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O CASO
DOS INTERINOS

(Cwnplido de SANTANNAI

O sr. Getulio Vargas até ago*
ra não solucionou o caso dos
funccionarios interinos, que se
encontram privados de dous
terços dos vencimentos, ou
mesmo da totalidade. O reque
rimento que elles dirigiram ao
chefe do governo, parece me-
•r^sceu a sorte das cousas sem
padrinho — foi laconicamento
archivado. O caso, de que se
trata, é de simplicidade abso*
luta.

O governo, mercê da sua es
pantosa fecundidade legisla*
tiva, decretou que os funccio
narios substitutos, civis ou ml"
litares, só perceberiam os ven
cimentos integraes do substi*
iuido, si este houvesse morri
do, ou tivesse sido aposenta*
do. Não estando o substituído
morto, ou aposentado, o cargo
não se acha, na lógica dictato
rial, vago- E, si não se encon*
tra vago, o substituto não pó"
de perceber o que recolhia,
quando no exercício da mes;-
ma actividade, o sub;..ituido.
Essa providencia soffreu logo
uma excepção. Delia se exclui'
vam os militares. Os civis, po*
«•cm, porque não usam sabre,
continuaram na canja. Colhi*
dos de surpresa, usaram os
funccionarios do direito de re*
presentação, solicitando ao go
verno que restabelecesse o ve'
lho, o justo, o decente princi
pio do novo decreto adminis*
trativo, segundo o qual o sub
stitqto percebia tudo quanto
perdia o substituído. O cargo,
que o interino exerce, é sem
pre vago, Tanto era vago que
o interino foi nomeado. O go«-erno confunde a vacância
temporária e a definitiva.

Quando o funecionario se
aposenta, ou fallece, se dá a
vacância definitiva; mas quan
do elle entra no goso de liceu
ça, para usufruir melhor si-•nação, oceorre a vacância
temporária, ou transitória
Ora. em qualquer caso, quer
se trate de vacância definitiva,
ou temporária, o interino de*
veria recolher os vencimentos
que acaso perdeu o effectivo.
Exercendo a mesma funeção.
deve o funecionario ter a mes
ma vantagem. Immoral é fi*
car o effectivo fora de exerci*
cio, ligado ao emprego por um
vinculo jurídico quasi equiva
lente ao do proprietário, e o
interino, que trabalha, percebeapenas um terço dos vencimen
tos attribuidos ao cargo-

E.' o qUe está suecedendo.
Somente o Estado aproveita
ama situação, economisando
algumas patacas á custa do*trabalho honrado do seu ser* Ividor. Foi contra essa clamo -¦rosa injustiça, instituída peio iGoverno Provisório, que repre I
sentaram os funccionarios puMicos interinos.

Acontece ainda que alguns
(Continua na 2* pag))

A F6SÍ& (Jâ PrímâVBrâ! T ContrasteS que entríste<-em e revoltam
TERMINOU, HONTEM, O PRAZO PARA A APRESENTAÇÃO DAS CANDIDATAS
VOTADAS EM PRIMEIRO E SEGUNDO LOGARES, EM TODOS OS BAIRROS -
CENTENAS DE SENHORITAS, INCLUSIVE AS QUE SE ACHAM EM OSTRAS COL-

LOCAÇÕES, DESFILARAM DIANTE DAS NOSSAS OBJECTIVAS

Somente na próxima segunda-feira, feita a revisão dos mappas anteriores, poderemos veri-
ficar quaes a que deixaram de attender e foram, per isto, desclassificadas, na fôrma do regu

lamento anteriormente publi cado — Diversas noticias ,%

lia csquer.Ui jrnra a direita do leitor: as r.cnhroitas Lalife Abdala AndUalwa Icixeira Chaves, pelo bairro do Maracanã; e Maria de Lourdes Pedrêtê,"aes para o DIARIO DA NOITE)

concurrente por Itarechal Herems:
por Botafogo (poses especi

O mez dc maio foi animado, bri-
lhanie, na redacção do DIARIO
DA NOITE. Foi, por tradição e,
na realidade, o mez das flores, porisso que, nem um instante deixa-
mos de ter a presença de senho-
rttas candidatas ao titulo de Rai-
nha da Primovcra, e que vieram
passar deante das câmaras es-
curas dos nossos operadores de
photographia- -¦ ¦

Do centro urbano aos mais re.
motos logares da zona rural vie-
ram jovens ancantadoras presti-
giar com sua attenção a nossa ini-
ciativa de celebrar o advento da
Primavera, com uma grande festa
de espiritualidade, em que se os-
tente a belleza das jovens cariocas
e se exhibam dotes e predicados
de elegância.

Mais de quinhentas moças estão
se candidatando ao titulo dc Rai-
nha da Primavera- Não pôde ha-
ver maior demonstração de pres-
tigio a uma idéa jornalística, nem
maior expressão de confiança e

de siimpathia, envolvendo o DIA-
RIO DA NOITE. Deante disto, a
Prefeitura do Districto Federal,
pelo sen Departamento de Turis-

Sobe, dia a dia, o nume-
ro de deputados cor
trarios á elegibili

dos interventores
Soubemos, esta manhã, que o

numero de deputados filiados á
corrente que pleiteia a inelegibi-
lidade dos actuaes interventores
sobe a 102. Essa corrente tende
a augmentar em virtude de no-
vas adhesóes, a não ser que o
governo feche a questão, coisa
que, aliás, se espera a todo o
momento-

mo solicitou e obteve do DIARIO jDA NOITE a officialização da
Festa da Primavera, como numero

do grande programma de atira-
cções que te desenvolverá durante

(Concilie na *.' par.)

Por que não cuidamos do mais impor-
tante mostruario da fauna -brasileira ?

A historia dolorosa do nosso Jardim Zoológico— Displicência inex-
pHcavd eprovidendas qoe se impõem - Quando se (ala em taris-
mo... - "A 

propósito: não fm o Barão de Drummond quem inventou
o "jogo do bicBo../' — affírma o sr. Alberto Sflvares

Quando se procura intensificar,
agora, nó exterior, a propagandadas .cousas e costumes brasileiros,
visando attrahir, definitivamente,
para as nossas plagas, a curiosi»
dade do turjsta ávido de cousas
novas e emoções, oceorre-nos
perguntar, ás autoridades empe-
nhadas na organização de planosde attracção, como nos descarta-
renios perante a exigência justadum visitante curioso por conhe-
cer as bellezas e raridades dafauna riacional, se não temos um
jiarque zoológico em condições de
ser apresentado?
' E' preciso não esquecer os rea-
lizadorcs da propaganda, que este
é um dos principaes, senão omais importante problema exigin-
do attenção e solução prompta.Não è de hoje que discutimoB oassumpto e, sempre que o abor-
damos, tivemos oceasião de de-monstrar. a necessidade de pos-suirmos um parque zoológico
em condições de attender ao
grão de desenvolvimento de quenos gabamos, e do qual tanto re-clame fazemos, principalmente
quando se procura interessar acuriosidade do forasteiro habitua-
do a ver satisfeitos os seus maisexóticos desejos...

Os poderes publico.» que se não
preoecuparam ainda com esse
problema precisam examinar devez o assumpto, procurando a

A commissãó da aninistia ea pos-
slblMade de ser alterada a po-

litica ite Ninas
COMO O SR. OVIDIO ANDRADE, PRESIDENTE DO
l-ARTIDO REPUBLICANO MINEIRO, ENCARA O
ACTO DE CLEMÊNCIA DO CHEFE DO GOVERNO
PROVISÓRIO - OS SRS. ARTHUR BERNARDES, MA.
RIO BRANT E AFFONSO PENNA JÚNIOR, CÂNDIDA-

TOS A' CONSTITUINTE MINEIRA
BELLO HORIZONTE, 31 (Do cor-

respondente do DIARIO DA NOI-
TE) — Solicitado a externar seu pen-.lamento sobre o decreto do governo

Humanidade canina... Dr. Ovidio Andrade

ao trabalho aberto em torno do no*
me do sr, Getulio Vargas.

Com o decreto de amnlstia, bene»
ficiando correligionários seus, torna-
va-se curioso saber se o F. R. M.
mantinha o mesmo ponto de vista.

— Exactamente — disse-nos o sr.
Ovidio Andrade. Continuaremos pe-Ia candidatura G»5es, em face das
mesmas razões expostas no documen-
to politico lido na Assembléa Con-
stitulnte, razões que permanecem' In*
teiramente de pé.De modo algum a nossa bancada
votará n» nome do sr. Getulio Vargas
paru . primeira magistratura da Na-
ção. A nossa attitude é uma só, nio
havendo motivos para modiftcal-a.

A MARCHA DA POLÍTICA MI-
NEIRA

Com a approxlmação do regünenlegal e das conseqüentes eleições paraas Constituintes estaduaes e legisla-tivo federal ordinário, a politica ml*neira entra em. ebulição, que maisviva se tornará com a reintegraçãodos direitos políticos a vários minet-
tos.

(Conclue na 8. pag.)

Luta livre
.... Eu. ,wa um velha '..pfficümado
dos torneios' de lula. Sou ainda
do tempo do: Pavilhão Interna-
etonal onde se ia para applaudlr
o Paul Ppns ou' para chamar o
Caseaux de "sale cochon". A lu-
ta me desperta novas energias á
outra lula pela vida. E depois
i muito do meu agrado vêr dois
brulamontes suando para que eu
me divirta entre as calmas e col-
leantes esplraes do meu charn-
to... Assim, quando tive noticia
de que se achava no Rio uma
dessas "traupes" de palhaços
nús, decidi-me a ir aprecial-os
de perto. Compareci e sentei-me
ao lado de Alberto Haas, outr*
veterano, como eu, dos embates
violentos. Peguei no programma
e li: "Lutas de catch-as-catch-
can".

Que diabo é isso? Não e
mais a "greco-romana" ?

A greco-romana hoje ê brln-
cadeira de criança á vista do"catch".

Mas o que qiutr dizer essa
inglezatia toda? Inquiri curioso.

E o Haas, traduzindo para o
portuguez:

"Catch" quer dizer gato, "as
catch" quer dizer outro galo."can" corresponde a cGo. Em
snmma: Quem não tem cão caça
com gatos. E' uma luta em quecada um arranja como pôde...
para fingir que está lutando...

KeSr£iSS£nte de reav ^SVno0^"0 Fcíra,H°
i «-rreno. Nu nossa opinião, o EstadoA propósito, convém.ouvir a pa-; ft)l e ^r& sempre um mim adminis-luvra do uma autoridade no as-sumpto, pois talvez delia resultemu plan«», uma idéa nova capaz

(ie traçar unia directriz.
O ex-intendente Alberto Silva-

res, residindo ha longos annos emvilla Izabel e sendo um antigo
animador da campanha em proldo resurgimonto do nosso jardimzoológico, foi o informante prefe-rido por nós. Dentre suas inte-
ressantes declarações, muita cou-
sa ha que observar e annotar.
NADA DE UM NOVO JARDIM. O
MAIS CONVENIENTE E* APRO-
VEITAR O ACTUAL PARQUE

Procurado, pois, pelo DIARIO
DA NOITE, o sr. Alberto Silva-
res assim falou;

—"O reerguimento do actual Jar-
dim Zoológico, de Villa Izabel, é
a solução natural, logicu e antes dc
ludo justa do problema da existen-
cia entre nós de urirZoo... — Tudo
milita a favor dessa solução por
qualquer forma que se estude sere-
na e honestamente o assumpto. Man
tendo-se com ingentes sacrifícios,'!
recebendo apenas da Prefeitura 10
contos unnuaes, o parque citado,
cuja situação topographica éinegua-
lavei, medindo 250 mil metros qua*
drados, avaliado em 2.500 contos
(8 m'l e pouco o melro quadrado,
quando no Grajahu, bem próximo
os terrenos se vendem a 20$ o
metro quadrado) não secomprehen-
dc vá b Poder Publico construir
um Zoò... official, quando aos.seu-
interesses émals conveniente' au-

trador. O que é feito por elle, eus-Ia mais caro que quando particular-
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. - .« ¦ i ^|&:

, ' *" • ,- <&&&: * • ¦. I

JOÃO SEM TELHA
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Sr. «liberto Silvarei
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xiliar ao já existente, mais eco*nomico, mais justo reerguer o uni-co que possuímos, de preferenciaa crear outro cuja despeza seria
para mais de 3.0OO contos, isso
dada a hypothese que possuísse a

*m*mm*m.,m»»mo

Barão de Drumond, » fundador d*
Jardim Zoológico

mente e, ha 2 annos, tentou-se • fa»
zer isso, ...

O bom senso do saudoso Nilo Pe-
çanha, de «eu prefeito general Ben»
to Ribeiro, ouvindo os protestos do
povo impediu que se cnnstru-
hisse um na Quinta, quando existia
um particular vivendo com diffi-
culdade. Seria uma concurrencia
desleal.

São pnis a favor do reerguimen*
to do actual as razões expostos e
outrns que deixo de enumerar.

impõe-se pois o auxilio por parle
da Prefeitura e Governo Federal
ao tradicional parque do villa'isa-
bel, fundado pelo barão de Dru-
mond, benemérito brasileiro, espi-
rito adeantado qii" tracr.ii ha 00
annos o lindo bnulevard 28 de Se-
tembro, uma das mais bellas aveni-
das de nossos bairros, numa epo*
ca em que nem o poder publico !'•
nha dessas ideas.. Além nisso, in-
corporou n companhia de bondes
Villa Isabel, e se mais não fez. foi
porque o atrazo de então não per*
imitiu, tanto que conheço um pro*
jecto de uma avenida de 100 me-
tros de largura que partiria do
actual bairro Grajahu, an mar, em
S. Christovão,, tal qual a avenida
Campos Elyseos de Paris.

A Câmara Municipal negou-lhe o
favor que lhe era solicitado paraconstrucção dessa Avenida, consis-
tindo na ísempeão de impostos pre-
dial por 2 annos para as casas
que se construíssem ao longo des-
sa magestosa artéria. E por Isso
não tem a cidade maravilhosa com»
Paris, a sua avenida Campos Ely-
seos...

Continua na 3.' pagina•*""""'"¦¦¦---"»"•»-- .*mm~.-«+«* rm~m«***4IÍS-S tWnr m mT^ -—— ^Viajaram no 'Western Prince" dois offieiaes norte-americanoscontractados para instruir o nosso exercito
(Desenho e legenda de Storni) (Vae ser creado «.m cemitério para

, cães — Dos jornaes)

; provisório que concede amnlstia aos
civis e militares, de qualquer forma
envolvidos nos movimentos revolu-
cionaries de 32 e aos políticos qu?
foram depostos em 1930. o sr. Ovld'o
Andrade, presidente do Partido Re-
publicano Mineiro fez as seguintes
declarações:

DESESPERO DE CAUSA
—• A impressão que tive do recente

decreto sobre a amnlstia é que a di-
ctadura, em desespero de «tausa, pro-cura granircnr sympathias, ao apa-
çar das luzes.

A amnlstia beneficia realmente
aos militares, que voltam aos seus
postos.

Quanto aos políticos civis, não ha-
vendo contra elles processos Instau-
rados para serem trancados, nada
adianta, pois os poderes discrirlona-rios continuam em vigor.

O que adianta é a restauração das
garantias constitucionaes. .

PRESIDÊNCIA DA REPUBLICA
Como é sabido, foi o P. R. M, pe-Ia voz do sr. Christiano Machado,

que lançou a candidatura do generalGoçs Monteiro á presidência consti-tucional do Brasil
O Mig*nte - Tomara que eu quando morrer wja enterrado nlfc^uM^^

COmo um cachorro!... razoes que conduziam o velho parti-do a tomar esse caminho, contrario

ÉlIlBIi^^

O coronel Rodney Smith e o capitão

Amanheceu fundeado na Gua-1 com destino ao Rio, o famosn vin-nabara o paquete inglez «Western 
| linista Yascha^Heifetz eu?oS Z-

'.' Hohenthal do exercito norte-americano •»<>. „„..,......».. ^^^^a**M*WMmmmmmmammmmmme tenentes Aristóteles *2£™? Va noeTTesuf 
* ** ""^ *"* FanstIno* <*#*<> Bina Machado

Prince", vindo de Nova York e es
calas. Esse paquete tevo visita
especial das nossas autoridades do
porto e, por isso, atracou poucoantes das sete horas junto ao ar-mazem 18, ondo desembarcaram os
passageiros. A seu bordo viajaram
com destino • esta capital; Em-manuel Bay, F. H. Eeathrston,
(-. A. Langansiopen, Kaynn Naito,S. Shimada. E. A. Fredwell e es-
posa, Suzane Vidor, A. E. Vallers-tein c esposa.

Viajou uo "Western Prince",

: certos promettem constituir umacontecimento artístico da tempo-
rada que vae ser iniciada.

Esse "virtuose" do arco viajout-m companhia de sua esposa, a
conhecida ¦•estrella" citfematogra-
phica Florence Vidor, e da filhauessa artista, a senhorita Suzanna
Vidor. O famoso violinista? quetrm realizado com grande exito
varias excursões artísticas atra-
*-'éz de vários paizes, é a primeiravez que visita a America do Sul.Em palestra cora os jornalistas,

pouco.ant.es de desembarcar Yas-cha_ Heifctz, externou a sua satis-façao em visitar o. Brasil, mos-trando-se ansioso em entrar emcontactocom a platéa carioca I

Sem, pelo doloroso golpe de per*der um filho, que fallèceu poucodepois de nascer. Os dois offi*«aes norte-americanos foram rc
t O ••Wes.ern" 'P^ce»'^ouxJ 

^Jl^rF^'10 ^^' ?<*<>
te-coronel Rodney Smith e o oa.Pilão W. D. Habenthal. officiaesdo exercito nortc-r.mericnno. con-tractados recentemente pelo nos-so governo para dar intsrucçõesaos officiaes do nosso exercito sobre artilharia de costa, da quaf sãotecnnicos especializados. Ambosvieram acompanhados por suasfamílias, tendo o capilão W Dílobenthal passado, durante a via*

Exercito; capitão Bina Machado"tenentes Aristóteles Santos, Manoe
so SeiL°Utr0S °ffÍCÍaCs d° »S

— x —
Foi tambem passageiro do "Wes-
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DIÁRIO DA NOITK 1-6*1934

A Festa da Primavera
61/ apuração

ALDEIA CAMPISTA
Lei» Casatle, 540 e Maria CerqtWl-

q 2nl
ANCHIETA

Olivia Marques de Souza, 1.287 .
Tvalila Pires 813; Alayde Caminha,
'ifl2' Liunlr castilhos, 171 e Jacyra ue
Oliveira, 158.

ANT) ARARY
Carmen Cunha, 863; Corina de 011-

cira 769; Ignez Garcia Vlllela, 510;
¦,-mldea Motta, 457 e Irene Pereira
lego, 222.

BANGU'
Elza Gonçalves, 4.397; Jorglna Pin-

o Vianna 3.551; Odette Mello, 3.339;
Neuza Doria Góes. 2.199 e Cléa Au-
';ur,to Brum. 1.646.

BENTO RIBEIRO
Izaura Frias Baptista, 1.698; Ar-

lotte de Oliveira, 649; Alzira Amélia
Carlos 618; Hercilia Rodrlfzues de
Freitas 613; Elza Gonçalves Pereira.
490; Prancisca de Souza. 243; Olga ue
Oliveira 208 c Maria Conceição Car-
los, 160',

BOMSUCCESSO
Dolores da Costa Jorge, 18.809; Al-

merinda Esteves. 16.346 e Zenldea
Fernandes de Canmlho, 393.

BOTAFOGO
Clementina Blanrlina. 11.726; Ma-

tilda Carneiro 9.135; Maria de Lour-
Je-; Pedrete, 3.316; Hermezlnda He-
lotaria. 813; Irene Pires, 387 e Zu-
'eilca Menezes. 291.

CAMPO GRANDE
Iza Soares 5.786; Auzemla Corrêa

•Ia Rocha 950; carmen Silva, 8F>7;
elizabeth 

'Barbosa. 554; Zella Mar-
nuca Gonçalves. 467 e Generinc Gou-
'art Chaves. 407.

CAJU*
Dulce Rodrigues Coelho, 651 e En-

•arnação Escobar, 231.
CATTETB

Zulmira de Carvalho, 6.103; Deo-
linda Pereira da Co",ta, 5.152; Irace-
ma Santiago da Silva, 4.196; Alda
Barroso 234 e Lella Cordovll, 223.

CAVANCANTE
Nalr Pereira Lima, 1.818.

CASCADITRA
Oswaldina Costa, 2.447 e Neuza

Leal Arnaut, 402.
COLLEGIO

Jurema Sovat, 905 e Denerlne Pe-
reira Braga, 591.

CAXIAS
Inah de Castro Pacca, 4.136.

CACHAMBY
Waldette Mesquita Salgado, 328 e

Anadea M. Pinheiro. 291.
CATUMRT

Augusta Tavares da Silva, 20.712;
Jurema Antunes, 4.770; Jacy A.
Cunha. 3.398; Leonor A. Vasconce!-
los, 2.540; Iza Peixoto, 1.060; Gui-
lhermina P. Peixoto, 694; Izaura Al-
ves, 294 e Beatriz Couto, 167.

CIDADE
Dulclnéa Miranda, 14.721; Izaura

de Almeida, 11.587; Carmen Ribeiro
dos Santes. 6.998; Maria Pa"sos Pa-
checo, 4.875; Zita Lopes, 2.390; Ma-
ria de Lour/le-. B. Pinto, 1.428; Izau-
ra Pinto de Oliveira 1.374; Delcinn
Silva, 842; Cecília Saraiva, 703; Déa
Muniz 593; Amélia Mansur, 188 e
Abigail de Andrade, 177.

COKDOVIL
Mathllde Valejo. 2.075; Yara de

Almeida, 1.355 e Deolinda de Souza
Mello, 1.126.

DEODORO
Delcina Ribeiro, 174.

DEL-CASTUXO
Lucllia Esteves de Sá, 4.181; Ade-

lia Secco de Almeida 2.800 e Maria
Luiza Berthoux. 2.224.

DONA CLARA
Udine Pereira da Silva 30.391;

Dagmar Mello, 1.829 e Diva Antu-
nes, 768

ENCANTADO
Inara de Andrade, 2.737: Eloyer de

Barros, 2.727; Naracy Alves Rodri-
gues. 1.727; Maria dos Santos 1.300
e Orletta Vasconcellos, 469.

ENGENHO DE DENTRO
Diva Savaget, 8.990' Hercllia Yo-

landa da Silva. 3.701; Haydée Rodri.
gues Câmara. 1.839; Lydia Vianna,
647 e OirJina Perer., 271.

ENGENHO NOVO
Iracema Bueno Caldas, 2.266; Lu-

cia Tolentino, 2.100 e Yeda Avellar
1.879.

ESTACIO DE SA*
Nair Granado Escovino 2.418; Bea.triz Pereira de Souza, 860 e LydiaBarreto, 662.

FLAMENGO
Stella Balthazar dn Silveira, 16.449* Leonor Cozzollno, 10.616,

GAMBOA
Beatriz Neves de Azevedo

GÁVEA
Zella Dunlop íFlota) ioo

GLORIA
Leontina Muniz Carvalho

Alice Alves Miranda, 150.

GRAJAHU'
Lada Chaves, 500.

HONORIO OÚRGEL (Villa Santa
Therezlnha)

Mercedes de Almeida, 1.762 e Re-
glna Fellsmina de Souza, 1.247.

IRAM»
Dulclnéa Blanchl, 4.609 e Iracema

Muniz, 238.
ILHA DO GOVERNADOR

Nadyr Negrelros, 8.810.
INHAÚMA

Diva Santos, 9.799; Enedlna Mou-
ra 2.612; Delphlna Moreira Macna-
do' 1.141; Laura Fernandes, 898 c
Wilma Justo Sérgio, :í66.

IPANEMA
Maria Nunes Miranda, 995 e Re-

glna Helena Del Negro. 185.
JACAKETAGUA'

Annete Barbosa, 2.262; Noemia
Ribeiro, 1.042; Maria Augusto Bra-
ga 433; Phllomena de Azevedo, 35B;
Jurema Moraes Rego, 297 e Áurea de
Souza Lobo. 160.

LARANJEIRAS
Perpetua Tlburclo 14.187 e Pctra

Soares Merino, 1.065.
i.tlll.üN

Idalla Gomes de Figueiredo. 365.
LINS DE ALBUQUERQUE

Eladyr Porto, 205.
MADUREIRA

Eunlce de Azevedo Brandão, 45,823;
Helena Jacob, 471 e Lella Gulma-
râes, 250.

MANGUEIRA 1
Aulina da Silva, 4.215.

MARACANÃ
Dalva Teixeira Chave.;, 1.070.,

MARECHAL HERMES
Cremilda de Moraes, 26.610 e La-

tife Abdala André, 15.843.
MARIA DA GRAÇA

HlMa Manfredo, 2.048; Mãgdalena
Ribeiro 478; Elza Pires, 304; Natha-
Ha Gomes, 290; Nalr Ferreira, 259 e
Lúcia Alulse, 155,

MEYER
Lourdes Rabcllo, 3.365; Luclnda

Mendes, 3.223; Dagmar Soares Lei-
tão, 1.645; Haydée Duquennoy Lavo-
gade, 1.350; Hilda dos Santos, 520;
Avellna Rodrigues, 485; Áurea Gucr.
ra. 413 e Inah Magalhães Scnna,
325.

NILOPOLIS
Osmarlna de Araújo, 3.373; Allna

Marques, 1.036 e Judlth Teixeira de
Carvalho, 333.

OLARIA
Rene Wlrz, 5.144; Clementina Ei-

pirito. 862; Maria Helena Souza, 331
e Hilda Moutello, 172.

1'EDREGULHO
Leda Mondalnl, 924.

PENHA
Margarida Rocha, 2.316; Manoela

de Rola, 2.291; Marianna Franco.
1.815; Maria Cecília Aragão, 1.036 e
Oswaldina Ramos. 578.

PIEDADE
Leda Lourenço, 4.246; Floripes Vi-

dal, 3.681; Olga Vieira, 3.122; Nilza
Gomes Glannlnc, 2.326; Dagmar Nas-
cimento, 1.784; Jacyntha Couto, 388
e Cleonice Ramos, 176.

PILARES
Yara Barbosa, 176.

PRAÇA DA BANDEIRA
Odette Fernandes Guerra, 966; He-

lena Piedade Ferreira, 597; ítala Me-
neghettl, 580; Adelaide Rachid, 334
e DaJcyl Muniz Bastos, 201.

PRAIA FORMOSA
Zulmira Britto, 1.839.

QUINTINO BOCAYUVA
Maria Coelho França, 2.371; Ame-

Ha da Costa Oliveira, 1.881; Maria
Aurora Anesl, 794; ZUda Martins,
354; Cecy Vianna, 167 e Aracy cunha
164.

RICARDO DE ALBUQUERQUE
Elza Mendes Cerqueira, 997 • Au-

rora da Silva Barbosa. 231.
RAMOS

Marietta Rocha. 3.281; Nadyr Ma-
duro, 2.918; Maria Cândida Sam
paio, 2.112; Dalva Martins, 227 e
Nice Manso de Freitas, I8fi.

REALENGO
Arminda Ferreira 388.

RIACHÚELO
Rlzette Faria Motta, 2.805; Regi

<4Illm. Sr. Bricio Telephone 3-4599
Rio de Janeiro"

ENDEREÇOS INCOMPLETOS E OUTROS EN1GMATI-
COS COMPLETADOS E DECIFRADOS PELOS

FUNCCIONARIOS POSTAES,

Uma carta que é um desmentido á má fama de que
gosa o correio brasileiro
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AO POVO CARIOCA
Os agiadecimenios

sinceros da
CASA AMERICA E JAPÃO
FOI E" TOLGANTE A COMMEMORAÇÃO DOS 44
ANNOS DA CASA AMERICA E JAPÃO. A CIDADE,
COMO ACONTECE TODOS OS ANNOS, EM MAIO,

VIBROU COMNOSCO.
Assim a CASA AMERICA E JAPÃO se sente satisfeita em
avisar a seus freguezes que em attenção ao exito obtido du-
rtnte o mez de Maio resolveu continuar em Junho sua venda

de anniversario com os mesmos preços sem lucro.

Apparelhos para jantar, para chá, copos, chicaras, pratos,
alumínio, filtros, artigos para presentes, metaes e uma infi-
nidade de outros artigos, poderão ser adquiridos por

metade do valor*

TODOS Á CASA AMERICA E JAPÃO,
OUVIDOR, 56

Grande
Formidável

Monumental
A CONTINUAÇÃO DA GRANDE VENDA

DE ANNIVERSARIO
TODOS Á CASA AMERICA E JAPÃO

OUVIDOR, 56

IITUMJDADB
GYNEC0L0GIA

Fac-idmile dt sobrecarta com o endereço tele. ..phonetlco

Já se tornou systematico o mílu
vnso quo tem o nosso povo dc in-
feriorizar "o que é nosso", aclian-
do que o estrangeiro ó que sabe fa-
zer bem as coisas, realizar servi-
Cos irreprehensivcis, ter nianuia-
cturos sem similares entre nós, etc.

E* puro engano. E'. uma campa-
nha derrotista e de descrédito cou-
Ira nós mesmos, osla que espíritos

revestem, tocando ás rains do ineri-
vel, como unia sobrecarta que ti*
nha no angulo esquerdo, w alto,
as palavras: Sefloro Anto. No an-
guio esquerdo Inferior, mais istn:"nio Siha 3 á ps. Brasil".

0 que foi feito da cartaT, in-
dagámos curiosos.

Os amadores de decifrar cn*
las enigmáticas chegaram á con-

pessimistas, tolos, "blasés". pro- j clusao dc quc 0 destinatário era o

169
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DWM DA NOITE
Propriedade tle

8. A. DIÁRIO DA NOITE
Preços das assignntnr-t»

DUAS EDIÇÕES:
Anno  *>****0"**(*
Semestre  80íj!000
Trimestre  ÍSSOOO

I31A EDIÇÃO:
Anno  ltt.fOOO
Semestre  18S000
Trimestre  8SÜ00
REDAt-ÇAO, ADMINISTRA.

ÇAO E l'ÜRM( IDADE:
RUA IR DE MAIO. 88 e 85

TKLEPHONES:
Director- Presidente — 2-8876

Dlrerçilo - 2-7068
Pnhlirtdnds — 2-8761

Redacção - 2-8408 — 2-0003
— 2-6004 e Official

PRESIDENTE:
Dr. Zozlmo Barroso do Amaral

DIRECTORES:
A. Cnniplltlo de SanfAnna e

Mario Soares Manalliie*

Annnnctos de ultima hora, no
balcão da A BATALHA, ma

do Ouvidor, 187.

Convldnmos os srs. ANTO-
VIO COSTA e ALTA IR SA-
MOR nossos agentes dc venda
•milsa respectivamente em hf-l
TK I^OOAS (Minas) c LEO-
POT-DINA (Minas) n virem otl
mandarem & 0«rttncin desta em
presa fawr a h-|iildnçno de
suas contas em atrazo.

curam fazer, amesquinhando sua
pátria c enaltecendo a dos outros
que, aliás, não lhes "encommenda-
ram o sermáo" e nem ao menos o
agradecem.

E' conhecido o caso de casemi-
ras nossos, fabricadas no l\io Gran-
dc do Sul, serem exportadas para
a Republica Argentina e dc lá re-
exportadas, novamente, para nós,
como procedentes de fabricos do
Wo da Prata I

A toleima humana n5o tem limi-
tes, e os que a reconhecem nos po-
bres de espirito que a ostentam os
fazem, com razáo, pagal-a be.*a
caro.

UM ENDEREÇO TELE.. .PHONE-
TICO

Entre os serviços publicos, hn
dois que são o "bode expiatório"
do máu humor do povo: o serviço
postal c o telegraphico. Caricatu-
ristas os representam como taria*
rugas ou pesados kágados, quando
náo 6. a figura tardigrartn da "pre-

guiça" o symholo escolhido.
E' uma injustiça.
Felizmente, de quando em vez,

appareccm factos que desmentem l
essa lenda. E esses fados sfio mats
freqüentes do que parecem. Apenas
n5o t,6m a dlvulgaçSo, a pubhcida-
de, que deviam ter, pela natural
modéstia dos funcclonnrios, que
adoptom o lcmma: "Ninguém me-
rece louvor por cumprir o seu dò-

na de Barros Mariz, gás e Odette de ver"*
Carvalho 886. Merece, entretanto, que seja co-

« ( ,V íí . . 7. «»i ,. nhecido seu esforço, seu snerificio,
ce s£lm l TlV ntt t^L^t "le*mo* -10 cumprimento desse de-
ell^cTeoniee1^^ Um^nt']\ ver, como uma compensação jus-
Hilda Barzan de Marcos, 341;' Alda;
Roussoulleres. 2J)*1; Odysséa Pereira'cias Santos 200 e Antonletta Tufaré,
176.

R(MTHA
Altalr Mascarenhas, 1.747 e Maria.\ppareckla Cobuccl 348.

RIO COMPRIDO
Hilda Lima, 19.601; Peuza Cunha

15.537; Esther de Almeida, 2.113;
Nadyr de Oliveira, 556; Nadyr Vaz
da Costa, 505; Cecy Santiago 504;
Alda Carbone, 334 e Anna Borges.
209. • '

SAO CARLOS
Yolanda Vieira 5.912,

SAMPAIO
Genllça Pereira da Costa, 353.

SENADOR CÂMARA*
Gloconda Esteves 221.

SANTÍSSIMO
Clnlra Ferreira, 364 e Iracema

Torres Braga, 230.
SAO CHRISTOVÃO

Anilda Alves, 17.043; Flora Men-'onça, 10.418; Elza de Souza RaniOK6.034; Alice Therezlnha Borges 765;Lydia Ferreira Borges, 756; Òdefte
Soarei-, 325; Eliza Baptista 233; Jan--lyra Blanc, 210 e Matalda Fortuna-
to, 182.

S. FRANCISCO XAVIER
Mercedes Ferreira Lemos 654.

SANTA THEREZA
Nair Tavares de Carvalho, 19,734c Noemia Alves da Cruz 320.

SANVANNÁ
Flora Meirelles. 687 e Helena Mos.covlta, 233.

SANTO CHRISTO
Maria do Pinho Gllvaz, 11.008;Olinda Freitas, 6.111; Débora de Al-cantara, 5.040 e Rosalia Sandomll,
431. '

SANTA CRUZ
Jaymerlna Seabra, 2.201; RuthDumas, 891 e Rosa Paclello 627

TIJUCA
Guiomar Sarmento 2.329* LenitaMaltez. 1.680; Alclna Peixoto de Sá,555 e Maria de Lourdes c. Amaral,

sr. Antonio Silva, em Therezopo-
lis...

Nâo era preciso pôr mais na
caria...

Esses c outros fados demons-
Iram que o nosso serviço de ais-
(rlbulç.fio da correspondência pos-
lal e telegrnphicn si não ó o "non

plus ultra", não chega a scr, latn-
bem, a desorganização, o decaso e
a incúria que os eternos descon-
lentes apregoam, como n ro«çi*f» fe*
ral em tudo que è brasileiro.
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Mais uma estação ra-. k REVISÃO DA LEI DOS
diedif fusora em S.

Paulo
Pelo ministro dn Viação foi ap*

provado o plano dc installação da
Sociedade Radio Cultura "A Voz
do Espaço", cuja estação trans-
missora ficará localizada á rua
Padre João Manoel n. 32, na ca-
pitai paulista.

A' disposição da Directo-
ria do Material Bellico

mi
Foi posto á disposição da Dire*

ctoria do Material Bellico, o ee-
gundo tenente da reserva, convo.
cado, José Barbosa Gonçalves.

TERRESTRES
A organização das caixas

pensões e aposentadorias
de

dos

PEDAGÓGICA
Deus nos livre cie advogar diri-l.

tos do magistério municipal, £uma collectivlclade que nunca ler*
o amparo de nossa voz, pela ,-ir-
cumstancía impressionunlc dr ,,„ê
vive alheia ás suas prerogattvus.
Individualmente, preferimos acre-
ditar que as mestras cariocas se.
jam dignas dc todo o acatamentv
mas não chegamos a compreheu-
der a razão porque, uma vez con-
sliluldas em classe, abrem mão ali
do respeito que lhes é devido. \()n
tem outro fundamento o desprezo
com que a Directoria de Insira-
cção trata o professorado, conce-
dendo-lhe vantagens dc. ordem
moral e material inferiores ús qut
desfrutam as funecionarias dus
outros quadros da repartição •? du
Municipalidade em geral. I) se.-
nhor Anyslo Teixeira é ama ulmn
pequenina, e, fraco deante dos
fortes, devendo obedecer sem tlh-
cutlr, mesmo contra sua vontade,
ha de se vingar de alguém. Esse
alguém è o magistério, passiva,
alarmado, gozando a volúpia ún
tacriflcio e a doce gloria de sup-
portar as tytannias do senhor .
Ninguém protesta, c, quando c,l-
tiuem se manifesta è para tratar
de questões relativas a venrimen-
tos, como sc não houvesse Iv.imi-
Viação maior do que ler ordenai': -,
miseráveis. Acaba de ser publicada
a lei de licenças ao funccionalismo.
Nos capitulas geraes, o interne:,-
lor concede três mezes de licença
ás funecionarias gestantes, no der-
radeiro período da gestação. \
parte elaborada pelo sr. Angsio
Teixeira reduz a dois mezes esse
prazo, quando sc tratar de prof es-

sora. Dois mezes "e olhe lá",
como se diz, agora, na gíria, por-
que o minúsculo gynecolagistu,
qne deve ter nascido num segun-
do, sem dar maior trabalho, pode-
ria fixar um determinado domin-

ou o período dc ferias para
mundo ns

f—f-' ^
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Ia, um exemplo a outros monos zc-
losos, c um subsidio para se desfa-
zer uma falsa lenda que os pôde
ridicularizar ou deprimir no con-
cello geral.

Está no caso de merecer louvo-
ros o funecionario postal que, no
meio da volumosa correspondência
que deveria distribuir, encami-
nhando-a aos seus destinatários,
deparou com uma sobrccarla em
que se lia esse endereço vcrdadcl-
ramento te!c.. .phonetlco:

"lllmn. Sr.
Bricio Telephone 3-451)9.

Rio de Janeiro."

SENHORAS E SENHORITAS ..
APROVEITEM

& GRANDE BAIXA DAS LUVAS
DE PELLICAS, SUEDE

E SUED1NE
A LUVARIA GUEDES baixou o» preços de todos

os seus modelos de luvas ' -

LUVAS DE PELL1CA E SUEDE
EM TODAS AS CORES

PELLICA DE 2 BOTÕES
De 27-$000 por 24*000

MOSQUETEIRO FECHADO
De 35$000 por 28*000

MOSQUETEIRO C| PRESILHA
De 37$000 por 30$000

LUVAS COM 6 BOTÕES SAX A 2
De 38$000 por 35$000

LUVAS DE SUEDINE
5$, 7$, 9$, 10* t 12*000

Reducçáo nos preços de todos os seus artigos

LUVARIA GUEDES
14 — URUGUAY ANA — 14

O numero é 14, ne errar no numero errará na compra

agora como sempre.

DESORDEIROS E

terrestres foi modelada por ai-
gumas leis estrangeiras, não ha-
vendo, entretanto, grande pre-
oecupação em fazer obra de
adaptação ao nosso meio opera- \no
^« »o.s« ««io «„ol «, rounltado «7'"- viessem ao mundo os ptmpno, razão pela qual o resuitaao ^ ^ ad]mlaSt Emrámos „,,,,
não attingiu ao fim collimado. eJJas pr„iestnssem contra essa drs-

A imprensa, desde o começo, igualdade de tratamento, cleshu-
demonstrou claramente que o [mana, degradante. Nem mim uni-
ante-projecto que estava ^h&tS^Vbw^welaborado não poderia de forma iamcniai. qUC assim tcrha sido
alguma ser obra capaz de satis-
fazer as aspirações dos nossos
operários, devido principalmen-
te a forma adoptada para as or-
ganizações de caixas, que foi
considerada defeituosa-

Após dois annos de pratica e
execução da lei dos terrestres,
ficou amplamente provado que
a critica tinha carradas de ra-
zão quando declarou que os
pontos básicos da nova lei se-
riam ínexequiveis, merecendo
quanto antes uma revisão, afim
de enquadral-a numa base mais
sensata e mais de accordo com
os princípios geraes do seguro
social.

E tanto era procedente o ar-
•jumento, que os próprios pode-
res publicos ao elaborarem a lei,
que veiu trazer aos marítimos os
mesmos favores, trataram desde
logo de lhe dar uma organiza-
ção mais lógica, e nos moldes
que a imprensa havia indicado.
Por que não examinar agora a
lei dos terrestres, revendo-lhe
os pontos básicos, para enqua-
dral-a nos principios que foram
consagrados no estatuto dos ma-
rítimos ?

*
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315.
TURY.ASSÜ*

Ruth Gonçalves Vieira 4,880 e Al.merlnda de Carvalho 75Ò.
TODOS 08 SANTOS

Nadyr Figueiredo. 2.468.
TERRA NOVA

Beatriz Simões, 4.679 e Nalr Ba-
ptlsta Alves, 925.

