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Em leilão os bens
de Stavisky!
Não havia moveis luxuosos nem apos objectos do
parelhos custosos entre
"escroc"
famoso
A DECEPÇÃO DOS CURIOSOS QUE
FORAM ASSISTIR A VENDA PUBLICA
.•A

PARIS, 15 (A. D.) — ImpcUida pela curios'dade, uma iinnieusa multidão, entre a qual se encontravam antigos amigos de Stae pessoas de
wisky, cúmplices
qualquer forma relacionadas com
o grande escândalo, reuniu-se nos
aposentos do Hotel Drouot, afim

Um

vespertino que será sempre o arauto das

aspirações cariocas

BOLETIM DO TEMPO

n

Districto Federal e Nictheroy, até ás 18 horas
de hoje — Instarei, com chuvas e troYoadas. T*m•peratura estável.
ANNO Vil

Rio de Janeiro, 15 de Fevereiro de 1935
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A consternação na
apparecimento de
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Seus últimos instantes - O trespasse - Hómena
n<oras de ansiedade
iedad e OI
de viva emoçã
gens
guando iniciávamos os
trabalhos desta edição, recolhíamos a dolorosa iuformarão de que, na Casa
de Saúde Pedro Ernesto,
para onde fora removido,
havia fallccido o escriptor
Ronald de Carvalho, suecumbiudo ás atrozes cohseqüências do accideule
íjue o attingira, na compa=
líúia da esposa e de um filhinho.
Desde logo, através das
mais eloqüentes provas de
pezar publico, unanime
sentimento de couslernação da cidade que vinha
admirando a excepcional
capacidade de resistência
ao soffrimenlo do emineu-

A ara. Staviski, que ainda se encontra presa, c íciis <iois filliinlws
— ¦de ver os effeitos da venda publ!ca da objectos perteucents a Stawisky.
Aquç.lles que esperavam ^ncontrar moveis luxuosos e ajiparelhosi
custosos ficaram
profundamente
decepcionados, porque tudo o que
consistiu
toi offerecido á venda,"mixens"
do
em roupas de Unho,
"cock-taile." reais ou menos usados,, serviços de licores e ninharias dessa espede.
Nenhum signa! apparereu das
jóias compradas por Stavisky para
a sua. esposa, as quaes haviam sido enviadas para Londres atitea
que a policia pudesse conflscal-as.
Toda a venda alcançou apenas
in.000 francos, ou seja cerca de
¦ROMA. 15
(H.) — Os meios U\) libras em moeda ingleza.
íwm informados desmentem que se
teflha verifirado recentemente noto incidente na fronteira e.ntre a
Ethiopia e a Somália Italiana.
Observa-se, que, no estrongoirn,
foi noticiada como tal a oecupação pelos abjssinios üa aldeia de
fcillar. Essa oecupação fora, de faeto, feita por 150 abyssinios'i"'mudos, mns n fnclo dera-so u Uí)
de janeiro, Isto ê, no mesmo dia
em que se verificara o incidente
de Afdub.
Precisa-se mais que Slfnr, que
desde 1028 estava sqb o domínio
da Itália, não era posto de goarnicão. A oecupação fizera-se, pois,
sem effnsão de sangue, fira, finalweníe, de notar, que, entre os
MADIilD, 15 (H.) — O lança- revestlr-se-á de grande solemnl"Arta- dade.
dirigidos
protestos
pela itajia a mento á água do navio
A' ceremonta, que se realizar*
Abrssinia, figurava o relativo ú oc- bro", destinado A expedição lgleem Valencia, compareceamanhã,
cnpação de Silar.
Amazonas,
slas ás nascentes do
Alcalà
rão, além do presidente
Zamora e de vários membros do
tffe imrAn
MAnasansiis aviaram -sn gabinete, os representantes dlplomaticos sul-americanos e muitas personalidades de destaque
nos meios sclentificos.
O navio, que deslocará 770 toneladas, é de propulsâo electrica
e foi especialmente construído
pnra Tiavegar cm rios com fraco
O capitão Iglesias, que
ralado.
chefiará a expedição, acha que
não
poderá deixar a Hcspanha
antes de setembro próximo. O capitão Iglesias 6 nm technico e nm
aviador de renome c foi o compnnheiro do capitão Jimenex no
"raid" Hespanha-Flllpplnas.
A expedição, decidida ha quatro nnnos, tem por obiectivo o estndo scientlflco da região do Alto
Amazonas, que so estendo
peto
do Brasil, Colômbia,
território
Equador e Peru, nnma área de
500 Inil kilometros
quadrados,
entre os meridianos (14 e 78 e o*
parallelos 4 ao norte e 6 ao sut.
O primeiro ponto da base da esser.i de cerca de dois
pediçSo
annos c melo. Serão cffectuadoti
estudos relativos a cartographia,
meteorologia, magnetismo, geographla phjslca, geologia, mlnnratogla, botânica, zoologia, medtcina indígena, ethnographia e anthropologla.
Além do chefe, farão parte da
engenheiros,
expedição
geographos, geólogos, médicos, aviadores, photographos e operadores de
radio o de cinema, ao todo eerca
do trinta pessoas, sem contar a
tripulação. A expedição disporá
de vario» pequenos aviões.
O Importante emprebendlinonto 6 patrocinado por uma. commissão de sábios, presidida pelo
Gregorio Marauon, membro
Jr.
da academia de Hespanlia. DisporA de um credito de cerca de dez
milhões de peselas, grande parte
O filhinho de Hattptmann, que ignora iodo o drama cm que se afoga
do qual foi obtido por suuscrta sua innocench. brincando alcp/emente numa "creche", nas proxil pção nacional,
midades do Tribunal de Flemington (Noticiário na 8' pagina) -

