga.
lhães Couto, visto como não fi.
cou provado o "animus inju.
riandi".

Pedia para interpor re-
curso, sem o deposito da

multa
O ministro da Fazenda Indefe-

riu, á. falta de amparo legal, o re-
querimento em quo Pedro Dihl .lu-
nior. comnierciante estabelecido em
Ponta Grossa, no Estado do Para-
ná, pede permissão para interpor!
recurso, Independentemente do cie-'
poálto prévio da multa de 5:00o--
que lhe fora Imposta pela collecto.
ria federal da referida loca'i(lade.

S, PAULO, 19 (Meridional) —
Devia ser Julgado hontem no Juizo
da 21 Vara Criminal, o pedido d.?
prisão preventiva contra o dr. Ma- ,
rio Amaral, acurado cio seqüestro de '
sua própria mã:, d. Joslna do Ama- ¦
ral. !

Os autos do processo conforme :
divulgámos, estavam em mão, do |
juiz Paulo Passalacqua. j

Fomos Informados de que aqueL |16 magistrado, em face da denunciai
do' 1" Promotor Publico, e conside- •
rando os acontecimentos dc segunda-
feira no Sanatório cl? Sta. Calha..'
rina, que vieram modificar complc- '
lamento o andamento do processo. I
resolveram adiar por mais uns dias jo julgamento do pedido dc prisão |
preventiva, afim de ter tempo de
examinar, com mais vagar, o intrln-
cado processo.

Possivelmente, hoje, seifi decre_
prisão preventiva contra

¦Os dra. João Arruda e Clryllo Ja.¦lior, advogados ci0 accüaado, 
"tlveran"

oceasião de verberar a letlrada dd. Josina do Sanatório, a qual, co-
mo é sabido, foi leito á revelia da.
autoridades policiaes e judiciarias,

No Palácio da Justiça tiveram op-
pertunidad: de encontrai' o dr
Walfrido Guimarães, advogado ti
Mario Prado.do Amaral intcrpells,1.
sobre O' processo per crime de cs-
lumnia ciue ,lhe vae mover 0 '-:
Diogencs Ribeiro dc Lima.

O dr. Walfrido limitou-:o a -.-.„
ponder que a sua calumnia sc resu.
mia cm declarar que o primeiro.pre.
moter publico interino, dr. Alvc
Motta, proçamou cm denuncia c-
cripta ao Juiz cia 2" Vara Crimi-
nal.

— A ser eu processado, na mesma
culpa incide o dr. Alves Motta.,, -
disse o dr. Walfrido,'

Fomos informados de que vae scrtada a prisão preventiva contra o |
dr.'Mario Amaral, de conformidade j pe'dfá"ã a*abVrtW"'dè"um
com a denuncia do primeiro promo- g0brB cs acontecimentos de segunda,
tor: Depois do segundo rapto de | fe)ra „0 sanatório de Santa Catha-
d. Josina o caso se alterou, e a re",- '
poiisabilidadc do sr. Mari0 Amaral
assumiu maiores proporções.

Skating- Shoot - Bali
21-RUAMARANGUAPE-21

áiisacloniies torneios entre lin !;oíh patinadoras nacionaes c es-
tran seiras

TIRO AO ALVO, JAZZ-BAXD, RAR, etc.
ESTRADA FRANCA

Todos os (linfi, das 17 horas cm demite

Mei - C!É Brasileiro
Programraa ofíi':ial tk 78,". reunião, em ,

21 de Outuí)rq^eí933
R:00ü?tmçiAta 1*1.40 — 1

VICENTINA
— Prêmios:

Astoria .
Marcllegi
Badana .

i Zahiorim
•' Plcunian,

carreira -
_ 1.600
4:000$ o

e:;-Iteveillon

- Prêmio
metros!

8011*5.000,1

Klí.OS 
:

. .. 52j
r.-i

.' .. 52 i
. .. L"l'

si:

tros •— prêmios:
coòsôttoX' 

';.¦:

A's 15.10 — 2" carreira — Pre-;
mio S. S1DPH' — 1.500 metros|
— Prêmios: 3:500? o 7004000. i

KILOS

I Gifçolette ..
2. Lampreia ..

•3--'-Bolívar- ..,
.Í.Plast.ra ,.;. ,

5- Dão Pedrito
B G.èinópo.tyr' .

Lena .. ..
Ibar .. ...