THOMAZ CORT.RO
Eiillna Braga. 559 e Alzira Fernan-des. 310.

THOMAZINHO
Nalr Martins 192.

ÜRCA
Dora A. Castanhelra 17JVIÇENTF OR CARVALHO
Conceição Floriano de Moreira1.470.

VIIXA IZAIIKL
Georgette Trilho. 24.192; Arlette

Couto. 10.023; Leia Casatle, 2.684;
Oelina Gonçalves, 2.053; Odysséa
Rosst Marques. 1.852; Diva Consuelo
Pestana, 1.156 e Ruth Assumpção,

VIO/tRIO GRRAI-
Hilda Garcia de Souza. 4.581; An-

nlta Venezuela. 1.748; Iracema Mo-
reira da Silva, 1.708; Lourdes Antu-
nes. 1.670 e Leonar Luiz Dias. 427.

O fimeclonnrio nfto Be perturbou.
Sorriu c procurou o destinatário
na lista (elephonlca, encontrando:
"Tachygraphia da Assembléa Na-
(•lonal". Para lá endereçou a car-
l,a e, tio dia seguinte, o chefe da
sua ppcpIIo recebia o 9Cguinle agm- .
declmenfo, endereçado ao Chefe da debito para ^com
dlslrihulçüo da correspondência,
procedente de Minas, Correio Gc-
ral:

Assembléa Nacional. — Amiptn n

Todo dia
(Confiminrcío da 1' pog-)

delles, sendo considerados em
a com a Fazenda

Nacional, estão absolutamente
privados de retribuição. Tra
balham, mas nada recebem. A

, , , Fazenda paga-s* com as prosenhor. - A propósito do costume - - 0 ^ Getulio Varde sempre maldizer-se o..serviço I 
J^ provavelmcntt não feu o
requerimento que lhe dirigi*
ram os funecionarios. Si hou-
vesse lido, não teria mandado
archival-o displicentemente.
Teria pensado na perturbação
que causou o seu indefensável
decreto á economia do func
cionario, cujo orçamento não
tem a elasticidade do orçamen
to de um deputado, ou de um
ministro. O funecionario só
gasta o que ganha. Teria pen
sado tambem nas preoecupa*
ções que causou a muitos Ia*

poslal, ouern manifestar-lhe mi-
nha snHsfaçSo ante o fado fine
aeabo de constatar, de uma carta,
procedente do Sumidouro, datada
de 28 deste, * apenas eom o etlrffi*
veen: _ "í£rr Bricio. telephone
,1-4599, Rio", fer chesndo com pres-
testa hoje, 30, lis minhas milns no
local oride sou encontrado. Vem
Isso mostrar o louvável interessa
dos distribuidores no Rio. em íi-
r.or chesrnr ás mHos do rtWlnslnrM
uma caria, por assim dizer, sem
endereço procurado, naturalmente,
na lista telephonica.

Peço, pois, apresentar nn func-
ctnnarln que nsslm procedeu, os
meus nfrrndeclmentos, dando-lhft
conhecimento desla. — (a.) Pea-
pequasa Brieia, tnrhj-írraphn revi-
snr da Assembléa N. Constituinte,
Rio. 30-5-34".

OUTRO flNTn-irtECO
DÍSTICO

CHAIU-

Colhemos estas nelas em uma vi--
sita feita ao frablnde do dr. Tavü
res de Macedo, direclnr* rppinnr.l
dos Correios n Telorrnnhns, e mifln-
do elle acabava de receber a carta-
agradecimento á quo nos referi-
mns,

Perlo de nrts eslava um anflsn
e cfrcumsneclo funecionario pn.«-
lal, que ndeanfnu: .

— Casos como esses de endere-
Cos deficientes, hieroglyphicos ou
enigmáticos s3o freqüentes anui.
Alguns parecem até anecdolbos
nelo comlco-eslapafurdio de oue so

ENFRENTANDO A
A CRISE

Nilo sem pezar registamos, dia-
riamente as fallenclas de vários es-
labeleeimentos entre os quaes,
muitos que desfruclavam de larRa
Iradlção e dispunham geralmente
de prestigio na praça.

Esses fados, trazendo o dosani-
mo aos espíritos pouco aptos á luta
e á concurrencia Vertiginosa em
todos os sectores da actividade hu-
mana, n3o refluelem, entretanto,
um estado geral do retrahimento
das vendas e sombrias perspecti-
vas aos homens de negocio, mas
tilo somente erro de orientação

para a conquista do suecesso mo-
demo. São negociantes que «>-?

res, quando nelles entrou o 
j atrazam no (empo, agarrados nos

chefe de familia de algibeiras, vellios moldes, sem senlldo actual

SENSACIONAL!!
Forçados pelo grande
interesse despertado na
cidade, os ARMAZÉNS
DO L0UVRE, á rua da
Carioca, 12-14, resolve-
ram prorogar as suas
0FFERTAS CO MME-
MORATIVAS até o dia
10 de junho entrante.
Apenas mais 10 dias !

Náo se descuide !
Tecidos — Modas — Sê*
das — Lingerie — Cama
e mesa — Alfaiataria —
Roupas feitas — Caiui-

saria, etc.

A' vista, ou pelo PRA-
Z0L0UVRE, sem alte-
ração nos preços.

RETRÓGRADOS
A bandeira do Brasil tem avessa,

direito, alta e baixo, e sobre Iodas
essas complicações que fazem arder
a rabeca dos serventes tnudplialie-
tos na hora do hasteamento em
dias feriados, o sgmbaln da nossa
pátria encerra ainda tuna legeiiiii
imaginada pela pobreza, tle espirito
do sectarismo positivista que dona-
nava no momento-. — Ordem e
Progresso. Isto encerrn uma noHcin
ou uma recommendação; em qual-
quer das hypol.hcses, porém, é vm
vexame mentir publicamente, v-
primeiro caso, exhibjr as fraque-
zas de.um povo, no segundo. Si no
alto dos edifícios onde sr inslallom
os lares eonstUnidos sabre os ali-
cerces da virtude puséssemos uma
tabalcta cam inscripções allusivas,
perderíamos o nosso tempo C eam-
meltrrinmns uma impropriedatle.
Igualmente seria imtlll recorrer e
esse meio para solicitar dos pares
bohemios uma existência em Jme-
mania eam. os preceitos divinas.
Nesta ordem de idéas, "ardem "

progresso", não significando )¦"*
•"ílmi-í nenhuma a realidade vnci-i-
nal. brasileira, encerra a sentido'k
tuna advertência, de uma svpnl'''1}
dirigida publicamente a desnriin
ras e retrógrados. Ua vm projerl-
de modiflcaçtlo da bandeira, que
apenas consiste em supprinur
agiicllas palavras, dtsw>ndo ns ¦-
treüns em torno ch circulo. Temo*
receio de pedir que se effrcnre
esün siiggesláo, porque, da geitn gut
andam as coisas, poderá surgir vm
disparate ainda peor do que n a»
IRQO. Mas a verdade é qw " '

pavilhão é complicado, e par isto
vire constantemente pannejawa cit

pernas para o nr, ou seja va m"'-
ma posição em que marcham '

coisas nesla Rcpubli-n dos sonlien
delles...

AVISOS FÚNEBRES

Carmen Freitas Vaz

t

vasias a despeito de um mez
de trabalho árduo* Ainda é
tempo do dictador voltar ao
caso, examinando-o com mais
attenção. E* o que o funecio-
nalismo ainda espera.

0 sr. Bassols volta ao
cargo de ministro do In-

terior do México
MÉXICO, 1 (H) — O sr. Bassols.

Rctuulmcntc cm San Francisco, vnl-
tara, ainda este mez, afim do as<u-
fnir o cargo de ministro do Inle*
rior.

e conhecimento exacto das necesst-
dades presentes, ao contrario dos
homens que compõem a firma Sil-
va, César & Cia-, que vae inaugu-
rar festivamente, hoje, ás 16 horas,
á rua Mariz e Barros, 253, (Phone
8-8599), a "Casa Silva", um esla-
belecimcnlo moderno, elegante e
destinado ii venda de rádios, refri-
geradores, aulomoveis, e seus acicü-
sorios em geral, etc, etc.

Insinuado com gosto, conforto e
em optimo local, a "Casa Silva"
alcançará, dc certo, os mais bri-
íhanies e.xitoa pocaiaereiaes,
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0 coronel Sá de Af fon-
seca assumiu o cm-
mane da 5.! região

conhecidos, a todos n-í P
tsn, amigos R collegas

compartilharam dn sim dôr. no
fausto pnr;fnm,.nt'o tio seu o"r
saudoso ATjMACHIO, e, dc non
convidam para assistirem A i
de 7." clia qne será ceWirada, '-

Em radio dirigido ás autoridades ••Mm. dia 2, ás ?) horas na igr

(CARMINHA)
Dr. Fernando Vaz e se-
nhora, Maria, Orlando e
Octavio Freitas Vaz,
José Gomes de Freitas e

senhora, Octavio Vaz e senho-
ra, convidam seus demais pa-
rentes e amigos para a mii«
de 7.° dia, que mandam ceie-
brar pela alma de sua inesquf-
civel Carmen, amanhã, 2 <i,?
corrente, ás 9 horas, no altat-
ir.ór da igreja da Candelária. |

Antecipam agradecimentos

i: Tte. Aviador Almachio
Dessaunne

A viuva e demais parrnt"
agradecem, profundamente :"

^fflk

militares, o coronel de engenheiros
f.uiz dc Sá Affonseca, communicou
haver assumido, a 2!) do corrente.
o commando da 5." região militar,
com séde em Curilyha.
****^<*>^i*>*0+++*>-4i'***>+*r*+**>^-^^f^+>+*+*+^.+

DR .IOSE' IE ALBUQUERQUE
Docne».s Scíuacs do Homem

Dlaírnostlro ransal e tratamento ia
IMPOTÊNCIA EM MOÇO
Ro» 7 Setembro 201 — De 1 it, \

Sagrada Familia, no Zumby - !-
do Governador.
wmvBssKKSBSmttsxm • imBfítKmteesitBSSi

Alice Danie! de Deus
(Viuva d-» de. Diinicl de Veas)

Sua familia communica
seu fallecimento esta n*"('"
gada e convida ns pe>c-i;
amlffas a acompanharem o/;
enteiTo, que sahlrá, ás '"•'

da rua Professor Gabizo, 91 P';"^
Cemitério de São João Baptista.

(VIf
u

m.

i
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Ura desmeftido formal
e categórico

f,S DESPESAS DO PALÁCIO DO
GOVERNO EM 1?29 FORAM DE

4.424:3!)8$000
S. PAULO, 31 (S. Especial)".
"Um publicação feita na Impren-

sa da CapUal sc procurou estabele-
cer um confronto entre as despejas
dos governos do Estado com os ser
viços de palácio, affem de fazer crer
que hoje se gasta multo mais «íw. *n»
outras eras.

Assim é que se affirmou que em
19.Ui a verba de palácio (oi de
«18:ll00?0OO, ao passo que actualmcn
te ella é, de accordo com o orçamen-
to em vigor, de 805:000$000. Esse»
algarismos estão certos, se quizcrmoi
argumentar apenas com as dotaço»
orçamentarias. De (acto, cilas eram.
em 1929 c agora, as que (oram cita-
das. Mas o que o commcntarlo a quo
nou referimos qulz demonstrar é qu»
as dcspwas augmentaram, E ahi «5
que não ha vetdade. Para que se ex-
ponha ao publico, com exactldão, o
que gastava o palácio naquell» épo
ca, e o que gasta agora, é mister re-
cordar os recursos e que se lançava
mão, em 1929, para augmentar as
disponibilidades financeiras do pala-
cio, muito acima da dotação orça-
mentiria.

As despezas effcctivamcnte reali-
jadas pelo palácio do governo, em
1929, (oram de 4.424:3985000. Para que
fosse possível esse gasto, com uma
dotação orçamentaria de apenas ..
416:8099, o governo de então lançou
mão de 3.819:5015050 da verba de"Soecorros Públicos" do orçamento
vigente, na parte relativa ás despe
tas da Secretaria do Interior; de
437:370$O0O, da verba "arrecadação e
admlnistrcvío de rendas", da Seerc-
tarla da Prenda; de 17:730$ da ver.
ba "eventuães" da Secretaria da
Justiça. Effcctlvamente a dotado
orçamentam do palácio era, em 1929,
«le -118:8005000. Mas o palácio gastou4.424:398SO00.

Em 1930, até o mez de outubro, an
desperai. do palácio (oram de ..
1.237:203$000, appcllando se, no queultrapassou a dotação, orçamentaria,
par»^uprlmento com as verbas "pre-
Tldcncia", "soecorros" públicos,"eventuaes" e "representação".

Actualmcnte, o governo limita a»
despezas com a casa do governo â
dotação do orçamento, sem o expe-dlente, sem duvida -Ilegal, de se soe
correr de verbas destinadas a outro«Ins, como se fazia antes,

A verba actual do palácio corres-
ponde exactamente ás suas despezas,rom a eircutnstancla, digna de noi a.
de estarem comprehendidos nos ....SOS.-OOOÇOOO e hoje, 150iOOOSOOO des-tlnados :i "representação", 

que em1929 corriam pela Secretaria da Jus-tira e actualuiente estão a cargo dn
palácio, cm virtude do dec-eto qti"in.nj.fprh. para a Secretaria da luterventoria os serviços de protocollfe de relações diplomáticas em rranl,

Como se vê, náo 6 possível cstalii.-lecer.se o confronto que ge prelen
J«» entre as despezas palacianas um
\.£ £?ora' H°Je ha nn** íotaçiúidc 805:0005000 destinada a encargosmaiores que os daquella época e as
2.Csp(225. C0'rcsP<'**'Jem à dotação.Mn 1929, a verba orçamentaria era.na verdade, menor — 418:8005000 -mas as despezas (oram de¦MS4:398|000. "

E tudo Isso í faeil verificar."

FOGÕES OMEGA
com caldeira, forno e serpentinaconsumo 80 réis por hora, semJnma-fa.

RUA TJRUGÜAYANA, 114Fone.: 3-4640. Caixa Postal
n.o 1467

Contrastes que enfris*
tecem e revoltam

(Continuação da 1* pag.)
QUEM FOI QUE INVENTOU 0"JOGO DO BICHO"

Nessa altura o sr. Silvares quer
fazer um esclarecimento:

"Já que «.Iludimos ao barão
«le Driunniond, aproveitemos a
opporlunidade para desmentir o
que lhe altribuem eni relação tio
advento do "jogo do bicho". Só
sc lembram chronistas apressado:-,
«to barão, pnra dar-lhe como au-
tor dessa "inslituição nacional",
o "bicho". No emtanto isso não
«'* verdade.

A idéa de dar aos visitar.-
tes nm premio, estabelecendo
em entrada um bicho, lhe foi
alvitrado por um mexicano seu
empregado; 6 que. existia num
parque idêntico no México, um
quadro com flores, sendo a idéa
para aqui transplantada substi-
tuidas as flores, por animaes. A
adaptação á lotoria c qne hoje
funeciona, é obra de Labanca,
hoje fallecido e que linha casa
de loterias no largo de S. Fran-
cisco."

POSSIBILIDADES REVOLU-
CIONA1UAS...

"Pois é islol O actual in-
terventor e o chefe do Governo
1'rovisorio devem inscrever no
.tetivo da revolução de outubro
esse inestimável serviço ao Dis-
tricto e ao paiz. E' uma verqo-
nha que a cidade maravilhosa
não possua um Jardim Zoológico
digno da nossa cultura. Buenos
Aires tem o seu e por signal bel-
lissimo. E quasi todos os jar-
dins zoológicos do mundo são
particulares e auxiliados pelo pu-der publico. E' que essa fôrma
preferida é a que convém aos in-
teresses públicos pelo lado eco-
nomico e moral.

Com os nossos péssimos hábitos
políticos, a nossa mentalidade po-litica, nos aconselham a não fa-'er o Estado, administrador."

Concluídas as cbias da Ma cr-
nidatíe do U\o de janeiro

COMO FICOU INSTALLADO O SERVIÇO DE OBSTETRÍCIA - A ENFERMARIA
DE GYNECOLOGIA PODERÁ' INTERNAR 40 PACIENTES - DUAS SALAS DE
OPERAÇÕES - UM AMPHITHEATRO PARA AULAS - O QUE O "DIARIO DA

NOITE" VIU NA SUA VISITA
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A no.|. Maternidade '

A nossa capital acaba dc s^r
dotada de um estabelecimento que
deverá vir pres/lar à populnção
ilesvalida e principalmente ao
ensino de gyhecoloRia e obstetri-
cia os mais assignalados serviços.
Trata-se da Maternidade da Fa-

ruldnfle do Medicina do Rio de
Janeiro, á . rua das Laranjeiras,
quo depois das radicaes remodela-
ções ])or que passou está prompta
para attender as suas finalidades.

O projeeto das obras agora con-
cluidas dota a Maternidade de tres

au-

m***-^*******'**+^-***-^**1*^'******i****+'*t*^******m^ ' *'"" — - - —¦-»•

JUNHO,
MEZ DA CIDADE í

A Exposição,
inaugura festivamente ò mez de Junho,
offerecendo um Superior Sortimento de
Artifiros de Inverno, a preços muito Con vi-

dativos, A' vista ou pelo

CREDIÁRIO
Avenida, .esquina São José; No Coração

da Cidade.

****-+****^**+-**-** ^*»^~*>^*t*^**+++*^*m*****.**-^^+

lopgitiio em Nictheroy
O TRESLOUCADO DIZIA-SE UM PERSEGUIDO DA
POLICIA DE S. PAULO, POR CRIME QUE JA'MAIS
PRATICARA ATE" AGORA NÀO FOI POSSÍVEL
RESTABELECER A IDENTIDADE DO MORTO — SERA

ANTÔNIO PEREIRA DE CARVALHO FILHO?

pavimentos, dando-lhe um'
fíinento total de mais dc 1.200 me-
Iros quadrados de piso. O primei-
ro está destinado á cadeira de gy-
nocologia; o.s dois outros andares
superiores serão ocrupados pela
cothedra de Obstetrícia.

O DIARIO DA NOITE hontem,
visitou á Maternidade, tendo op-
portunidarle de percorrer todas as
suas amplas c modernas depen-
dencias.
O SERVIÇO DE GYNECOLOGIA

E AS SUAS ADAPTAÇÕES
O serviço do gynecologia ficou

rom uma lotação para internar 40
pacientes, das quaes doze rocem-
operadas, seis para isolamento e
as restantes, vinte e dois leiloa,
destinadas ás demais operadas da
rspecialidade.

Os leitos nas onformirins estão
distribuídos de 3, 4 e fi. havendo
unonns uma enfermaria de 10
leitos.

Dispõe 1 serviço de 2 salas de
operações, sendo uma dellns com
ftmphilheatr) para aulas o rom os
inncxos indispensáveis a este ser-•ino.

À obstetrícia, como já dissemos,
"¦ciipa dois pavimentos e tem a<
uns enfermarias capacidade para

SO leitos, dispondo dn duas sala'
nara partos e uma sala para inter-
wnçõps com nmphilhpatro,

Naquclles andares estão instai-
'¦iilos ainda "creches". Inborato-

ms e enfermarias dns punrparas
¦• das pacientes em trabalho do
parto.

O gabinete do professor e as sa-
Ias para pernoite dos estudantes
que fazem e<tnglo na Maternidade
estão localizadas no primeiro pa-
vimento.

Fiscaes da Prefeitura
ou officiaes de justiça ?
UMA REPRESENTAÇÃO FEITA AO
PREFEITO DE NICTHEROY PEI.A
VIUVA DE V MOFFICIAI. REFOR-

MADO DO EXERCITO
D. Francisca de Oliveira Moraes,

viuva do capitão reformado do Exer.
cito, Miguel MlnerviriQ de Moraes,
endereçou uma extensa repr's^nta.
ção ao dr. Gustavo Lyra «ia Si_v«i.
prefeito de Nlctheroy, relatando um
íacto de gravidade occorrldo com
aquella senhora.

Segundo aquella representação, o
seu sobrinho Hamilton Zenoide de
Moraes, a pouco condemnado a seis
mezes pelo juiz da Vara Criminal dc
Nlctheroy, por crime de estellionato,
e no gozo do "sursis", que lhe fora
concedido pelo mesmo magistrado,
desejando fazer um despejo violento
de sua tia, do predio n. 107 da rua
Riodades, naquella cidade, dirigiu-se
Aquella ma, acompanhado do chefe
dos fiscaes, Antônio Pereira Sarmen.
to, e de quatro guardas da fiscaliza.
çfto e ahl determinou áquelles ser-
vidores que ameaçassem a inquilina,
lntlmando.a a mudar.se no prazo dp-
24 horas.

Esses servidores da munlcipalld-ide
executaram — «wàs de Hamilton e
de um construetor que ae achava crsi
0 mesmo, de nome Azevedo, tendo o
facto causado escândalo.

D. Frajicisca de Oliveira Moraes
dirigiu-se, então, ao prefeito, tendo
narrado toda a oceurrencia e fome.
cido os nomes das testemunhas.

Essa pendenga entre a queixosa e
seu sobrinho Hamilton é antiga e
está correndo por u ra das Varas Cl-
veia de Nictheroy, tendo até dado
logar ao crime de estellionato ji re-
ferido.

INICIAMOS
A NOS5

H ü S E

Orí-Léoe
E* o único liquido que dá aos ca

bellos brancos os lindos tons bron-
zeados que são as tonalidades _da
moda e que mais rejuvenescem é o
produeto fabricado com a famosa
formula do

AMÉRICO
A" venda nas boas perfumarlas o

Drogarias e na
Perfumaria Américo

RUA 7 DE SETEMEUO, 93
"amanha 

mais uma
Sorte grande prometto o "Ao

Mundo Loteria." — rua do Ouvidor,
139, pois como é do domínio publi-
co pagou hontem os 300 Contos de
ante-hontem sob o n." 32.768 com
ÍOOiOOOS e 18.919 com 100:000$, sen-
do este ali vendido ao sr. Annibal
do Carmo Vieira, residente & rua
Senhor de Mattozinhos n." 133 e
aquelle pago 2 décimos ao sr. Gui-
lherme Bordonl, residente á rua José
Christiano n.° 12. Nos últimos 14
sorteios vendeu 8 e pagou 10 dos
maiores prêmios.

Attendei: amanhã 500:000$ por 64$.
fracçióes, 3$200, com mais 10 finaes
nos "Envelopes Mascotte" desde
6$400 e Sabbado, 23 — 2.000 Con-
tos por 350$, meios 175$, fracções
17R0O — com as mesmas vantagens
nos "Envelopes Mascotte".
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SL. y^Wí ICDAS AS CASAS

(Grande 
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VISITEM NGS§A$ CASAS-
OUVIDOR, 105 — Carioca, 38 — Marechal Floriano, 94 (canto de Ca-
merino) — Av. Passos, 29 e 31 — MA DUREIBA: Av. Marechal Rangel, 41

NICTHEROl.: Conceição, 46
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IKelman 
mais uma vez!:

E SEMPRE
I HOJE — A's 20.45 horas

-—no —

1 THEATRO REPUBLICA
subscrevendo a

tíayadera
a linda opereta

Amanhã — BAYADERA

O DIARIO DA NOITE noticiou.
na sua. 3« edição de hontem, o In>_-
pressionante suicídio na "Casa Pri-
nilíivo", á, nia Visconde do Uruguny
n. 396, em Nictheroy.

Um homem, decentemente trajado
com um terno marron, traindo ao
b-tiço esquerdo uma capa de gabar, j(Une, penetrou naquellè estabeleci-
mento e, uma vez attendido pelo em-
pregado Pedro Mcjon Pernandoz,
procurou saber se já havia sido con.
certado Um revolver de sua proprie-dade, que a 2 do mez passado ali dei.
.;ára para reparos. i

Obtendo resposta ali irm ativa, o I
estranho íreguez examinou o revo).'
ver, que é unia imitação H. O. a
pediu uma bala para constatar se o
tambor da arma íunecionava bem.
Pedro Fernandez levou-0 ao interji.r
da casa e ahi collocou uma bala ca-
libre 38 no revolver, entregando ao
íreguez para examinar, como era 'lo
seu desejo, o funecionamento do
tambor.

Este, rápido, leva a arma a0 ouvi.
do direito e dá ao gatilho, cahindo
pesadamente ao chão, a esvair-se em
sangue, para morrer logo em seguida,
sem ter tido tempo de receber qual.
quer soccorro.

A POLICIA NO LOCAL
O empregaão da casa, que pertence

á viuva Primitivo, conimunicou a oc.
currencia ao dr. Getulio de Macedo
Azeredo. 2' delegado auxiliar flu-
minense, que é a. autoridade encarro.
gada do registro e fiscalização das
armas.

Esse delegado, não se achando de
dia, fez seguir para o local o seu cot.
lega dr. Cardoso de Gusmão Ju-
nior, 1«> delegado auxiliar, que se fez
acompanhar do supplente em exerci.
cio na delegacia da capital, dos In.
vestigadores Dinau e João, do com-
missario Motta, e de um photographo
d© Gabinete de Identificação.

Logo que essas autoridades chega,
ram à casa de armas, julgaram ne.
cessaria a presença de um medico
legisla, pelo que compareceu o dr.
Guilherme Duque Estrada, que exami
nou minuciosamente o cadáver, cons-
tatando que, de facto, se tratava de
um caso de suicídio.

O EXAME DAS ROUPAS DO
CADÁVER

Foi iniciado o exame das roupas do
cadáver e apprehensão não aó do ra-
volver de que elle se utilizou, que
tem o n. 105.347, como dos demais
objectos e papeis.

Assim, foram arrecadados Jornaes
velhOB, papeis sem importância, bl
lhetes de passagens em trens de pe-
queno percurso da Central e da Lio- j
poldina, um caderno de notas co., o\
nome de Antônio Pereira de Carvalho ;
Filho e uma carta dirigida ao dr. i
Getullo Dornellas Vargas, pedindo:
uma audiência. j

Essa carta está, tambem, assignada i
por Antônio Pereira deCarvalho Fi-1
lho e nella o missivista declarava;
que desejava expor ao chefe do Go.!
verno Provisório a preseguição de ;
que 6 victima, por ser aceusado de ;
um crime que não praticou.

UMA OUTRA ARMA I
Quando os policiaes remexiam o '

cadáver, afim de "/irtílcar se colll-'

piam elementos para restabelecer a]
identidade do suicida, íoi apanhado
em baixo do corpo um embrulho eni!
papel impermeável. Aborto este, rra
uma garrucha nova, cem ter. ainua, i
sido servida, trazendo appenta á
mesma uma etiqueta de S. Paulo.

O empregado da casa declarou quea arma cra do estabelecüneúto e que.
possivelmente, clhira antes do homem
snicidar.se...

A policia nüo achou razoável a e.t.
pllcação e fez a apprelicnsfto desta
arma.

A REMOÇÃO DO CORPO
Procedidas as formalidades legaes,

foi o cadáver removido para o ne-
croterio do Instituto Medico Lega) e
depositado na geladeira, afim de ser
aguardado que alguém o reclame.

Verdadeira multidão de curiosos
tem visitado o corpo e ninguém,
ainda, conseguiu restabelecer a lden.
tldade do suicida.

QUAL SERA' O CRIME DO
SUICIDA?

Que o suicida é um criminoso, não
padece duvida, Os seus documentos
isso afflrmaram e a carta ao chefe
do Governo Provisório pedia umã
audiência para justiflcar.se de Sm
crime que não praticara e que estava
dancio ensejo a ser perseguido pela
policia.

Todos os papeis apprchendldos s!io
de S. Paulo e dahi estar a policia
fluminense propensa a acreditar que
Antônio de Carvalho Filho praticou
qualquer dellcto naquellè Estado,
evadlndo-se para Nictheroy.

Foi mandado tirar fichas aa-
cf.yloscoplc.ts do cadáver afim de se-
rem examinadas pelo Gabinete de
Identificação.

Loucas e Porcellanas
Alumínio, talheres, metaes, vidros, crystaes e artigos

para presentes a PREÇOS BARATISSIM0S

f ojas Brasileiras
AVENIDA PASSOS, 104 — AVENIDA PASSOS, 75

s Iràlli ie loj& do
perioí de Justiça BíW

Si-

CANCEL-LAMENTO DE INSCRIPÇÕES ELEITORAES-
COMO DEVEM SER REMETTIDAS AS LISTAS DE
QUALIFICAÇÃO "EX-OFFICIO". - UM SUPPLENTE
DE JUIZ, NAS FUNCÇÕES DE JUIZ ELEITORAL - A

AMNISTIA E A RESTAURAÇÃO DE REGISTROS
ELEITORAES CANCELLADOS

F
Maria Carolina Vianna

de Piéo
(VIUVA)

Esthôr. Edgar, Euvaldo
(ausente) e Edith Soares
de Pinho, Esther Manga- 

'<
beira (ausente), Eulina Simas;
Mag-alhães, Octavio Mangabei-1

ra (ausente) e Arthur Simas,
Magalhães participam aos seus;
parentes e amigos, o fallecimen- j
tp hoje, •'<-. sua extremosa mão:
e sogra, MARIA ^ROLINAVIANNA. DE PINHO, e convi-
•¦Iam paro. o enterro que sahirá
hoje, ás 17 horas da Praia de
Icarfb*-', 219, nara o cemitério
de N. S- da Conceição, em Ni-¦
ctheroy. '

Em sessão ordinária minu-se,
hoje, o Tribunal Superior do Jus-
tiça Eleitoral, sob a presidência
cio ministro Hermenegiído de Bar-
ros, presentes todos o.s juizes.
Dos processos apreciados desta-
eou-se o referente ao pedido de
restauração do registro eleitoral
do sr. Dorval Porto, beneficiado
pelo ultimo decreto de amnistia.
cancellamento de inscri-

pções
Approvada a seta da sessão de

terça-feira ultima, o T. S. tendo
em vista os «ccórdãos dns Tribu-
naes Eleltoraes de Minas Geraes
«! de Santa Cntharina, resolveu or-
denar o cancellamonto das inseri-
jiçõos dos eleitores Gporgina Cis-
coto e Ondino João Vieira, respe-
etivamente.

AS QUALIFICAÇÕES "EX-
OFFICIO"

Ficou estabelecido (fim nu listas
de qualificação "ex-officio" de-
vem ser remcttidas trimestral-
mente. Antes, porém, de decorrido
o trimestre não podem ser envia-
das listas suppletnentarcs. Os que.
não estiverem incluídos em taes i
listas, antes de decorrido o trl- jmestre, poderão, entretanto, re-
querer a qnalifi •nçãn, nos termnij
do Regimento Geral, applicaveis
;:os casos commtins (qualificação
requerida — art. H8 do CorUgo).

UM JUIZ SUBSTITUTO NAS
FUNCÇÕES DE JUIZ ELEI-

TORAL
Para a 1.* «una eleitoral de-.ioyaz foi mantido no respectivo

"lano, um supplente d?, juiz de dl-
i.iln, visto que o vitalício não
pode exercer n funeção de juiz
eleitoral, por ser membro nato «Jo
Tribunal Regional.

OecorrOí porém, que o aüudido
tubstituto, em virtude de um de-

creto do interventor Pedro Ludo-
vtco, goza do predicnmento de
vitaliciedade. Por esse motivo, o
processo respectivo foi hoje en-
viado ao ministro relator, sr.
Affonso Penna Júnior, devendo o
julgamento ter logar na sessão de
terça-feira.
A AMNISTIA E A RESTAURAÇÃO
DE REGISTROS ELEITORAES

CANCELLADOS
O Tribunal Superor, na vigência

«io decreto n. 22.1S.4, "ex-offirio"
não cassou o direito de nenhum
brasileiro. Em face do.s expressou
termos daquelle decreto, ordenou
o cancellamento no registro elei-
toral dos srs, Mello Vanna, Dor-
vai Porto, Frederico Campos, AUi-
lio Vivacqua, G. Vendome, Olvm-
pio Machado, deante da conimuni-
cação feita pelo governo.

O decreto n. 2.297, de 28 de
maio corrente, em seu art. 1° re-
vogou o mencionado decreto nu-
mero 22.194 e as medidas deter-j
minadas eom fundamento nas suas
disposições.

Por isso, o sr. Dorval Porto
vem de requerer a restauração de
sua inscripção.

Hoje, o T. S. tomou conheci-
mento da matéria que foi relata-
da pelo desembargador José Li-
tihares que depois de apreciar o
texto do derreto de amnista, con-
cltiiu por deferir o requ>'rimento,
mandando qun fôssp restaurada a!
referida inscripção. Em vi«*ln da|
relevância da matéria, pediu vista;
dos autos n mlnsjtro Eduardo Es-
pinola, tendo por isso sido adiado
o jfilgamento do feito.

A A. B. I. e o Premio
Nobel, da Paz

UM APPELLO A' IMPRENSA CON-
TINENTAL EM FABOR DA CAN-
DIDATURA DOS SRS. MELLO
FRANCO E SAAVEDRA LAMAS

A Associação Brasileira dc Im-
prensa acaba de enviar ao Comi-
té que confere os prêmios Nobel,
em Stockolmo, o seguinte appeilo:

"A Associação Brasileira de
Imprensa, instituição que reúne
os profissionaes do jornalismo
das 21 unidades confederadas que
formam o Brasil, pede venia para
advogar, perante esse .Ilustrado
Comitê, a candidatura, no Premio
Nobel da Paz, dos eminentes júris-
tas americanos, Suas Excellencias
Saavedra Lamas, Chanceller da
Republica Argentina, c Afranio de
Mello Franco, ex-Chancollcr da
Republica dos Estados Unidos do
Brasil. O Chanceüor Saavedra
Lamas é a figura gloriosa da di-
plomacia sul-americana, que acnbn
de conquistar definitiva pro-
jecção internacional com a idéa,
superiormente victoriosa, do Pacto
Anti-Bcllico, que lhe conserva o

i nome e que, a==ignndn no Rio d"
I Janeiro, em 10.13, enlre. a Argen-

tina e o Brasil, recebeu, suecessi-
vãmente, a ndhesâo das mais cul-
tas e poderosas nações do Mundo,
entre as quaes as grandes pnlen-
cias européns. O pacto Saavedra
Lamas representa um do«; passos
mais decisivos e gigantescos, da-
dos, nos últimos nnnos. n cnmi-
nho desse grande e supremo ideal
dos povos, de todas ns tempos e
dp todas ns raras: n Pa/. Elle mar-
ca, verdadeiramente, uma rlana
na conntiisla dessa asnirncão in-
confnndivel do coração universal
Reconheceram-no, promnlamenfe
ns obancelTnrins da En-onn e d"
America, c, hoje, esse Pacto está
firmado poln maioria dos oiin ti'"«i.
nas suns m"0« os (les!«nns dn Cl"
vilisricão e dn Humnní/lnde. Ounn-
to a Af«*anio do Mello F«-.ineo. <i1*ni
ria valiosa collnbnrncün nsspfurn-
fln, como ChíinfinHpr do TV-"*'! n
viclmin mundínl do Pacto Snnve*
dra Lamas, n^m d" rmnsi 4 nnnos
de magnífico (rfiMho d" nnnro\*l-
mn'"*r> intni*-conftnrn»"I. fi frente
ria riiniiCPlIirii do Tlrnull f"í O

Prncirlnntp rln r.nnfprpnpin Colom-
. ho-Perunnn, oue ae.nhn tir, lovnr n
bom tprmn n« neiro^incn"'- nnrn
qoiii"''o nnfificn do chamado
fjonflieto do T.eticln.

R.istorin sun nrhinrntx, fl frent"
dos 011o ov-firim oue O «üinniip tte-
nero=n do r'oí« r>ovo<; pm^vípnnos
omnnn-^fQrt n tni*rfl ri*1"'*1 -f'oo t^"
Novo Mtindo nnríl ''¦«o n«:c"'""i*"1f
nmrílos O dop.ílívns .''""'tns ''n«io«lp
T>«-pttiío, rnrn friio a l?iindn»*«*"'* *J*x-

A A. R.T.. mio. no it'*nr rio VI-
ctor Minrfun. do Voifo «^-inco «
fíp fnnfns; o'1,,,n(r finfrir-tfln^Oíí otn

nSSHTrc-ifos ("nlomn^ons (imoríen-

nos, tnm x:'ittr, nn«o ftól po"ol>o»«_i.
rlorn ríoc ri.n"oollo,„*nc, pn n'«rn
^n rnn ,i«I!í1,"""i dn m» pnl." ¦>»

\Tfiri~nQ pTrtA^tfnnnc, ínTefn mm "tp

oss'c'otn (tt.ntini n"'/'ns A dofn=n
**'nrri'.n^nç pon^Mnfnrnc iirno p ou-

iTpnTlírnn r?*-»C noi">e p^nfír»»*»tt*onq
no ono pilo- l'*m iltx pi.nis o"'to o
pvnresslvo, Por í«;«-o. n A R T.
*'*ri "n-cn p pceí> n»*tT«nrTt^ f rí*-nnnt.
'.tv) Tfip-nio rfrtc íi**nnT!-.nc r^n Pt*fl-
-ít o ''o *n**i»iC'*»Tii*«nfrti fritn ímIiti íri-
'-i.-iM-ofni- fln *f,r\r*,{* rxç fI"r>*«oii; pT>-

'}n \ r,tn**.nr* on*'i O P^,,rtp Vil**»***! nn í-
íorío r?n C-iouiíi-Ip,, T «•«••iin f* A ?**<**(-
?*ír» fln Ar-^llo T?f-onpo fnm c-Mo (*ç.. r
'nnrnf]fl p^ni Imtv^t*-*»*! pí^Mincín**?-
fIP^C P flTVní.nue/iC! iiríirrímri^ nn»-'! i
Tllp cotn fxnrxtrxr,rlq ,,ni; rlnli; rt«o«l.
rlpp í*otvtnn"rtP nTTI'sr,'',,*»"rí(i f^i P-77 |
r, -tiluln n mio f'--,"oni íijt;  I
TTorVrt >*o.sos, Presidente da
A. R. T.".

para nao se
clarear cm o cocha f r

nebre, o auío 7.813
atref eku Jacé e

Isaac
E, em ^ííri-fc a
direcção, quasi se projectou

no Canal do Mangue

..„,-.,•.. 
SSigffiHMiHaJESSBEcim":1

O sr. Jacob Hils c seu filho Isaac, as
duas victimas do auto 7.813

Csrca das 17 horas, honlem, o au-
to de praça n. 7.813, dlrigtôo pelo
motorista jjene «icta E!beii'o da Sil-
va, de 33 anno,, casalo, brasileiro,
re.ionte á rua João Rego, 117, passa-
va pela Avenida do Mangue quancio,
á Oóquina da roa Marquez, de Suplica-
hy teve pela frente, ine.spsradamen-
te, um eoctejo fúnebre, que sahia
d es; a rua.,

Benedicto, para que o seu carro
não se choca-se com o coche fmu:-
bre, fez uma rápida manobra de tit-
recção, da que resultou atropelar o
empregado do cominerolo Jacob H.ls.
de S7 anno., e seu filho Iraae Hil»,
de 4 annos, residentes ã rua Affonso
Cavalcanti, 128.

Novo golpe de direcção foi dado
pe:o "chauffeur", com tanta infell-
cidade, porem, que o vehiculo foi d»
encontro ao gradil do canal do Man.
gue, derrubando-o e quasi se projo-etando no lamaçal,

O motorista íoi preso em flagrai}-
te e autuado pelo cominlssaria
Ancora Luu, Co 14o districto eas vi-
ctima-, tiveram cs soecorros da As.
sistenoía, retiranao-se em seguins,
para o domicilio.
jmmT*7- wt^mwm*x*\wmsm
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DR ARY MIRANBA — D»
enças pulmonares. tnborcul«ise

Rna da Qalianrla 60-'«* and. Phi>
ne 4.1012 Das 13 ms 20 horas

/•'-:• V^ /' 9/TT> ¦'¦¦ ¦
¦ SjwM/ijut t/tt- (riu/a

. 
'^.^:Mc»tx\»j-7sií,

-¦-¦^•—_^«-^i^.i^^«^l^^^l,^^s,s^s^t-^.^._^^fc^,^<i^^

% miiiíj víp^hi siqIo ar
A bordo do avião "Caiçara" quedeixou esta manhã o aeroporto da

Condor, viajam: com destino a Pio.
rlanopolis, o capitão-tenente Antônio
Füaa Paiva, e com destino a Porto
Alepre, os srs. Álvaro Tostes .Tose
Coelho Castro Fnward Rands, Iffat.
Lebow e Georg Nachtigall. '

1III i$l
v^b.

e destlo 35S por mez — Sem
fiaiior — PiíILlPS é perfeição •
qualidade. Onda curta G3S0OO e
válvulas desde 135. Visitem a
exposição C. K. S. Fone: 4-1571m - m m nm - m
A todo comprador se dará uma

válvula de presente

*am,m^m®mmVk\*.
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PARA DORES,
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DIÁRIO DA NOITE 1*6-1934

Nfl SOCIEDflDET H E
P Zfl R

us ção
.4. socíauiitc já. mergulhou

cm plena estação.
Os "parlies" e os jantai cs

se succedcm vertijinosamen ¦
te.

As casacas e os "smokings"
abandonaram os armários t (rt
estão em plano convívio com
as ultimas creações de Vian
net, Cluinel e Lauvin,

Essa semana, púde-sn dizer,
foi n primeira grande sema-
na da estação.

Segunda-feira o "cacli-taii
party" do Attaché Naval ame-
ricano e dn sra. Blandgi fr-
ça-feira, jantar e "savlerle"
na Embaixada de Portugal;
quarta-feira, jantar, na Lega-
ção da Hungria; quinta feira,
jantar na Embaixada da Ita-
lia...

Uma semana cheia.

Junho, Julho... Depois, a
reabertura do Municipal, com
a sensacional ettrèa, no /lie,
do maior bailarino do nosso
tempo; Sergc Lifar.

Lifar vem com o sen "bal-
let russe". contrariado peln
Empresa Artística Theatral.

E, talvez, a nata artística
de maior importância dc Ioda
a temporada. Lifar vae revi-
ver no Municipal, as noites
inesquecíveis dc rfíjinshy *
Pavtowa.

O maior interprete vivo da
"L'aprés-midi d'un fiiune", do
"Speetre de Ia rose", dc "Pc-
trouchka", está destinado a
um suecesso estrondoso no
Rio.

A noticia da vinda detse nn
lavei bailarino veiu augtve.n-
tar ainda mais a curiosidade,
em torno da temporada ofl%-
ciai de 1934.

Mais dois mezes de (rivola
e deliciosa peregrinação pelos
salões do Rio, e depois as noi-
les de arte. requintada de Sei-

I ac Lifar no Municipal.
MARCOS ANDRÉ .

.niversarios
- Fez annos hontem a interesaan-
menina Cely, filha do tenente Jose

niçalvc. Leite e de sua esposa d.
;llna Gonçalves Leite, do magis.

:rlo municipal, que por esse motivo
.ícreceram um "lunch" ás amlgul-
nas da annlversarlante.
Fazem annos hoje:
Senhoritas: Lourdes, filha do sr.

rocoplo Menna Barreto, Yolan.ia,
.lha da viuva Sebastião Betim Paes
,cme, Bimone, filha do sr. José Cor-

.eixo da Graça;
Senhores: dr. José Braz, dr. Alva

ro Barroso, dr. Christiano Rezende,
dr. Carlos José de Souza, Mario Al-
ves, Jullo Romero da SUva, José Fer-
relra de Almeida Chaves.

Passa hoje o anniversario nata-
llcio da sra. Palmyra de Barros
Leal, esposa do ar. Américo Leal, ea-
timado funecionario da Pa.adoria do
Thesouro Nacional.
— Faz annos, hoje, o menino Luiz

Affonso, filho do sr. Americo Leal,
funecionario do Thesouro Nacional.

—• Faz annos hoje o dr. Frederico
de Barros Barreto, Juiz de direito da
2* Vara Criminal desta capital e fl-
gura de relevo na magistratura ca-
rioca, 0 qual será multo felicitado por
este motivo
Festas

O primeiro natallclo do menino
Jair, filho do sr. João Cardoso Fra.
sa Netto, funecionario da 1- Secção
do Trafego da E. F. Central do Bra-
ali e de sua esposa d. Honorlna Coe.
lho Fraga transcorreu festlvamen.
te. Aproveitando a data, foi
levado a pia baptlsmal o pequeno an
nlversariante, offerecendo a família
Fraga Netto um chá aos seus inti-
mos.

Para commcmorar a passagem
do 19" anniversario de sua fundação,
que transcorre este me**, o Tijuca
Tennis Club, pelo seu Departamento
Social, fará realizar, de Inicio, ama.
nhã, sabbado, ás 22 horas, um ele.
gante baile, ao som de dolsmagnlíi-
cos Jaz_-bands. Será exigido traje
completo para os cavalheiros.

A segunda festa que o aristocrático
club da rua Conde de Bomfim an.
nuncla á sociedade carioca se reali
sara a 9 do corrente, exigindo-se
para os cavalheiros smoking ou
branco a rigor.

Reallza.se amanhã, sabbado, a
esperada festa que o Standard F. C.
offerecerá aos seus associados. Da-
das as providencias tomadas pela dl.
rectorla deste conhecido club, espera.
so uma noite que deixará eternas re-
cordações em todos os sócios e convl.
dados, o consagrado " American
Jazz" e uma esplendida orchestra
typlca animarão os salões do Rio de
Janeiro Athletlc Associatlon desde
as 22 horas, voltando, por fim, em
bondes especlaes, que rodarão ao ry-
thmo da musica, prolongando-se a fes.
ta através o novo dia.

Jóias Velhas de Ouro
Paj-a-se até 14J0O0 a gr. aproveita-

vels —¦ O maior comprador da praça"A CASA DO OURO"
OUVIDOR, 95

****M****f**M*****'**^*^*******mm'-M** l»-»*»

^allecimentos

Casamentos
Effectua-se, amanhã, o enlace ma-

trlmonlal da professora de plano Dy-
Ia Cantão dc Figueiredo, filha do lal-
lecldo cornmandante Antônio Cantão
e de d. Hilda de Figueiredo, com o
sr. Haroldo Oest, do nosso alto com-
merclo o filho do saudoso engonhel-
ro Edmundo Oest e de d. Ezequlela
Cordeiro Oest.

O acto civil será ás 13 horas e o
religioso ás 17 horas, na egreja de
N. S. da Paz, em Ipanema.

— Realiza.se, amanhã, o enlace
matrimonial da senhorlta Julcinea
Pinheiro, filha do sr. Joáo Pinheiro
da SUva Flores, funecionario da Oi'
rectorla Geral de Educação, com o
sr, Constantino Gonçalves da Rocha,
commerclante nesta praça. Servirão
de. padrinhos, no civil e religioso, o
sr. Antônio Pereira Gonçalves o sua
esposa d. Emllla Pereira Gonçalves.
O acto civil terá logar na 2« Pretória,
ás 13 horas, e o religioso na matiiz
de Santo Chrlsto, ás 17 1|2 horas.

imW
legitimo tobralco Inglez, pa

dronaRem clássica, medindo
quasi um metro de largura,
tecido usado geralmente pe-
Ias pessoas de bom gosto,
por estar com pequeno de-
feito na ourela, do valor real
de 4S500 o metro, por  15900
¦^ala de seda de superior
quaMdade perfeita, por ser
só lllaz, do valor de 8$000 o
metro, por  ,15600

tildamos um formidável lote
de pullover de lá mixta,
para rapaz, só vendo que as-
sombro, valo '$000, vende-
mos por  1S800

Cobertores pello do zebra, só
vendo que novidade, muito
macio ,. quente, é pena ser
pequena quantidade, vale
8S0OO, torramos por  3$9CO

Lençóes para solteiro, 2$800. Com a
jour para casal, 4S800. Fronftas 60 x
40, $900. Almofadão aberto, todo em
volta, com a jour, 60 x 60, 2$400.
Toalhas felpulas multo encorpadas,
para banho, é um colosso, cada,

2.900
CASA MAIA

211, Rua Senador Pompeu, 211
— E —

6, RUA DA PASSAGEM, 6
(Botafogo)

Attendemos pedidos do interior
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Homenagens

Sr. Arnaldo
Fabrega

Na madrugada de hoje, após lon-
ros padecimentos, falleeeu a sra. d.
Ulce Daniel de Deus, viuva do dr.
.arlos Daniel de Deus.

A extlncta deixa uma filha, a pro-
fessora Inah Daniel de Deus, um en-
teado, o sr. Oscar Daniel de Deus,
nosso collega de imhprensa.
Seu enterro sahirá, hoje, is 16 1|2
horas da rua Professor Gablzo n. 91,
para o cemitério de S. João Ba-
ptlsta.— Falleeeu» hontem, a sra. Fran.
cisca de Salles, Irmã do dr. Joaquim
de Salles. O seu enterro realizou-se
hoje, ás 10 1|2 horas, no cemitério de
S. Joáo Baptlsta.
*t>*M**M****%**M*>**m*M**M*>*******^ mf 0*m*B,

Jóias rie Ouro
Compra-sc a 13S000 a gTamma,

aproveitáveis. Pratmia, brilhantes,
cautelas tudo pelo maior preço.
Joalheria de São Francisco — Largo
de São Francisco 19. janto i igreja,.
Tel.: í-9771.

Os amigos e admiradores do
sr. Arnaldo Fabrega, que acaba de

assumir o logar de
secretario da BI*
bliotheca da Dire.
ctoria de Publlci.
dade da Policia
Civil, prestaram-
lhe, hontem, si.
gnifleativa home.
nagem por motivo
de nua nomeaçlo
para aquelle alto
cargo. Assim o
que, á hora com
binada para a suu
posse, o sr. Ai.
naldo Fabrega.
cuja capacidade
profissional mert*.

c e u os malore.
encomlos po_ par.
te da administra,

ção policial, se viu envolvido numa
verdadeira onda de abraços e votos
de sympathla, facto que attesta o
quanto é e^lmado o novo secretarie
da Bibliotheca do D. P. A essas no-
menagens nssociaram.se o dr. Ismaei
Souto e todos os collegas de trabalho
do sr, Arnaldo Fabrega.

Desejando festejar a grande vi.
ctoria intellectual representada peln
decurso do primeiro anniversario da
publicação de "O Homem Livre", se
manario de cultura politica, eco.
nomica e social, que tem tido a mais
intensa irradiação em todo o palz
um grupo de amigos e admiradorw
do seu director, dr. Hamilton Bara.
ta, resolveu offerecer a esse brllhan
te escriptor c jornalista um almoço,
com o qual será manifestada a coi
dial sympathla que votam ao seu ln
teressante esforço, e que se realizava
em data que será opportunament'.'
annunclada. A cominlssao promoto
ra dessa homenagem é constituída pe
los srs. embaixador Raul Fernanrtei-,,
deputado Álvaro Mala, commandan.
te Hercolino Cascardo, drs. Victor
Vianna, Jullo Barata, Antenor May-
rlnck Veiga e J°r_e de Lima. Os
amigos do dlrector de "O Homem
Livre" que desejarem adherlr á de.
monst ração de apreço encontrai ão
listas á sua disposição no balcão «o
"Jornal do Commercio", com o co.
ronel Adão da Costa lima: na Li-
vrarla Odeon, de Soria «Ss Boffonl, ft
avenida Rio Branco n. 157, e no es.
criptorlo da Livraria Freitas Bastos,
á rua Bittencourt da Silva n, 21-A.

Realizar-se-á, no dia 14 do cor.
rente. áB 12 1|2 horas, no Automóvel
Club do Brasil, o almoço aue os coi.
legas, discípulos e amigos do or.
Helion Póvoa lhe offerecem em rego-
sijo pela sua recente eleição para a
Academia Nacional de Medicina. As
listas de adhesão a essa homenagem
encontram.se nas casas Moreno **
Lohner, bem como nos hospitaes S.
Francisco de Assis, da Misericórdia,
Nacional. S. João Baptista e Auto.
movei Club.

Amigos e admiradores do sr. Au-
relio Castello Branco, oíílelal *¦«¦
gabinete do ministro da Justiça, por
motivo de Bua recente nomeação
para o cargo de Procurador da Re*
nublica em São Paulo, offerecem"lhe 

uma homenagem no próximo
sabbado.

Essa homenagem, que constará «e
um almoço que se realizará ás 13
horas do dia acima indicado,
será presidida pelo ministro Antu-
nea Maciel.

As listas de adhesóes ao almoço a
ser offerecido ao ar. Aurélio Castel-
lo Branco já se acham subscrlptas
com os nomes das figuras mais pre»-
tlgiosas da política, do foro e da
sociedade e magistratura.

"A BOYADERA" HOJE NO RE1*U-
BLICA

E' "A Boyadern," a linda opereta
de Rolinann, que a companhia dos
irmãos Celestino offerece hoje aos
freqüentadores do theatro Recreio.
Esta ó das operetas que a despeito
dc sempre figurar noa repertórios
daa companhias do gênero, agrada
pela delicadeza o the-ilralidade do
seu empolgante entrecho, já pnrn
não falar no seu elemento primor-
iliíil que é inconlestavelmente sua
iiiM-fl.stral nirtilurti, recommnnda*
da aos mais exigentes pelo nome
que prestigiosamente a firma.

A distribuição da peça ó a se-
.uinte: Odetto Durinionul, Enrica
SpinelH; Princlpc I.ajah, Pedro
Celestino; Napoleãn, João Cclesti*
no; Mítrietla, Hnsalia Pombo; Luiz
Felippe, Amadeu Celestino; Coro-
pei Parher, Eduardo Arouca; Pim*
pinettc, João Machado; Trehizonde

'João Machado; Dawa. Lou.ivnl
iFraga, dr. Coheni, Arthur Sanches;
i Armando, Francisco nublo; Fnfé.
Francisco Rublo; Uma dama, Léu
Ferrcirix; Porteiro, Américo; Um
Cavalheiro, Bastos; Garçon, Fran-
cisco Rubio.

MEIO CENTENÁRIO DE "EN-

SAIO GERAL"
"Ensaio geral." n original e en-

{.rnçadissima revista que está em
scena no Carlos Gomes, represen*
tada todas as noites com grande
suecesso pelo elenco Jardel Jnrco-
lis, commcmorará na próxima ter*
ça-feira, dia 5, o scu mein centena-
rio de representações consecuhvas.
«A VESPEP.AL DO CEARA'"

AMANHA, NO "RIVAL
THEATRO"

Continua inalterável o exito
_cm igual de AMOR..., I sntyra
revolucionaria de Oduvaldo Vian-
na que as multidões estão assis-
tindo, Já se approxima das du-
zendas representações e scu sue-
cesso, num crescendo, cada vez

, mais se impõe. Amanhã na bo-
I nita "boite" da run Álvaro Alvim
terá logar n "vcspcral do Ceará".

com um pror-ramma mni-nifirn.
A primeira parle será preenchi-
dn com «\MOli .. nara nw Dulch
na revele mais uma vez as suas
muilo apuradas sensibilidades ar-
tistlcas, Na segunda narte haverá
toda uma e-.nrec.ivn hnn-om _p*n
á terra d e.Tosé de Alencar. O es-
-rintor Martins Canistrnno fará
.« (-login dn terra hemdita. Elisa
¦"«-."lho de Andrade n võ_ verde
•'n Brasil., cintará com a arnen
ine lhe é nernünr n- cniisns ho"'-
tas quo só ella sabe cantar. O
"oniunetn AI.Af.ATY far-so-hn ou-
•'Ir nas sua? toadas sertanejas, bem
•orno Moznrt Arnuio. no seu ma-
aico violão. E, emquanto, Isso
"Ella e pu" continua esperando
•ue AMOR lhe ceda loçnr no car*

'az, o oue acontecerá certamente
*ns r>rim"'ro-; dias de Junho.

MARIO CABRAL acompanhará
"o piano,
mt>.**--*-m*>**- M***»»**M**-*9**»**~****»*****-M* +•***** *************** *****•**>***•**-

0 novo cartaz do Casino
SOBE A' SCENA HOJE A PECA

"MARABÁ"*
Sobe á scena, finalmente, hoje,

lio Casino, a peça de grande espe-
claculo de Jorucy Camargo, "Mu*
rabá", com arrojo de montagem.
Fica assim satisfeita a curiosida-
de de quantos — e são muitos --
que difficilmente tüm conseguido
dominar a sua impaciência, Es*
sa actuação privilegiada, esse am-
biente de sympnthia que «com*

Joracy Camargo, autor dc "Ma-
rabá"

panha a enscenação de "Marabá"

comprchcndc-se perfeitamente..
Traia-se dc uma producçfio do es-
criptpr que se impoz escrevendo

SEIOS FIRMES
Qualquer que seja a cansa da

perda da firmeza dos selos,
obtem-se a correcçáo completa
da flacldez com o mo de nm
preparado europeu adquirido eom
a exclusividade dc fabrico para
a America do Snl, por pessoa
que o usou. Processo por absor-
peão dos tecidos adlposoB. Ap-
plicaçSo simples; effeito se_nro
e rápido. Cartas a Mme. Sarah
Evens. Caixa Postal numero
2.398 — Rio.

" _•._« _-.tn.il DOMINOU A
O SAPW!L limpeza do

alurninlo no BRASIL.
^>^.«<.<<^<«*->">»a—"*"*-*"»*»*-•-*—¦

\ Irradiações
—mu-- .

Programmas de hoje
RADIO CAJUTI': — Discos sup-

ilemcntos musical e feminino, mu-'<icas 
populares, canções e "pro-

ii-ammas-appcritivos".
RADIO EDUCADORA DO BRA-

,IL: —- Discos, quarto de hora edu-
".•acionai, aula de inglez, musicas

li versas c programma variado.
RADIO CLUB DO BRASIL*. —

.Hscos, palestra educativa, musicas
populares, canções, programma va-
rio e retransmisão do Copacabana
Palece. , _

RADIO RIO: — Discos, palestra
ducional pela C. B. R., supplemen-

!0 musical c programma variado.
RADIO GUANABARA: — Discos,

hora do lar, aula de inglez, pales-
iras femininas, musicas populares
canções e "Radio Miscellanea".

RADIO PHILIPS DO BRASIL:
— Discos e programma variado.

RADIO MAYRINCK VEIGA: —
Discos, musicas populares, canções
regionaes, palestra e programma
variado.

RADIO JORNAL
O Dr, Salles Filho, director da

Imprensa Nacional, pede-nos a pu-
blicação da seguinte nota:

"Observando a conveniência ge-
ral « tendo cm vista melhor at-
tender, tambem, á differença de
hora dos paizes estrangeiros, o
RADIO JORNAL communica aos
seus ouvintes que a partir de ho-
Je a irradiação do Programma
Nacional será feita entre 19.30 e
20,30 horas.

Considerando que a divulgação
do boletim em linguas eslrangei-
ras é, sobreludo, de caracter in*
ternacionnl e afim de não sobre-
cnrrcgnr os ouvintes, o RADIO
JORNAL reservará os quinze mi-
mitos restantes da irradiação, isto
i, das 20 ás 20.15 horas, para esta
ultim. irradlncfio.

Desfarte entre 10.30 e.20 horas
as estações de brondenstinp dp
ondas médlns estarão encadeadas
em todo o Paiz para a Irradinefln
simultanpn do Progrnmma Na-
cional. divulgado da Capital da
Republica, feita Igualmenfe em
ondns curtas, em portuguez. r das

,20 ás 20.15 em francez. inglez e
j hespanhol como alê aqui.

O bobo do Rei" e dando pouco
depois "Deus lhe pague", moço.
imaginoso, que sabe concatenar
a.s suas idéas e que inscreve a
originalidade no primeiro logar
do rói das suas qualidades de
concepção. O seu dialogo traz
a expressão prompta. a replica
viva, o conceito enunciado com
precisão. Além disso Joracy Ca-
margo é um escriptor feliz. En-
eontrou parn divulgar o seu thea-
tro um ae.tor-artista, que è ao
mesmo tempo um empresário ln-
telligente e dc larga vi>ão — Pro-
copio. Fez um nome e não parou
no embevccimenlo dessa constru-
eçnn. Continua a trabalhar sem
desfnllee.imento como um general
nue verificou não ser azado ain-
da, o momento de emhainhar a
sua espada. Autor e interprete
•lão hr.jo, ao theatro nacional um
esoeclaculo maravilhoso, «ssa
"Marabá" audaciosa que amanhã
andará de bocea de toda a cida-
dc, Deixamos aqui os nomes dos
auxiliares de Joracy Camargo,
além de Procopio: n pinlor Hnen
Adami. o seenoarnphn Jayme Sil-
va, I>o?ennnn p "tio" Fnusl.lnn,
Antônio dt Barros, Incumbido da
indumentária, Os intern^les são:
Procnpin, Elza Comes, Darcy Ca-
zarré, Traoemn de Alencar. Manoel
Pêra, Lulza Nazareth Abel Pèra.
ítala Vera, Eurico Silva, Maria
Paula. Hodolnhn Maia, Ruth Vian-
na. Eduardo Vianna, Déa Selva,
Luiz (VArcy e Ermelti Simonetti.

Pelas Associações
União B. dos Motoristas Brasilei-

ros — Renlizar-sc-á no próximo dia
7, á.s 20 horas, na sede dessa associ-
açã de classe uma assembléa geral
extraordinária para eleição dos
cargos vagos de 1* e 2o procurado-
res.
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Religiãc.
Irmandade de N_ S. do Ro8arlo e

São Benedicto — A Irmandade de
Nossa Senhora do Rosário e São
Benedicto. fará celebrar amanhã, ás
9 horas, no seu templo, missa em
luvor da Padroeira, com cânticos sa-
cros e órgão.

Após a celebração haverá benção
do Santíssimo Sacramento.

Devoção de N. 8 da Piedade —¦
A Devoção de Nossa Senhora da

Piedade da Igreja da Santa Cruz dos
Militares, fará rezar amanhã, ás 9
horas, missa em louvor da sua Pa-
droeira, com assistência dos membros
da Devoção revestidos de suas in-
signias.

Matriz de São João Baptista da
Lagoa — Será celebrada, amanha,
ás 7.30 horas, na matriz de São Joáo
Baptista da Lagoa, missa com com-
munhão geral da Pia União das Fl-
lhas de Maria.

Como será commemoiado o Corpo
de Deus, na Igreja de Guarutyb» —
Como acontece todos os annos, rea-
llza-se, no próximo dia 3 de junho,brilhante festividade promovida pe-los fieis da populosa Guaratyba, em
homenagem ao Sagrado Coração de
Jesus.

A festa terá logar na Matriz do
Guaratyba, com o concurso da ex-
cellente orchestra Francisco Braga.

Na parte fronteira da Igreja foi
armado um coreto, onde serão pos-tos á venda prendas offerecldas pe-los fieis e organizada pelo Apóstola-
do da Oração de Guaratyba.

A PEÇA DE ESTRÉA DA COM-
PANHIA PORTUGUESA,
— NO REPUBLICA —

A Companhia Portuguezn de Rc-
vistas fará a sua estréa no Theatro
Republica, com a revista "Pernas
ao léo", original dos escriptores
Xavier de Magalhães e Almeida
Amaral. Essa peça foi do maior
exito dn ultima temporada theatral
em Lisboa, pois que se conservou
no cartaz mais de quatro mezes. t
A revista "Pernas ao léo", ao que1
nos informam, constituo um inte-1
ressantissimo espectaculo. monta-'
do com apurado gosto artístico, |
executado sob a influencia do ge-
ncro "féerl" dos moldes parisien-
scs. sob a direcção intelligente e
pratica de Luizn Satanella, com a
collaboraçao cfficiente do grande
enscenudor e director Rosa Ma-
theus.

0 theatro nos Estados
A ESTIU.'A DA COMPANHIA

FERREIRA PINTO NO THEATRO
DA PAZ. NO PARA'

Sobro a estréa da Companhia Tel-
xeira Pinto, no theatro da Paz, do
Pará, o jornal paraense Estado do
Fera, publiea a seguinte chronica:"Marcou suecesso Incommum, a
estréa, hontem, á noite, da Comoa-
nhia Teixeira Pinto, a qual levou à
scena, no Theatr0 da Paz, a peça"Bobo do Rei", do festejado thea
trologo Joracy Camargo.

O desempenho dos artistas agra-
dou plenamente, não lhes regaiean-
do seus applausos a nossa exigenfe
platéa, que experimentou horas de
grato encanto espiritual.

As figuras a quem couberam as
honras da noite foram, inconteSla.
velmente, Teixeira Pinto, Lygia Sar-
mento e Victoria Regia, que lmprl-
miram mais completa,

Teixeira Pinto é a primeira vez
que se exhibe em nossa terra. Pos-
sue magníficas qualidades como
actor consclencioso. Foi a figura
central de toda a peça, conduzindo-
se com rara galhardia. Lygia Sar-
mento esteve á altura de seus .lá
applaudidcs merecimentos artisti-
cos, enchendo o palco com a sua
mocidade, com o seu trabalho apura-
do c com a sua irradiante sympa-
thla.

Tambem se exhlblu, entre nos,
pela primeira vez, a joven artista
Victoria Regia. Desde o instante
que appareceu em scena, conquls-
tou as sympathlas do publico e foi
com inteligência que encarnou o
papel que lhe foi confiado, revés-
tindo-se de Bingeleza encantadora.

Os demais artistas não destoaram
do conjuneto e pisam o palco com
flagrante desembaraço."Bobo do Rei" é uma peça flnls-
slma, que pôe a nu' a physlonomla
moral da sociedade que vive de pre-
conceitos subalternizada aos mais
e.uivos interesses...

A lotação do Theatro da Paz es-
tava completamente tomada, en-
clicndo-se todas as dependências de
um publico que sahiu dalli satisfei-
to, e que applaudiu vivamente os
Interpretes da linda peça.

Pelo espectaculo de hontem, à nol-
te, que tanto agradou, podemos af-
firmar que a Companhia Teixeira
Pinto vae ter uma temporada rui-
dosa, proporcionada, alias, pelos
queridos artistas que tanto a nossa
gente admira, Alfredo Vivianl e Ly-
son Gaster, seus empresários, e que
não esquecem o Pará."

Jlilll II mmmimmMmmmmMmmmm.'nSensaciona
A NOVA FILIAL DAS

CASAS BRASILEIRAS DE SEDAS
á Rua 7 de Setembro, 103

Realizará durante o mez de junho a sua

GRANDE VENDA DE INAUGURAÇÃO
SEDAS POR PREÇOS EXCEPCI0NAES

Sctlm fulrrurante, seda, metro .... «'OU
Crepe pellica, seda, metro .. • •• •• *S50t
Tolle de soic, todas as côrcu, metro 5S50I)
Crepe Marrocos, lã e sedn, metro fi$800
Sedas para camisas, lindos padrões, metro 7S..0U
Pelle de pecego, lav_, metro '•• t,.!,,M>

Schantung fantasia, metro >:!ÍN!.'i>
Crepe Marrocaln, metro  .. 8S50.
..scossez, lã e seda, metro 8S5Ü0
Llngcrle hnnrlmée, metro 85500

IITC, ETC., ETC.

CASAS BRASILEIRAS DE SEDAS
RUA 7 DE SETEMBRO, 103

OUVIDOR, 128 e 163

Ohomem invisive

<m

|0__È._O..FlMllgÉ10£:com garantia de um
anno, 25$. Mise-en-
plls, 3$. Corte, 2S500.
Manicure, 3$, Tra-
tamento da pelle,
5S. Massagem, 5$.

Calllsta, 7$.

aEgaBiJEaat
Rua Rodrigo Silva, 16 — Sobrado!
(Perto da Assembléa). Tel. 2-0156
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Reclamações do povo
—mi—

A queixa contra os rapazes
do S. C. Valim, do Meyer
Em nossa edição de ante-hontem

publicámos uma reclamação que n03
foi endereçada, contra os rapazes do
S. C. Vallim, localizado á rua Per.
reira de Andrade, nò Cachamby, na
qual os queixosos aceusaram aquelles
sportmans de se náo comportarem
bem, exhibindose em "trajes parr».
dlslacos", dentro ou íóra da sede

Entretanto, embora nada mais f»
zessemos senão registrar uma queixa
que no.s foi encaminhada, uma com-
missão de directores do S. C. Vallim,
composta dos srs. Faustlno Vallim
Filho, Iracy da Rocha e Aristotellno
Vallim, esteve nesta redacção para

I affirmar que não procede a reclama-
1 ção referida, por isto que o club em
| questão é composto de pessoas descen-

tes e de responsabilidade, todas e!"
Ias residentes e relacionadas no lo-
cal Accrescentaram mais que, tra.
tando-se de um club fundado e mai •
tido por sete irmãos, ali vão frequen-
temente as moças e senhoras dns ru-
lações da familia Vallim. Não se
comprehenderia, pois, que' os rapazes
visados pela reclamação se não coir»
portassem á altura da educação ua
possuem e do meio social em que vi-
vem.

Ahi fica o esclarecimento.

Dr. Guerreiro de Faria
Vias urinarias — Doenças de Se-

nhoras — Cirurgia
Consultório: Rua Republica do

Peru'. 72 - Telephone 2-4634
Residência: Santa Chrlstina, 52

Telephone 5-3089
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Quer ganhar sempre na loteria?]
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Centro Politico de Se-
m&m Vasconcellos

Fun dou-se domingo p. p. naquella
florescente localidade um promissor
Centro Político, cujo fim cnsiste cm
propugnar pelos melheramentos lo-

eaes. Reunidos, cerca de cento e
cincoenta moradores, foi constituída
em caracter provisório a seguinte di-
rectorla: Presidente, José Paes de
Fernandes Filho; vice-presidente,
Sylvio de Abreu: 1." secretario, Flr-
minio Ferreira Pinto; 2." secretario,
Miguel Darnazio; 1.° thesoureiro,
Antônio Pereira; 2.° thesoureiro,
Júlio Reis; procurador geral, Manoel
Antônio Damazlo Filho

A Universal sempre foi uma especialista na confecção
de films dc myslcrios, tle enredos phantasltcos c algtimus
vezes alé aterrorizantes... Por isso mesmo, foi com certa
emoção que assistimos a sessão especial do film "O Homem
Invisível", baseado numa tias novellas dc II. G. Wells, em
que não existe nenhum episódio que aterrurize. mas onde.
a emoção appnrece quasi todos os instantes. Trata o (tim
de um scienlisla que descobriu tt maneira de se. tornar invi-
sivel e da maneira como elle luta para encontrar depois a
formula de lornal-o novamente nm ser humano. E' esta luta
intima, em que por vezes appnrece a ambição de dominar
o mundo com semelhante força sobrchumana, qne o grande
novellístct, creador de tantos assumptos phanlaslicos, concebeu
para a Universal realizar com sua technica perfeita,

Nós jà conhecíamos o assumpto, c os velhos "fans" th,
cinema que viram um dia "Ravcngar" ou "O Telephone da
Morte", onde o personagem se tornava invisível, hão de sa
surprehender diante da fôrma original em que desta vez è
possivel jogar com a emoção do publico, um personagem
que mesmo quando eslú presente na tela, possue alguma cousa
dc extraordinário, de abstracta e de sensacional.

Claude Ralns c o "Homem Invisível", creação qne vive
até a ultima scena, quando, afinal, sc liberta da [órinu irreal
para tomar a forma humana, da maneira mais lógica pns-
sivel, Mas atiles que Isso aconteça, são muitos os momentos
dc emoção, varias as passagens humorísticas do film, c mie'o
interessantes as peripécias de astticia empregadas por parte
da policia no combate no exlranho personagem, que sempre
conseguia vencer...

Gloria Stuart é outro elemento de agrado no film, qve
conta, ainda, com outros elementos de destaque.

NOVIDADES
E n propósito de rxtrnvafjan-

cias, Evcly Venable, uma das ul-
limas recrutas da tela, que vimos
em "Filha de Mnrio", fez questão
de que estipulassem em seu con-
(racto, que não pcrmittlrá, dei-
xar-se beijar por nenhum galã.
1'orém, n estrella anda aporá, por.
foda a parte, dando o braço ao"cnmeraman" Hal Mohr. com i
quem, dizem, eontrnhirá mntri-
moulo. Irá ella interpor idêntica
condição a seu mnrdo? Não, que-
brará o contracto, dc preferen-
cia..,

Sam Goldwyn é um dns produ-
cfores mnis hábeis da industria.
Uma vez concluído o celulóide
"Naná", na qual apresenta ao pu-
Mico a interessante! actriz russa
Anna Sten, levou a Nova York a
prlmera cópia, c ssrruindo umn
iradicção moscovita, fez benzel-o
numa Igreja onde predomina o ri-
tunl russo, por um bispo ortodo-
xc. O frito não deixa do ser in-
teressante pois parodia o thema
da obra do Zola...

125 dollares por minuto recebo-
ri Al Jolson, por seus program-
mas de radio que vae realizar.
No total, cobra o cantante 7,!>00i
dollares por uma hora do "broad
castng".

NA TEIA
PALÁCIO — "Filhos do Dc-

serto" — Stan Laurell e Oliver
Hardy.

ALHAMBRA — "Pae de Fami-
Ua" — Zasu Pitts e WIIIs Ro-
sers.
REX — "Sob Falsas Bandeiras"

Fav Wray e Nils Asiher.
ODEON — "Modas de 1934"—

William Powcll e Bette Davls.
GLORIA—."Thesouro do Mar"'

Fav Wray e Ralph Bellainy.
PATIIE'-PALECE — "Roman-

cc anticro" — Heather Angel c
Leslic iiosward.

BROAD WATt* — "Treinando
Homens" — Wynne Gibson e
Charles Farrcll.

Casa Mme. SARA
O maior _<>ríi:in>nt<> de cintas,
soullens o modeladores. Tele.
phone 4-34.2 - R. VISCONDE
ÜE ITAUNA, 14..-S Praça 11

de Junho

EPILEPSIA
João Borges Soledade

residente á travessa Minervina
n. 14, declara, a bem da verda-
de, e de todos qu0 soffrem desta
maldita moléstia, que sua filha
Olga Soledade, soffrendo de ata-
quês epilépticos ha quatro annos,
3 depois de ter feito uso dP vn-
vlos medicamentos, ficou radi-
calmente curada com auatro vi-
dros do ANTIEPILEPTICO BA-
RASCH.

Rio, 28 de julho de 1930. —
ía) João Borpres Soledade. —
Firma reconhecida.

mmmmmwmmm
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LIVROS NOVOS
"DOS CRIMES SEXUAES"

Chrysolilo dc Gusmão —
Edição FREITAS BASTOS.

O autor, alongando-se sobro o
assumpto, estuda, ú luz da crimi-
nologia, o estupro, attendendo ao
pudor, defloramento e corrupção
de menores. Tudo Isso numa lin-
gungem limpa e clara, demonstran-
do largos conhecimentos nn as.
sumpto. O livro de Chysolito de
Gusmão, que ncaba de sahir agora
da editora "Freitas Bastos", é pre-redido de um estudo critico, dc
Mario Manfredini e esta annotado
dc accordo com « jurisprudência,
pelo desembargador Vicente Pira-
gibe.
***m*t**-**^-*^-**-m**m*--M>.-*. mm -*. ¦ --¦ *-. „. ^.^ ^- j. j. ^ |f. ^^^

Antes de fazer sua roupa, veja
os preços baratissimos das

Alfaiatarias Americanas
Costumes do casimira e sobre-

tudos duble, desde 5O$C0_
117, Av. Marechal Floriano, 133

musica do momení»}
A musica que c actiialmente asensação em toda a parle, e queserá em breve o delírio dos nos

sos salões, dos rádios e victrolas,
a mais popular dc Iodas, „, sem
duvida, "Carioca", uma rhumln.
que se fora ouvir em "Voando
parn o Ru,", dn R. ... 0. Radio,onde Roulien e Dolores Del Hioestão juntos, no lado dc Ginger lio*
gers, Fred Astaire e outras celebri*
dades.

Se rnrrs ainda não tiveram op>
pnrlunidiidr de ouvir a "Carioca'',
'¦ só ligar o radio para a Arijer*
Una nu os Estados Unidos, par*ouvirem logo o interessante. nuntr>
rn de musica que se snppõe erigi*
naria dr nosso paiz (no film), i a
então, irem a bordo dc qualquernavio que passar pelo porto e ou*
vir a orchestra de bordo...

O "casting-direetor" dns stndiou
dn R, K. O. Radio fez o ultima"descobrimento" tle Hollywood.
Trata-se dr Margery Schmidt, uma
rapariga de dezoito annos. que Ira-enu o nome peln dr Marjorie /??•"'•'-
fard, Os olhos oitentas daquelle.
director descobriu-a actuandn num
film, em cujo ambiente predomine-va o nú; prrrrm. vas suas próximas
prodncções subira com mms rou-
pns, sendo esta a primeira vez na
historia do cinema em qur, pnra
trabalhar ante as rnmérns, ler,1
tuna joven qne se vestir detalhada-
mente. Antes, porém, se dam o
contrario, sr vin. mais freqüente*
mente, Tlollgwond.., em cuecas.

Gnv\i Cooper e Sandra Slwiv
(Verônica Rnlfr na sim vido par-
ttinlar), casados desde n nnnn pas*
sndn, gostam dr ir senvn-r passar
junto sun* férias num rnnrhn de.
propriedade dr Om-ii, si'nndn a
noue.as léguas dr Holhiwnnd. Frank
.T.Cnnner. qnr t n nome verda*
dríra de Gani Caonrr, passa hi as
hm-ns em comnanhla da esnnsa,
nadando, tnenmln njnvn r /"n-C"''1
rxcreteins. j.m".. ,; excellente n>li'.~-
Ia. além dr hnbü "rhntittrur" ¦'
bom enriarturistn. Felicidade .uc

já durou, um anno...

tt
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BEBAM CAFÉ' fi I O RH 0 MELHOR E 0
MAIS SABOROSO
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1-6-1934 DIÁRIO DA NOITE

jam* Jt***

AKÇO, ABRIL, MAIO e JUNHO e ãMLCR CONTNUA no niVíM
QUEM AINDA NÀO VIU AMANHÃ, AS 16 HORAS POR ESTES DIAS, OUTRO GRANDE SUCCESSO DF

VESPERAL DO CEARA*AMOR...
zz^zz^z±zzzz DÊ

ODUVALDO
APPROVEITE; ELLA JA' ESTA' COM QUASE

200 REPRESENTAÇÕES CONSECUTIVAS 1

Com grande acto regional em que tomam parte
ELIZA COELHO DK ANDRADJ3, MOZART ARAÚJO, MARIO CA-
URAL, PAULO ÍAPAJO-Z, ROBERTO GALENO, COtàXINCTO

TYPICO "AHACATY" \

PALAVRAS DE MARTINS CAPRIBTANO'

NO GRANDE EXITO PARISIENSE

ELLA E EU...
BRILHANTES TRABALHOS DE ODILON, DURAES

E ARISTÓTELES

'^^''^'«'•^'^«^¦¦^¦^¦¦^¦^.^¦^.^¦^s^s»^*»^.^.^-^»^.*»» IN»^<K#^>4MS^» ^^^^^^^^MF^^.»»!»!* 4
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SPORTS AQUÁTICOS
, \ctuaçjÕ~dÊ stio sjos-*TEDT 

NA AltGKNTINA
A C. 1!- D. c-uviou em dala de

[imitem o passe da transferencia
de .Süh Sjostedt, da Associacion
\igcntina de Homcros Afficiona-
dos, pnrn o <'¦ li- do Flamengo
desta Federação, com as seguintes
informações

Regatas luternacionalos en ei
Tigre, 10:31031 — Novicins Feur

flegata.1* Internncionales en «1
l"if!re, 20,3 1032 -- Cadetes Feur.

Kegatas Inicrnacionales cn
Tigre, 261311933 — Júnior
Setill.

üegatns Officiales eu Rio San-
iago, 271311932 — Cadetes Feur.

Kegatas Inicrnacionales en Mon-
t vidéo 2'/i!1933 — Júnior D.
Scull.

0 Sr. Sjostedl actuou na Com-
missão Diretiva do Club Homcros
! cnndinavosi como Secretario
: íorario. no período de Feverul-
i-o a Junho tio anno dc 1931, c

: gestão de 1932-1933.
i'MA GENTILEZA DO FLU-

MINENSE .
ii club das tres cores, que vem

iic conquistar pela primeira vez,
... titulo de campeão de natação
,i,i cidade, offcreccu hontem a cn-
lidado iiquiitic», um rico quadro
contendo uma phntogrnnhia de

I ,(los os seus amadores, que sa-
graram-se campeões da cidade.

A offerla do Fluminense F. C.
f i bem recebida pela Federnção
.'.uiintica, cujo nuadro foi logo
r,-jllocn<-'o no salão principal.

SÃO FOltAM ACCF.ITOS OS
PROTESTOS

ii Conselho Technico de Water-
1- tio em sua ultima reunião, nào
acceitou os nrotesfos apresentados
pelos canitães do Internacional e
Y.-seo da (lama, o primeiro por
não ser como de direito o alie-
indo e o segundo por estar isento
o juízo de irrcgulariddnes.

UM INQ1JFRITO
0 Presidentq da entidade nqnn-

tica, tomnndo conhecimento das
oceurrencias do mnlch de water-
polo, Guanabara x Vasco, mencio- i
nadas no protesto do cnpilão dos
vascainos. rtesicnon o th"-<otireiro
Ary Monteiro de Carvalho, pnranum inquérito, verificar o alie-
S.idn.