Ma 16.4 r, — 5"
. mio YG.En^'15

ULOri

F.0

Summarios de culpa
XAS VARAS CRIMINAES SEltAO
SUMMARIADOS AMANHA. O.S SE.

GUINTES RE'OS:
PRIMEIRA

Eby Ponles, João Lino da Silva.
Álvaro Itocha Oliveira. Abilio Fa.
biò Cicjucira. V,' /SEGUNDA

Josc Ciiruso, José Anlonio de
Oliveira, José Moraes.

TERCEIRA
José dos Santos, Benedlcto Fer.

nandes Bonito.
QUARTA

Oswaldo Neves Raslos, Manoel
Domingos Rodrigues, Manoel Jon. I Amaral,
cjuini.

QUINTA
Nelson Rangel, José Soares de

A/.cvedo.
SÉTIMA

João Miranda de Souza, Milnocl
di' Oliveira, Redro dos Santos Pa.
cifico, Antonio Galvão, Manoel
Dias Ferraz, Jurandyr Cerqueira
de Souza, .César Bernardo Próeii-
Çíl" OITAVA

Manoel Massa Vieira Vasconcel.
los, Nilo NVerncck c Maximiniano
da Silva.

0 transeunte atropelou
o automóvel,.

Manoel Luiz Augusto, emprega,
do. po commercio, dc 'il annos
de edacle-. solteiro, brasileiro,
branco, não é bem aquinhoado
em relação ás funeções de seu
orgã.o visual. Enxergando poucoi
Manoel, honlem, cerca de 21 ho.
ras, passava pela praça Onze de
Junjio, quando foi.dc encontro ao'automóvel de praça ¦•*.. 3, bateu,
do com o nariz no "cajado" dá
capola. O vehiculo eslava para.
do e o seu chauffeur, Miguel Au.¦nisto .Gomes, conduziu o "nlropc.
lado" á Assistência, onde elle foi
medicado.

rina.
UM AINTIMAÇAO AOS ADMINIS-

TRADORES DOS BT5NS !>K D
JOSINA

S. PAULO, 19 (Meridional) -0
dr. Walfrido GuimarS s, dirigiu
hontem, importante petição ao dr.
Vicente Sabino Júnior, juiz substi.
tuto de. 2.i Vara dc Orphãos no sen*
tido de ser a Sociedade Rendeira
Limitada, que por procuração admi*
nistra cs bens da era, Josina do
Amaral, intimada a prestar eont::'
em juízo da forma pela qual Ura
sido feita essa r.olministraçâo, dever.
do fornecer ainda uma relação com*
plcta desses bens.

Tendo deferiria a petição, o dr.
Sabino dirigiu uma intimaçãn nes*
se sentido co*. n~. Gustavo olyntln
e Hermes Carneiro, respectivamente,
director e (Tuardc-livros da Socie*
dade Rendeira, empresa cie nue aliás
é tanib-m director o d:\ Mario 'ic

I S. PAULO, lí) (Meridional) -
Outra petição cie grande importa*

I cia feita pelo dr, Walfrido Guima*
| rães ao juiz da 2' Vara cie Orphãos' é a que se refere á Conta corrente
I dc cl. Joslna, no Banco Coinmercisl
! no Kstado de São Paulo. Ewa con.

ta, cimo se sabe. foi bloqueada por
i ordem do-se magistrado, e a reque-
i rimento do dr. Walfrido por ocea-
I sião do encontro d" d, Jcshin )'r

Rio rie Janeiro. Nessa petição, o
dr. Walfrido Guimarães pede iw
iuiz da 3* Vara que intime o Banco
Commercial fornecer uma rnlaçW
detalhada de todos os depósitos de
nagsmentos feitos em nome de do!,a
Joslna a partir de Fevereiro do cor-
rente anno — data em que por
e"se causídico foi requerida em m>
me de Mario Prado cio Amaral, *

liiterdlceão d" cl. Josina. mnicw*
nandesé ainda nessa relação rs Itn*
portanclas pagas, e os nomes aa
lieisoas a que foram os pagameut0-
offectnadcs.

T?ndo sido egualmerte deferida >••-¦
so. petição, o dr. Sabino Júnior. !'
officiou' nesse sentido A directoria
daouclle estabelecimento bancário.

50 l ,
D li

carreira
:_ 1.(100

- Pre-I
metro • i

;?!Vaeser submettido a no-
va inspeccão de saude

Prêmios: 3:000$ o

Xaniate
Holiomlo

2 Marfim ,
4 Galaria .
6 Minho . .
6 Gandhi .

52

511
51

l. Transvalir.na
2-Rí'lmtojo ..

,:! Xaxijn .. ..
t íjeilfía ., ..
5 PucblíHla . .

60fi.co.ao.. I
KILOSI

.... 48

A's 15.40 — 3" carreira — Prêmio
CACHALOTE — 1.400 metros
— Prêmio: 3:000? c 6Ò0$00<*.

KILOS
Yapon 491
Diagonal 50
Kasil 521

Errante .. .. ,. .. .. 4S ;
Tarzan 481

C Bourgogne -í 31
7 Broadway 49 I
S Ciumenta , 5B j

_.. .';v52
.. 

'.'. 
. .X- . r.n

r:;-. .52
¦ "OU

.:.. :.5:t
.";.;' I5U

.. .. .. .'. 
' "50

' . . fl 1»
 

'50

carreira — Pre-
HOQU-ENDO - 1.6'H' me-
... Prêmios: 4:000í000 e

-.0 Xarope , , ,
7,Fineza'' ., .
8'LeivlSlador .
9 Double Zero

10 Trahldor ..
A's 17.20- — <!'

mio
tros

1(1.10 in carreira -
- LA SONKÍNA — 1,

- lVálIliO
500 me-

800?000.

Cachalote
Auangel

Lord Breck
Libertino

Ronete Azul
Patati . . .. .. ,.

Illo de Janeiro, IS de
de 1933. — A Comnilssàu
ridas.

O. director geral do Tlmsoni'0
remetteii ao delegado fiscal na lia-
hia á aposentadoria "ex.officio" do
marinheiro da Alfândega de Silo
Salvador, Manoel do Espirito San-
to, o-rGcomniohdoir, de accordo com
o despacho do ministro da Ktiüòn-
clã, seja o referido serventuário
submettido it nova lnspecfiâo de
saude, empe sejam observados
as disposições dos artigos 305 e
30G cio regulaítiento annexo so ile-
creto ri. 16.300, dè 31 de dezem-
bro de 19 23.

Contagem de antigüidade
de classe

i

KILOS
.. 55

521 O director geral do Thesouro
55 mandou contar a antigüidade de
gO j classe do 4" escripturarlo dn Al-
55 landega de Santos, Carlos do A lon-
54' castro Guimarães, a partir de 1.1

ouliihvol de .1 unho de 1927, data em que foi
dc Cor-! "omeado para Idêntico cargo ua

delegacia fiscal no Amazonas.

010 ato 138500 ii

rolas 'i*1'
Paga
H'1'auima.
das, (• quem !'•'•-•

mais. Concertos dc jóias fi rei11!!'"'
Officinas próprias. Kun. Visconde «
Kio Branco, 33.
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Foram sepultados, hoje:
No Cemitério de São PrauclK»

Xavier. Maria Chrístiua ' 1"1''.
Carvalho, rua São Christovão,^ «¦•
Jovina, filha de Luiz Couto
Hospital Sáo Sebastião; Joa<
Almeida, Asylo São Luiz: P
Barbosa dos Santos, necroti
Instituto Medico Legal; Alfrc
dc Castro, rua Angélica 6B; , ,
rincla Dias de Cactro, rua Concl*
Lima. Ladeira do Barreto, lei: u *
Leopoldina,- 40; Maria Ptdclina ";

poldina Ferreira, Hospital de ^%
SanfAnna. Avenida Salvador «e °T.
pto Soccorro; Maria FranciM'1' "¦
133 e Alberto Paulino da Conceitf
rua Frollck, 144. . _,.

— No cemitério de São J"80 ¦¦
ntista: Maria Silva, rua Marct"ez(l
Sapucahy 30, casa. XITI7 Nelson','
lho de Silvlno Herculano de (-"';„
ra. rua Dois, 164; Manoel Paes B:
reto. Hospital da Marlnlin.^ em \
pacabana; Laura Prado. Npcr'
do Instituto Medico Lega'!
Vieira Costa, Hospital Sé" ..,
tlão; Antônio Francisco de sniv
rua da Fonte da Saudade. 494: «•
no Beno Pohl. Casa de Saude •.
Sebastião; Emilia Borges FerL
rua Garcia d'Avila, 77; Ignea K»1
LE-blon sin; Slnval Americano,
nntorld São Geraldo e Maria *U
gerida, filha do dr. Waldemar s-
ler, Casa dc Saude dr. Elraâ.
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