DO FLUMINENSE P\R\ ()
GUANARARA

Solicitou hontem, transefencia
parti o Guanabara, o nadador He-nedicto Pereira, que vinha de-fendendo as cores do Fluminense

Baniu e Fluminense o único jogo
do € mpeeníto para domingo
fl imporLncia do encontro em face da

collcc ção dos concurrentes
O publico carioca terá opportu- ção dc foot-ball. O encontro do

nidade dc apreciar na tarda ue
depois de amanhã, no nsladio da
tua Álvaro Chaves, uni iiupprtanto

•' '•¦ '.?-.¦' *''. 
\ ¦ ¦ I
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Euclydes, keeper do Bangu' que nâo
está disposto a deixar passar meia

(luzia dc bolas, desta vez

match de foot-ball, que, de certo,
levará ao campo da zona sul uma
verdadeira enchente, nois, espera-
se o desenrolar de um jogo em
que a technica deve sec admirável
e o entliusiasmo ainda maior, sim
(pie se registrem scenas lamenta-
veis, porque, tricolores e botafo-
guenses, sempre primaram em lu-
lar com lealdade, embora busenn-
do, ardentemente, a victoria. O
encontro único do próximo do-
niingo, deve ser uma bella cxhibi-

A reunião de hontem no

iiirno, realizado á noite, com as-
sistencia numerosa, o Fluminense,
actuando ás mil maravilhas, sur-
prchendeu os suburbanos com um

Esclarecimento neces-
sario

AINDA A TRANSMISSÃO LEVADA
A EFFEITO PELO "DIÁRIO DA
NOITE" QUANDO DO JOGO HEH-

PANHA X BRASIL
Por oceasião da realização do jogo

Hespanha x Brasil, obtlvemos a co.
operação da O. B. D., ao sentido da
entidade máxima fornecer um tra.
balho direeto do campo da luta, aos
eacrlptorloü da Italcnble. em Roma, e
desta cidade ao Brasil.

A coilaboração que conseguimos da
C. B. D. é facilmente explicável, pais
o dr. Luiz Aranha, visando auxiliai

@!@W@lr^lílOHS
A reunião de amanhã no Hip-

podromo da Gávea
JUSTICE - YAMUNDA' - ZELAYA - ORCA - PLUME DOREE E CUAUHTEU

MOC SÃO OS PROVÁVEIS. - 0 ENCONTRO DE ZAGA E ASTORIA

., ri .. I " <**• uuia --vrcuiuu, vinnuuu uuxmuiscore alto, que reflecliu bem o 0 trabalho dos jornaes, providenclA-
i/M(/i i.;in IiiiiiIa i l< ir ') M #i 4 ******* *.. . 'ra junto á delegação, para que esta

fornecesse 6. imprensa, de qualquei
parte da Europa, o noticiário que
dsejassem os jornaes.

Acontece, porém, *\ie, no principio,
julgámos que apenas o sportman
gau'eho Francisco de Paula Job ha-
via sido o unlco Incumbido pela C.
B. D. em nos fornecer o noticiário.
Agora, porém, fazendo justiça a quem
de direito, tornamos publico que mui.
to poucos despachos nos forneceu
aquelle jornalista. E' que quasi todo
0 magnífico trabalho que transmlltl
mes foi da alçada dos sportmen Car.
los Martins da Roeha e Lula Vi-
nhaes, ambos, portanto, tambem me-
recedoreB do nosso melhor agradeci-
mento.

Preparando-se para a
Imta com o Botafogo

F. Club
Desfructando a segunda colloca-

cão no campeonato da 1." divisão
Ia entidade nmndorista, a infnti-

¦ravel direcçâo de sports da Olaria
"om cnm afinco, submettendo o
«eu "onze" a um apurado preparo
de conjuneto afim de enfrentar no
próximo domingo, o seu valente

jogo realizado: li x 2. No treino
0 tricolor bateu mais o São Chris-
tovão (3 x 1) e o Bomsuccesso
(3 x 1), perdendo para o Flainen-
go (3 x 1); America (2 x 1) e
Vasco (2x1).

ü Bangú desorientado com
aquelles G x 2, soffreu seguida-
mente maior dos revezes — Bom-
suecesso (2 x 1) e Vnsco (2 x 0).
A chroniea já se ri*-»in ao cam-
peão de 1933, lamentando a sua
situação nn tabeliã c eil-o que sur-
ge, novamente, forte. Bate segui-
damente os outros trez adversa*
rios: S. Christovão (3 x 1); Ame-
rica (2 x 1) e Flamengo (4 x 3).

Os adversários de depois de
amanhã, estão collocados no ter-
ceiro logar, juntamente, com o
America, um ponto apenas, abai-
xo do segundo collocado. Por
ahi. podem os leitores julgar o

quanto de importante tem para o
Bangú e para o Fluminense, o jogo
proximo.

DUAS ESTRF.AS NO QUADRO
TRICOLOR

O tricolor fará suas eslréas no
seu quadro profissional. Velloso,1
o seu excellentc keeper, que, desde
muito devia estar figurando no
arco, apparecerá amanhã, sob ge-
raes sympathias de seus adeptos.,
Na ponta esquerda jogará Pirica,' .
que pertencia ao quadro principal j adversário e leal companheiro dnjornada, 

esperando conquistar n
titulo de campeão da cidade, que

do Botafogo F. C.
— TEAMS PRINCIPAES

FLUMINENSE: — Velloso; Er-
nesto e Nariz.; Marcial, Brant e
Ivan; Vicentino, Russo, Arrillaita,
Tintas e Pirica.

BANGÚ: — Euclydes; Mario e
Sá Pinto; Paiva, SanfAnna e Me-
dio; Sobral Ladisláo, Tião, Pbci-
do e Dininho.

A preliminar será travada entre
as equipes de amadores do com-
pconato da primeira divisão dessa
classe.

O quadro tricolor deve ser o
seguinte:

Dolbcrto; Delson e Mangia; Sa-
quaremn, Hélio c Cláudio; Ary, Dc
Mori, Amaury, Prcguinho e Adair

m**a********* ***-»**•**> ^¦^¦^'^•^^^^•^ **r*****a* *»a»m*»s**»m* *********,

nor justiça lhe dará direito a per
manecer no logar que lhe compe-
te no scenario sportivo da nossa
capital.

Por oceasião do treino hontem,
realizado na sua magnífica praça
de sports, tivemos a opportunida-
de de palestrar com um veterano
clariense, esse velho amigo, que
nos levou a sua nova sede, otide
r-stá insta linda a sua secretaria,
provida do novo mobiliaro, espe-
cialmente fabricado, dando no vi-
sitante a mais agradável apparen-
cia, pelo bom gosto e arte, deno-
tando perfeita organização e com-
modidade para o seu funecio-
namento.
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"ATLANTIDA"
03S

"Atlantida"
•íi do corrente publica trabamos de Frederico Karinthy, Ru-ben Dano, Sarai] de. Etchcverls.Luis Coquelin, Apollinaire, W1'ischer, Amado Nervo, Enrique«endez Calzada, E. Gomcz de Rá-

quero, "Los modelos personalcs",artigo sobre modas, de Marie-An-
«Clique, e outras matérias de altointeresse intelleclual. "Allanlidn"
|a está nos pontos."EL GRAFICO" _ Weissmuller
continua ensinando, sobre o cravi-"ninais um artigo, no "El Grafi-co de UO deste mez. Esse artigo
tem de boas gravuras demons-
nativas. Todas as secções plenasde conselhos technicos c nota*• portivas da semana. Nos ponlos(ia Avenida."Vida Domestica" — Destina-se ao
mais amplo e justificado exito o nu.
mero de junho de "Vida Domestica",
agora posto em circulação, dentro da
Pontualidade irreprehensivel dos aeas"aparecimentos mensaes e ha quinze

CLINICA DE EUGENIA
-DO-

Tivemos, hontem, mais uma re-
união de lula livre no Stadium llia-
chuelo.

Jack Conley venceu Incógnito,
por inconsciencia. Foi o melhor
lata da noite. Dudii derrotou Jo-
liansen, tambem por inconsciencia.
Desacostumado do cstrangulamen-
to, o nornegticz entregou o pescoço
ao adversários varias vezes, alé
que venceu por inconsciencia.

Na terceira lula, Wladeck Zbys-
ko derrotou Kochcnco, por incon-
sciencia. Kochcnco ficou mal, mas
deixaram-no aabndonado no tabla-
do. Passados alguns minutos, quan-
do viram mesmo que o homem não
levantava, é que trataram dc soe-
correl-o.

A ultima luta terminou empa-
l.ada. Contrastando com a Icalda-
de, dn fias!anos, Jack Russell agiu
deslealmonle. Pôz em pratica gol-
pes prohibidos e simulou querer
amrredir o juiz. Foi um máo lula-

DR. MARIO NEVES
Exames pré-nupciaes — Tratamento das Perturbações

Menstruaes.
ESTERILIDADE TEMPORÁRIA DA MULHER, QUE VAE

DE 5 A 15 MEZES

L. da Carioca, 13, 2o andar Horário: 1 ás 3. Tel. 2-3666

m.mmmmmmmmm.mmmmmmm*>»mm***. ..... .-¦.--- -l-rrrrrrrrJ.JJJJ

annos mantida pela conhecida 3| fjn 
artista. 

Todos compre-
prestigiosa "Revista do Lar e te ™n/Í 

oue Jack nroeuravn tãoMulher". Tudo quanto encerra esse"olume será para os seus leitores mo.
tivo de encanto espiritual, depois de
ser uma alegria, em todas as cores
uira os olhos que lhe percorrem as
paginas, principalmente as da magni-
-ica secção cie figurinos, arte decora,
tiva, bordados e accessorios da ele.
ó.incia, que somente ella é capaz, tão
vasta e tão completa se apresenta
de justificar o preço de quatro mil
róis o exemplar avulso,

"O CRUZEIRO"
"Modas de 1934" foi o grande

acontecimento mundano da soma-
na, ao qual "0 Cruzeiro" dedica
uma vasta reportagem, publican-
,1o as photographias dos modelos

nimado.s que desfilaram no palco
(io Odeon, quando na prcmiére do
grande film."O Cruzeiro" publica ainda uma
seleccionnda coilaboração c mos-
tra-se cheio de illuslrações sug-
gestivas, com todas as suas .se-
cções dignas de leitura. A capa ó
i-ma magnífica allegoria de J.
Carlos.

Ainda a questão do mil
réis, ouro

Communica-nos a direcloria do
Centro dos Ferragistas do Rio de
Janeiro:"A Dlrectoria do Centro dos fer-
ragistas do Rio de Janeiro enviou á
Comissão de Central de Compras
do Governo Federal a seguinte
carta:

Exmo. Snr. Otto Schilling, DD.
Presidente da Commissáo Central
de Compras do Governo Federal
Tenho a satisfação de aceusar o re*
cebimenlo da presada carta de V.
Exa. datada de 23 do corrente, e.
com ella, a copia da consulta por
V. Exa. enviada ao Ministério da
Fazenda acerca da questão da a-
presentação de preços «m concur-
rencia publica.

Nessa carta V. Exa. honra este
Centro com um pedido de opinião
acerca da consulta feita e a esta
Directoria parece que a aduçâo dc
seu quesito não seria demasiada e
viria, talvez collocnr o assumpto

No Meyer, na rua desse nome em em condições de não mais poder
frente ao numero 208, já não se | scr discutido. Esse quesito, si V.
pode transitar em virtude de uma EXfli nos permitte, seria o seguin
infecta vala que no local atravessa i *e: — «enl qUB mo(

Associações

henderam que Jack proeurav
somente armar escândalo. Para re-
nroduir a exhihição do hontem.
bom será que não mais volte a se
apresentar cm publico. ^^

Com a Inspectòria de
Esgotes

para o lado do matto.
A agua pútrida ]a attingc a um

metro dc altura, reclamando provi-
dencias, não so da Inspectòria de
Esgotos como da Saude Publica.

Os moradores das proximidades
já começaram a improvisar pontes
de pedaços de madeira pondo em
risco a vida das crianças que por
ali transitam. Que ns providencias
cheguem a tempo de evitar mal
maior-

i moeda, tendo-sc cm
vista o decreto 23.501, deverão ser
apresentados, em concurrencia pu-
blica ou administrativa, os preços
das utilidades a ser adquiridas pelo
Governo Federal?"

No mais, cabe a esta Diretcrio
agradecer a V. Exn. a attenção que
tem dispensado a este Centro e, a-
proveitando a opportunidade, rei-
terar a V. Exa. os meus protestos de

OBRA DE ASSISTÊNCIA AOS
PORTUGUEZES DESAMPARADOS
— Na passada terça-feira, reuniu-
se na sua habitual sessão semanal
a Directoria desta benemérita Ins-
tituição de caridade, tendo tratado
de vários assumptos de Interesses
collectlvos e despachado o seguin-
te expediente:

Foram approvadas maia 38
propostas de novos bocIos, sendo:
33 da quota de 3$0Q0 e cinco da
quota de 5?000, as quaes ficaram
registradas sob os n,os 29.204 u
29.301.

Concedidos auxilios de repa-
trlamento noB srs. Antonio José Pa-
choco e Francisco da Conceição e
mandado submetter-se a novo exa-
me medico o ar. Antônio Gonçal-
ves da Costa.

Pela verba de "Soecorros lm-
mediatos" foram concedidos auxl-
lios de manutenção a sela solicitam
tes.

Concedido auxilio de funeral
de Braz Ribeiro, sócio matr. 3.485,
jâ pago a sua viuva, Maria Ferrei-
ra Ribeiro.

Ao associado Maximiano Pe-
reirn, matr. 25,283 que foi submet-
tido a uma grave operação de "Gas-
trectomia", foi concedido auxilio pe-
cuniarlo.

Por motivo de so retirarem
para Portugal, foram concedidas li-
cençaa de accordo com os Estatu-
tos aos seguintes associados: Anto-
nio S. João Carvalho, matr. 13.481,
Maria Emilia Teixeira, matr. 13.482,
Antônio Rodrigues Carvalho, matr.

Com um programma relatlvamen-
te bom, será realizada amanhã mais
uma reunião no hippodrorao da Ga-
vca. Todas as provas não equilibra-
das, não sendo de extranhar que as
provas apresentem disputas inte-
ressantes. Si os "accôrdos", como fo-
ram presenciados no ultimo sabbado,
prevalecem na reunião de amanhã,
teremos que registar aa péssimas
impressões colhidas pelo publico
apostador.

Para a reunião do amanhã faze-
mos as seguintes indicações:
. . O. K. —- Justice — Dcfence —
Yamundft — Soucy Sally — Vam-
piro — Zclnya — Fusão — Fagn-
Um — Orca — Ynk — Astro —
Bnrés — Yonne — Patito — Gari-
buldi —• Tracnjá — Yapon.

O INICIO DA REUNIÃO
A reunião de amanhã terá inicio

ás 14.45 com o prêmio "Barraka",
em 1.500 metros.

EM PISTA RECTA

UM DESAFIO ENTRE LAGARTIXA
E LASCA

No ultimo sabbado, nos arredores
do Guarulhos, em São Paulo, foi I
realizada uma interessante prova en- |
tre dois produetos de puro sangue,
que chamou a attenção dos turfmen
daquella cidade paulista. Lagartixa,
uma filha de Paraguassu' e Lasca
filha de Clros, abordaram a dlatan-
cia de 500 metros o o valor da após-
ta de 4:0009000, tendo por fora
sido realizado jogo para mais de
15:000$000. A victoria coube á égua
Lasca, um produeto do haras Jaca-
tuba", que derrotou sua adversaria
com pasmosa facilidade

A neta de Pipiolo, foi conduzida
pelo jockey João Cunha, cognomina-
do o "rei dos jockeys cm linha recta",
e a neta de Rabelals, teve por pilo-
to o nosso conhecido jockey Tlmo-
theo Baptista. O tempo marcado pe-
Ia ganhadora nn distancia foi de
30 2|5, o "record dos records". Las-
ca, tem por treinador o profissional
Adolpho Bernardlni. O interessante
"match" foi assistido por innume-
ros turfistas de São Paulo e Rio
de Jaeiro.

O IRMÃO DE MOSSORO' JA' ESTA'
TRABALHANDO

Juntamente com Moema, Irapuan
o irmão do glorioso Mossoró tem
procedido alguns bons exercícios
nas pistas do Hippodromo. O tordi-
lho pernambucano tem sido admira-
do pelos "corujas" que não escon-
dem a admiração pelo desenvolvi-
mento do futuroso animal criação
do importante haras Maranguape, de
propriedade do criador brasileiro
Coronel Frederico Ludgren.

A 2a. PROVA DA TRÍPLICE
COROA

No proximo domingo o publico
turfista assistirá umn das mais in-
teressantes provas do turf carioca e
quiçá do Brasil, o Grande Prêmio
Cruzeiro do Sul, ou seja o "Derby
Brasileiro", na distancia de 1,400
metros e 40:000$000 de prêmio em
que serão apresentados Serlnhaem,
Znga e Astoria os melhores nacio-
naes da geração do anno passado.
Zaga está eleita favorita da "ca-
thedra" trazendo credenclaes apre-
claveis. O G. P. Cruzeiro do Sul foi
Instituído cm 1883, tendo sido Mas-
cotte II (Beale) a sua primeira ga-
nhadora. De 1920 ató os nossos dias,
a estatística official assim determl-
na os ganhadores da importante
prova:

1920 — CIGANO (Suarez) —
2.400 metro3, 161 1|5; 2°. Argen-
tina; 3o. Atrevido.

1921 —- ARATU' (Carmello),
163"; 2". Eclipse; 3o. Las Palmas.
1922 — LIETTE (Suarez), 159
S|5; 2°. Allegro; 3". MIrasol.
1923 —- NEMO 'R. Araújo) 161 3|5;
2°. Nassau; 3o. Paulistano.
1624 — OUSADA (R. Astorga) 159
4|B; 2°. Vesta; 3o. Coruçá.
1925 — TUPAN (Dinarte Vaz) 163
3|5; 2". Mlmi Ali; 3". Fortunio.
1926 — QUESTOR (Daniel Lopez)
160 315; 2°. Quelxume; 3°, Tanguary.
1927 — THAIS (J. Salfate) 156 1|5;
2". Cinderella; 3", Ivnnhoé.
1928 —- SANTARE'M (J. Salfate)
154 4|5; 2o. Snpho; 3o. Sucury.
1929 — TINGUA' (Canales) 159
415; 2". Frlvolo; 3". Huno.
1930 — RODOLPHO VALENTINO
(A. Rosa) 152 "; 2". Ugollno; 3o.
Rhondda,
1931 — JEQUITIBA* (A. Molina)
153 2|5; 2o. Vendôme; 3". Vevey.
1932 — XENON (J. Salfate) 154
2|5; 2°. Gran Marnicr; 3o. Xavier.
1933 — MOSSORO' (J. Mesquita)
155 1|5; 2". Young; 3o. Caicó.

—- OARIBALDI é tido como for-
ça do prêmio "Iran". Venderá caro
a derrota.

TROPICAL melhorou. Se tiver
direcçâo conscienciosa poderá ven-
cer. Ha fé,

SAUCY SALLY vem melhoran-
do, Não deve ser desprezada.

.—FUSÃO vae correr com 48 kilos.
A turmn o o peso recommendam.

FAGULHA que sahiu mal em
sua ultima apresentação é adversa-
ria. Si snhir na frente. ..

DEFENCE ostenta o mesmo es-
tado. Pôde repetir.

—- BARE'S e VAMPIRO contl-
nuam a aer olhados pelos "sabidos".

O. K. vae rcapparecer. E' mui-
to ligeiro. Se folgar...

MARLENA está melhor. Depen-
de do jockey que a dirigir.

VINGATIVO em sua ultima
apresentação correu bem. Pôde fl-
gurar.

A CARGA DOS "SANTOS"

Destinados ao treinador Domingo
Suarez, devem chegar pelo "Santos",
esperado no dia 3 do corente, á tar-
de, os animaes seguintes: PROVI-
DENCIA — 3 anos, Staycr e Purê-
za, com 3 victorias.

EL MIRO, 3 annos, Gradeley e
Tíella Diva, 1 victoria.

EL CHUY, 3 annos, Safety First
e Migaja, com 1 victoria.

OS QUE NAO PODERÃO MONTAR
AMANHA

Por terem sido suspensos pela
Commissão de Corridas, não poderão
montar amanhã os seguintes profis-
sionaes: — Osmany Coutinho, Um-
berto Herrera, Flavio Mendes e Ar-
mando Rosa. (4).

VARIAS

Além das pessoas constantes dos
projectos já publicados, o program-
ma da chamada temporada interna-
cional será enriquecido com mais

cinco provas de 10 contos cada uma,
offerecidas pelo "Casino de Copaca-
bana".

De São Paulo, chegarão amanhZ
os argentinos Mulatillo, Plcklesy G
Effectivo que serão entregues ur.
treinador Figueirôa.

Passou n propriedade do sr. Zefe
rlno Costa o nacional King-Kong. O
ox-Macapá continuará aos cuidados
de Cláudio Rosa.

Juntamente com Lohengrin s
Kumniol chegou ante-hontem a po-
tranca Nevada, filha de Aymestry e
Albatre.

Mudou de treinador o cavallo Vío-
lão que estava aos cuidados de Brau-
lio Cruz.

Está de fomcntaçâo o cavallo ICa
réo, que ha 15 dias foi "presemei
do" com um pareô no Jockey Clul,

O PROGRAMMA E MONTARIA:]
PROVÁVEIS

1» carreira — Prêmio BARRAKr.— 1.500 metros — 3:00C$0OO.
Ka. Cts.

1 ( 1 Justice, Canales  51 aõ
( 2 O. K., J. Nascimento . 52 60

2 ( 3 Deíence, Spiegel  52
( 4 Audaz, Mesquita  54

3 ( 5 Qalarlm,
( 6 Kruppe,

A. Brito .... 54
Opazo  52

80
30

35
h0

4 ( 7 Ma'am Crosa, P. Vaz 53 40
( 8 Dollar, c. Pereira .... 56 S0
2* carreira — Prêmio GARIBALDÍ

— 1.500 metros — 3:000$000.
Ks. Ct:

1 ( Vampiro, Benitez  54 ?!
( 2 Yamundá, Canales .... £3

( 3 Vingativo, Popovitz .. 51
( 4 Saucy Sally, Salustiano 54

( 5 Iblrayuitan, A. Brito .. 54
( 6 Seciliana, Jorge 51
( 7 Ubá, P. Vaz 54

3t

3l'
5C
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( 8 LanAary, Mesquita .. 55 CO
4 ( 9 Ulises, Nelson  56 S0

(10 Legenda, W. Andrade 52 üU"• carreira — Prêmio BARES —
1.4C0 metros — .:000$000.

Ks. Cis.
1—1 Zelaya, Canales  50 %

( 2 Gascogne , Salustiano 52 59
( . Pirata, Braulio  54 50

( 4 Fusão, Coame  43 30
( 5 Jemopotyr, A. Silva .. 43 40

( 6 Ribatejo, Celestino .... M GO
( 7 Fagulha, A. Brito .... 43 40
4' carreira — Prêmio DEFENC^:

1.600 metros — 3:000$000 — Bet
ting.

Ks. Cts
— 1 Orca, Gutierrez  55 2C
— 2 Yak, Ignacio , 55 25
— 3 Astro, Nelson  56 25

4—4Xiah, A. Silva  55 40
( 5 Benemérito, Canales .. 55 40
( 6 Tropical, (Mesquita .... 49 40
5- carreira — Prêmio KING KONG

1.600 metros — 3:000$000 — Bet.
ting.

Ks. «8.
1 ( 1 Dux, Canales  56 40

(2 São Sepé, Benitez .... 50 5<>

2 ( 3 Bares, A. Brito  SO 35
( 4 Patlta, J. Nascimento 56 4.

( 5 Yonne, Ignaclo ....... 50 ÍS
( 6 Crepúsculo, Jorge ... 4fi 40

( 7 Plume Dorée, W. And. 52 *)
( 8 Roullen, Jorge  51 50

Q« carreira — Prêmio IRAN —
1.500 metros — 3:0GO$O0O — Bettmg,

Ks. Cts.
I ( 1 Marlena, Espartin .... 52 40

( 2 Tracajá, Mesquita .... 53 50

3S
40

35
50
50

40
40
40

alto apreço e estima, a) Joaquim 21.496, e Paulo Rodrigues, matr.
Dias Garcia. 1.* Secretario". 125.933.

O QUE SABEMOS

( 3 Cuauhtemoc, Ignacio .. 56
( 4 Yapon, Jorge  49

( 5 Garibaldi, Braulio .... 52
( 6 Marfim, P. Vaz  49
( 7 Cartier, W. Andrade .. 54

( 8 Portena, Canales ..... 53
( 9 Transvaliana ......... 60
(10 Itu', J. Allendez  56

AS MONTARIAS NO G. 1 . CRU-
ZEIRO DO SUL

— Zumbaia — Herrera ... 52 ks.
— Miculm — W. Andrade . 54 "
— aerinhaem — Ignacio .. 54 "

" — Astoria, Mesquita  52
— Zaga — A. Silva  52 "

" — Zank — Canales  54 "

A ASSEMBLÉA GERAL DE HON-
TEM NO JOCKEY CLUB

Conforme estava marcado, reali-
y.ou-se hontem a assembléa do
Jockey Club Brasileiro. Após a ap
provação do parecer do conselho
fiscal sobre o balanço annual, con-
tas e actos da directoria, o presi

SERA* RESADA AMANHA NA denle *>'* sociedade propoz e foram
IGREJA DA SAGRADA FAMÍLIA, i approvados, por unanimidade, uni

NA ILHA DO GOVERNADOR lvoto dc louvor ao disticto turfman

0 desastre de aviação
da Praça Mauá

MISSA POR ALMA DO TENEN-
TE ALMACHIO DESSAUNE

sr. Manoel de Araújo, ex-thesourel-
ro, que num gesto digno de enco,

Imios solicitou demissão do cargo.
A familia do ínfortunado aviador por não querer servir aos intere.v

lenente Almachio Dessune, victima ses do presidente; um voto de pezardo desastre de aviação oceorrido pelo fallecimento dos srs. Jayme
na praça Mauá, na manhã de sabba- Lopes do Couto e Gilberto de fole-
do passado, mandará rezar, ás 9 do, ex-commissarios de corridas e,
horas, na igreja da Sagrada Família, finalmente, a suggestão para ser re-

— ORCA ostenta o mesmo estado no Zumby, ilha do Governador alisada no anno findo uma provacom que obteve um bom 2°. iogar missa de sétimo dia, em intenção a em homenagem ao dr. José Cn,'
sabbado ultimo, Bom placé, Jisua alma. '<*e Figueiredo.

I

m

I

:

li
li

II
I1
I¦

I

iiaJ-'^Íii.í>u»t;jf»i»r„ii-,,,.1 '., '• jàw>'tfi cn, t'4, -i , l«rt»^j*u>j* i. .ojL.ía«§èÉ«tÍliMMi^isi .-..JiAlSmmmí'j^ié A^ii^^*fe'iii-s>fc.ftiir.^,, jvitvi. .-^jJ&S&GfóS-iii; i^áaw&^ê^^



_,^_yfVm<n"*' «""*»»¦ ¦¦¦¦¦¦*<¦•|a-M|-***BW»l(».i*(--a,**« Wgggfl '\'MM'.m'mi**l*Ht tin'-.» ii..i««.h rn,.,,.,, .,.„...-.„ ,,,»,.¦„, ,~-- ,___m,,r, „--.„v.,^*ot~*»-~majnnMaaaji —¦

DIÁRIO DA NOITE

ffl

^¦ij«WUIJ.í,,-*«i.—**''".'*" I»**«»1'*-

1

I
f

tíi

1-6-1934

0 "onze" brasileiro enfrentará amanhã, em Belgrado, o scratch da
Yiiijosla via que por 2x1 o eiiminoiiilol Campeonato Mnnilial em 1930
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A paz ser
vave 1 mente

assignada
segunda pro--feira

Houve apenas, duas ligeiras modificações na contra-proposta da Amea relativas ao
indulto e á formula de escolha do oitavo club da Liga Carioca

G> sr. Eduardo Trind-ac?e està de accordo com a «'ier-açÃo da
formula que nâo prejudica seus pontos de vista

palavra êo sr. Arnaldo Girnle é o que tros crsse o sr. Enrique Pinto
V^-HV*>' < ;

Aspecto «-a
t(ue o sr.

io, Sérgio
Arn&ldo Gninlc. lia o documento
ftíelra, Magalhães Correu, Mario

t.t do Conselho de Administra ?.-0 (ia Xilga Carioca, tirado pelo J>l/»1U0 UA NOITE, no momento cm
sobre a pacificação, Vêem se ladeando o presidente do Conselho, os srs. Raul Campos e Enrique Vin»
Newton Ue figueiredo, Oscar da Costa, IJastos Partilha, Alva-ro Moraes, José Alberto Guhnaries e

Ary Franco

O Conselho de Administração
cia Liga Carioca teve, hontem,
um dia de grande movimento,

• azendo convergir para os se,.i-.>
membros as attenções dos sport-
men nacionaes. E' que além da»
matérias de interesse dos seu»
cintos filiados era objecto de
deliberação a proposta de pa*.,
.ipresentada pelo sr. Enrique
Pinto, secretario da Liga Ar
yentina, para uma concórdia ga-
ral c que tanto interessa a to-
cios nós.

O sympatioo dirigente parte
cho que se fez arauto da pae
íicação dos sports brasileiros c
vsm trabalhando com dedicaçã
/•ela causa que r.braçou, tende
já conseguido afastar os maio
res empecilhos, cuida, agora, de

aparar pequenas arestas para
que ie dê em breves dias o con
-rraçamento 

geral. i
Alcançado isso será, feito o

•oatamento do intercâmbio dc'ogos 
sul-americanos.

O que interessa, entretanto,
no momento é saber-se da mar-
-.ha das negociações da paz.

Reunido, hontem, para conhe-*',er< officialmünta a proposta
que o sr- Enrique Pinto apre-
sentava como resposta da 0.
B- D. á proposta Arnaldo Ouin

em br?.;s

O QUE NOS DISSE O SR.
ARNALDO OÜINLE

Dopois de long*a espera de tres
oras, em p<alestras aqui e ali,
os corredores da Liga e na sé-

ie da P. B. F., após falarmos
ws srs. Enrique Pinto e Ssr-
gio Meira, que haviam se reti-

í-e mesmo Conselho; Raul Cam- í fraterno e cordial
pos, presidente da Liga Cario-1 dias.
cá; Ary Franco, vice-presidente '
tío Bangu'! Pedro Magalhães'
Corrêa, vice-presidente do Ame
rica; Sérgio Meira, presidente
Ja Federação Brasileira de
Football e Enrique Pinto secre
tudo da Liga Argentina e que
sa encontra entre nós servindo
cie mediador para a pacifica

O sr. Arnaldo Guinle, logo
r-pós aberta a sessão, usa da
nlavra e expõe aos conselheiros
i motivo da sua presença no
oncilio, dando a seguir, conta'as "demnrches" feitas para a
•tmsecussão de um accordo em
ibediencia ao mandato que lhe
ora confiado pelo» "leaders"
Ia sua facção.

Leu, depois, a contra-propos-
ta que o sr. Enrique Pinto fora
portador, em nome das correntes
qne formam ao lado da C B.
D. Consta esse documento de
tres folhas de papel dactylogra-
phadas- Todos os seus itens fo-
ram approvados sem a menor (
rectificação em seus termos, ex-,
ceptuando-se os que tratam daí
forma para escolha do oitavo jclub a ingressar na Liga Cario- j
ca, augmento esse que será ad

rado da reunião logo após a ter-
minação dos debates cm torno
da pacificação e sc mostravam
reservados, adeantando, apenas
que tudo ia bem, falámos ao sr-
irnaldo Guinle, finda a sessão.
3- s. trazia nas mãos, o do
cumento que fora lido no con-
clave, onde pudc-jios notar duas
emendas á margem do papel da-
ctylographado, escriptas a la-

Prepara iu-se coi cuidado para
eia "toé" decisiva

0 Bomsuccesso realizou, hontem, mais
um (reino de conjuneto - 6x1 foi a

conf gem final

I íríusfeiencia do jogo Vasco x
oni^ccesso provoco» acalorado

Jebde no -Conselho de Adminis-
tração da Liga Carioca

I proposta «ira leve 4 votos contra Irez

le, o Conselho de Administração mittido nos termos da contra
da Liga Carioca resolveu accei proposta e dos que pedem o in-
tar "ipse-verbes" todos os itens
da eontra-proposta, excepto nos
pontos em que se refere a esco-
lha do oitavo club e no que àu
vespeito ao indulto aos jogado

:.":* eliminados pela Federação
rasileira de Football.

A REUNIÃO
K-stiveram presentes á reunião,

/ue teve inicio ás 16,30 e só ter
ninou ás 19,30, os membros
natos desse poder, srs.: Mario
Newton de Figueiredo, presi-
dente do America; José Alberto
Guimarães, presidente do Ban-
gu'; J. J. de Araújo, presiden
te do Bomsuccesso; José Bas
tos Padilha, presidente do Fia-
mengo; Oscar da Costa, pre3i-
dente do Fluminense; Álvaro
Novaes, presidente do São
Christovão; Teixeira Ler 3, vi-
ce-presidente do Vasco, um lo-
gar do presidente. Comparece
ram mais os srs. Arnaldo Guiu-
le, presidente de honra do Con-
selho de Administração, Anto-
nio Avellar, vice-presidente des-

dulto dos players que foram eli
minados por terem rompido os
"lous contractos.

O QUE FICOU DECIDIDO
De um modo geral todos os

membros do Conselho recebe-
ram com sympathia a formula
apresentada- Nota-se mesmo
bôa vontade pela pacificação.

Os dois pontos controversos
são mínimos e não chegam a
dar impressão de crear maior
difficuldade para o accordo em
mira.

As modificações são para que
a escolha do futuro membro da
Liga Carioca seja feita pelos
clubs dessa entidade ao invés de
o ser pelos grêmios fundadores
da Amea e para que o perdão
venha depois da paz, medida que
será concedida depois do retor-
no da delegação que foi a Roma.

São, como se vê, verdadeiros
nadas para que tenha importan-
cia deante do que jâ se obteve.

As suas forças marcham uma
;to encontro da outra de forma
que se terá o «ande amnlexo

<i>
A reunião do Conselho de Administração da Liga Carioca,

hontem, foi dividida em duas partes distinetas.
Na primeira cuidaram os conselheiros da proposta de

pacificação. Finda esta, rftiraram-se os srs. Sérgio Meira,
Enrique Pinto e Antônio Avellar. Seguiu-se o exame de uma
proposta do representante do Vasco, sr. Teixeira de Lemos.
Consistiu essa no adiamento do jogo do seu club com o
Bomsuccesso, marcado para domingo próximo, O Vasco pro.
poz o adiamento, alvitrando a data de 6 próximo.

Essa proposição suscitou acalorados debates. O sr. JoséBastos Padilha combateu o adiamento, fundado na lei da en-tídade, que não o permitte. Na confecção da tabeliã ficaraassentado que. os jogos poderiam ser recuados, nunca, porém,retardados.
O sr. Teixeira de Lemos retrucou, nppellando para assnbttlezas forenses, declarando que a Iet só è resveitada

quando a pratica não manda rcformal-a. Argumentou quea própria Liga Carioca já havia modificado grande parte dosseus regulamentos.
O sr. Mario Newton de Figueiredo, presidente do Ame-

rica, vae em soccorro do parceiro flamengo e diz que o quesc está decidindo offerecerá um máo precedente. Com a
pratica do adiamento dos jogos, a tabeliã terá que ser toda
retardada.

O sr. Álvaro Novaes, do S. Christovão, apoia tambem
os que se insurgem contra a lei.

Os debates se acaloram.
E' a proposta posta em votação e o presidente do Flu-

minense, que se. achava distraído, declara:— Voto com o Vasco. O fíomsuccesso e o Bangú acom-
panhnm.

Por 4x3 foi acceito o adiamento.
Desta fôrma, contrariando a lei, teve o Vasco ganho de

causa. D'ora avante, com a faculdade de adiar ou antecipar
jogos, quando houver um ou mais clnhs interessados na troca
ac datas, tornar-se-á possivel a transferencia, simultânea dc
dois jogos para o meio da mesma semana, creando-sc asstm.
choques de interesses.

Verifica-se, ainda, que além de demonstrar o prestigio
do Vasco, a medida não consultou maior interesse para o
sporl.

pis. Eram as duas modificações
.iuggeridas no concilio.

O illustre paredro respondeu-
.ios a interpellaçao deste modo:

Caminha-se para a pas.
Acceitamos "ipse-verbes" os
termos da proposta, fazendo-se,
apenas, duas ligeiras modifica-
ções que não alterarão, por cer-
to, os entendimentos. Visamos,
apenas, questão de formula so-**re a maneira de fixarmos esses
doÍ3 pontos modificados.

Penso que não haverá objec-
ção da outra parte interessada.
FALA O SR. MAGALHÃES

CORRÊA
O.sr. Magalhães Corrêa, vice-

presidente do America, quo fora
o primeiro a sahir, depois de
concluída a sessão, abordado,
declarou:

-- Concordamos em tudo.
Ha bôa vontade de todos.

Vae ser concedido o iadul-
to?

Sim. Não já, porque não é
possivel no momento-

Os homens nem siquer re
jressaram ainda, como poderia*
mos derrubar a nossa resolu-
rôo?

E prosegnindo:
Elle virá, porém depois da

pacificação.
Outros paredros por nói in-

terpellados limitavam-se a de-
• iarar que tudo marchava bem,
de accordo com o» de-wjos de
tx-dos.

TRANSMITT1DA AO 8R-
EDUARDO TRINDADE A

MODIFICAÇÃO
O sr- Enrique Pinto qne par-

ticipou da reunião do Conse-
lho da Liga Carioca até o ponto
tm que foi traiado do accordo,
togo que deixot» o concilio loi
para a sede da Federaçã) Bra-
sileira de Football. onde em
companhia do &r. Sérgio Meira
ficou aguardando o final da es-
tão.

Terminada esta, desceu em
eimpanhia do sr. Arnaldo Guin-
le e Seigio Meira, com quem
conferenciou, duido a seguir ao
dl Eduardo ¦JYiu'*••>•'••' «*¦ -<
dente da Amea, conhecimento do
rtsolvido.

O QUE NOS DISSS O
MEDIADOR

O sr. Enrique Pinto, que vem
servindo de mediador, ouvido
pelo DIÁRIO DA NOITE n*
manhã de hoje, declarou nos:

Conversei, após o resultado
da reunião da Liga Carioca com
o sr. Eduardo Trindade, cim-
forme você sabia.

Elle recebeu a noticia oom 3a
tisfação, de ves que não houve,
propriamente alteração, na sua
proposta.

E qual a sua impressão?
De que não ha mais diffi-

culdade a vencer.
A PAZ ATE' SEGUNDA-

FEIRA 1
Desta forma teremos a pa?
Sim-
Hoje ?
Não. Até sep*nnda-feira.

Por que só nesse dia ?
Porque o si- Ârnaido -Juin-

le foi para Therezopolis e de lá
só voltará naquelle dia- Elle
terá que assignar a pacificação.
S. PAULO SERÁ' OUVIDO

A Apea já foi ouvida ?
Não. Estamos, primeiro

aplainando todo caminho.
Quando etsveram afastados

todos os b:)"¦:..:¦ ¦'••03 '• i
proposta áApea que se pronun-
ciará.
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Uma phase* do trino dc hontem do Bornsuceiiso

Muitos conuiicnlarios se obs.r-
vam ern nossos arruiaes sportivo.-.
em torno da figura discreta que
vem sendo cumprida pelo Bonisu-
cesso, na actual temporada.

O grêmio leopoldinense surgiu,
no principio do anno, com uma
esquadra bem constituída, oml»'
figuravam elementos (le valor, em-
bora sem o rotulo dc "cracks" e,
no "Torneio Initium" dcsenvol-
vem uma aetuação brilhante, dei-
xando magnífica impressão cm
torno do seu conjunclo.

Todos esperavam que o Bonisu-
cesso figurasse enlre os primeiro-*
postos, no campeonato de 1034.

Entretanto, surprehendençlo a
tudo c a todos, o onze dc jáque-
Ia rubro-anil não conseguiu fir-
mar-se, cm todo o transcurso do
primeiro turno, soffrendo cinco
derrotas, que o atiravam ao derra-
deiro posto de tabeliã,

E, si fizermos um exame em
torno das possibilidades de cada
jogador do Bomsucesso, veremos
que estamos diante- de um quadro
que merece melhor sorte.

Zezé é um guardião de merilos
inconstentaveis, que já teve ocea
sião dc brilhar nos campos cario-
cas, como defensor das redes do
Bangu' e do Olaria.

Cozinheiro é um zagueiro semi-
ro, que tem como único defeito,
o uso exessivo da violência.

Fraga, possue recurso aprecia-
veis, como a calma, a collocação e
a precisão nas tiradas.

Alfinete, embora possuidor de
qualidades menos desenvolvidas
é comtudo, um marcador tena-ç.

Oito pôde ser considerado um
dos nossos bons cenvo-meios. In-
telligente e consciencioso. produz
jogadas que são geralmente apre-
ciadas.

Claudionor ê um excellente me-
dio, que conhece bem sua posição
e desse modo, é uni marcador
resistenlc e um bom auxiliador
da offensiva.

Carlinhos, um ponteiro ari^co
e intcllie-entc, (¦ sempre perigoso.

Caldeira, especialista nos arre-
mntes, e um player oue age com
o cérebro cm combinação com
os pós.

Hugo, opnnrHmlsIa e netivo, 4
um centcr-forward bastante pe-
rifJoso.

Cecy. trahalhatlor e hnm pa?-
nador, foi sempre apreciado cm
nossos campos.

Miro, o ponteiro impetuoso e
ranido que dá sempre trabalho
nos adversários mie o mircam

— Como sp vê, pela anreciacão
de cada jortador, o Bomsucesso
não eslá med sorvido. Entretan-
lo, usando uma technica pouco
produetiva. a equipo leopoldinen-
se. em cnniuncto, perdia Ioda a
nnffticinlidaele que poderia pos-
suir.

At;ora, no em'anlo, o Bomsit-
cesso promelte uma virada. In
cluinelo Lnzaro nn za"a, reforçou
rons^lcr-ivrlniPiifr. smis ünhuc fi-
nete.;. pri^ n crr|i-;l>riirio rubro 6
um back bastante seguro p. rom
Fr'ig.1, d^vpr;1! entender-so hem.

Aos cuidados dos technicos

Annibal Bastos e Gentil Cardoso.
O quadro leopoldincnsc vem ¦'«•n
tio submettido a uma serie de.
ensaios rigorosos e caprichado,
afim de que possa deixar entre •
•me a outro club. o derradeiro
posto.. ¦

O ENSAIO DE HONTEM
Embora não lenha que jogar

domingo, por ter sido transferi-
elo o seu jogo com o Vasco o
Bomsucesso realizou, hontem, maii
um treino.

Foi leve porém bastante movi-
mcnfnclo,

Serviu para pc">r em forma oi
músculos dos seus valorosos pia
yrs, aguçando-lhes o espirito, ps-
ra as eventualidades futuras.

Fraga não treinou. Está com
um (timor no pescoço.

Heitor, que o substituiu, mo»,
trou-se o mesmo bac-le seguro >
decidido, ele sempre.
— Zézé Lázaro e Heitor Altii)*-
te, Ollii e Claudionor! Cnrlinlma
Caldeira Hugo fdepois Rebolo)
Cecy e Miro.
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JÓIAS
COMPRA.SE

De tmro. prata, piatln» brl1h*in<*a
QUEM MELHOR PAGA

JOALHERIA RAPHAEL,
Telephone X-0704

RUA S. JOSÉ' «I
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loris Cordovil arbitra-
rá o match Bangu' i

Fluminense
A Liga Carioca de Football de-

signou por seu Departamento
technico o juiz Loris ValdeUuo
Cordovil, pura a arbitragem do
match de depois de amanha, en*tre o Bangú x Fluminense.

Reuniões das Federa-
çfe Brasileiras de
Tênis e Athletismo
Na sede da F. B. P. foram rc»-

Iizudas hontem reuniões dus fede-
rações brasileiras de tennis c
athletismo, recém fundadas.

Compareceram todos os direclo-
res eleitos, havendo a installação
das entidades e posse dos dire-
ctores.

Foi eleito presidenlo do Conse-
lho Administrativo da F. B. T, o
dr. Heitor Bellrão. presidente do
Tijuca e grande animador <lo
sporl elegante no Rio.

•layme Solto Maior recebeu <"*
estatuo provisório da Federação
B. de Tennis para apresentar o
projeclo definitivo.

Na Federação Brasileira '!«*ithlctismo 
o cap. Paulo Meira fi-

«:ou encarregado, tambem, 'Io
apresentar o projeclo de ««U-
tutos. L
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preparo dos vascainos para o
nconfro com o Bomsuccesso
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Um freino cavado e que offereceu alguns lances interessantes - Uma opfima exhibição da parte
dos argentinos - fl victoria dos amadores por 6x5 - Domingos, Itália e Gradin não ensaiaram

No Slndhini de S, Januário o
Vnsco, levou a effeilo. hontem, um
ensaio dns mais movimentados.
Tanto o quadro dos profissionaes
como a esquadra contraria actua-
rum satisfnetoriamentR, embora
unia n outra se mostrassem pouco
technicns.

O triumpho pendeu justamente
pnra o "onze" uppiirentemónte
mais fnico, o que não 6 de ndmi-
rar, nma vez que os elementos qu>

compunham puzernm em prati-
ca extraordinário urdor.

Nn decorrer rio ensaio. doi< fa-
do.s nos chíimnram a attenção: n
apreciável acUiaçfio do, nrerenti-
nos, d;i decisão com que invés-
tiam eis atacantes dn bando ven-
cednr. Aquelles, o.scalados paru
:i<ítii:>r cm ronjunrtn, sempre pro-
(itiziram actuaçâo apreciável. Mui-
to bem orientados pelo pbyer f.a
Mana, os platlnos incurslnnaram
não poucas vezes de niíinnira effi-
ciente, e. se ni')"* nâo fizeram 1"-
ve-se ii eni:t:i dc níio serem elles
homens d" t^o-nr passes rom ra-
pidez c sempre nos momentos op-
portunos. Ainda assim é feira dn
duvidii quc o ataque constituído
do quadro qut cnmiilctamfinte pn-
los novos vascainos teve ensejo da
produzir algumas hôas cargas.

O outro ponto aue nos agradou
diz respeito nos fonvnrds do lenni
contrario, que actuaram invaria-
velmnnte com energia e decisão.

Bahianinho. num grande dia,
oi ri homem dn ataque. Fez n

diabo, Oj seus demais rompanhoi-
ros actuaram também com acerto,
resultando dessa exhibição os sei-
goals conquistados pelo quadro
considerado como fraco.

Em linhas geraes, pois. o ensaio
agradou, embora as defesas das
duas erriiipes tivessem nftundo
fracamente, om con.iunctn. Valeu,
porém, o treino pela exhibição
feita pelos dez atacantes. E' que
muitos dolles arrematavam imiti-
meras vezes com felicdade e como
se fossem babeis "artilheiros".
08 QUE BRILHARAM ENTRE OS

VENCEDORES
Incontestavclmcnte a vanguarda
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Noticias sportivas d
Buenos Aires

6

Impressões sobre o pacto a ser firmado entre
brasileiros e argentinos— Coso vem para o

America e Garrafa vae para a Itália
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'.pdzar de nâo ter tomado parte no treino Gradin compartilhou do bate bola, No chllché vemol-o prompto para cabecear a pelota arremís-
sada por Almlr, emquanto Fausto e Bahianinho apreciam o lance

***¦•<¦¦ <^*VN»#s

?cos do "caso" Doro-
thy Gray

} ElpOí^O^ÕFJULGAMEN-IOS t,\ICIA UAI MOVIMENTO
or\l{i\-A V0LTA ,)A ANTIÕAPOLÍTICA NA FEDERAÇÃO

AQUÁTICA
O debatido "caso" da nadador,,uovotliy (,ray, que todos contavamcomo liquidado definitivamente,

volta, infelizmente a mntítmentar onosso meio aquático. Entregando a
questão na l>. Supremo, o Flumi-
nense num gesto muilo natural, emdefesa de sua causa, solicitou va-
rias vezes oo C. de Julgamentos,'•ojin da acta que resolveu o "easa",
efim de poder recorrer pan:. n en-lidade nacional. Não obtendo res-
Vasta, o club tricolor dirigiu-sc no
«residente da. Federação, pedindotttnu providencia nesse senü-ie,

O Conselho de. Representantes, tia¦ma alia sabedoria _ poder- mandou
¦ (•(sc.attcndido o pedido >h Flumi-
nense.

Contra essa decisão, o Cotue:ho
ie Julgamentos revoltou-se e che-
gou e mandar censurar o primeiro
poder da entidade aquática c o seu
presidente.

Cumprindo n resolvido pelo Cor-
telho de Representantes, o presi-dente da Federação ordenou a sc-•vedaria, fosse fornecido a certidão
pedida pelo seu filiado ç e> Coiisc-
lho dc Julgamentos, depois de con-
vocado varias vezes, reitnin-se, fi-nalmcnte, e decidiu renunciar col-
lectivamctite, por entender ler sido
desprestigiado.

Com essa renuncia, pnreein á to-•ios, caliir im esquecimento, o cano
Dornthg Gmy, isto, pore"m. nãn se
verificou, pois os er-crmseihrirns
iniciaram, um farte trabalho jiinlo
á directoria de tres clubs, no sen-
tido de serem substituídos os re-
presentantes, afim desta maneira,
conseguirem maioria para derrotar
a ncttinl. directoria e fazer rcappa-
recer a palilica, qve conduzia pnra
o descrédito, o sport. aquático ca-
rioca.

Dois conselheiros já visitaram
varias clubs, no sentida de conse-
c/uir adhcsãa para seu movimen-
to\ em alguns clubs, tiveram pro-
messas de adliesão de valos, c em
outras, nada. conseguiram.

O trabalha vem sendo feito cam
actividade e a prestigio dos ex-
conselheiros está sendo posto d
prova.

Para chefiar esse movimenta, di-
zèm, fni convidado o antigo presi-
dente da Federação, que sendo per-
feito conheeeánr da política spc-
tina, certamente vão nrceitará lal
pasto, pois, nãn eslã disposto a ter
novos aborrecimentos.

Os er-rnnsellieiros, iêm, para
hoje, á Inrde. marrada nma reunião
no cscriplnrin do dr. Ibscn de Uns-
si. Nesse ennelríve, ns dais inicia-
dores dn movimento prú-nalitira
antiga, darão conla da sua missio.

commandada pelo paraense "40"
foi o ponto elovado do team ven-
cedor.

Na ala direita Bahianinho e
Gentil tiveram ensejo de praticar
jogadas do grande valor. Bahia-
ninho centrou excelentemente e
desnorteou os contrários inniuda-
damente. Gentil foi um meia effi-
ciente e' que soube aproveitar-se,
com Intclligericia das boas situa-
ções.

Quarenta impetuoso e cavador.
Cebinho c Mario Mattos também
jogaram aprcciavelmente. Cebi-
nho, enlão, supplantou o seu com-
panheiro. Mostrou-se um elemen-
to aproveitável, mas que vive e?-
quecido, mesmo para reserva.

Mario Mattos satisfez. Ligeiro
e opporluno teve oceasião de
produzir alguns apreciáveis cen-
tros.

Na defesa tanto "10" como Hey.
um em cada "half-time", jogaram
muito bem. "40" ainda superou
Ucy. Heitor muilo bom na zajia
c Jucá regular. Barata teve nlfos
e baixos. Já não è o mesmo jo-
gador de 1032.

ENTRE OS VENCIDOS
La Mana foi, iiicoiilcslavelnien-

le, o elemento que mais brilhou.
Em sua verdadeira posição, cen-
tro-alacanle, c munia tarde "c-

liz. leve ensejo de coniniandar a
linha com habilidade e atirar n
(joal de fôrma decisiva. Cnnquis-
tou tres goals em belle estylo, c,
em todos, soube arrematar no
momento exacto.

Navamocl esteve mais rápido c
mnls activo. Kulco esteve feli-í
cm outros momentos, mas cm
outros falhou por demorar dema-
siadamente com a pelota cm "•eu

poder.
PWlessnndre produziu n mesmo

c effiôieníc jogo a quc iá nns
aenstumamos.

No goal "40" brilhou c Fíttisto
não jogou bem. mas também nãn
conseguiu sobre»air. E* wc
noi liou com certa displicência.
Molla esforçado como habitua'-
meiile o fa?.

Calocero foi outro que dessa
vez cumpriu performance mam
apreciável. Não chegou, porém.
n brilhar, pois Rabianinho esta
mesmo com disposição de mo-
trar nue ainda dá no couro. _

A íagn boa c o veterano Rn-
llinnlc, nindn um elemento dos
mais aproveitáveis,

OS GOALS
O quadro vencido iniciou a

conagem da tarde. Nèna abriu
o score. C La Mana, pouco depois

marcou o segundo goal. Mais al-
guns instantes e Kuko augmenla
a contagem para 3x0.

Nesse momento reagiu o qua-
dro apparenlcmentc mais fraco, e
Gentil conquista, com pequenos
intcrvallos, dois goals.

La Mana, porém, assignala o
quarto goal dos seus emquanto
Mnrio Mattos faz o mesmo, fi*
cando o score 4x3.

Prosegue o jogo e Lamana.
mais uma vez, auxilia os seu-

tivo, a reacção do quadro quc
terminou vencendo, assignalatulo
Almeida, que enlrára no meio do
segudo tempo substituindo "40",
o 4.0 goal. Cebinho fez pouco
depois o 5.° e Mario Mattos des-
empata a ccnlcnda, conquistando
o goal da victoria e que formou
6 esquisito score de 6x5,

OS TEAMS
Vencedor — "40", depois Rey;

Paraguayo c Heitor; Barata, Jucá
c Antônio; Bahianinho, Gentil.

companheiros, elevando o score • "40". depois Almeida; Cebinho e
a 5x3. Dá-se, então, em defini-1 Mario Mattos. /

íoipetlçãõ aquática Io

Vencido — Rey, depois "4(1";
Brilhante e Lino; Gringo, Fausto
e Calocero, depois Molla; Narva-
moel. Kuko. depois Almir; La Ma-
na, Nêna, depois Kuko, e D'Alles-
sandre.

OS QUE NÃO TREINARAM
Domingos e Itália, por estarem

contundidos, não ensaiaram. Gra-
dim esteve no stadium, mas não
ensaiou por estar necessitando de
repouso. Foi bom, assim, para o
Vasco, a transferencia do jogo
com o Bomsuccesso para a pro-
xima quarta-feira.

Io Paulo
OCR. GUANABARA EMBARCA HOJE PARA A PAULICE'A, PARA INAUGU-

RAR O TANQUE NATATORIO DO C. R. TIETÊ'

Como está constituída a delegação carioca
O Club de Regatas Tleté, que não

medindo sacrifícios em prol da edu-
cação phlslca da mocldade brasilei-
ra, vem de dotar a bella capital
bandeirante do mnis uma piscina.
Em sua confortante e yasta praça
do sports, na Ponto Grande, o club
rubro-negro paulista, em menos de
seis mezes, fez construir um tanque
natatorlo, que nada fica a dever ao
elo veterano S. C. Germania, consi-
derado actualmonte o melhor da
America do Sul. A piscina.do C. R.
Tleté, que é a ultima palavra do
Sport Aquático, é uma obra que nfio
só engrandece a capital' do grande
Estado de Silo Paulo, como também
o nosso paiz.

O Tlctc', cnmn toil.is sinlieni, (• nm

o completo exito da reunião inte-1 Thomé Murillo Reis, Eduardo Mar-
restadual. O Tietê será representa- j Uns de Oliveira e Rubem Wanderley,
do pela sua fina flor; o mesmo sue-' 200 metros, do peito — Moacyr

| Mallemont Rebello e Carlos Augusto
i De Vicenzi.

| O acto de water-polo, deve ser
formado dos campeões: PERNAM-

. I1UCO; DENGO e DUDU'; MENDES",
TEBERGE e SERRA.
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0 Villa Isabel e o Cam-
pwato de infantis e
juvenis de basketball
A Liga Carioca de Basketball Já

approvou, com as emendas suggerl-
das pelo Departamento Technico, o
regulamento do campeonato de bas-
ketbail para infantis e Juvenis, que o
festejado grêmio alvi-negro vae rea.
lizar com o bafejo official.

Reina nos meios baskctballlsticos
grande animação — sendo que inmt-
meroí clubs Já pediram o regulamen.
to. Poderão disputar o campeonato
Infantil amadores que tenham o ma.
xlmo de 15 annos e 45 kilos e no (le
luvenll o máximo de idade e peso
estabelecido: 17 annos e 55 kilos.
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Dengo e Blíislo, defe.":!?

elos 11US..OS clubs que de muito, vem jdesenvolvendo uma actividade as-1
sombrosa em todos os ramos de?
sports; nn natação, no wrttor-polo,
no remo, no atliletismn. conta com
os rcHliores e mais destacados "nzes"
do Estudo e mesmo elo paiz.'

Por ts.so, a iniciativa de toda a
capital bandeirante com mais umn
magesto.sa. piscina, mareei» do todos
os nossos afflecionados os mrilor.M
a melhores elogios, Inaugurando, of-
finlal-iicnte, um tanque de natação,
o club rubro-negro paulista, realiza
uma grande e interessante compe-
lição aquntica Interestadual, com O
concurso do sympathico C. R. Gua-
nabara, que também de.íifro de al-
guns mozeF, dotará a nossa cidade
de uma grande piscina, que suplan-
tnrá a todas as existentes no paiz —
cjue gentilmente acceitou o honroso
convite.

A competição que certamente mar-
cará época, será brilhante, pois gua-
nabarinos e tleteanos tudo fará para

A delegação do sympathlco club
¦ ..arloca, embarca no segundo noctur-
i no que parto hoje ás 20 horas da
; gare Pedro II, devendo regJessar
I domingo, pelo mesmo trem.

O rapazes guanabarlnos que via-
jam sob a chefia do estimado sports-

_-__.__, man NELSON MALLEMONT RE-
Nelson Mallemont, Castello Branco, \ BELLO, director do club, são: Ro-
c Ãefe da embaixada e captuin do team ; berto Pessoa, Wagner Pimenta Bue-

do Water-polo

| cederá com o Guanabara que apre-
! sentará uma equipe formada de pra-
1 ta de casa, pois poderia reforçar a
; inasma com elementos que defendem
I outros clubs, embora seus antigos
j associados,
j A competição constará de dez pro-

vas de natação, sendo seis Interes-
taduaos. O encerramento será fei-
to com uma partida de water-polo,
entre o team do Guanabara, invicto
campeão carioca e o quadro do Tio-
té. A represou tação guanabarlna, nas |
provas dc natação, assim está con-
Btltuida;

Continua em Buenos Aires a
impressão de que. outros Jogadores
partirão para o Brasil e a Europa
e é ahi que os dirigentes'da Liga
podem observar que o pacto que
pretendem realizar com os brasi-
Iciros, não tem afinal, toda a im-
partancia que se lhe pretende dar.
O jérgador mie termina o contra-
cto, nas entidades estrangeiras,
estará sempre em condições de
transferir-se para onde melhor
lhe pareça.

E assim como vão para á Itália,
í.cRuirão para o Brasil, com pacton tudo, o* qne queiram ir, porque
licrcditanins quc ns brasileiros não
são tão ingênuos ao ponto de ac-
peitar a prorogaçao do convênio,
que têm entre si os nossos clubs |
profissionaes e as nossas ligas do
interior rom a "cabeça" profissio-
nal do paiz... * • •

Diz "Critica" de Buenos Aires
que em torno da situação pleitea-
da com o êxodo dos jogadores ar-
pentinos para o Brasil ella já
mostrara aos dirigentes locaes
que não deviam firmar nenhum
•.moto anti-regulamcntar e contra-
producente com os profissiiona-
listas brasileiros e sim procurar a
formula que pogsa unificar o
íport do paiz em questão. Segun-
dc o que foi dito secretamente o
Conselho da Licra resolveu atten-
der a suggestão e convocará o
Congro«so Extraordinário da Con-
federação Sul Americana, para
que nelle so considere a necessi-
dade do provocar a paz do sport
brasiliro. E' este o único caminho
possível « rRcommendav.-1! para
evitar a continuação da retirada
dos nosso3 cracks nas condições
actuaes.
VELEZ SÓRSFIELD, A VICTIMA

Parece que os clubs brasileiros
a principalmente o America, do
Rio de Janeiro — pois, este é o
maior importador de jogadores
nossos — estão empenhados em
desfazer a equipe «io "r'ortia".
A fuga de De Sáa e de Dcdovi-
tis temos a aggregar agora a dc
Coso sendo quasi segura a par-
tida de Merani e Sans, que sn»
gundo se antecipa, jà fizeram vi-
sar os seus passaportes no cou-
sulado brasileiro. Deviam os
brasileiros contractar um de ca-
da club sem necessidade de pre-
tender desfalcar tanto o sympa-
thico club de Villa Luro, exclu-
sivamente, que nada fez de mal
para os illuslres brasileiros.

Não obstante a retirada dos
cracks, o valoroso quadro do For
tin segue firme sua luta. De Sáa
que parecia insubstituível, tev»
seu logar bem preenchido poi
Olavo.

Podem ir outros — Coso — Me-
rani — Sans — que o cnthusias-
mo dos leões será sufficiente pa-
ra cobrir os claros.

MERANI E SANZ
A propósito da viagem de Me-

raní, os dirigentes de Vele*
Sorsfield não se preoecupam com
a sua fuga. Quanto a Sanz, tio-
rém, deve ser difficil sua con-
quista pelos brasileiros. Gosa dc
grande sympathia no seu club e
quando falar de cara descoberta
não será difficil que os dirigen-
tes do Velez consigam fazel-o fi-
car. Suppomos que se Velez of-
ferecer ao muchacho o que lhe
prometteram os brasileiros, não
terá razão para persistir na nn-
nunciada viagem.

COSO PARA O AMERICA
Emquanto o representante dos

clubs argentinos continua no Kio
de Janeiro, discutindo o pacto
com os dissidentes da C. B. I).,
nesta cidade continua o êxodo
dos jogadores para o Brasil com
grande prejuízo para as institui-

ções filiadas á Liga que Vêm sei
do desfalcadas ais suas fileiras.

Conforme está annunciado \e-
lez Sarsficld perderá oulro dc
seus bons elementos, pois Cosi
solucionou os inconvenientes qu<-impediram a sua partida com D"
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Pernambuco — Dndn', keeper e uni-

ca defesa

no, Rubem flwelr Wanderley, Ro-
nisu Thomé da Silva. El!» Bassoul,
,'nSo Olavo Pezoll Brngn, Murillo

i Pereira Re!«. Eduardo Henrique
! Martins Oliveira, (Edu'). Moacyr

Mallemont Rebello, Carlos Augusto
ele Castro De. Vicenzi, Edgard Gui-
marães do Valle. Nadadores: Luiz
Henrique da Silva. ÍPERNAMBU-
CO), Alfredo Blasio, Jeflerson Mau-
rlty de Souza (Dengo), Salvador
Amenclola. Filho flludu'1, .Toíé Ver-
veira Mondei, Pedro Thcberep, Adlio-
mar Serpa. José Adolpho Abranchcs

! (Franceza).
100 metros, livre — Roèncrjo Pes-j Acompanhará a dele._-acfio, um re-

sôa e Wagner Bueno. presentante da A. C. b
400 metros, livro — Adolpho i Juntamente com a delegação, via-

Abranches e Rubem Wanderley. inrão o dr. Declo Amaral, presldin-
800 motros, livre — Elie Bassoul to do club o as senhoras: Dccio Aiu-

c João Olavo Braga. I ral, Nelson Mallemont Rebello, José
'1 x 200 metros, livre — Romeu Ferreira Mciidos, Murillo Pereira

FOGOS!
PARA AS FESTAS DE S. JOÃO

SónaCASAADRIANINO
Os melhores pelos menores preços

Nova Iguasát.'
Em frente a ponte da estação

Reis, Adolpho Abranches e a seuho-
rita Decio Amaral,

A' ultima hora, DIÁRIO DA NOI-
TB foi informada que em virtude
de não poder seguir para S. Pau-
lo, o.s campeões a Metrópole Dudii,
Dengo, Srrpa e Casíollo, o "oito"
do Guanabara jogará na Paulicéa,
assim formado:

Pernambuco; Franceza e Edú;
Rhisio, Mendes, Therberge e Mu-
rillo.

Dedovitis que veio para o Rio or, -
De Sáa e em enja companhia dei: ¦
ter viajado também Coso, center foi
ward do Velez Sarsficld. Este player
dentre em pouco estará lambem ali
tado no football profissional carie •

Sáa e Dedovitis. Coso partir.'
para o Rio de Janeiro, .dispo-
a incorporar-se nas fileiras ''
America F. C.

GARRAFA VAE PARA O
LIVORNO

Fracassaram as negociações qn
do Racing Club com o player
vinham realizando os dirigente-
Garrafa qúe não acecita qualquer
offerta por ter firmado compro-
misso com o club italiano Li-
vorno.

S ¦/• 9/."7>*''' •
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As datas do S. C. Ma
ckenzie

UM COCKTAIL PARA COMMí
MOKAR O PRIMEIRO ANNIVER
SARIO DA "COMMISSÃO DOS

SEIS"
No- dia 2 de junho, próximo. ,->

Commissão dos li, dn S. C. Ma-
ckenzie, commemornrá a passa-
gem do seu primeiro annivcrsa-
rio, c ás 1G horas, haverá o co-
cktail dos seis, aqui na cidade,
eommemc.irntivo dn facto. O DIA
RIO DA NOITE foi gentilmente
convidado para a bebida.

"El Grafico" completou
15 annos de existência

"Vo. dia 30 de maio ultimo con:
plctou o 15." anniversario da sn ¦
fundação a popular revisto arger,
tina "El Grafico", a melhor c n
mais completa em publicaàôc.
desportivas, qve se edita na prós
pera e amiga Republica do Prato.

"El Grafica" c acttialmenle di-
rígida pelo nosso brilhante co"
frade portenho Gaslon Martinc:
Vasqiiez.

Serpa c Mendes, atacantes
I FRIO!! FRIO!!

.V PEL1ETF.RIA BRASIL, participa â sua distineta cllentolla quy
a:abou ds teceber da EUROPA r. AMERICA DO NORTE um bellis-
simo e variado sortimento de PELLES, as quaes estão sendo ven-
elidas por PREÇOS MÓDICOS.
Visitem a nossa casa antes de comprar RE>JARDS ARGENTE'ES
BLEU, MARTAS, MANTEAUX, ETC ULTIMAS NOVIDADES.
Praça João Pessoa n.° (Antiga dos GOVERNADORES).
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Mais uma vez cogita™
se _a transformação
Constituinte em assem

bléa ordinária
.Deante das difficuldades sur

gidas em tomo da approvação
do artigo que dá ao presidente
de Republica a faculdade de ex-
pedir decretos-leis, volta-se a
cogitar da transformação da As-
sembléa Constituinte em Oama-
ra ordinária-

Todas as conversas de hoje
têm girado em torno desse pon-
io, pois, segundo pensara os

proceres, não ba outra solução
para o caso.

O sr. Abel Chermont, "lea-
üos,'." do Pará, a quem falámos,
pela manhã, declarou-nos que
as combinações talve» viessem a
aiiseguráry essa transformação.
Quanto a elegibilidade dos in-
terventores o "leader" paraense
tios affirmou que era ponto pa-
cif ico.
,-^.*>*C-*&^£-£¦¦•*.-^»J*-*-~lt--~~4- JC-m-f •*•*!•.• s.t-uf^ _-<^-

Rescindido o contracto
!e fornecimento de água

: luz para Petropolis
Prefeitura assumiu a dire-

cção dos serviços
•ETROPOLIS. 1 — (Do corres*

.jiidente do DIÁRIO DA NOITE)
- A opinião publica está empol-

,;ada com acto do prefeito Yeddo
L'iuza, que, de accordo com a au-
torização do Chefe do Governo,
decretou, hontem, a rescisão para
fornecimento dc luz e água para
o município,, existente entre s
Prefeitura e o Banco Constructor
do Brasil.

Essa concessão do serviço de Uu
e água, que o Banco vinha expio
rando, ha mais de 40 annos, foi.
nela Municipalidade, considerada
{Ilegal, contraria ao interesse pu-
íilico e á moralidade administrati-

• a, por ser lesiva aos interesses do
Município. . .

Assim, todas as obras e instai-
lações, com suas dependências,
ii acessórios, apparelhamento e o
-ris quc c-sfiver destinado á exe-

ão dos serviços, foram nc-
i-Jrdos, hojo. pela Prefeitura,

• '.¦ 
os administrará, até que se-

•;,n novamente conlractados me-
diante concorrência publica.

/v's 10 horas de hoje, chegou
. ,i Banco Consructor, em compa-
nhia do sr. José Augusto Castro

¦ Silva, procurador dos feitos da
i'azenda Municipal, o sr. João
°hilipe Sampaio Lacerda, da con-
ÜTgacão da Escola Polytechnica,

.; que foi designado para nssu-
•i.ir a direcção dos serviços de
ig a e Iu**.

O sr. Lopes Barcellos, por par

m NOTICIAS
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DIÁRIO
Direcção de Mimo Barroso do/Jwara/'CíiripfiW0Sant'/}nna^ Magalhães
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Florence Vidor chegou hoje ao Rio
A GRANDE ARTISTA DO CINEMA AMERICANO, VEM ACOMPANHADA DE SUA
FILHA E DO SEU MARIDO. O VIOLINISTA JASHA HEYFETZ. - PREFERIA
FICAR NA PENUMBRA...-ÚMA ENTREVISTA QUE NÀO QUIZ CONCEDER -

QUANDO A QUIETUDE DA VIDA INTIMA DOMINA A AMBIÇÃO DA GLORIA-
PARTICULARIDADES DE FLORENCE VIDOR

m COMPRAS
A CREDITO

na

Matou se por am
,, 
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Flojcnce Vidor na companhia do sen

Peio 'Western Prince, chegou es- i
ta manhã, ao Rio uma das mais j
famosas e queridas estrellas de,
Hollywood. Tendo actuado em
mais dc cincoenta films de grande
metragem, alguns dos quaes in-
esqueciveis para os "fans". Fio-

marido o violinista Heytfetí, sua «lha Sttzanne e nosso redactor cint-
matographico, Pedro Lima,

e da direcção do Banco Consirn- ™'(,e Vidor p- pessoalmente, a
ror do Brasil e na qualidade dc

advogado da empresa, fez a en-
trega ao novo administrador dos
referidos serviços.

A' hora pm que enviamos estas
"Otiis. grande numero de pessoas.'.'fllotnerava-se em frente do edi-

orenidea que seus films sempre
revelaram.

A sua ausência do cinema, nâo
encontra, assim, outra explicação
senão o facto de que agora está
devotada inteiramente para a vi-
da intima, procurando escurecer n

liso, quc é dos mais palpitantes
i';i vida do município.

k attitude da bancada
mineira a respeito do
artigo que confere ao
presidente da Republica

í expedição de decretos
leis, até á reunião

Congresso

wio do banco, commenlando o sel« passado cheio de glorias para
que não faça elle sombra ao nome
do marido, um violinista que iá
fez quatro vezes a volta an mun*
do, e que agora vem pela primei-
ra vez á Anverica do Sul dar ai-
gims concertos...

O PRESTIGIO DO CINEMA
Apezar da fama com que elle

vem precedido, os repórter.? que
-foram á bordo logo ás primeiras
horas, estavam atlrahidos pcir.
fascinante personalidade da es-
trella de Hollvwood, cuia saúda-
de e prestigio ainda, se faz sentir
com grande pezar. mesmo apôs
nina ausência de quasi seis annos.
Aliás, Florence Vidor, só fez um

I film falado, "A Guerra dos
I Tongs". sem duvida um trabalho
' que não estava á altura de outros
como aqucllcs deliciosos que
actuou ao lado de Adolpho Men-
jou, on mesmo em "Alta Traição"

Ao que parece, ha, nb seio *Ja|com Kmil Jannlngs. E* que a ex-
profunda esposa de Kink yjdor< emf)0ra {(v

nha triumphado sempre no cine-
ma, jninais deixou de preferir o
conforto do iar no fastigio da glo-
ria. Com esta 6, aliás, a terceira
vez que abandona os estúdios pe-
Ia vida intima, fiiíjlndo A toda n

Vincada mineira, uma
.iiverfjencin em torno da approva
rão do artigo que dá ao Presidente
da Republica a faculdade dc cx-
pedir decretos e leis ate a próxima
reunião do Congresso. Af firma-se
também que .parte da bancada
mineira não apoia o principio da ,,- ., , ,„ , . . «•».,,„
.-legibilidade dos actuaes interven-1 P™!^.!0, .^Lf^t.f™!
(ores.

Para tratar desse assumpto a
bancada está reunida etn sessão

lução Franceza". com Jewcll Cnr-
mera e onde ella fazia o papel
de Mimi. Depois, contractada
peia Paramount t- outras empre-
^as, trabalhou com Cecil B. De
Mille cm "Esposas Velhas, por
Novas", com Thomas Ince cm
"Lying Lips", e algumas vezes
sob a direcção do seu próprio ma-
rido, com o qual fez, disse ella,
o seu melhor trabalho em "Alice's
Adam".

O seu divorcio foi uma das
maiores surprezas de Hollywood.
Mas assim como foi inesperado,
lambem foi logo esquecido, por-
que suas vidas jamais tiveram ai-
go que servisse para attrahir ;i
curiosidade publica. Ambos r.on-
linuaram suas carreiras, elle, co-
mo um dos maiores directores do
cinema, e ella, como uma da»
suas grandes estrellas.

EXCUSANDO-SE A' PUBLI-
CIDADE

Florence, que agora nos visita
na companhia de sua íilhinha,
com a qual tirava photographias
para a publicidade, não queria
conceder entrevista á imprensa,
allegando que não mais interes-
sava ao publico... Depois, dis-

Sargentos excluídos das
fileiras do Exercito

Foram exclui dos das fileiras do
Exercito e do Q. S. E. E. os sargen-
tos ajudantes escreventes Orlando
José da Costa Pereira e Jeronimo
Carlos dos Santos, do extineto qua-
dro de amanuenses, visto terem
sdio, por decreto d c25 do corren-
te, nomeados 3.°s officiaes da Dire-
ctoria Geral da Contabiüldade da
Guerra.

se, vinha apenas acompanhando o
esposo, e, se dc algum modo sua
popularidade interferisse com a
publicidade que seu marido pre-
cisa, estaria disposta a voltar pa-
ra casa e esperar ansiosa pelo seu
regresso.

Mas quc fazer, se o publico se
interesse mais pela artista que o
cinema revelou, senão escrever-
se sobre ella, sua cortesia perfei-
ta, mesmo diante da sua excusa
cm posar para os photographos.
cm dar aulographos ou cm falar
sobre sua carreira ou sua vida?

A fama não é uma cousa que
se improvise. Quem sabe sc
daqui ha alguns annos seu ma-
rido não terá alcançado o mes-
mo renome, afim de poupar a
seus empresários o quasi seques-
tro de uma estrella cujo prèsti-
gio é um entrave á popularida-
de do seu protegido? Bem com-
prehendenios como è doloroso ú
que suecede todos os dias em
Hollywood, mas por emquanto,
queira ou não queira o empresa-
rio, deseje ou não o marido, con-
Ir.irie muito embora a estrella,
ella não é Florence Arto, nem
Mrs. Heyfctz, mas simplesmente a
estrella de cinema Florence Vidor.

Esperamos quc esta decepção
para sua modéstia e seus desejos
de obscuridade não a levem a
degostar de nós, e que o êxito
que^ seu marido possa encontrar
aqui nos seus concertos, a faça
esquecer de suas entrevistas «* líie
proporcione uma estadia cheia de
bons recordações.

Florence Vidor merece um lo-
gar no coração dos "fans", e por
isso mesmo talvez supporte sis
exigências da fama, porque se as-
sim acontece é que todos lhe que-
rrm bem...

"A CAPITAL"
è, além dos proveitos de
comprar bons artigos por
baixo preço, habilite-se, a
obtel-os de

GRAÇA
"A Capital" realiza men-

salmente sorteios para qui-
tação de débitos, isentando
de pagamento o cliente
contemplado qne estiver em

¦ dia com os pagamentos.
*-**» —» ¦»-*•»¦-*¦*¦*¦_¦*_••-*-—».-jj*»_» _» m- _-**J*-***_*N»--»»-jjJfmttmtp^mM»

A Festa da Primavera
(Continuação da l* pag.)

o mez de setembro, quando assis-
tiremos á Feira Internacional de
Amostras, que está sendo organi-
zada com todas as proporções de
um certamen destinado ao maior
êxito, a um inédito suecesso.

A votação prosegue animadissl-
ma. Apezar de já decorridos mais
de dois mezes, e de estarem algu-
mas senhoritas com mais de qua-
renta mil snffragtos em favor do
seu nome. outras se apresentam,
ainda, com enthusiasmo e espe-
rança na victoria, provavelmente
porque dispõem dos elementos ne-
cessados para a luta eleitoral.

Nós nos regosijámos, tanto pelo
triumpho completo da nossa idéa,
como pela conclusão a que che-
gamos, de que o ntvel da civiliza-
ção brasileira já comporta os deli-
cados torneios dessa espécie.

A CANDIDATA DE BENTO RI-
BEIRO VOTOU NA PRIMEIRA

i DE MARECHAL HERMES
Durante a gentil visita com que

honlem nos distinguiu, a senhori-
ta Isaura Frias Baptista, cândida-
ta por Bento Ribeiro, teve a gentil
lembrança de offerecer dez votos
á sua amiguinha Gremilda de Mo-
raes. candidata que so acha em
primeiro logar em Marechal Her-
mes.

OUTRAS GENTILEZAS DE
ANETE BARBOSA E OLINDA

GAROLLO
Anete Barbosa e Olinda Carollo

fizeram-se autoras, também, de fi*
dalguias que nao queremos fugir
ao prazer de resistir. Aquella
candidata por Jacarípaguá, desta-
cou dez dos seus votos para Udi-
ne Pereira da Silva, candidata por
D. Clara; e esla, concurrente pela
estação de Amorim, suffragou o
nome de Dolores da Costa Jorge, a
primeira collocada em Bomsuc-
cesso.

RUTH VIEIRA CANDIDATA DE
LUCILIA ESTEVES DE SA'

A' senhorita Lucilia Esteves de
Sá, gentil concurrente por Del
Castillo, distinguiu o DIÁRIO DA
NOITE com sua visita pessoal, ten-
do opportunidade de votar, nessa
oceasião, em Ruth Gonçalves Vi-
cira, representante de Tury-Assu e
sua candidata.

INFORMAÇÕES SOBRE O CON-
CURSO M PRIMAVERA

Todas as informações sobre o
Concurso da Primavera devem ser
pedidas pessoalmente, na redacção
do DIÁRIO DA NOITE, ou pelo te-
lenhone 2-8408, de 9 da manha
ás 4 da"tarde." Fôra dessas horas
e. por qualquer outro telephone da
redacção, nao attendemos á esse
assumpto-. •'• • ¦

0 impressionante suicídio de um joven
em Ricardo de Albuquerque
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O tnesloucado moço e sua namorada.

secreta no rd'1'icio do Instituto
Mineiro do Cnié, á hora em aue
fechamos os trabalhos desta '.'di-
cão.

jlv. Jào JRvanar, /PS

a//ieJ/i£^. %

i\Ta residência de sua familia, á

I que jamais voltará ao cinema e
que. doravante será tão sámente

i Mrs. Hcyfefz, de quem cuida com
desvelo, tanto quanto A sua filbl-
nhn Suzanne. é provável nue ai-
«nim dia, sua modéstia ainda seja
vencida, e quc o publico do mun-
do inteiro volte a contemplar de
novo a sua tão crmfivante figura
de artista e de mulher.

SUA ENTRADA NO CINEMA
Florence Vidor quc nasceu em

Hnimton, no Texas, no dia 28 de
Julho, nunca foi tentada a se
expor cm público, nem mesmo
nas rrpresontnçfíos collegiaes. Foi
por obra do acaso, qtie um dia
chegou n sua terra um Joven di-
rector. de nomp qnníi dcscnnbc-
cido. com o qual sentiu despertar
os seus primeiros sonhos de mn-
ca. Casnram-so e viveram muito
felizes: pita Inleirnmenfe devota-
da ao lar, e elle lutando pela sua
nrte. como director cinematopra-
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praia de Icarahy, 219, falleceu, ás
primeras horas de hoje, a cxcel-
lentíssima viuva Soares de Pinho, ,»..„,. „ . ¦ ,
senhora de grandes virtudes Iphico. Um dia, Florence fo! vtsl-
exemplares. Deixa a saudosa ex-|tnr sua amiga Corlnnc Griffith no
tineta os seguintes filhos: d. Es-j nntiso estúdio da Vitagrnpn, e sun
tlmr Mangabeira, esposa do dr. belleza captívoii de tal forma .um
Octavio Mangabeira, antigo minia-lflos directores do estúdio, quc el-
tro das Relações Exteriores, ora! Io pediu permissão no seu marido,
exilado; d. Eulina Simas Maga-,para nprcscntal-a num único film.
Ihães, casada com o dr. Arlhur Depois vieram outros pedidos, e
Simas Magalhães; a senhorita Ea-1 afinal, cila teve contracto por um
ther de Pinho, e os srs. Edgard, nono.
Estor o Elivaldo de Pinho. Dnhi em diante, não mnis os

O.s funeraes da viuva Soares de produetores n deixaram, sendo
pinho renlizam--e hoje, ái cinco j mie um dos primeiros trabalhos
horas dn tarde, sendo o corpo se-1 mie leve, foi com Willinm 1'V-
•mltado no cemitorio <io Maruhy. num em "Thermidor, ou a Revo-

CASINO A
opacaban/x
DUAS ORCHESTRAS
TODAS AS NOITES

MATTKÉB AOS DOMINGOS A'8 s hs. da tarde
— JANTARKS DANSANTK8 NO GRILL ROOM —

 CINEMA,— ,
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Quer ser pago como
extraordinária

O garçon Bernardo Gomes procu-
rou o DIÁRIO DA NOITE para re-
clamar contra os proprietários do
"Café Java", pelo facto seguinte:

Tendo sido admitüdo ao serviço
daquella casa, a titulo de experien-
cia, trabalhou durante um mez. Ago-
ra, sendo despedido, soube ter a re-
ceber 22OS00O, apenas, quando se jul-
ga com o direito a 30OS00O, por isso
que o seu trabalho deve ser pago a
titulo de extraordinário que, no cen-
tro é de 10$ por dla.;

Vae examinar inglez num
concurso dos Correios e

Telegraphos
O directr geral dos Correios e Te-

legraphos, dr. Junqueira Ayres as-
signou hoje portaria designando
por trinta (30) dins o auxiliar de t*
classe da Direetoria Regional do
Districto Federal Mario dos Santos
Pereira para fazer parle da commis-
são medica para inspecção de sau-
de dos candidatos a concurso de ad-
missão no Departamento.

Um descuido que ia ten-
do conseqüências

fataes
AS DUAS MARIAS QUASI MOR-

RERAM INTOXICADAS
As creanças Maria Helena, com

14 mezes e Maria Gualda, com 16
mezes, filhas respectivamente das
senhoras Gustava Lopes e Miner
vina de Almeida, ambas residen-
tes na casa da rua Henrique Dias,
n.» 8, no Meyer, quasi morreram
intoxicadas, hoje, pela madrugada.

E' que uma dessas senhoras
deixou aberto um dou bicos do
fogão a gaz.

Verificando a causa do mal es-
tnr das creanças, d Minervina foi
fechar o gaz. Mas o mal estar das
meninas continuava sendo mister
a intervenção da Assistência do
Meyer. onde Maria Helena e Ma-
ria Gualda foram postas fora de
perigo.

Ha cerca de um anno o jovem
operário da Estrada de Ferro Cen-
trai do Brasil, Alcides Epiphapio
Vieira, branco, de 21 annos, solt:iro,
brasileiro e morador á rua Trinta
n.° I, em Ricardo de Albuquerque,
enamorou-se de uma sua jovem vi-
glnhn, Almerlnda Pacheco, mora-lo-
ra na casa n.° 5 da mesma, rua.

O tempo e a convivência inspira-
ram ao operário intensa paixão pela
visinha, acompanhado pela idéa de
quando mudasse de situação mate-
rial, desposal-a immediatamente.

As rasgas são inevitáveis, porém,
entre os que so amam e, ha poucos
dias, por motivos sem maior impor-
tancin, Alcides divergiu com a na-
morada, acabrnnhando-se profunda-
mente.

Ha tres dias, Alcides não procura-
va, como habitualmente, a, namora-
da. Dilacerado d'alma e temendo a
impossibilidade de uma reconciliar-lo,
• Jovem operário pensou no suicídio,
buscando a morte, em circumstan-
cias impressionantes, hontem, á noi-
te, próximo á residência da namo-
rada. Em plena rua, ingeriu grande
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A commissão da amnis-
tia e a possibilidade de
ser alterada a política

de Minas
(Continuação da 1" pag.)

Pedimos uma palavra do sr. Ovidio
Andrade sobre esse assumpto. res-
pondendo-nos s. cx.:

O nosso partido cuida actual-
mente apenas do alistamento eleito-
ral.

E' cedo ainda para tratar dos ou-
tros problemas. Virão a scu tem-
pq".

OS CANDIDATOS A' CONSTI-
TUINTE

• Os boatos correntes, princlpalmen-
te no Bar do Ponto, sector da aeu-
vidade política do Estado, dão como
em organização a chapa do P. R. M-
para o pleito de que sahirão os nos-
sog constituintes.

Entre os nomes a figurar na sua
lista, estarão, segundo os mais auto-
rizados palpites, 0s srs.: Bernardes,
Mario Brant. Affonso Penna Júnior
e outros.

Era o ultimo assumpto que preten-
diamos tratar com o chefe perre-
mista e a. a, respondeu-se nestas pa-
lavras:

Só os directorios municipaes po-
deráo decidir sobre isso. E' matéria
da exclusiva competência dos mes-
mos, sendo muito possível mesmo
que os boatos dc que estou tomando
conhecimento agora se tornem cm
realidade*'.

0 gatuno não teve sorte
FOI PRESO QUANDO JA HA-

VIA REALIZADO O "TRA-
 BALHO" 

Penetrando sorrateiramente, nu-
ma dependência da casa do major
medico . do Exercito, dr. Alfredo
Octavio Dantas, á rua Conde de
Loge, n. 5G, o gatuno Mozart Gani-
pos conseguiu se apoderar da
quantia de 27ÇO00, em dinheiro.

Quando, porém, ia fugir, foi pi-
lhado pelo dono da casa, que o
castigou com uma paulada e, a se-
guir, mandou leval-o á delegacia
districtal, pelo soldado n. 125, da
1." companhia, do 2." batalhão da
Policia Militar.

quantidade de formicida, cahin...
entre estcitorcs horríveis, para moi
rer instantes depois, antes de qu:<)
quer soccorro medico.

Informadas do caso, as auioriil-j-
des do posto policiai (le Anchicta
transportaram-se sem demora ao
local, tomando as providencias ae-
cessadas.

Em poder do tresloucado moço ?ol
encontrada unia carta na qual elló
deixou explicados os motivos de su*
trágica e snprcma decisão.

Almeiinda rompera o namoro -
não podia d'ornvaute viver sem ellíj
preferindo, desse modo, morrer.

O cadáver, após as formalidade
indispensáveis loi removido par».
Necrotério afim de ser autopsiado.

Chegaram 1.227 imn_~
grantes japonezes

I!IJ__
Fala-nos o capitão Kamiash.
commandante do "Bueno?

Aires - Maru' "

Sob o conluiando do capitão .
Kumiashi, fundeou á.s primein
horas da manhã na Guanabara,
rápido paquete japonez "Bueno:
Aires Marú" vindo de Kobe ¦
escalas ein grande numero de po*'
Ios do Extremo Oriente.

A bordo da nave japoneza, pou
co depois dc ler sido desembar*
cada pela Saúde, tivemos oppor
Utilidade dc falar ao capitão Ka-
miashi, anligo official da niarink
de guerra do scu paiz e que coats
relevantes serviços á Pátria.

O illustre official nipponioc
que volta a America do Sul no
commando do "Buenos Aires ?.!.'•
rú" prestou-nos informações in-
leressantc-s sobre a viagem.

— Desde Kobe até a Guanaba-
ra — disse-nos o capitão Kamias-
hi — o meu navio viajou sc;:;-
prc com mar calmo. Unia vir.
gem excellente essa que flzemo.-]
sob todos os pomos de vistr.,
Trouxemos 8!) imniigranles pari
o Rio e que deverão seguir dc:v
tro de poucos dias para os tm-
cleos coloniaes de Parintins, Além
desses colonos que desembarca¦
rão no Rio, seguem 1.138 em
transito para o porto de Santos
c se destinam á lavoura no inte»
rior do Estado de S. Paulo. Tc-
dos esses immigrantes, como sei:;-
pre se verifica a bordo de na-
vios sob o meu commando, tive-
ram minha assistência direc';;,
isto é, acompanhei-os de perío,
não só zelando pela saúde dt-!L;
como lambem cuidando com ca-
rinho da instrucção, pois, 101111?'
aqui a bordo bons professores >''•:
portuguez, arithmetica, geogra-
phia, etc.

Durante a viagem — finalizou
o uffieial japonez — nascer;;;:;
duas crianças filhas de passafc,»;;-ros de terceira classe,

A bordo do "Buenos Aires-Ms-
rú" viajaram com destino a esta
capital: Narbal Costa, do con-u-
lado do Brasil em Hong-Kong- 1
o commerciante Richard Lewis,
embarcado em Durban.

Em transito viajam, enlre ou-
tros, os srs. Ri' Yyreka e Masnu
Tajuna, representantes da Osak..
Shosen Kaisha; o coronel L-ui-i
Maria Passo, dr. Pedro Passo,
Hidekq Sumaga e Takáo Aoki,
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Mordida por um rato
A menina Célia, de 4 mezes de

Idade, filha de Francisco Bruce, re.
«Idente á travessa Navarro n. 91-A,
esta madrugada, quando dormia, foi
mordida no pollegar da máo direita
por um rato. A »«Je_nr.la mell..
cou.a. ¦ •¦ ¦
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NUMERO AVULSO 100 RÉIS RIO DE JANEIRO — SEXTA-FEIRA, 1 DE JUNHO DE 1934 ANNO VI - NUMERO 2048"Gaviões de penmclio"
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0 major Lysias Rodrigues refuta as criticas fei-
tas io trecho de seu livro que o DIÁRIO DA

NOITE publicou i
OIARtO DA NOITE divulgou« Nem todas as intelligencias estão

um «pitulo do livro "Gaviões de preparadas para conceber este pro-
Ptnnacho". do major Lysias Rodri- hlcma. E o mais que dizem aquelles

gues. Em seguida foram publica- missivistas, são bysaritinismos, pois
daa «n noisas eolumnas e nas dc que "não sc tapa o sol com penei-

A Congregação e os alumnos do Pe-
dro II no Ministério da Educação

FORAM MANIFESTAR O SEU RECONHECIMENTO AO SR. WASHINGTON PI-
RES, PELA SUA ATTITUDE CONTRA A EMENDA 1845 - OS DISCURSOS DO

PROFESSOR PEDRO DO COUTO E DO TITULAR DA PASTA

As revelações que
foram feitas...

nao

outro veaperlino, criticas aquelle
capitulo. O major Lysias Rodri-
ma* refuta-as na carta que se se-
guot"Rio, 80 maio 1934 — Sr. reda-
ctor do DIÁRIO DA NOITE —
Saudações. ~- Tendo "A Noite",
cie 28 p. p., publicado uma carta
do capitão de mar e guerra Britlo
o Cunha, sob o titulo "Um episo-
dio doloroso da revolução de São
Paulo", na qual este official fazia
diversas considerações a um tre-
eho do meu livro, publicado ein
vossa edição de 25 p. p., solicito

> 
^-^
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Major I.yslas Rodrigues

.¦! gentileza da publicação da pre-ipnte nota.
Não podia ser, mais. infeliz, na

Mia caria o comniáhdaiilé Briíto o
Cunha, pois, a si próprio se des-
mente em paragraphos differen-
tos. Diz o commimdante:"Mas, como o oleo para o mo-
,'imenlo tias machinas eslava que-:i esgotado, tornou-se necessário
tuaiitcl-o durante o «lia FUNDEA-
1)0, á vista da barra de Santo--.
miquanto um dos destroyers da
divisão cruzava deante do porto.
SO' AO POR DO SOL O "MO
CRANDE" SUSPENDIA para cm-
'.ar deante da barra e o clestroyer
inha fundear."
Affirma, pois, o commandunt*,"

Mrittn e Cunha que. o "Rio Gran- í
ile" ficou fundeado até ao por do'.*
oi, hora em que levantou ferros! 

'
•ítiito bem!

Mas, logo abaixo, diz o autor da
riria textualmente:"O navio não devia, pois, per-manecer parado, o que seria erro
ccbniro. Depois, MANTEVE-SE

CRUZANDO DEANTE DA BARRA
0E SANTOS TODO O RESTO DA
TARDE (pois o ataque foi ás 13
horas).
Francamente, sr. redactor, o navio

icou fundeado ou manteve-se cru*¦ndo? I...
Como pois, discutir outros deta-

lies da carta, si o primeiro «pie
iborcla o conimandanie Britlo e Cu-
dia é dessa ordem ? !...

(igualmente cm ;i edição do DIA*
HIO DA NOITE de 30 p. p. vem uma
carta do capitão de corvetaSylvino
."itanga de Almeida que minto dei-
:;a a desejar no que diz respeito á
elegância moral de contendor.

Depois, o commandante Pitanga
diz verdadeiras heresias technicas
•obre o tiro anli aéreo, que espan-
am I

Diz o bissivista:
"qualquer technico de artilharia

abe que não é "difficil" attinjrlr um
avião voando—a poucas centenas de
iietros etc."

Orn, senhor redactor, é publico e
¦lotorio que todos os technicos do as*
sumpto, francezes, allemães, ameri-
canos, japonezes. etc, e mesmo os,
brasileiros são accordes em affirmar jque o tiro mais difficil 6 aquelle
(|iie so faz de um ponto movei sobre
um alvo movei. Si considerarmos
•pie esse alvo — um avião — se des-
loca a 30 kilométros hora a l.fiOO me-1
tos de allura que a pintura do alvo !•ru própria para lornal-o menos
visível, que esse alvo dispunha das
res dimensões do espnço, n que
¦obre os atiradores agia a influ-nch
de estarem na imminencia dc um'lombardeio aéreo, então, sr. reda-i
dor, o problema do tiro é mais jliflicil ninda. !

.Não 6 pois, "ingenuidade" fazer i
una affirmação assim :

0 alistamento eleitoral no!
Chile

SANTIAGO DO CHILE, 1 (Ha-vas) —. Durante os últimos 11 dias
inscreveram-se nos registros ciei-
loraes desta capital 8.10!) cida-flàns, entre os quacs sc contam
LI84 mulheres c 152 estrangeiros.

, as," num a VERDADE com o facto
de se allegar que se tem quutroccn-
las testemunhas interessadas do seu
ladol

Nestas condições, sr. redactor, só
Unho que agradecer aquclles senho-
res a propaganda que esão fazendo I
dos "Gaviõs de Pcnacho."

A carapuça que talhei achou logo i
quem a collocasse na cabeça 1... j

Grato pela gentileza se confessa I
quem é adm. obrg. (a) Lysias Au- j

J gustn C. Rodrigues, major aviador(
militar."

0 cemitério para cães
Será assignado hoje um de-
creto autorizando a respecti-

va installação
O interventor federal asslgnara,

hoje, â tarde, o seguinte decreto, au-
torizando a Inspectoria Municipal de
Veterinária a installar um cemitério
para cies:

Ari. ri0' Fica a Inspectoria Muni-
cipal de Veterinária autorizada a
utilizar uma área ile terreno nos fun-
'io?. ,1o Ho:-pi tal Veterinário, para a;Ti.stnlla".ão de um cemitério de cães,
nu (|iio.l alli poderão ser sepultados,
mediante o pagamento rie uma taxa
proporcional ao temi» nunca Inferior
a, (5 mezes;

Paragrapho unlco: A critério <lo• Inspector Municipal de Veterinária,
em casos especiaes, psderao tambem
ser enterrados, em local contíguo,
previamente designado, outros am-

| mães de pequeno porte;- Artigo 2o): As taxas a que se refe-¦ re o art. l« serfio as seguintes:1 Enterramento pelo prazo dc 6 me-
zes, 20S000, por metro qualrado oufvacçao de área oecupada, 6050OO pe-lo prazo de 2 annos, sendo sempre
permlttidas reformas até á véspera daextincç&o dos mesmos prazos*Art. 3°) Quando se tomar' neces-sarlo poderá no referido cemitério
ser tambem construído ttm ossarlo
para a guarda de esqueletos de cães,mediante o pagamento de S0*iCO0, ta-xa unica.

Afíonso XIII chegou a
Baris

PARIS, 1 (H.) - O ex-rei Af-
mso XIII chegou a esta capital
companhado de suas filhas as
nfanlas Beatriz e Maria Cristina.

O DR. JAYME POGGI CONTESTA AS AFFIRMAÇÕES
DO DR. JEFFERSON DE LEMOS SOBRE UMA DIVIDA

DA SANTA CASA AO HOSPITAL NACIONAL
DE ALLIENADOS ¦I

As clinicas da Faculdade de Medicina na Santa Casa —•
Subvenções supprimidas e subvenções que ha 4 annos não st

, recebem — A Santa Casa e a Prefeitura
Alguns jornaes de hoje, divulgando lustre dr. Jefferson de Lemos, actual

trechos de um relatório apre-ientado
pelo dr. Jefferson de Lemos, director
geral interino da Assistência a Pó*/-
chopathas, ao ministro da Educação
e Sau'de Publica, tiveram ensejo de
salientar a parte que se referia a
um debito vultoso da Santa Casa pa-
ra com aquelle hospital. Transcre-
vemos, para que os leitores melhor

dlrector interino da Assistência
Psychopathas, tenha afflrmado quo
seja a Santa Casa a devedora da*
quelle hospital. Mas ja. que se falou
nisto, devo lembrar ao governo fede.
ral que a Faculdade de Medicina, quo
sempre teve ns suas principaes cll.
nicas installadas no Hospital Geral
da Santa Casa, não concorre coin

po3.;am coinprehender 0 assumpto que, um só vintém para manlel-ae. Ha

O ministro Washington Pires quando, á tarde, recebia a manifestação _0s professores e alnmnos do Col.
gio Pedro II

Estiveram hoje, pela manhã, no
Ministério da Educação e Saúde
Publica, a Congregação do CoIIc-
gio Pedro II, e uma commissão
dc alumnos desse estabelecimento
dc ensino, que foram tcslemu-
nhar ao titular da pasta lodo o
seu reconhecimento pela atUlude
assumida por s. excia. contra a
emenda 1,845,

Foram todos recebidos no ga-
binete ministerial, falando em
primeiro logar o professor Haja
Gabaglia, director do Exlernalo
Pedro II, que no inicio du sua
oração leferiu-se á alliludo as-
sumida pelo sr. Washington Pire.-,
na questão que tanto agitou os
nossos meios universitários.

Depois o direclor do Pedro U

Esteve reunida, hoje, nova-
mente, a baixada mi-

neira do P. P.
A NOTA OFFICIAL DOS MOTIVOS DETERMINANTES

DO CONCLAVE - O SILENCIO DOS PROCERES

con&írucção da ponte
igandoallhadoíover
nador ao Continente

Estiveram,, hoje, novamente re-.
unidos, na séilc do Instituto Minei-
ro dc Café, das 11,45 lis 13 horas,' os I
deputados da bancada mineira do'
Partido Progressista. Essa reunião
foi presidida peio sr. Antônio Cav-
los, presidente da Co.mnissá» Exe-
cutlva c. embora não comparecessem
todus os 31 coiiitiíuiiites _-.:'• com

põem a bancada pepir.ta, a reunian
realijou-sc secretamente e parece ;
num ambiente de intensa asllaçâo.

A NOTA OFFICiAL
Após á reunião, o sr. Antônio Car-

.os fo-iitccu á imprensa a seguinte
nota oüficial:"No saião nobre do Instituto Mi-
neiro de Caie reuniu-se, hoje, a, ban-
cada mineira, do Partido Progressis-
ta, reunião u une compareceu a maio
ria dos seus membros presentes na

capi tal. Os trabalhos foram presl-
indos pelo sr, AntoiAio Carlos, icuiio
i bancada'resolvido adore'» orienta...
..to a ser seguida nas votações ru-
.llv;_ ao capitulo "Das i-iopo... .*?¦...

transitórias", do projecto tia con-
ituiç^o cm debuto i
Núo l.avciidu iiuvUiuüc ttlguiuu n«i

mia acima o redactor uo UtAttM
üi itujjj, que u_.a_.ti„vu us proce- ,
es ha iiiii. saiu'(iü (çawnctu onde sc

ien.iiui.va-:o conclavo, abordou, a sa-
tilda, vit.'lo» deles, soitcituiitlü^liies I
i,tu.,.4s uus assiutiptos tratados, e
noticias mais claras do que tora re- '
soiviáo. Todos, "una você", dccla-
.aram que o qac licou rusulviilo se-
ria conhecido du-àiitc as votações
ca, sessão dc hoje üa Assenibléu, ne.
,anuo-se a fazer os menores com-
mentimos ou dcclaiaçoe» mais po- ¦
sitivas.

deu a palavra ao professor Pedr >
do Couío, orador escolhido pela
congregação, o qual começou dl-
zcikÍo que aquella congregação e
o corpo discente do Pedro II ali
estavam para manifestar os scu->
applausos uo ministro da Educa-
çâo — que tivera a coragem de
affirmar o seu propósito de aban-
donar a pasta caso fosse appro-
vada a emenda conslitucional, dc
legando aos Estados a organiza-
ção do ensino e sua fiscalização.

Depois de outras considerações
falou da attitude do sr. Washin-
glon Pires — um facto singular
nos dias que atravessamos em
que o interesse particular e o
apego ás posições políticas sobre-
pujam cm regra o sentimento do
interesse politico.

Em seguida, o ministro da Edu-
cação pronunciou um discurso.
Começou respondendo, com vi-
bração, o quo acabara de ouvir
do delegado da Congregação do
Pedro II. E, prosegue:"— Desde os primeiros moinen-''os em que se travara a lula en-
•re aquclles que propugnnvam pi-
los altos inlcro^es dn Educação
e aquclles que defendiam a me-
ilida contraria ao alto interesse
da cultura nacional — sc coito-
cara ao- lado dos primeiros, en-
tre os nnaes se contavam a Con-
rtregação do Collrgio Périm II e
n sua brilhante mocidade."

Concluindo, o ministro disse
mie taes applausos deveriam ser
liricidos principalmente a As-
sembléa Constituinte que demons-
irára na solução do caso a sua
elevada comprchensão dos probln-
mas educativos.

vamos desenvolver, as próprias pala
vras do dr. Jefferson de Lemos:

— No patrimônio — diz elle —
encontrámos mais de um debito, a
cuja arrecadação procedemos, inclu.
sive um, vultoso, da Santa Casa de
Misericórdia, que deixou de contrl-
buir com vários legados que tinham
sido deixados ao Hospicio, e isso des-

I de a proclanu***ão da Republica. Este
debito, pelos cálculos mais restnctos,
sobe a mais de mil contos.

Esta revelação, como se vê, era
mesmo digna de destaque. Afim de
esclarecermos bem a questão, procti.
ramos, hoje, cedo, na Santa Casa, o
dr. Jayme Poggi, director desse tios-
pitai, e falámos-lhe quando chegava I
ali para dar Inicio ao seu trabalho
diário.

Se os Jornaes que transcreveram
os trechos d0 relatório de que me
fala agora o DIÁRIO DA NOITE —
responde, amável, á nossa primeira:
pergunta o illustre clinico. I

E, prcfjeguindo: |
O Hospital Nacional de Aliena,

dos foi construído pelos cofres «li
Santa Casa de Misericórdia, em itc-
reno que lhe foi doado pelo antigo |
Vigário Geral do Rio de Janeiro.

Esta construcção, que foi executada
pelo graude provedor Clemen-
te José Pereira, obedece, como será
facll constatar em qualquer época, à
mesma architectura do Hospital Ge.
ral da Santa Casa de Misericórdia.
O primeiro Governo Provisório da
Republica, por motivos até hoje ln-
explicados, assenhoreou-se desta pro.
priedade, que vale vários milhares de
contos, e até este momento não me
consta que tenha Indemnjzado de um
só vintém á Sinta Casa.

Custa.me crer, portanto, que o IL

alguns annos, a Santa Casa tinha
uma subvenção do governo, de sete.
centos contos de réis annuaes. para
auxiliar a assistência aos indigentes
da nossa terra. Esta subvenção fei

Morrei* _éitame$síe i

q«rá lançada no prox-mo dia
11, a pedra fundamental
Estiveram hoje no gabinete do i

lerventor federal, os srs. almiran:
Jardim, encarregado das obras t;
novo Arsenal de Marinha e co:
mandantes Atlila Soares e Ma,
Picrry os quaes foram ali conv:
sar com o interventor sobre
obras da ponte que ligará a ilha il'Governador ao Continente. O alu
rante Jardim que será incumbii'
daquella construcção levou un
planta sobre a mesma, Tiverm
oceasiâo de abordar o commandanl
Atlila e s. s. declarou ao DIARI'
DA NOITE que a construcção s
iniciará broveinenfe estando marca
do o dia 11 do corrente para o lai
çamento da pedra fundamental.

0 "Zeppelin" chegou a
Recife

RECIFE, 1.' (A. B.) — O "Con-
dc Zeppelin". de volta de sua
viagem ao Rio de Janerio, acaba
de amarrar aqui. Eram precisa-
mente cinco horas e quarenta mi-
nulos quando foi amarrado o ca-
bo do grande dirigivil ao mas-
'ro do campo que lhe é destinado.

A demora do dirigivel será pe-
i|tiena, devendo logo apparelhar
rumo á Europa.

0 projecto da revisão das
tarifas

VAO SER SUBMETTIDAS. AMA-
MIA, AO CHEFE DO GOVERNO

AS MEDIDAS COMPLE-
MENTARES

O ministro da Fazenda submet-
tesá, amanhã, á apreciação do
Chefe do Governo Provisório as
medidas quo dizem respeito ás te-
\tm ouro e portuárias, comple-
mentores ao projecto du ¦¦{•visão
das Inrifas.

Estas medida*, em sou*' detalhes¦iodem ser classificadas como um
reajustumento fluo. irá penufttir

estabelecer equilíbrio entre os
Estados, igualando eqiiitativanien-
te obrigações • encargo».

Prompto Soccorro

Já ntMMutiOS na primeira edição de
hontem a snMt» morte do empregado
no commercio Antônio Guimarães i
branco, do 29 annos, solteiro, brasilei- |
ro e morador á rua dos Diamantes,!
239, no Sapê, onde oceorreu o caso I

Informada da oceurrencia, a policia, I
do 23." districto tomava providencias
a respeito, quando lho chegou a denun-
cia de que, na véspera, o mallogrado
homem t'nha sido nggrcdido pare-
cendo sua morte resultar da violência
com que foi atacado.

Deante disso, o commissario Celso
de Mello, foz remover o cadáver paraa necrotério do Instituto Medico Le-
gal, onde, quando escrevíamos estas
linhas, estava sendo feita a autópsia.

A manhã de hoje no W\-
nisterio da Fazenda

O sr. 0?\vnldo Aranha chegou
hoje, cedo, ao seu gabinete':nb"Jhii nn Mintetôrln da E
S>.. S. excia. durante o tempo
¦mo ali permaneceu esteve csUi-
dando papeis dependentes c|e sua
nssignnlura o relativos ao expe-
ilienle «las repartições subordina-
Ins.á sua pasta, tendo apenas re-

cebidn em conferência o capitão
Carneiro de Mendonça, interven-
tor do Ceará o o deputado peloHio Orande do Sul, dr. Üemetrlo
Xavier.

Ainda o caso do Circo
Sanasani

Estiveram oa Prefeitura, os
dir.ctores da ümpreza, sen*
do aconselhados a procurar

a policia
Estiveram, uoje, uu Prefeitura,

os directores do Circo Sarrasani
iiue foram procurar o interventor
federal, para resolver o caso dos
mpostos exigidos pela Fazenda

Municipal. Não lendo o interventor
•omparecido, boje, á Prefeitura,
foram os mesmos attendidos pelo
dr. Amaral Peixoto, que os aconse-
lhou a procurar o Chefe de Poli-
cia para encaminhar a solução do
caso,
***m*-mt*»mT»al**+*+^»m**m**~t***m*»^+t^

Foram condemnados os
aceusados de participar
nas manifestações contra

o cruzador aüemão
í'Kar!sruhe"

BERLIM, 1 (A. B.) — Segundo
íoticias de Nova York, quinze pes-•oas que participaram das man!- ______ __ __''('stficõns contra n, cruzador alie- i sete" annos""ãn eãade

* _fc*»**_-*«__^__ m*»tt»m*4t*'44*'m
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Dr. Jayme Poggl
supprimida e até hoje nada recebe.
O publico, por certo, desconhece. —
e talvez até mesmo os illustres pro.f&ssores — o facto que acabo de revê-
lar.

Além do mais, devo acerescentar
que os hospitaes da Santa Casa re-cebem dl-viamente nuTier0 elevíido
de doente» enviados psla Assistência
Publica do Districto Fc-deral A Pre.
fePura. entretanto cobra todos o»Impostos que recahem sobre os im-
moveis dc propriedade da Santa Ca.
sa. cuja rend-i é desfnada a Inter.
nar os mesmos doentes Indigentes
que a Assistência nos envia.

E para completar, o caro Jornalis-ta poderá dizer ainda no seu brl.
lhante vespertino que o Hospital N.
S. das Dores. Instalhdo em Casca-
dura e destinado exclusivamente ás
mulheres tinha tambem uma sub-
vençâo annual de 250 contos de réis.
subvenção esta que náo recebe ha 4
annos.

Basta isto — conclue o dlrector da
._ , —..,.., . ,. , .. _._. Santa C-^a — para demonstrar bem

tida entre as equipes da Itália e da' ao contrario do que se disse: a Sinta

Os italianos estão
g_.nh.ndo por

1x0
O JOGO COMEÇOU INDECISO

ENTRE OS DOIS QUADROS
FL \ .-NÇA, 1 (Havas) — A par

No Hospital dc Prompto Soccorro,
onde fora internado, hontem, á noi-
te, quando na residência dc seu pae,I.ourcnço Silva, ;i rua Eniilia Ribeiro,
118, na estação dc Bento Ribeiro, ai-
ca-.çoa-o a cxplcsão de uni fosareiro, jfalleceu, como já tlvemns opr.oiluni-
dade de noticiar, o menor Nilton, dc

Hcspanha come joa precisamente às
16 horas e 40 minutos. A sahlda foi
dada pelos italianos. O principio «io
jogo ficou assinalado por uma cer-
ta indecisão dos dois quadros.
AOS 12 MINUTOS DE JOGO FOI

CONSIGNADO UM GOAL QUENAO FOI CONTADO
FLORENÇA, 1 (Havas) — Aos

doze minutos de joso foi consignado
um goal para o quadro italiano em
conseqüência de comer O juiz, po-réra, não marcou o ponto.

O GOAL FOI MARCADO
FLORENÇA, 1 (Havas) — Ao con-

traído da primeira informai.Io o juizitaliano consignou o ponto favorável
aos italianos. Neste momento, a
contagem é de 1 t 0,
O PRIMEIRO TEMPO TERMINOU

A FAVM'. DOS ITALIANOS
POR 1x0

FLORENÇA, 1 (Havas) — O pri
meiro tempo da partida de football
entre a Itália e a Hespanha tcrml-
non com a contagem de 1 x 0 *favor dos italianos.

Casa é credora, em vez de devedora.

mão "Karlerube", no dia 17 de
maio, e que estavam presas pela
tolicia, foram condemnadas cada

uma a seis mezes de prisão. Ade-
mais, tres estudantes foram con-
demnndos a seis mezes de peniten-
ciaria e outros rlni<* a cem dolla-
res dc multa cada um.

Prorogada a cokança,
p» sem multa, do imposto
temn.i •

O cadáver foi para o necrotério do
Instituto Medico Legal, afim de icr
autopsiado.

«go aggrelu o

SI A PARTIDA TERMINAR EM-
PATADA SERÃO FEITAS DUAS
PROROGAÇ-ES DE 15 MINUTOS
FLORENÇA, 1 (Havns) — Como

estava annunciado, realiza-se á tar-
de novo _•¦»(» entro ns equipes «Ia
Hcspanha e da It:*!ia, cntirurrentes
ao campeonato mundial d., fnotball.

Caso a pa-tlda desta tarde termi-
ne novamente empatada, serão foi-
tas ps (tuas proroganões regulamcn-tares de quinze minutos, depois «lo
que, não havendo vencedores nem
vencidos, haverá um terceiro encon-
tro.

Dcnols do terceiro match, desdt.
qns, apezar das prorogaeücs os dois
quadros permaneçam em Igualdade«lc concüoões, a vlctoria será outor-
Tad-, por sorteio.

O vencet.nr do iogo «lc hoi» en-
Uni mendigo, dc nome Manoel 

'„"--- "a spm,--inn'' •» rcalizn,-*.e

r

guarita
Na esquina da rua da Relação

eom a Avenida Gomes Freire, atarde, sc verificou lamentável oc-
currencia.

Por acto de hoje do intsrven-
.or federa1 foi prorogada, até o
dia 10 do corrente, a cobrança,
.em multa, do imposto predial, I *e8.nPÍa do .12.° distririo
referente ao 1." semestre do !F°'.*""i-!""'"o Baptisla, de

Ventura, observado pelo guardan. (i2(i, dc serviço ali, enfureceu-
se e vibrou violenta bofeln-la no
policial. Este lamheni nãt soube
se controlar e pago.* com a mes-
ma moeda, dando formi lavei
oceo no seu aggressor.
Depois o levou preso para a de.

onde o
'rviço,

Milão, don^ntro f.~nximo.
lecionado da ".upt.r.a,

tou hontsm n Hungria. que
o se-
derro-

Não haverá modificação
no n-ib-nete mex:c.ano

presente exercício. I tomou
J exigia.

as providencias que o caso rou

MÉXICO- 1 (H.) _ o secreiario
a presidência da Republica decln-

que não haverá modificaçãono gabhicle.

ipressionante oceur
renda na estação das

Barcas
—mi—

UMA SENHORA CAIU ENTRE A
EMBARCAÇÃO E O FLUCTUANTÈ

A' tarde, na ponte das barca*:,
no Cáes Pharoux, oceorreu um
accidente deveras doloroso e im-
pressionante.

A senhora Luiza de Souza Ta-
vares, branca, com 43 annos, re-
sidente á rua Frei Caneca n. 1,
passageira de uma barca proce-dente de Nictheroy, precipitou-su
para saltar, antes de se dar •
atracação e caiu ao mar, entre »
embarcação e o fluctuante. Ma-
Marinheiros atiruram-se n'agua,
salvando-a,

Na queda, a senhora soffreu
forte contusão na perna esquerdo.

A Assistência prestou-lhe os
soecorros necessários.

 . m m. mmm,

A trágica morte do enge-
nheiro Rocha, na fronteira

amazonense ?
MANAUS, í." (A. B.) _ Cbe-

fiou a esta capital uma turma dacommissão demarcadora dos li-mifes entre o Brasil e a Ctiynna
Inglcza. Foi logo instaurado in-
querito pela autoridade militar' arespeito do caso do engenheiro
Antenor Rocha, morto tragicamen-
te namiellas paragens. Ó proces-so corre á revelia ,in familia domorto que recusou fazer-se r«*'-e-sentai por um advogado. A' u!-lima hora surgiram graves ac*cusações contra 0 pharmaceuticoda commissão.

0 processo corre aqui nesta ei*dado. sede da Commissão de Li-mites do Secfòxi Norte.

_Í..^'_W^.'..tl..t_Í.:'ii._..:.'í,U'i.4.r.
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MARÇO, ABRIL, MAIO e JUNHO e AMOS CONTINUA noJBfVflf

QUEM AINDA NAO VIU AMANHA, AS 16 HORAS * -

AMOR... '» VE_SÍlRÁ_.oo^EiRA!
DE

Ul ||_-_1 Ias BB i 1 B H"
NO GRANDE EXITO PAIUSIENSB

Com grande «cto regional cm que tomam parto ^^ ^___ _«, . ¦

< EL1ZA COELHO DE ANDRADE, MOZART ARAÚJO, MARIO CA- CT I I— H" II

fM"\l 11/A I t\C\ URAL, PAULO TAPAJO-Z, RODERTO GALENO, CONJUNUTO L__, L__ l— f-% •¦— »—¦ V^ ¦ • •
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APPROVEITE; ELLA JA* ESTA' COM QUASE palavras de martins cawustano E Aristóteles
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Só para amedrontar% lhes fez bem a fes-
ta na egreja...

—nui—; Mas o tiro, alcançando o mili'
)e regresso, os cinco lavra- tar nQ pejt0| OfOStrOU-O ITIOrtOdores empenharam-sc em | „¦:.,„
ata — Dois ficaram feridos '"""""*" '"'" "'"'" ' "

po

a navalha
Oa lavradores Jofto Duarte, Do

:nlnoos Alves dos Santos, Domingo,!
Monteiro, Jofio Alves e J°*k Duarte,'odos portuguezes, residentes no
logar donomlnatlo Furado, na Serra
Ia Paciência, em Bangu', foram, na .
noite do hontem, a uma festa na
Igreja de Nossa Senhora da Penha,
na estação do Kosmos, J„ pela ma-
lrugada dc regresso _ casa, os cinco
'ldadflos lu.soa entraram a discutir o.
ravarnm síunrrnt" luta, Finda n I¦efrega, estavam feridos a navalha I

Tofio Vicente, oue tem 30 annos do jdade e Domingos Alves das Santos, ,
qu*j conta 44 nnnos de ldnilo. Am- ;

ws foram medicados no Posto ile
Asslstnrla de Campo Grande, onds ;se encontram Internados. O com-
missarlo Alcides do 25." districto-•rendeu os outros tres."' 

No '*.as-fôn(í,"~

\ Maria Olivia foi aggredida
pelo Vicente

Por questões de somenos, o dos
ocoupado Vicente Raymundo de LI-
•na, preto, de 38 annos, residente í
Avenida Thomé de Souza aggredlu
a olnturfio, a nacional Maria olivia
de 23 annos, preta, domiciliada f.
rua Carmo Netto, 169. A Assisten-
ila medicou a vletlma o o commis
lario Lopes Pereiro, do 9." districto,
prendeu o aggressor.

SAO PAULO, l.° (Do correspon-
dente, do DIÁRIO DA NOITE —
Pelo telephone) — Na rua Minis-
lio Godoy, bairro das Perdizes,
verificou-se, antc-hontein, á noi-
ic, um crime de morte.

Saiam alguns militares da casa
n. 88 daquella rua, ondl sc rea-

so oprojoclil, alojando-se no bra
Co de Nestor Alves.

Em foce daa conseqüências dn
seu gosto, tentou fu?'!', sondo prtv
gr. então pelo tenente Novaes, qm
e desarmou • trouxe _ delegacia*

FALA UM MILITAR

0 habeas-corpus dos
sargentos Accioli e

Apiaca

Tranquillisado, afinal,
o commercio de

Ampare

*

EPILEPSIA
João Borges Soledade

residente i travessa Minervlna
n. 14, declara, o bem da verda-
de, e de todos qu,*, soffrom desta
maldita moléstia, que sua filha
Olga Soledade, aoffrendo de ata-
quês epilépticos ha quatro annos,
a depois de ter feito uso d,*, va-
rios medicamentos, ficou radi-
calmente curada com quatro vi-
dros do ANTIEPILKPTICO BA-
RASCH.

Rio, 28 de julho de 1930. —
(a) Jofio Borges Soledade. —
Firma reconhecida. I

Vae presidir a commissão;
julgadora das propostas
de concurrencia nos Cor-

re;os e Telegraphos
0 Direclor Geral fins Correios o

TeleRwplins, dr. Junqueira Ayres,
assignou, hoje, portaria:

Designando o Qhefo de Seoç.fio dn
Edificio?, Luis Moreira Lima', o 1"
official Manoel Carneiro de Gof-
fredo Soares, Chefe interino da
Secção Econômico dn Directoria do
Material, o engenheiro ronfrnclndo
Htimherto riu Justa Monoscnl e o
3* official ria Pfvciln Econômico
da Dirpr-lorin do Material Jofio de
•Vssumpr-ün Ribeiro, para ennstiltii-
rem, sob a presidência do Dire-
ctor do Material, n commissáo Jul-
gadora das propostas de concur*
rencin para a conslrucrão dn edi-
fiolo-séde da Direciona Regional
de Panla Catharina, em Floriano-
polis.

(,!... ...'•¦" . JV.' ...
lflv. Jàc JSkanar, /25::s- ¦:' »j'
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com garantia de um
anno, 25$. Mlse-en-
plls, 3$, Corte, 2$500
Manlcure, 3$. Tra-
tamento da pelle,
5S. Massagem, 6$.

Canis*, %.
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Vae examinar inglez
num concurso dos Cor-

reios e Telegraphos
O Dirertor Geral dos Correios e

Telegraphos, designou o Chefe dos
Serviços Econômicos, Júlio Augus-
to Mello, afim de servir como exa-
minador de Inglez no concurso que,
para auxiliares de 3* classe, ora se
realiza na Directoria Regional do
Espirito Santo (Victoria), em sub-
stituição do Inspector Technico de
1* classe Ernesto do Prado Seixas
Nclto, anleriormente designado pa-
ra essa funeção c delia dispensado
a pedido.

Oscar de Alencar, o morto

liziiva um baile em commcmora-
ção no nataliclo do morador, o
tenente do Exercito, Luiz Fernnn-
do Novaes, quando, pouco dia-
tante, entraram a discutir, por
motivos que a policia está pro-
curando apurar, com o guarda-
uoeturno Manoel Antonio Marllns,
de 27 annos. soltdro, português r
morador á rua Sheldo n. 20, na
I.npa.

Exnltando-se, militares e guar-
Ia nocturno, mao grado a Inter-
ferencia conciliadora do anniver-
saríante, que acompanhava o «trtt-
po, rebonram dois tiros, Incspc-
radamente, cahindo morto um do
grupo, cmquanto outro cambo-
ieavn ferido no braço. Quiz o
criminoso, o guarda nocturno,
fugir a prisão, aprovcltandn.se
do ligeiro pânico sobrevindo, mns
o tenente Novaes agarrou-o e le*
voti-o A presença dns autoridades
locaes.

AS DECLARAÇÕES DO
CRIMINOSO

Uma vez na delegacia, Manoel
Anlonio Martins confessou o cri-
me e prestou as declarações que
abaixo resumimos. Estava de
serviço na rua c demorara algum
tempo em frente á residência dü
tenente quando no afastar-se. foi
abordado pelos soldados do Exer-
cilo. Luiz Pereira Pires, Oscar dP
Alencar e Nestor Alves Carvalho,
os quaes deixavam a festa, cm
companhia do homenageado e pa-
recinm embriagados.

Sem motivos, os militares pas-
saram a insultal-o, avisando-o de
que devia retirar-se depressa pa-
ra não ser aggrcdido. Acto con-
tinuo, um do grupo lhe desferiu
alguns soecos, acompanhado pe-
los demais, com exccpçSo do te-
nente, quando então, temendo
mais violência na aggressão, e
com o intuito apenas de ame-1
drontal-o, fez uso do revólver.
,-iponfondo-o para o solo.

Com grande, surpreza. viu que o
projectil derrubava o soldado Os-
car do Alencar, sendo as.-redido
violentamente pelos demais. Tor-
nou a disparar a arma pnra o
chão. indo mais uma vez desviar-

O dr. Victor Nunes, advogado
do "Circulo dos Sargentos", aca-
ba de impetrar, perante o Supre-
mo Tribunal Militar, uma ordem
de "habeas-corpus" em favor dos
sargentos José Alves Accloly e
Pedro Juroma Apincii, sob o fun-
damento de se acharem os mes-

..._... _.„ ...._,...,.. mog presos, ha mais de 30 dias.
Aberto o inquérito, depuseram sem culpa formada, apezar de ja

variai pessoas, entre as quae_ uin aforados na Justiça Militar,
dos collegas tio morto, Luiz 1'irea,
de ?t annos,' solteiro, brasilcii. e
soldado da Companhia de Admi.ils
l.raç-o, com sede _ rua Conselheiro
üratero, 80.

Ao ser interrogado, disse que
sahiu dn residência do tenuute Nn-
vãos, onde sc realizava um.i fe.
to, na companhia de acua collega*
do farda Oscar de Aleucar e Noít ¦«•
Alves do Carvalho, quando ura
guarda nocturno portuguez sa np-
proximou e passou a insuUal-us,
sem motivo algum, ohamando-os de
bebedos. Ao protestarem, foram tf,-,
gredidoí a tiros pelo vigilante, cu-
hindo morto Oscar de Alencar e,
ferido, Nestor Alves, emquanto, ao
'entar fugir, o criminoso era pre-
so e desarmado pelo tenente No-
vacs, que o conduziu á delogacia.

A AUTÓPSIA
Mortal o tiro recebido pelo sol-

.lado Oscar de Alencar. Teve pou-
cos instantes do vida no mesmo
local, em que cahlu.

nemovido o cadáver pnra o ne-
¦roterio, o oxnme medico-leglsla
•itlostou, como "enusa-mortis", fe-
rimento por bala no peito, atra-
vessando o coraçío.

Oscar de Alencar, que era na-
turnl do Ceará, contava 26 annos
de idade, era branco e solteiro.

A arma de qun sc serviu o cri-
mino.-so, um revólver do cano lpn-
go, cabo dc mndreperola e cnlibro
32. foi apprehendido, como ,já dis-
semos, e tinha quatro balas, duas
das quaes deflagradas.

Na delegacia prosegue o inque-
rito.

#a__________E_i
Ru» Rodrigo Silva, 10 —. Sobrado
(Perto da Assembléa). Tel. 2-0150

ntelOt

A revalidação dos di-
plomas estrangeiros
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Uma festa em beneficio
de N. S. da Conceição
Promovida por uma commlssão

composta doa srs. Henrique Ripper
Oharéo, Manoel Rodrigues Freitas
junior, Orlando Ripper Charéo, Pe-
dor RibclroLopes, Narciso de Azevr»
do e Antonio Marques Oliveira, rea-
llza_e domingo, à Estrada da Pre-
guezia n° 035, Jacarépaguá, uma fes»
ta em beneficio do Orphanato N. S.
da Conceição. .... ,

Do programma. que terá Inicio as
5 horas, com o toque de alvorada,
constam varias provas sportivas, lei.
lâo, sessão literária, etc, flnallsan-
do com uma cerimonia de caracter
religioso.
....m.mmmmm*mmmr»mmmm*mm.m

o SABRIL DOMINOU A
llmpez-a do

alumínio no BRASIL.
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Sensacional!
A NOVA FILIAL DAS

CASAS BRASILEI MS DE SEDAS
á Rua 7 de Setembro, 103

Realizará durante o me» de junho a sua

GRANDE VENDA DE INAUGURAÇÃO
SEDAS POR PREÇOS EXCEPCI0NAES

Setlm fulgurante, seda, metro
Crepe pelllca, seda, metro •• •••• •• ¦•« ••
Tolle de sole, todas as cores, meiro
Crepe Marrocos, lá e sedn, metro
Sedas para camisas, lindos padrões, metro ..
Pelle de p-cero, Iav_, metro

Sohantung fantasia, metro 
Crepe Marrocaln, metro - •>
¦iscosse., t_ e seda, metro  .. ..
UBgerie imprlmée, metro 

^•••^ 
"^

«400
4Ç500
5Ç50O
5S800
1$20ll
9J50fl
OSÍtK)
8S50U
R$500
8$500

CASAS BRASILEIRAS DE SEDAS
RUA 7 DE SETEMBRO, 103

OUVIDOR, 128 e 163
WKkWW
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FEIOS FIRMES
Qualquer qne seja a eansa da

perda da firmeza dos selos,
nbtem-se a correeçáo completa
da (lacldez com o nso de nm
preparado europeu adquirido com
a exclusividade de fabrico para
:» America do Sul, por pessoa
que o usou. Processo por absor-
peão dos tecidos adlpotos Ap-
nlicaçRO simples; effeito seguro
e rápido. Cartas a Mme Sarah
Evens. Caixa Postal numero
2.398 - Rio.

jj.jjj.i* j^j _r_-_***- _r_p-_f-._r_r---_r-,-w-*----^«*>-f*** <-¦ i*»- •*•*¦ — ^¦-•••'i**** *¦********.*,**.***%

CLINICA DE EUGENIA
-DO-

DR. MARIO NEVES
Exames pré-nupciaes — Tratamento das Perturbações

Men-.tro.aes.

ESTERILIDADE TEMPORÁRIA DA MULHER, QUE VAE
DE 5 A 15 MEZES

L. da Carioca, 13, 2* andar Horário: 1 ás 3. Tel. 2-3666

9****-*******>*p***p«_»** *+**+<*+ ++*a*** *»*»

Promoções na Central Matrículas para os con-
do Brasil cursos normaes da Escola

co5itei»ípladõ_ii_õs quadros úe Aperfeiçoamento dos
DE CABIJÍEIROS E DE MESTRE -

DE ÒFFICINA

Foram promovidos na Central do
Brasil por merecimento, a mestre dn
oftlclna de 1.' classe, o de 2.' Anla-
no Henrique Cabral de Albuquer-
que; a mestre de offiolna de 2.* oi
de3.-, Marcellno GomeB Ferreira <¦>
José Alves Junior; a mestre de of-
ficlna de 3.', os de *.'; Lafayette Ro-
drigues Alvei • Ricardo da Fonse-
ca Martins.

A cabineiro de 2.', por antigul-
dade o de 3." Ataliba Hooper Me-
dina; a cabineiro de 3.' classe por
antigüidade os de 4.*, Mario da SU-
va Cordeiro e José Lacerda e por
merecimento, Augusto Lopes Peret-
ra e José Garcia Bruno; a cablnel-
ros de 4.", os praticantes de cab1-
neiros de 1.*, Jacintho Ferreira,
Jofto Fernandes Arcas e Jayme Al-
ves do Nascimento e por mereci-
mento Jeronymo do Vnlle, Manoel
de Souza Guimarães, Alfredo Mer-
cadante, Feliclano Costa, Flauslno
Bernardo de Oliveira e Aprlglo da
Silva Braga.

A praticante de cabineiro de 1/
classe, por antigüidade, oa de 2.'
Alvaro Francisco Xavier, João Fer-
reira, José Vieira do Castro e Pro.
copio Duarte, e por merecimento,

I Pedro da Silva Lima, Francisco de
! Castro, Oscar Pio dos Santos, Jovl-

no de Souza e Silva, Carmello da:' 
Silva e Humberto Ferraz; a prati-

; cante de cabineiro de 2,' classe, por
antigüidade, os de 3.' Manoel da
Silva Neves, Herculano Pereira,
Francisco dos Santos Teixeira e Ben-
Jamin Accacio Flores, q por mere-
cimento, Alvaro Raymundo Goulart,
Sebastião Augusto Ferreira, Fran-
cisco de Lima, Sebastião Lasucan,
Nelson de Souza Cunba, Alfredo Jo-
sé da Cruz, Oscar Lessa Martins e
Pedro Fer.-elr»

Correios e Telegraphos
Conforme determinação do Dire-

¦'tor Geral dos Correios e. Telepra-
phos, dr. Junqueira Ayres, a ini-
ciar de hoje até o dia 15 do cor-
rente mez, acham-se abertas bs
matricula-, para os concursos nor-
mães da F,scoIa de Anerfeiçoamen-
fo daquella repartição .

Nesses cursos só seriio admitidos
auxiliares dp 1' classe, telegraphis-
• as de 1* classe e mestres de linha,
que se acham em exereirio no Dis-
1 riclo Federal e em Nictheroy.

O requerimento de matricula
nera acompanhado de um questio*
nario dn admissão, devendo um e
oulro obedecer ás normas esiaba-
tecidas nas fórmulas padrão já
distribuídas pela? Oiredom He-
gional do Districto Federal. Dire-
etoria Geral e Directoria Regi >nnl
cm Niclheroy, Tanto o requerimen-
to, como as respostas nn questiana-
rio deverão se rfelfos, de próprio
punho do requerente.

Dirigido ao Direetor da Escola,
o requerimento deverá ser enco-
minhnrto nor intermédio do Dire-
ctor da DR nu da Directoria cm
que servir o rentierente.

Não será tomado em consHca*
cão quninuer requerimento nu*1 se
afastar dnnnnllas normns, estubr-
Ipeirlns npl-< Diretoria di F,<?.n'*i o
iá dividendas amplamente r.o De*
nrirfnnienln.

0 sr. José Conrado da Veiga
foi transferido para Santos

AMPARO, 1 (Do correspondente
do DIÁRIO DA NOITE) - A po
pulação eslá radiante com o acto
do delegado fiscal do Thesouro Na*
cional, irunsferindo o agente José
Conrado Voiga para Santos.

Não é preciso rememorar os
acontecimentos. Elles estão bem
frescos ua lembrança do publico.

José Cornado Veiga provocou
aqui, graves incidentes que perlur
baram seriamente a vida da cidude,

Eis o despacho proferido sobre
o ruidoso caso, cujos termos aliás na

purte que sc refere a actuaçáu úo
fiscal, não agradaram à opinião,
aqui:

"De accordo com a informação e

paiecercs. — Da leilura do presen-
to inquérito chega-se á conclusão de

que a acção'do agente fiscal José
Conrado Veiga cm Amparo foi das
mais proveitosas para o fisco e

para os contribuintes locaes, exer-
cida dentro dos precisos termos
dos regulamentos quo regem a ma-
teria. — A attitude injustificada da
Associação Commercial du Amparo
que é norteada pelo seu direetor-
secretario, sr. Jo.sc Jorge Filho, deu
motivos á celeuma alli verificada,
— A precipitação com que agia
aquelle senhor concitando os seus
consocios ao desrespeito ás leis fls*
cães dil-o, enlre outros documentos
ii circular n. 5 de fls.. por elle fir-

imada.— A questão derivou do ter-
reno publico para o particular,—
A* administração não interessa lo-
mar conhecimento de casos desta
natureza, de ordem meramente po-
licial.— Não ha na realidade falta
fun-cional a ser punida. Tudo in-
dica o conlrnrio.— At tendendo, po-
rém, que a questão pessoal traz in-

compatibilidade que pode com o de-

correr dos dias interessar o serviço

publico e dahi surgirem novas com-

plicações, resolvo mandar vol*

tar ao exercício do seu cargo o

agente fiscal José Cornado Veiga,
determinar igualmente a sua trans-
ferencia para a 3' circumscripçáo
com sóde em Santos, passando a

servir em Amparo o fiscal Euripe-
.des Moura.— Submetlo o processo
Ja apreciação e deliberação da su-

perior autoridade, por intermédio
do direclor das rendas internas.
Em 29 de maio de 11)34 - (a) Oi*

lando de Faria Caldas, delegado
fiscal."

Jóias Velhas de Ouro
Pagn-se até «SOM a gr. «P™'6'*"-

vela — O maior comprador da praça
"A CASA DO OURO"

OUVIDOR, 96

Os réos que vão ser jul-
^aès na próxima ses-

são do Jury, de Ni-
ctheroy

A pauta pnra os julgamentos
da sessão dn Tribunal do Jury de
Nictheroy, á insiallarse em 6 do
corrente, é a seguinte:

Percilio Pedro de Mello, crime
de seducção; Theodorico Queiroz
do Nascimento, crime de sedu-
cção; Eugênio Pereira da Fonseca,
crime de seducção; Galdino de
Mattos, vulgo "Cnfusca", crime de
homicídio; Paulo de Campos -U-
ma, crime de seducção: Alcides
Pimenta, furto; Tt.imar Bopp, Jo*
sé Ferreira de Mattos, e Nel-on
Galizo, protagonistas dos sueces*
sos de Rezende: Romulo Ro«si
biüawia: e Alcides de Mattos,
vulgo, "Moleza", furto.

UM TELEGRAMMA DOS ACA.
DEMICOS DE DIREITO A

ASSEMBLÉA CONSTI-
 TUINTE 

O Dlrectorio Acadêmico da Fa-
culdade de Direito enviou ao sc-
nhor Antonio Carlos o seguinte te-
legramma:"D. D. Presidente Assembléa
NacionaJ — O Dircclorio Acade-;
mico dn Faculdade dc Direito da
Universidade do Rio de
Janeiro, representante official da
mocidade estudiosa do Direito, in-
leiranicnlc solidário com o pátrio-

ico officio do Syndicato Medico,
depõe cm vossas mãos veliemente
appeilo para a reconsideração do
acto que regeitou a emciulado di-
gnissirno professor Leitão da
Cunha, relativa á revalidação de
diplomas expedidos por faculda-
des estrangeiras, Respeitosas sau-
dações. — (tf.) Geraldo Ildofonao.
— presidente."

************ m* *r-*r **¦¦** **¦ **¦¦** **¦**¦¦+¦*+*+¦*

Licenças nos Correios e
Telegraphos

O Direclor Geral dos Correio.?
e Telegraphos. concedeu licença
para tratamento d» saúde, aos se-
Euinles funecionarios:

Joanna Torres Nepnmticeno da
Silva, auxiliar dc 3* classe da Di-
rectoria Regional do Districto Fe-
deral, seis mezes, com ordenado'
Maria Isabel Maranhão, auxiliar de
3* classe da Directoria Resional do
Dislriclo Federal. Ire? mezes, com
ordenado: Humberto Boceo. ser-
venle, com exercício na Directoria
Regional do Dislriclo Federal, tres
mezes, com 2',3 da diária; Humbc-
to Borco, servente, com exe.rcir.in
na Directoria Rejjional do Disl-i-
cto Federal, dois mezes, rom 2!3
da diária; e Antonio Pereira Pin*
to, praticante diplomado, com exer-
cirio na Eslação Cenlral Telegra-
phica, tres mezes, com 213 da dia-
ria.

A fusão das 2.a e 3/ cias-*
es dos escreventes e pra-

ticantes da Central
UM APFELXO AO CHEFE DO

GOVERNO
Ao chefe do governo provisorlü

foi enviado, pela dlrectoria do Syn.
dicato Unltlvo dos Ferroviários da
Central do Brasil, o seguinte teia*
gramma:

"Pedimos V. Excia. prompta soli.
çâo assignatura decreto fundindo ,i*
a 2' classes, escreventes, continuou
e praticantes, cujo decreto confor.».*!
estamos Informados, acha-se em voa.
sas mãos. E-te acto, alem dos rnui*
tos com que V. Excia., tem servida
os ferroviários da Central do Brasil,
6 mais um motivo de gratidão e sc_
lidarledade ao Governo Provisório

Saudações respeitosas, fa) Antonio
Augusto da Paixão, secretario geral
do Syndicato Unitivo Ferroviário
da Central do Brasil." Gratos pels
vossa attenção, firmamos o presente,
apresentando a V. S., os nossos pro-
testos de alta estima e cnsideração,
(a) Antônio Augusto da Paixão

Secretario Geral.
**0*M***m****a*** **-*>**-^**-*r**+m********++**++**** P*mt
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CAMBIO
ABERTURA

libra. 59S592
_¦ mercado de cambio abriu hoje,

calmo, com o Banco do Brasil,
dando para eiibrnncns, a taxa de
4 7|250 d. (libra 59$502), o para
oompra de coberturas a de 4 23|.õG
d. (libra 58$700),

Os bancos estrangeiros opera -
ram com as taxas mais ancessivel,
vendendo a libra ao preço de •SS--'.
Assim, deixámos o mercado, ás It
e meia horas, no primeiro fecha-
monto.

O Banco do Brasil affixou par.
cobranças as seguintes taxas:

A prazo — Londres 4 7)256 d.
(libra 59S592).

A' vista — Londres 4 d. (libra
G0$000): Paris S785; Suissa 3$>**"*0:
Allemanha 4$670; Itália 1ÍO20;
Portugal $550; Hespanha 1S630Í
Be'-ica, ouro, 2?790; Nova Yor_o
HS840; Buenos Aires 48490: Mon»
tevidéo 68*100.

Por cabogramma — Londres,,
3 245|256 d. (libra 608635).

O dinheiro para compra de co*
berluras ficou cotado a prazo, a *.
t>3|2.")6 d. (libra 585.700): sobra
Nova York 11?480: sobre Paris,
S750; sobre Itália $960; sobre Al-
íeinanha 48390.

A> yjsta — Londres 4 l|lfi d,
(libra 598100); sobre Nova Vork,
il'S580; sobre Paris $755; sobrfl
Dalia $970; sobre Allemanha,

'por'cabogramma —- Sobre Lon*
dres 4 3|6-4 d. (libra 598300): tc
bre Nova York 118630.

O PREÇO DO OURO

O Banco do Barsil affixou, hoje

para compra de ouro fino á baj

se de 1000' 1000, o preço de lrt|30«

pur gramma.
•»•>- *""**

Quer ganhar sempre na loteria?
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Casa Mme. SARA

Antes de fazer sna roupa, veja
os nrecos baratissimos das

Alfaiatarias Americanas
Costumes de casimira e sobre

tudos duble, desde ÕOJCOU
117, Av. Marechal Floriano, 133

| O maior sortímento de cintas
snntiens <* modeladores Tele.
phone 4*3462 - B VISCONDE

j UE ITAUNA, 143*5 Praça 11
de Junho I

Sangrentas desordens
em Puebía

MÉXICO, 1 (H.) — Em conse*
quencia da greve dos "chauffeurs"

jrtiouve sangrentas desordens em
I Puebln.

*****^-****^****m**m****-********'***P*^ ***** ****** *****************

Jóias f e Ouro
Compra-se a 13S000 a gramma.

aproveitáveis. Pratarla, brilhantes,
cautelas tudo pelo maior preço.
Joalherla de São Francisco — Largo
de São Francisco 19, junto _ igreja,,
Tel.: 2-9771.

Concurso nos Correios e
Telegraphos de Bello Ho-

O direclor geral dos Correios e
Tclegraphos assignou hoje porl»ria,
marcando o dia 10 do corrente mez
para inicio das provas do concurso
publico para carteiros-auxilinres a
realizar-sp nn Directoria Regional
de Minas Geraes (Bello Horizonle).
designando os seguintes funeciona*
rios para examinadoras: Portugiipz,
terceiro official José da Mnttn Ma*
chado e Arithmetica, auxiliar de 1'
classe Bi'nedic!o de Azpredo Couti-
nho.

•t-^-^*-^^-^.-**-^.^-*--*.-!*^.^--^***--!*^1.-^*-»*-^^-^^*..^^*»-,^-»-^

A organização da de. e-
za das fronteiras

franceza*
—II!!—

0 general Petain presta in-
formações á Câmara

PARIS, 1 (H.) — O marechal P*
ain, ministro da guerra, acom»

panhado d osr. Donaud, secre»
taria geral do Ministério da guerra,
forneceu explicações pormenons»»
das perante a commissão de finam

ças da Câmara dos Dedputados a
respeito da organização defensiva
das fronteiras e particularmente

no tocante ao excedente verificado
nos créditos para tal fim, provenl»
entes dc difficuldades imprevisível,
dc ordem technica, bem como da
assignatura de numerosos contra-
otos sem eMudo aprofundado de
todos os seus detalhes.

A commissão dn Câmara appro»
vou o ponto de vista do marechal
Pcta-in no concernente á necessida»
de de aperfeiçoar o material pari
conomisar os homens e respondeu
a algumas objecções dos sociali-*
tas com a affirmação de que nao
havia hesitações em conceder os
créditos pedidos em vista dos do-
cumentos que seriam postos a dis»

posição dos commissarios que de»
sejassera conhecel-os.

0************** ******* ***#

0 ministro da guerra
visitou, hoje, a Vila

O rcneral Góes Monteiro, mlnt.
tro da Ouerra. viiifou. ho.ie, pela ma*
nhí, cm companh'a do tenente •-uU
rlc Toledo, seu afníante dc orden1*,'ed-K '•s unidades aquarteladas na
vi'!a Militar.

***-*****-^-^-****+*^~*****'***m» **¦** ***+*m*************S.

BEBAM CAFÉ' GLOBO 0 MELHOR E 0
MAIS SABOROSO

I
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DIÁRIO
0/f.wí*** de loiim Barroso dofímaral- Cumplido de SmMnna-Mario Magalhães

SUMERO AVULSO 100 RíÜS RIO DE JANEIRO — SEXTA-FEIRA, 1 DE JUNHO DE 19 34
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ÉpíiÉ dos
intervenfcres

Para facilitara reforma da
futura Constituição

iiHo je íem espectaculo?' 9

A PEDIDO DA PREFEITURA, A POLICIA MANDOU SUSPENDER A VENDA DE
ANTES DE ENTRAR NA VOTAÇÃO DAS DISPOSI- ENTRADAS NO CIRCO SARRASANI - SO' HAVERÁ' FUNCÇÃO DEPOIS QUE
ÇÕES TRANSITÓRIAS, ULTIMO CAPITULO,

DEPUTADOS ESTUDAM E DISCUTEM
AQUELLA INICIATIVA

Scisão na bancada per
iiambucana — Os mi-
neiros éegaram a um

accordo..
Em torno da momen-

tosa questão da elegibili-
dade dos interventores,
dispositivo que se encon-
ira no capitulo das dispo-
sições transitórias que a
Assembléa hoje Começa a sua propositura dc reforma da
votar — a bancada ner-' Cons'iluiÇ*V°> estabelecendo que a
nambucana scindiu-se, fi-cando de um lado os queestão de accordo com es-
se dispositivo e dò outro
os qne são pela inelegibi*
Iidade dos interventores.

Estes últimos são os se-
çiuintes: Arruda Falcão,
Solano da Cunha, Al de
Sampaio, Luiz Cedro, Bar-
reto Campello. Augusto
Simões e João Alberto, do
partido situacionista; Tei-
xeira Leite, ctassista, e.
Souto Filho, do partido dev ^jf0 ,)!,m"cra,k0 <':••'"l"¦*lis,'* •*¦•
opposiçao.

Quanto á propalada di-
vergencia na bancada mi-
neira, procurámos ouvir
o sr. Pedro Aleixo a res-
peito do que tinham re*
solvido na reunião de ho
je, no Instituto do Café.
O deputado mineiro leih
tou disfarçar e saiu-se
com esta evasiva:

Estivemos tomando
café...

¦— E depois do café? in-
da gamos.

Depois... Depois,
procu rá m os encon-
trar uma solução para as
questões em apreço!

E encontraram?
E o dr. Pedro Aleixo.

/agindo rápido â nosse
curiosidade:

Acho que sim. Pelo
menos não houve diver
gencias como se andou
dizendo ahi por fora...

Á ASSEMBLÉA DIVIDIDA

OS IMPOSTOS

Cento c quarenta e seis depu-
lados se encontram na casa no mo-
mento da abertura da sessão, pelo
sr. Antônio Carlos.

A acta foi approvada, sem rc-
clamação.

Passa-se á ordem do dia. O
presidente põe cm votação as
emendas dos senhores Odilon Bra-
ga, Pereira Lyra. Moraes Leme e
Levi Carneiro, sobre a matéria re-
ferente ao processo de reforma du
Constituição.

Esse (lisposilivo das "Disposi-
ções Gcraos" foi destacado, hon-
lem, para ser votado em separado,
o que está se fazendo.

O sr. Levi Carneiro justifica a

proposta dc revisão deverá par-
tir de uma quarta parte de qual-
quer dns Câmaras, ou apoiada pela
maioria das Assembléns Legislai.-
vas Esláduaes, cm virtude da dc-

Contra as aufo-candi-
datur&s dos intervento-

res federaes
—o—

0 bello exemplo do interven-
tor de São Paulo

A Commlssão Directora provisorls do

liberação da maioria absoluta
de uma destas, no decurso de dois'
annos consecutivos. A propositu-
ra do sr. Levi Carneiro prohibt,
ainda, qualquer reforma tia Cou-
stiluição na vigência do estado de
sitio. j

O sr. Odilon Braga, na sua pro-'
posta, procura difficultar o mais
possivel ns revisões constitucio-
tines. Dá as razões por que assim
pensa, dn própria bancada, de on-
de dirige a palavra aos seus col-
Ic-gns. ,

A emenda do deputado mineiro
c rigidn, e, por isso, corn ella não
c<; conformam os srs. Pereira
Lyra e Levi Carneiro. I

O sr. Maurício Cardoso ter!».
commentarios em torno do palpl- ¦
innte assumpto, assignalando a
cxcellenria dessa iniciativa, que. •

será consagrada pela Constituiu- '
te. A revisão da -carta política,
[lermittidii, proporcionará aos re-
presentantes do povo, a facilidade i
de concertar o que não estiver •
cerlo, ou de demolir o que por jventura occaaíonar mal estar na
sociedade brasileira.

O sr. Deodato «Maia pronuncia
um discurso em segredo de fami-
lia, pois ninguém o escuta... Co-
mo relator da matéria, adivinha-
se que o deputado sergipano te-!
nha sustentado a emenda do pa-'
recer.

resolveu dirigir o seguinte te-
Icgratnina no Sr. Dr. Armando Salle»

iaiar*4T*a»rarar*aBíir*HBai«a***~BB

UM PLANO QUINQUENNAL
— NO BRASIL! —

O sr. Alexandre Ccciliano Ju-
| nior, deputado classlsta por São
I Paulo, vae destacar, paru ser vo-• tada e incluída no capitulo das
i "Disposições Transitórias", uma
! curiosa emenda de sue autoria, dc-
| terminando que, sob o alto patro-
cinio do primeiro presidente Con-
stitucional da Republica, e sob a
cooperação dos ministros de Es-
lado, seja elaborado um plano
quinqucnnal de reconstrucção eco-
nomica nacional.

APPROVADA A.EMENDA DO SR.
ODILON BRAGA

Depois de lerem falado ainda,
os srs. Pereira Lyra e Moraes

Leme, o presidente põe a votos o.s
destaques requeridos sobre o dis-
positivo da reforma Constitucio
nal. ,

São rcgeitndos, ficando de pc
assim, a emenda do sr. Odilon
Braga, que restringe b prazo e dif-
fieultn o processo, para a revisão

; da Constituição.

FOREM PAGOS OS
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0 2/campeonato
mundial de Foot

bali
^—mu—Ter minou o jogo

com a victoria da
Itália por 1x01

Em nossa sctruntla edif.io Já uo-tlciámos as principaes phases do
primeiro tempo), do Jogo Ita.ll* xHespanha que Terminou com a con-tagent dc 1 x 0 favorável ao quadroitaliano, o movimento ti segundotempo vae tlescripto nos telegram-mas que se seguem.

UM PONTO DOS HESPANHOES
ANNULLADO PELO JUIZ

FLORENÇA, 1 (HavtM) _ Aos ISminutos tio segundo tempo do Jogoentre a Itajia e a Hespanha ou hes-canhões marcaram nm ponto que o
juiz annnllou.

OS ITALIANOS VICTO-
RIOSOS

FLORENÇA, 1 (Havaí)— O jogo terminou com a vi.
ctoria da equipe italiana porum a zero.
*+*+***•*• m-a*.*^.^.^.^

inicio da intervenção policial, vendo-se os populares (pie já mo canse iruiram adquirir entradas para os es-
pcctt-aulos, ás portas dos "guichets" «lo civminhão-bilhctcria

Os meninos de ha cincoentn an-
I nos c mesmo os. do lio.ie, no inte-
| rior, viram e ouviram, já, <> palha-
I ço, não no picnclclro, somente, mas

nas mas, a cara enfnrinhtttlit, os pês
i mcttidos cm sapatôes quo lembrum
I as botas tias sete léguas e o corpo
| sumido, dentro dn Immcnsldão dos
i retalhos quo lhe compõem o traje
! característico, Interrogando — "Ho-
je tem espectaculo?", ao que res-
pendiam cm coro, os "patacns" —•
"Tem sim sinhôl"...

tir tle hoje, caso não satisfaça a cm- ,
presa o pagamento daquelle impôs-1
to, Até agora, o desembolso para I
rom a Prefeitura é tle 20:0008000.
No primeiro entendimento havido
entre o.s dlrectores tio Circo e a Pre-
feitura, ficara assentado que o Civ-
co Sarrasanl amortizaria a divida
em quota* tllnrins do .1:0008000. j
Como, porém, não fosse paga uma i
unica prestação, permanece a situa- |
ção anterior.

Em nossa 3." edlçãc noticiámos

co, a Prefeitura foi pródiga em fa-
vorea (V empresa qne ora nos visita
pela segunda vez. Isentou-n tle to-
dos os impostos, desde os da pro-
pngnnda fartamente espalhada pelos
muros e andaimes, «la ttrhs, até -j
Uos seus nuto-trnnsporles.

Uma tlellas, porem, a tle scllo nos j
bilhetes de entrada, não foi excluído.

' rvi-nn- ,- l ,)al11' " deliberação tomada :H'io Di-j-.MHOI EM VOTAÇÃO 0 UL- j rector da Fazenda «Municipal, do so-
impedisse tt

NSo é a despropósito a pergunta i que 0 sv% sarrasanl fora ao Gabinc-
feita hoje. Effectlvamcijlc, o Kio es-; ,„ (lo interventor e, qne na ausênciati na immlnencla dó tifio ter o es-: (1(!sto toc(.0(.r^ „ sr. Amaral Pei-
pcctaciilo circense tio Sarrasanl.

Conforme já é do domínio publi- I

Interventor Armando dc Salíes
interventor do Estado dede Oliveira

São Paulo:"Exmo. Sr Ur. Armando Sallcs de
Oliveira. São Pnulo Uio, 1 dc .lu-
nho. — O Partido Democrático Eco- j
nomlsta, que é contrario â eleição do»

i actuaes detentores do poder, cumpri- I
EM TRES CORRENTESi — £ £ *£*£$*£|

Mais tarde soube,nos\«^0& ^?™*™t S |
<-fue, em torno da eleição Chtí°»*a Noção, como primei™ fiRura

. ... . I d,i revolução civil, coubesse affirmar
00$ interventores, a AS- | um dos prandes prlncirio», que consti-

tuiram a bandeira cio grande movimen-
to cívico, que culminou na victoria de

res correntes. Uma quc\ °,ntn*,ro*1.Nf;; *¦•"'•*""<'• ° exemplo de
, ., . . ., ... , 

", v. t.x. ja é uma eminência na planl-
Heitea a ineiegibUldadi': I cie. cm queos homens, enroladas as ban.

deiras da propat-amln, abandonam as

TIMO CAPITULO
O presidente nnnuncia, então, a

votação das "Disposições Transi-
torins", ultimo capitulo da Con-
stituição, no qual se contem asmais importantes questões de or-
dem política, como a approvaçãn
das netas do Governo, a elegibili-dade dos interventores e a prorr-
giição do mandato da Constituinte,
alem de outros assumptos de
teresse.

licitar á policia que
realização (los espcctnctllos, a par-

voto, quo o mandara procurar o che-
fc tle Policia.

Assim, ponco depois, o sr, Sarrn-
ani, acompanhado tio dois de seus

secretários e de um funecionarlo dn
lega ção nllemã. chegava no Gabine-
!e do Capitão Felinto Mnller,

O sr. Sarrasanl não poude falar
no Chefe de Policia, que se encon-

A AMNISTIA

in-

Descriminadas em sepa-: Vm írotes*to d? Asnso,cj?«ão
r I dos Funecionarios Públicos,rado, as verbas para pa- ¦ de São Paulo

gamento de funecionarios
da E. F. C. Brasil

trava ausento. Recebeu-o um dos of,
flclaes de Gabinete, a quem o sr. |
.sarrasanl expos*. o desejo de que o '
! ap. Felinto Muller fosse o media-1
;Ior da qteestão, por Isso que elle í
•igunrilãra das 1O.Ü0 ás 1" liorai, nn ;
Prefeitura, o sr. Pedro Ernesto, não
logrando cneontral-o pnra um en-
tendimento.

O officlal de Gabinete do Chefe
do Policia, desde logo, lembrou ao

I sr. Sarrasnni que voltasse a procn-
rar o Interventor Federal, por isso
quo o Capitão Felinto Muller ten-
do recebido • offlcio solicitando for-
e» para o rnmprlmcnto da decisão dn
Prefeitura, já o encaminham á 8."
delegacia auxiliar ?, desse modo, só
mediante o pagamento do imposfo
ou por nova commnnlenção da In-
terventorla, em sentido contrario,
poderia a policia pemiittir a funeção
clrcenso de hoje.

SUSPENSA A VENDA DE
ENTRADAS

O S." delegado auxiliar, logo qnerecebeu instrucção do Chefe de Po-
llcla pata dar força ao cttmprimen-
to da decisão da Directoria de Fa-
zenda Municipal, enviou no Circo

| um contingente do praças dn Poli-
cln Militar, sob o rommatido de um
sargento «» mandou suspender a ven-i (lit de entradas.

7.000:000$000 para a
commissão de Estradas

de Rodagem

O titular da pasta da Viação so-;
licitou as necessárias providencias i
no director da Estrada de Ferro jCentral do Brasil, no sentido dc jser discriminado, separadamente, '¦

As-\
sembléa está dividida em

quel

S. PAULO, 1 (União) —O sr. Vi-
ctor de Carvalho, presidente da As-
sociação dos Funecionarios Públicos
do Estado de S. Paulo, enviou ao che-
fe tio governo o scjfuinte te!c**ram-
ma; "Exercendo faculdade de repre-
sentarão que me confere disposição
estatutária expressa, c com a mesma |isenção com que tenho formulado ;
protesto ou applauso semore qual-

, Quer acto administrativo contrario oua importância precisa no paga- ai tenda aos interesses moraes carrel-'
mento do pessoal em disponibili- *'» publica, venho significar v. cxn. — x—
dade e a destinada a differenças l "}"«•disposto artigos 5- c 6o dec. I Um lamentável desastre oceor-O ministro José Américo desti- dc vencimentos, solicitando tam- i Í7£Si°lcce, situação aittç- j vm u tarde & or> d t . ,nou a Conim ssão de Estradas de I hcm que sejam enviadas à Secre- tZllZntnm^mtmim0a arb!* ••« ™a Theodoro da Silva, 192?

i*0«,(lií.g^s rrderaes, a quantia de I tarin de Estado do seu Ministério. „ „ ,, E' que menino Klebcr, de 5 tiiinos'XsTcLpizattender*^k rcl'?Tsidr fTccion!,i;i-os7 tísaffaaí^'iiviços a cargo dessa commissão, disponibilidade e dos que tem di
io corrente exercicio. |reito á diffcrença tle vencimentos
***S-4S-mm*t.^. __

"********¦ •** "c-f «r r<-<-^ »*!»¦»)

Morte horrível de um
menino

Esmagado por uma carroça
á porta de um estabulo

idéas e só disputam a posse dos car-
(«Vssfitriados) — João Daudt

outra que apoia a elegibi
lidade e uma terceira in
t rmediaria que acceita as\iMko octavio Fiího" - "Crthür 

cum
... j- j ' ;.,i„ í Plid<> tle SanfAnna — Ovt.-llo Meira -vndidaturas dos inter- \ Adolpho nemamini - pedr0

(tos.
cPOliv.-ira Dominuos Cunha — Rn

A campanha contra o analphabetism-
ventores desde, que estes
Ires mezes antes do piei
io, deixem os governos
para se desincompatibili-
tarem.

m**mma***mW*ma*m****>m0*mMmmma>*4

0 ministro da Guerra
almoçou no quartel do

I. regimento de in-
fantaria

-ia visita que o ministro da Guer-'-'<¦¦ fes, hoje, á Villa Militar, S. Exa.
almoçou no quartel «lo Io regimento
de infantaria, em companhia do com-
"íitridanie coronel Christovão Fer-'¦'•'ra dá Silva e demais oficiaes -'lo
mesmo corpo.

(jisto sob protesto pelo
Tribunal de Contas

0 Tribunal dn. Contas ordenou o
refiislro sob protesto da despesa de
9:?.OG$500, paga em março e provo-'•' nte dc .35 folhas de pagamento do
1" mnl dn E. F. Central do Brasil.
1 "ativa, 

ao mez de dezembro dc
103* .

— Adolpho Murtinho.
Comniissão Directora*

Vivacqir
membros il

0 reajustamento im
padres do funecionr

lismo municipal
Uma nota do gabinete do

interventor
A propósito do reaju.s-tnmento

dos quadros o cslipondios dos ser-
ventilados dn municipalidade, re-
cebemos dn Sècretnila G-erul tln
Gabinete do Prfc.l-o, a seguinte

nota:"O senhor lilterveilior resolveu
desitetiar os diredoi^s dc Eiirc-
nharin, Fazenda, Abastecimento,
assistência, Instrucção e o Pro-
curador Geral, para apresentar
dentro tio prazo de quinze dias,
um projecto definitivo do reajus-
tamento dos quadros e dos esti-
pendios dos serventuários muni-
cipiics.

Junto a essa comniissão, servi-
tão, pnrn prestar os csclarccimen- !
los que forom necessários, sobre j
o ahtc-ppojrcto apresentado, os ¦
membros dn com missão a que se ,
refere o decreto n, 4.H52, de 8 dc j
fevereiro do corrente."

¦- i^ ¦ ^ '-ai I^H ^JteÉ, *VÈlr% i
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na Nogueira Silva, residente á
mesma rua, 108, encontrava-se aü,
soltando um "papagaio", 

quandosurgiu uma carroça. Klebcr foi,
primeiro, colhido pelas patas dos
bovinos e, cm seguida, pelas rodas
do pesado vehiculo, soffrendo es.

mngamento do tronco. 0 car-¦¦icciro Antônio dc tal, fugiu. 0
íimniissario Brandoii, do 16.* dis-

JÍcto teve sciencia do facto, fez
..'inovcr o cadáver para o necro-'.crio e apurou que o estabulo é
de propriedade de Amadeu Lopes.
mm..*- »»»fc»*»»j^..r|a.f|r.t.rf.f|f 0*,B*iim+.

| Apuradas írregularida-
des na concessão de um

varejo na Central do

DECRETOS ASSI-
GNADOS

0 Cnofe do Governo assignou,
hoje, os seguintes decretos:

Ar(2 pasta da Marinha-, — Pro-movendo, por merecimento, a capi-tao de corveta, o capitâo-lenenle
aviador Ismar Psaltgrass Brasil; ncapitão de mar e guerra, o capitão
de fragata contador Antônio Leite
de Castro o a capitão de fragata.
o capitão de corveta Itoberfo' Mc-
rino da Cosia Lima; transferindo
para a reserva de i* classe, com-
pulsoriamente, os capitães de mar
e g-uerra -loaquim Buarque, Lima e
Pnidencio de Mendonça Sirzano

I Brandão, e tornando sem effeito
os decretos que os transferiram

! para a reserva, administrativamen-
| le; nomeando: o capitão de fratra-
i la Deobaldo Gonçalves Pereira,

"nmmandante do navio hydrogra-
nhioo "Calheiros da Graça", em
substituição ao official de egual

, i'iitsnle, Francisco Xavier da Cos-
I la, que. foi exonerado, e por sua
j vez, nomeado comrnandaníc do."tender" "Belmofne"; o capitão de

fragata medico, dr. Manoel da Sil-
va Guimarães Ferreira Filho, pam
director do Gabinete de Idetftifi-,
ca*fto da Armada.

tr************' ¦^*mt*-*3* **¦ ^-*»*»»*^».^ »»*•*.*** ^»a^a^r«-^.^..t>.|»Hr «»«»>¦

A bolsa estava no
balcão

0 ladrão falhou, porém no
golpe audacioso

Uma senhora entrou, á tarde, na
Tinturaria Leão, á rua Sete de Se-
tembro, 105, e, emquanto se en-
tendia com um empregado, deixou
r.o lado. sobre o balcão, sua bolsa .
contendo dinheiro e documentos.

Súbito, o ladrão Antônio Gomes\
da Rocha, branco, solteiro, de 28
nnnos de edade e morador á rua,.
Luiz de Camões, 75, apoderou-se
da bolsa, fugindo. Percebido, foi
preso, porém, pelo guarda civil
785, quo o apresentou ao commis-
sario Nascimento, de serviço ns
delegacia do 3.* districto.

m*t9ma*m9*a**m*

Pelas notícias que chegam do norte, a embaixada acadêmica carioca cm propa-rànda da Cruzada Nacionalde Educação, vein realizando um trabalho verdadeiramente notável. Os acadêmicos cariocas não se limitami», r,onlei;>ncias; cl.es vão para as pr-"»ças publicas rca'izar comidos, fazendo nma propaganda directa dos obie-divos da C. N. E. que c a educaçãoe instrucção tio novo. K* n'ir?, rca-tíM a maneira'nr.ndirna frentil com qneon nossos açítócm-cos estão sendo recebidos no I!ortc, quer por parte do elemento official, qiifr nor parte rtopovo. Sao convidados a vasltas. e aqtit damos um asnecto da visita feita .1 Escola Normal de Therezina noPiauhy., Entre as futuras professoras píauhycnses, os acadrmicos cariocas tcI^:!o á frente o aoatlemico .liistlnoaíiicla. presidente da Associação Universitária d» Faculdade dc Direito do rí0 de Janeiro

.Suspenso o agente de Fran-
cisco Sá

Já se acha cm mãos do coronel
Mendonça Lima, o inquérito procedi-
do para apmyr ns irregularidades
occorrldns na estação Francisco Sá,
sobro a concessão tle um varejo pa-ra caldo tle canna.

O director tomando conheclmen-
to, determinou a suspensão do ngen-
!e daquella estação, encaminhando
o referido inquérito ao Trafego, pa-ra que seja o mesmo informado pe-Io engenheiro José Antônio «la
Rosa,

Pelas conclusões do Inquérito, ó
possivel que seja cassada a contes-
são tio «Iludido varejo.

A embaixada japoneza
no

Fafji-se nos nomes dos srs
Tokugawa, Kourousou e
Sawada, para substituir

o actual embaixador
TOKIO, i.0 (li.)

ministro de
Um porta-.

Estrangeiros.voz do
desmentiu a noticia do pedido dc
demissão do embaixador no Rio
de Janeiro. Nos círculos muito
chegados ao governo, entretanto,
ha, segundo ouvimos, sérias ra-
zões de crer que o embaixador
Hayashi exprimiu realmente c
desejo dc deixar o Brasil. Os
srs. lyemosa Tokugawa, Saboura
Kourousou, chefe da Secção Com-
mercial do Ministério dos Nego-
cios Estrangeiros, e Sawada, ex-.
chefe do Burenu Japoncz em (íc
nebrn, são considerados como sue-
cessores prováveis do embaixadors
Hayashi.

*ma*m0-^m**^^m*^^'^*m*^**'m+-m*^^^.r. +

Uma commjssão de
dentistas no gabinete

do interventor federal
A' farde, esteve no gabinete dc

interventor do Districto, iinu,
comniissão de dentislns do Depar»
lamento Municipal de Educação.
a qual foi solicitar ao sr. Pedi'»
Ernesto a approvação do momo-
nal dos dentistas sobre o reajus-
lamento do funecionalismo.

mI

J «a



DIÁRIO DA NOITE - TERCEIRA EDIÇÃO 1-6-1934

I
;i!*
té

a desequiparação da ^í trabalhosa a sessão de hoje
Escola secundaria do | no frlbuDal Regional Eleitoral
Instituto de Educação

Um memorial enviado ás ai-
tas autoridades* pelas alu-

ninas desse estabelecimento
de ensino, solicitando a

sua não verificação
Aa ulumnas da Enrola Secundaria

do InsUuto dc Educação, amcaç.-.daB
de serem perdido* us «eus estudou
com a dcdequlp» ação da Escola, redi-
giram o seguinte memorial ás alta»
autoridades;"Ao exino. sr. chefe do Governo
Provisório. Ao exmo. sr. ministro
da Educação. Ao exmo. sr. Interven-
tor no Districto Federal, Ao c-uno.
si-, superintendente do Ensino Se
cunduno. Ao exmo. sr. director de
Educação Municipal. A' opinião ou"-
ta do palz. As alumnas da Kscola
Secundaria do Instituto de Educa-
çao desta capital, em legitima dete-
sa de seus interesses, vem trazer a
publico a manifestação de suas ju*.-
tas aspirações, Que, a bem da justi-
ça, devem ser ouvidas e ponderada*,
no Já. debatido caso da desequipa-
ração da referida Kscola. Pelas nor-
mas vigentes naquelle Instituto, são
obrigadas a um curso de cinco au-
nos, onde, além dasfl disciplinas cou-
Btantcs dos programmas de ensino
secundário, sao leoclonadas varias
outras matérias, entre as quaes mu-
sica theorica e hygiene.

Terminado esse lustro, ha ainda
um anno do chamado Cyclo Compic-
mentar e, como nào bastasse isso.
para lugresso na Escola de Protessu-
ms, ha ainda um concui-ao. Os dl-
ngentes da nação e ella mesma bem
podem avaliar quanto ha de aoloro-
so em ver ruírem íragorosamcnte tro-
dos os esforços de vários annos antÁi
uma Infelicidade eventual no rete-
rido concluso, como se a Kpprovaçáo
neste valesse mais que o aproveita-

i íiiutiiodico, real e Incciufcs.-
de seis annos de estudos dirigidos
especialmente para o exercício ao

magistério. Ante a próxima ücó-
equiparação da Esuola Secundaria,
Bggravar-se-ao mais estas lncon-
gruenclas, porque ás alumnas não as-
sistlrà o direito de, uma vez repro-
vadas ou desistamos no concurso
para a Escola dt professoras, pres-
tar examea vestibulares nos estabe-.
lecimentos de ensino universitário, |
usando dos mesmos direitos confe-1

, ridos aos alumnos dos collegios se-
cundarlos.

Quando mesmo sem. concurso Inter-
, incuiario, oho annos de ensino paia

a formação de professores constituem
verdadeiro absurdo, esses mesmos oi-
to anno.;, dos quaes seis sem garan-
tias de equiparação aos demais esta-
belecimento de ensino de humanida-
de, assumem proporções de calaml-
dade.

Em tão anguatlosa emergência, as
alumnas da Escola Secundaria uo
Instituto de Educação, se acham no
direito de dlrgiir vehemente appello
aos exmos. srs. interventor no Dis*
trlcto Federal e director da Educação
Municipal, no sentido de que se cor-
rijam os Inconvenientes, que deter-
minaram essa desequiparação, to-
mando, entre outras, as providencias
de abolir os "tests", cujo valor não
discutem, nas provas parclaes e ell*
minar as disciplinas não contidas nos
programmas officiaes. Bm fazendo e3
te appello, é Justo e imprescindível
iembrar que acima das valdades pes-
ooaes, acima de determinadas doutri-
Tias pedagógicas, devem prevalecer
os direitos de centenas de alumnas e
ainda acima delles os clamores da
justiça.

Attendldas sua» solicitações, nao
têm duvidas de que será obtida a
equiparação legal, pois conliam —
e doutro modo nao poderiam pensar
— na clarlvidencla dos dirigentes <io
ensino secundário. Se, porém, tao
pouco — pois que é pouco attender
aos imperativos da raiâo —• não for
concedido, plelteam as alumnas a"reducção do curso para seis annos,
visto que nelle não mais haverá, a
prcoccupaçilo de seguir ou ampliar
os programmas de ensino secundário,
tal como é mlnlstrwlo no Collegio
Pedro II. Aqui fica o appelo. Parte
da mocidade para os dirigentes do
palz. Que estes saibam attender com
elevação, aos Justíssimos reclamou
daquella I

S> O» S>
Serviço Obras Soclaes¦ Auxiliar com sen otmlo a "SOS" e

dever de humanidade

APPROVADO O PROJECTO DE DIVISÃO DESTA CA-
P1TAL, EM 14 ZONAS ELEITORAES - UM TRABA

Lho que so vira- a- luz no regimen
CONSTITUCIONAL...

O Tribunnl Regional Eleitoral cs* tiuulo o Tribunal sc approvnva um
teve reunido, hoje, em mais uma \oto de louvor consignado em acla.
sessão ordinária sob a presidência
do desembargador Moraes Sarmento

com a presença de todos os juizes
effectivos.

Após a lcitulra c appfovaçáo da
acta da sessão anterior o desein-
bargador Vicente Pirng.bc referiu-
se ao tmbalho do sr. Ornar da
Cunha, funecionario do Tribunal,
sobre a Consolidação das Leis Elei*

ornes, apresentado numa das ulti-
mas sessões, tendo palavras encomi-
íisticns para o referido trabalho, no
qual o seu autor demonstra perfeito
conhecimento do assumpto, sendo
entretanto de parecer que tal traba-
lho deve aguardar a proinulgnçuo
dn Constituição para no mesmo se-
rem introduzidas as modificações
(pie constarem da mesma Constitui-
ção, o que foi approvado.

O presidente Moraes Sarmento
igualmente referiu-se elogiosamente
ao trabalho e seu autor destacando
no mesmo a sua capacidade de tra-
balho e a sua competência, cônsul-
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A commemoracao da
batalha da Jutlandia

Realizaram-se grandes festas
em toda a Allemanha

BERLIM, 1 (A. B.) — Com or-
gulhosa dlRtildado Berlim e r» Alie-
manUa inteira commemoraram hon-
tem a gloriosa batalha de Skageralí
ou Jutlandia, e os heroes tombados
nessa tão gloriosa batalha naval
que a frota allemã conseguiu ha de-
zolto annos sobre um adversário que
até então parecia invenclvol.

Como introducção do festivo dia,
Berlim viu pela primeira vez uma
grande parada de bandeiras, á qual
milhares de enthusiastns espectado-
res assistiram na Praça da Jutlan-
dia, Esta cerimonia foi seguida da
homenagem aos mortos, por um des-
file o deposição de coroas sobre o
monumento de honra.

A' commemoracao estiveram pre-
sentes diversas personalidades do
antigo exercito allemão, tendo sido
pronunciado um discurso pelo con-
tra-almlrante Luetzow, o qual ac-
contuou que o geBto symbolico do
hasteamento da bandeira na praça
da Jutlandia, como a marinha faz
diariamente sobre todos os vasos
do guerra, representa o voto ferven-
tn de cada dia que passa, om que
todo allemão offcrece a sua vida pe-
Ia grandeza e llberdado de sua na*
ção. Ademais, o preciso que o po-
vo allemão comprehonda que a na-
vegação e o prestigio sobro o mar
não são algo de romântico mtta uma
necessidade vital de toda • nação
allemã.

Emquanto se procedia ao lçamen-
to da bandeira, o velho sino de
bronze do Couraçado Moltlte, usa-
do no decurso da batalha, tocou ol-
to vezes, o deante do monumento
de honra o Bispo do Reich, Mueller,
levantou preces aos trinta e cinco
mil marinheiros allemães que cum-
prlram seu dever até o fim da
vida.

Boletim do Tempo
O Ob.-ervntnrlo Meteorológico prevS

pnra o período das 18 horns do hojo,
is 18 horas do Piuanhã:

TEMPO — bom, com augmento dc
nebulosidade. NEVOEIRO. — TEM-
PERATURA — estável, á noite, o em
íscençúo de dia. — VENTOS — pro-
dominarão os do quadranto Norte,
frescos,

MÁXIMA — 29,9.
MÍNIMA — 17.2.

As cotações cambiaes
em Londres

LOITORES, 1 (Havas) — Na aber-
tura do Stock Exchange a libra íoi
cotada a 5,06 5í8 em relação ao dol-
lar e a 76 31132 em relação ao íran-
co.

que foi unanimemente acceito.
Passando a julgar, resolveu o Tri-

bunal o seguinte: Converter em di-
llgencia os processos eleitoraes dos
seguintes cidadãos: Carlos Moreira
ila Cunha, Ismar José dc Andrade c
Francisco dr. Azevedo MUanez.

Em seguida entrou em discussão
o projecto da divisão do Districto
Federal em 14 Zonas Eleitoraes, de
autoria do desembargador Edgard
Costa, sendo o mesmo approvado.
para o fim de ser stibmettido no jul-
gameiiio do Superior Tribunal Elei-
toral, contra o voto do di*. Castro
Nunes que desejava i» divisão cm
20 Zonas Eleitoraes, justificando os
motivos.

O projecto ipprovado é o seguin-
to: 1* Zona *~ Candelária —- Juiz
dos Feitos da Fazenda Municipal;
2» Zona — S. José — Juiz dos Ro-
gistros públicos; 3* Zona — Santa
Rita c Sacramento —¦ Juiz da 1*
Vara Criminal; 4* Zona — Ajuda e
Santo Anlon'o e Ilhas — Juiz dn 1*
Vara de Orphãos (1* Circumscri-
pção); 5* Zona — Gloria e Santa
Thereza — Juiz da 2" Vara Crimi-
uai; 6" Zona — Lagoa, Copacabana
o Gávea — Juiz dn 3» Vara Crimi-
nal; 7* Zona — Gamboa, SanfAnm
e Espirito Santo — Juiz da 4' Vara
Criminnl; 8' Zona — Rio Comprido,
Andarahy — Juiz de Accidcntes do
Trabalho; 9* Zona—Tiluca .» Engr-
nho Velho — Juiz da 5* Vawi Cri-
minai i2* Circumscripçâo) 10* Zona

S. Chrislovão e Engenho Novo
Juiz da C Vara Criminal; 11*

Zona — Meyer e Inhaúma —- Juiz da
2* Vara dc Orphãos; 12' Zona
—Piedade, Irajá e Penha—Juiz dn
7* Vara Criminal; 13' Zona — Ja-
carépaguá, Madureira, Pavuna e
Anchicla — Juiz de t,' Vara Crimi-
nal e 14» Zona — Realengo, Campo
Grande, Guaratiba e Santa Cruz

Juiz da Provcdorla e Resíduos (6'
Circumscripçâo).

Fonni também mandados conver-
ter cm diligencia 14 processos da 4*
Zona Eleiloral, afim de preencher
ns formalidades legaes

As forças que desfila-
ram no dia 24 de Maio

(oram elogiadas
Em nome do Chefe do Governo Pro

vlrorlo, o ministro da Guerra mandou
elogiar o commandante do destaca-
mento, respectivo estado maior e
exulta bem assim os officiaes e pra-
cas que constituíram as sub-unida-
cies e C. P. O. R. da 1' Região Ml*
lltar, pela cerrecçao e garbo de- ,
monstrado no desfile deanie da.
estatuta do general Osório, no dia **•*
de Maio ultimo. Idêntico elogio íol i
tranamlttldo aos ministros da MM*..|
nha e da «rústica.

Cahiu um raio numa egre-
ja de Kottayam, fulmi-
nando duas mulheres

LONDRES, 1 (Havas) — TeleEjram-
ma de Bombaim para a Agencia Reu.
ter annuncia que na egreja catholica
de uma aldeia situada a 15 kllometros
de Kottayam) no Estado de Travan-
core, cahiu um ralo fulminando duan
mulheres que assistiam a uma cer)-
monla rellglova.

Aaslpnalftvam-se, além dlaso, nove
pessoas gravemente feridas.

Para pagar á Cia. Do-
cas da Bahia

Com referencia á arrecadação do 2"
«mestres de 1932, o Ministro da Via-
ção pediu ao oeu collega da Fizenda,
que seja paga á Cia, Cessionária das
Docas do Porto da Bahia, a quantia
áe 128:721$300, ouro.

0 governo do Pará vae
emprestar 20G contos

BELÉM, 1. (União) — O dire-
ctor da Secretaria da Fazenda opi-
nou pelo deferimento- do pedido
de um empréstimo dc 200 conlos,
solicitado á Intervenloria Federal
pela Associação dos Funecionarios
Públicos do Estado.
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Desrespeitou o com-
misario de policia

Um incidente desagradável
na Praia do Flamengo.

Apezar das delerniinuções do
Chefe de Policia, um grupo de ba-
nhistas vinha, lia vários dias, pra-
licando o football, na praia do Fia-
mengo. Hontem, unia senhorita re-
cebeu em cheio, no rosto, a pelota
shootada por um dos rapazes e con-
luntlida, foi se queixar ás uutori-
dades do 6* districto.

O commissario Ziltlo José Jorge
resolveu acabar com o abuso, e,
hojo cedo, foi á praia do Flamen-
go para npprehcnrler n bola e im*
pôr aos infraclores. a multa regu-
lamentar.

O banhista T.tiiz Theophilo Mu-
nho?., do nacionalidade argentina, p.
hospede do "Hotel Paysandú". ao
vfir o commissario dar a ordem de
prisão, apanhou a bola e sahiu n
nadar para fora, num flagrante e
ostensivo desrespeito á autoridade.

6 dr. Zildo José Jorge aguardou
pacientemente que elle nadasse e.
afinal, cansado, voltasse á terra.
F, quando isto se deu, levou-o á
delegacia, appilcando-lhe a mulla.
O argentino deu explicações, dc

0 sr. Arthur Bernardes só
regressará ao Brasil de-

pois de promulgada a
Constituição

BELLO HORIZONTE, 1. (União)
— O ex-presidenlc da Republica,
dr. Arlhur da Silva Rernnrdes, só
regressará ao Brasil depois tia pro-
mnigaç.llo da Constituição. Os ami-
gos o admiradores tio eminente ho.
mem publico prcparnin-so para re-
rohel-n, foslivamcnle, não so nessa
capital como em Bcllo Horizonte,
para onde sua excla. embarcará em
s-egutda. Os direclorios do P, fl.
M. em todos os municípios minei*
ros estarão representados iu,í:sa«
festividades, que lerâo o caracter
omincnlenienle popular.

O Dircclorio Central d" P. R.
M. j,, eslá recebendo as primei-
ras manifestações fie soliriaricrla-
de a essa grande homenagem no
ex-presidente Arthur Bernardes.

Reajustamento no quadro
de jornaleiros da Central

do Brasil
O director da Central do Brasil

reajustou para 105000, a diária dos

CAMBIO
FECHAMENTO

Libra, 595592
O mercado de cambio reabriu

Inalterado, com o Banco do Brasil
sacando a -i 7|2Sü d. (libra 
uüíjí5U2); e comprando coberturas u

i 23J250 d. (libra 58ÍJ5700). Assini,
deixámos o mercado, estacionario
c pouco movimentado.

CAMBIO Nü EXTERIOR
Colações da libra no fechamento

da Bolsa de Londres:
Londres: — Sobre Nova York,

5.00.75; sobre borlim 13,00; sobre
Paris, .7,00; sobre Amsterdam,
7,49; sobre /urich, 15,6!: sobre
Madrid 3725; sobre Gênova 59,25:
sobro Bruxcllus 21,70 sobre Lis-
boa, 110.00 .

Colações do dollar na abertura
da Bolsa de Nova York:

Nova York — Sobre
5,07,00; sobre Berlim .19.07; sobre
Paris <V>«: sobre Amsterdam,
07,68; sobre Znr.iMi 32,50; sobre
Madrid 13.05; sobre Gênova 8,.>..
sobre Bruxcllas 2'5,3-i.

Londres,

, ar?m! n o, arésto não nas- jornaleiros Antônio Costa, Alzira do
clarnndo que n seu gesto nun pas oOM^intn An.
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Sob cerrada fuzilaria
)s policiaes atacaram o antro
de jogatina, ferindo grave-
mente um contraventor

A fna Portella, tm Madurelra, vi-
mi, esta tarde, momentos de forte

•lensaçno com o apparato dc Inespe-
rada diligencia ali rcalisnda, pela de*
legacia encarregada da campanha de
»eprcBsão nos logos prohibidos.

O commissario Oswaldo Guimarüen, ||ii
4aqnella delepacla, rcecheu. ha dia» rt • » .. " 

j f*m.lmm tm.1
denuncia de que no prédio 28 daquella Q general Leite de taSUO 101
rn-.. t» reuniam, todas as tardes, nn- 

^^[fo pel0 cnefe do Es-

Tiegou a Praga a mir
m militar brasileira

atAmenino» Indivíduos, entretendo-ae
á noite, com Jogou prohibldot.

A autoriadde, dc posse da nenuncla
n apurada sua procedência, rcsolvcn,
hoje, levar a effelto uma Investida
eontn o antro, afim de snrpreehnder
e aprisionar c-s Jogadores.

Mas, precipitadamente, e pqr motl*
VM que o pânico logo fiOhrevindo. nâo
permlttln totse conhecido, aquella An*
torldade. em companhia de alguns nu-
zlllares. cercou e varejou o predlí com
sucecsslva» descargas de revolver,
lançando numa alluelnante fnga todoa
Os jocadores, que se pn^eram a «alvo,
eom excppcSo de nm, Luiz do Nasci-
mento Silva, pardo, casado, de 30 an-
noa, vendedor ambulante r morador a
rua Ygunssu' s|n, na mesma «itacSo.

Alcançado na cabeça por um pro/e*
.ctll, Lulí cahln Rravement* ferido,
aendo carregado para dentro de nm
auto qne, Incnntinente, rumou para a
Assistência do Meyer.

Durante multo tempo nlnrmadí pelo
violento episódio, a rua Portella per-
maneceu aensaclonaUsada, fervilhando
de commentarlon os mais dispares em
torno da acçín da policia.

O estado d oferldo, segundo pndemos
saber, Inspira sérios cuidado*.

AVISOS FPERRES

tado Maior do Exercito da
Tcneco-Slovaquià

hirá,

Raul Bilhar Filho
(D3BNNY)

Belmlra Cypriano, Alice Bl-
lhar e lrmáos, participam o
fallecimento de seu neto, filho
e irmáo RAUL., O enterro sa-
amanha, ás 9 horas, da rua

6ão ChristovtVv», 137,

PRAGA. 1 (Havas) — Proceden.e
da varsovla, chegou pela manhã a
esta capital a missão militar brasi-
Isira chefiada pelo general Leite ae
'astro.

Os membros da missão fora*?i re-
:ebldos, solemnemente, na estac&o,
pelo general Krejcl, chefe do Esta
do Maior Geral; o coronel Palacky,
representante do corpo de exercito
.-om eéde em Praga e por diversos
representantes da municlpalldaidc...
..Uma companhia do exercito pres-
lou as continências do estylo.

A's 10 horas a missão, acompanha-
da do ministro do Brasil nesta ca-
pitai sr. Mario de Belfort Ramcs, vi-
sitou o túmulo do SoLdado Desconhe-
cido, sobre o qual collocou rica co-
rOa. '

Além do lnspector geral do Exer-
cito, assistiram á cerimonia um re-
?resentante do Ministro da Defeza
Nacional, o presidente da munlclpa-
lidado e muitos altas patentes das
forças armadas.

Em seguida os membros da missão
dirigiram-se ao Ministério da Defeza
em visita ao titular A<\ pas! a e aos
generaes Syrovy e Krejcl.

Por essa occaslao foram entregues
aos visitantes um certo numero de
condecorações da Ordem do Leão
Branco.

A's 11 horas e mela a rntruüo mi-
lltar brasileira foi recebida pelo sr.
Krofya, ministro a.ljuncto des Ne-
gocíos Estrangeiros, que subctltue o
sr. Benes, ora em Genebra,

Logo depois o general Syrovy oífe-
receu na sede do Auiomovel Clnb da
Tcheco-Slo<Uqula grande banquete

em honra dos membros da mlssíio.

0 desapparedmento
dos aviadores Barbe-

ran e Coüar
—mu—

As informações prestadas
por Ramon Franco, ao re*

gressar da America
MADRLD, 1 (Havas) — O aviador

Ramon Franco, que acaba de regres-
sar de uma viagem de tres mezes »
America, fez Interessantes declara-
ções sobre as causas do desapparecl-
mento dos aviadores Barberan e
Collar, que re perderam no anno
passado quando ultimavam o rald
Hespanha-Mexlco.

Segundo as informações dadas pel°
conheeido piloto 

".espanhol, ter-se-
Ia verificado uma catastrophe no llt*
toral mexicano, deante de Álvaro
Obregon e na dlrecção de Vera Cruz.
Os aviadores do "Cuatro Vlentos"
teriam sido victimas de terrível tem-
pe.tade das zonas tropicaes.

Ramon Franco accentuou que os
dois avlaores náo tinham, entretan-
to, praticado imprudência alguma e
haviam estudado o vôôo sem esque-
cer nenhum pormenor.

A Bandeira Nacional na
Constituição

O sr. Alpheu Dlnlz Gonçalves, da
Dlrectorla de Estatística da Produ-
cçáo do Ministério da Agricultura,
íara, hoje, ás 19 horas, na Radio Ca-
Jutl, uma conferência sobre a Ban-
deira Nacional, congratulando-se com
a victoria, na Constituinte, da inte-
grldade do nos1» pavilhão, exaltando
o valor astronômico do mesmo.

Vae ser fundado um gran-
de centro de cultura perto

do templo de Àpollo
ATHENAS, 1 (A. B.) — Uma

rrsOiUÇno approvnda pelo governo
grego, annunria que um dos maio-
res centros culturne*, do mundo'
a-rA organizado lmmedlntnmentc jfórn da antiga cidade de Delphi,
colloi'ando a legislação actual
grandes porçôeg de terra perto do'
famoso templo do Apollo, á dispo-'
riçâo de todos os povos do
mundo.

Indeferiu o pedido do pa-
gamento de gratificação

O director geral da Fazenda
Nacional indeferiu o remierlirien-
to em que o continuo da Delegacia
Fiscal, em Pernambuco, Sevcrlno
Ferreira dn Silva, pede o paga-
mento de uma gralificaç3o por
haver servido comn porteiro do
armazém de frigoríficos das docas
de F.ecife.

Carvão nacional para a
Centra] do Brasil

Entrou hoje a primeira re-
messa de Marahu

Pelo Tribunal de Contas foi ho-
Je, registrado o ultmo contracto
para fornecimento de carvão na-
cional á Estrada de Ferro Central
do Brasil.

Seis foram as firmas contracta-
das para esse fornecimento, inrlti-
sive N. R. Ferreira Ldn., de Ma-
rahu\ no Estado da Bahia, que
fez o primeiro contracto para cn-
trega de 250 mil toneladas da
Schiofn, durante cinco annos.

Approvados e Registrados os
contrartos, vae a Central iniciar
nma época do economi.a consu*
mindo nma percentagem rio nosso
combustível, sufflrlentn para fa-

sava de umn brincadeira, nllegan
do ifmnrar que se tratava de umn
autoridade...

Ale^issloTo ministro
da Guerra da Rumania
BUCAREST, 1 - (H) - O rei

Carlos H acceitou o pedido «e
demissão do general Uica, minis-
tro dn Guerra, e confiou ao chefe
do governo sr. Tataresco a ges-

Hão interina da pasta.
I O general Uica foi nomeado
1 commandante do corpo de exer-

jeito com sede em Bucarcst.
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Inspecçâo de saude, na
Fazenda

Foi mandado submetter a Inspe-
cção de saude para o cffeitc, de pro-
rogação de licença o agente fijcal
do imposto de consumo no interior
de Alagoas Antônio de Siqueira Ca-
vnlcantl.

0 cambio no fechamento
em Paris

PARIS, 1 — (H) — No fecha*
mento da Bolsa desta capital, a
libra foi cotada a 77 francos 03
e o dollar a 15 francos e 19.
¦ ^-^-^-^-j-<-<-^-<*-j-*f- r- f- — tt** ¦*¦«..¦•-¦*¦•'***¦"¦»» m.^*^m*Km%

Desistiu de uma pensão a
bem de outra melhor

O ministro da Fasenda deferiu o
requerimento em que d. Olympia
Godoy de Mcdeirs pede lhe seja
permittido desistir da pensão que
recebe dos cofres federaes, como vi-
uva do ex-escrivão do Juizo Feder .1
da secção do Estado do Rio Grande
do Sul, afim de poder habilitar-se a
perceber oulra pensão pelo Insti-
tutu de Previdência do referido Es-
tado.

Souza, Simao Pires, Benedicto Au
gusto do Souza, Sebastião de Souza,
Glementino Manoel, José Pereira de
Assis, José do Almeida Barreto, Pe*
dro Nunes da Costa, Alberto Rodri-
gues Bio, Manoel Lins e Francisco
do Souza.
+¦ ^++.+¦+^+-^ + 4*+ +**+¦++-+^^+*+ + **•-*

Contradansa de funccio-
narícs da aduana

\x.rP>'

•io* c agentes da mesma reparti-
,ã0 __ snhidas-rolis. Milton Car

e Olesario Prado Carvalho
Pacheco

íi, dr.
eonferenein-

// "

Um congresso agrícola em
Temuco

SANTIAGO DO CHILE, 1 (Ha-
vas) — Inaugurou-se em Temuco,
um congresso agrícola, de que foi
cleilo presidente honorário o pre-
sidente Alcssandri.

7.er baixar a importação de car- ¦ guinles termos que o
_.-__ _av .* ' fí/\»!#il" ni-innri'»!*! Ytr

A promoção do aviador
Mermoz ao gráo de com-

mendador da Legião de
Honra

PARIS, 1.* (H.) — E' nos se-j
"Journal Of- j

voes estrangeiros.
Esse inicio est... assegurado com

a checada hoje. dn vapor "Maran-

guapo", trazendo da Bahia para a
Estrada 2o(> toneladas de schisto.

Logo que o coronel Mendonça
Lima foi inteirado da chegada do
"Marnnguape", recnmmendou qne
não fossem retardadas as provi-
denclas para o desembarque do
srhisto, que será effeetnado na
próxima spmana.

Esta assim garantida a mistura
qun dou o melhor resultado para
o consumo dn nosso carvão pela
Central do Brasil.

FALLENCIAS
Souza Almerio & Cia. — Pelo

juiz da 2* Vara Civel foi, hontem,
rescindida a concordata exl.incl.iva,
e declarada reaberta a fallencia de
Souza Almerio & Cia., aendo mar-
cado o prazo de 20 dias para as
novas hnbilüações de créditos: de»
slgnado o dia 30 de julho para ft
assembléa de credores; e nomeado
syndirn .1. Marques.' 

fír.nicin Affonso Areai —- O juiz
da 4* Vara, por sentença de hon-
tem, jiilfroii encerrada a fallencia
de Renicio Affonso Areai.

Os resultados dos jogos
de base-bali em Nova

York
NOVA YORK. l 'Hovas, — Foram

os seguintes os resultado» dos ultl-
moi Jogos de base-ball:

Liga Nacional — Nova York —
Prooklyn, 2'6: Plttsburgh-Chicago,
5;H: Salnt Tjouls-Clncinnatl. 3:2.

Liga Americana — Chicago —Cie*
veland, 12|5; Washington-Nova York,
9\2; Dctroit-SaJat Louls, 3|11,

0 concurso internacional
de cartazes, foi ganho

nelo pintor allemão Wierz
PARIS, 1 (A. B.) — Ô primeiro

premio consistindo mima valiosa
taça de ouro doada pelo rei Fuad
do Egypto, do concurso interna-
cional do cartazes, organizado pelo
Conselho Central de Estradas de
Turismo Internacional, foi ganho
pela Allemanha, devido ao nrlisti-
co cartaz do pintor Wierz, de Mu*
nich, nnnunriando ns representa-
ções deste anno do Drama da
Paixão de Oberammergau.

O cartaz premiado mostra a ai-
(,'eia de Oberammergau rodeiaila
pólos Alpes Bávaros, com uma gi-
gantesca cruz dourada ligando o
réo com a terra. Dez nações to-
maram parte na competição, ten*
do a Hollanda o a Austria ganho
respectivamente o segundo e ter-
cciro prrmios. *

As relações do imposto
de consumo para os lei-

lões na aduana
Afim dc facilitar os trabalhos

da mesa encarregado de proce-
der aos leilões de contrabando e
mercadorais cahidas em Romisso,
o dr. Santos Leal, inspector da

'aduana rccommcndoti aos escri-
I plurarios designados para a c'as-
fifienção dc-se? r?tnrriado=, que
nas guias e relações preparadas
especifique o imposto de consumo

. relativo as mercadorias que in-'cidirem no mesmo imposto,
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Um credito para paga-
mento das dividas de sen-

tenças judiciarias
Está aberto peio ministro da Fa-

zenda o eredito de 8.99(3:612? 100,
para pagamento de dividas relacio-
nadas dos diversos ministérios,
sendo 474:008$700, d» Justiça: de
30.323$300. do Trabalho; de
3:9405400 da Marinha; dn iti)3:O01SI!(i0
da Guerra; de 3.373:141$000, da Vi-
ação; de 437:2O7$200, da Agricultu-
ra; de 316:319$900, da Educaçáo, e
de 3.367:980$400, da Fazenda. Estas
dividas são provenientes de senten-
ças judiciarias, e todas estão julga-
das procedentes pelo Tribunal de
Contas.

Immigrantes japonezes
para o Acará

BELÉM, 1. (União) — Para a
região do Acará seguiram, hontem
90 immigrantes japonezes, aqui
chegados pelo 

"La Plata Marú". Os
restantes immigrantes vão ser en-
caminhados para o município de
Monte Alegre.
'^^^•¦*"^'*'^" '!•*•'¦*••*¦ ^*+'+'+-*^***x***^-m*'+-m~^*~*r

0 correspondente do
"Daily Express" em Ber-
lim, teve ordem de deixa.'*

a Allemanha
BERLIM. 1." (A. B.) — O jor-

nalista inglez Pembroke Stevens.
correspondente em Berlim do

14 annos'dc'serviço 
"Daily Express", recebeu ordem
de deixar ímmediatamente a Al-
lemanha, cm conseqüência de nm
artigo publicado em que atacava
fortemente a Allemanha. Lembra-
se que Stevens recentemente fei
preso perto de Magdeburg, ac-
cusado de violar os regulamentos
policiaes, quando tentava tirar
photographias de uma fabrica de
productos chimicos, tendo sido
solto pouco tempo depois.

O dr. Santos Leal designou pa-
ra servirem nos postos abaixo nv
dicados os seguintes escripturr
ri
ção.
filho .
armazém 13, poria u.
Junior; porta R, armazém
Carneiro da Cunha:
internas-coli-, Manoel Linhares.loa-
quim Brasil, Virgílio Negreiros;
armazém 16, Alberto Mello, arma-
zem 10. Sebastião Menezes, _ 2.
secção Lconcio Fernandes Paiva:
armazém dc bagagem calculista
Luiz Cavalcanti Barros; 1.1 seceno
Jorge Waldemar Rodrigues do«
Snnlos.

Varias noticias do Foro
O dr. José Duarte. Juiz do direito

da 8.* Vara Criminal, cm sentcticn do
hojo' condemnou Eurico do Souza h
l anno de prisüo. porque osto n0 dm
7 do Acosto de 1933 sob promessas .!<'
easamonto, seduziu uma menor.

Perante, o juiz dn 8.» Vara Cri
1 minai foi denunciada Thomasia Gon-
! çalves em cuja residência, Maria Fu
1 nanda deixam malas contendo roupn
1 o outros objectos. dos ciuncs a aceu-

aada ta appropriou retirando da
malas, sendo tudo avaliado cm ....
3:5'J1,'000.

O juiz Toscano Espíndola da i '
Vara Criminal, concedeu habeas-co-.
pus a Alberico José de Oliveira, qu<
alienava constranpimento illiefral f."'
parta da 2.* Pretória Criminal.

José Teixeira de Oliveira, f*i
denunciado no juiio da 8.* Vara Cri-
minai, sob a aceusação de haver »
Dezembro (ic 1933, Infelicitado umn
menor, sob promessa de casamento

• - Chama-se Nelson de Olivoira, •*>
réo hoje, donunciad,, no juízo da S.*
Vara Criminal e que é aceusado da
apropriação indébita de uma duplica' •
de 800$000 cujo dinheiro recebeu, em
28 de mnrço deste anno.

O Juiz da 8.» Vara Criminal, it-
negou o habens-corpua impretado *(*
favor da João Tenorio ou João José"
Tenorio, que alleijava constrangi*
mento illeíjal, por parte do Juizo da
4." Pretória,

Em decisão de hoje, o juiz da -..'
Vara Criminal, julgou oxtineta a ac
çãn penal Intentada contra JnSo Fer-
reira, aceusado de haver infelicitado
uma menor, em 3 de Outubro de i£)3o.
de vez que o aceusado e..3ou-sa com
a offendida.

ficiel" annuncia hoje a recente
promoção na Legião de Honra do
aviador Mernioz:"E' promovido ao prao de com-
mendador da Legião de Honra no
quadro de reserva do contingente
especial, o piloto Jean Mermoi,
segundo-lenente do centro de mo-
bilização da aviação 11. 71, que
conta cnm
e tomou parte numa campanha,
sendo citado em ordem do dia.
Era official da Legião de Honra
desde 20 de julho de 1930 com
uma folha de serviços excepclo-
naes, Admirável piloto de Unha
c de experiências, classificou-se
lofío pela sua coragem e a sua
habilidade profissional entre os
grandes servidores do- paiz na
aviação. Atravessou tres vereá o
Atlântico Sul."

Pede permissão para as-
signar contracto com o

governo federal
Pelo ministro da Fasenda foi re-

mcttido ao da Agricullura o reque-
j 1 .mento em que a Companhia Car*
i bonifera Rio Grandense pede lhe'seja pcrmlIUdo assignar contracto' 

com o Governo Federal, afim de
posar os favores dn decreto 24.023.
de 21 de março ultimo.

FOGOS!
PARA AS FESTAS DE S. JOAO

SónaCASAADRIANINC
Os melhores pelos menores preço*

Nova Iguassu'
Em frente a ponte da estação

Perdeu direito aos favo-
res do decreto n. 1.68?

O ministro da Fazenda decidi!
que o sr. Lino Marques de Arai:
jo perdeu direito aos favores n-
decreto n, 1.687 de 13 de agosl
de 1U07 qun instituiu o soldo vi*:i
licio pnra os veteranos da Cair
panha do Paraguay, por isso q\,
tendo sido revigorado só até 7 .,
janeiro de 192.1 o praso para hal.
litação á alliulida vantagem, ?-'<
só podia ser requerida até cgu
data do 1929.

FRIO!! FRIO!!
A PEIXETF.BIA BRASIL, participa & sua dlstlncta cllentclla qm;acabou oe icceber da EUROPA f. AMERICA DO NORTE um bellls-
simo e variado sortimento de PELLES, as quaes estão sendo ven-(lidas por PREÇOS MÓDICOS.
Visitem a nossa casa antes de comprar RE\ARDS ARGENTE'ESBLEU, MARTAS, MANTEAUX, ETC, ULTIMAS NOVIDADES.Praça João Pessoa n.° (Antiga dos GOVERNADORE;*;'.,

Votada uma moção de
confiança ao gabinete

Doumergue

Transferencias nos Cor-
reios e Telegraphos

O director geral dos Correios e
Telegraphos, dr. Junqueira Ayres,
assignou hoje os seguintes aclos:

Transferindo da Estação Central
Telegraphica para a Directoria Re-
gional do Districto Federal, o.s dia-
ristas Ary Pereira da Silva e Agenor

n»r>tc i /ti, i ix i de Anchieta Gondim: Haroldo Fran-PARIS 1 H) - A Gamara dos . , T.. , , , . p ,Imputados votou esta manha umn p, ,moçuo de confiança no gabinete
Doumergue, npprovr.ndo as medidas
e saneções tomadas contra ns fun-
ccionarios por oceasião da greve ge-
ral de 12 dc fevereiro e da manifes-
cão contra os decrcfos-Ieis de 16
de abril.

A moção de confiança foi ippro-
vndn por 420 co"lra 125 votos.

Ao ser levantada a questão de
confiança o ministro das Finanças
sr. Germiln Marlin foi vivamente
applnudido por larga maioria que
approvou sett> reservas ns palavras
do ministro quando c*lc accenltinu
lc';tinlmente: "Não queremos ver a
idé,. renublicana sossobrar na (los-
ordem."

sina Barbosa. Dulce Lisboa Moreira .,,,, rT.,M .„ ,. ,,
(praticantes diplomadas) e Cândido l.T'':} ,,„Ç?1"?,"1,'•„,* "
Mendes Junior (mensageiro) da pt-,TALE*ÍA 

Í)E SANrA CnU/*
rectoria Regional do Districto Fede-

!rnl para a Eslação Central Tclegra-
phica. os diaristas (mensageiros)
Osório Amancio do Sacramento. Mn*
rio Ricciardi, Uzzias Folco e Neslor
Ferreira de Souza.

JÓIAS
COMPICA.SE

Oe onro nrata. n'a*'''ia brilhantes
QUEM MELHOR PAGA

JOALHERIA RAPHAEL
Telephone 8*0704

RUA S. JOSÉ' <**

Transferencias de offi*
ciaes do Exercito

Foram trasferidos: — do 2° R.:
D. para o Io R. C. D., o 2o leu.
da reserva convocado Eleusipo I
rcisa da Cosia, do f>" G. A. G. P
o Grupo do R. A. Mx. (CAM!
GRANDE, o 2o leu. d;1 reserva cn
vocado, Neslor de Assis.

Dc accordo com a letra b do ar
ligo 111 da Leia se Movimento in,:
Quadros, do 1" 11. A. M. (VIU

(FO!"
), o ;tenente Flanio Dcodnro Nunes^; d:i

Cia'. I. da Foz do Igunssu' para o
ÍI" R. A. M. (CURITIBA), o 2* lc-
nenla contador dn reserva convn-
(ado, Manoel Pereira do Carmo: ''
2* Bia. Ind. cie Arlillínria dc Cosi i
(S. FRANCISCO 1)0 SUL' para a
Cia. I da Foz do Iguassu'. o 2* l
nente contador da reserva ionvo-
cado. Pedro Dnmião dn Silva: e do
13 B. C. (JOINVILLE) para n 2*
Bia. Independente de Arlilhnria dc
Cosia (S. FRANCISCO 1)0 SUL),
o 2." tenente contador da reserva
convocado, Ladislau Fischcr.