Qccuparam
território
ob dominão italiano!

kão Iglemãzonds

Zamora será
Ha presença do presidente
"ArtabSo"
lançado á água o

llljiil

tc patrício, circulou a desoladora nova, repercutiudo vivamente em iodas as
camadas sociacs, por isso
que, numa bclla conjugação de virtudes moraes e
mentaes que lhe fizeram
o nome transcender dos
limites naciouaes, num impulso glorioso, Ronald de
Carvalho lograra um am*
biente «le viva e perma-.
nente sympalhia, apreço
pelo intellectual, exaltação
do patriota embebido dos
mais sãos ideaes, em todas
as espheras da aclividade
brasileira.
Desde os primeiros e
momentos
emocionantes
após o accidente brutalissimo, quando mutilado e
sangrando o escriptor eru
levado ao hospital, não se
poude disfarçar o erescente e commovido interesse
publico pela sna sorte e
avultaram, expressivas, sob
feição ainda inédita, as
provas de consternação vivissima, em todas as camadas sociaes, pelo episodio que ameaçava a existencia de um joven e querido brasileiro, orgulho lidimo, modelo perfeito, ciaro, fascinante e singular
da intelligencia brasileira
expandindo-se e vibrando,
numa linguagem em que

se enlreteciam as delicias,
majestade e belleza da
terra, em eusaios de um
idealismo pleno de reso"
uaucias universaes.
!No drama terrível do
hospital, repontou e avul
fou, naquclle organismo
dilacerado, impressionante
capacidade de resistência
á dôr, stoicismo extraordiriario realçado pela serenidade espiritual, energia e
bravura 110 encarar a si*
Inação a que o arrastara
cruciante imprevisto da
adversidade.
Para os que como nõs
acompanhavam de perto os
soff rim entoa do escriptor
esse desfecho não teve a
lhe aggravar o irreparável
o traço terrivelmente desolador da surpreza, por
isso que, desde alguns dias,
surgiram apprehensões, veladas pelos próprios medicos, no intuito louvável de
evitar o alarme e seus effeitos prejudiciaes no espirito do enfermo. E' que
no decorrer de um curativo se denunciou infecçao
que progredia assustadoramente nos tecidos da fossa
illiaca e, desde então, suecederam-se as coulÇereucias médicas c desdobraram-se os desvelos e cui(Continua na 8' pag.)

ia ninicp officia
da Presidência da Republica
Foi distribuído a imprensa o seguinte communicado:
"O ministro das Relações Exteriores e as casas eivil e militar da presidência da Republica, têm a grande
pena de communicar o fallecimento do ministro Ronald de Carvalho, secretario da presidência da Republica, e convidam os parentes, amigos e relações do illustre extineto, a comparecerem ao seu enterro, que
sahirá do Palácio Itamaraty, ás 17 horas de hoje, para
o cemitério de São João Baptista.
15 de fevereiro de 1935".
OS FUNERAES SERÃO FEITOS A EXPENSAS
DO ESTADO
O general Pantaleão Pessoa, em nome de s. ex.,
o sr. presidente da Republica, communicou ao sr.
ministro das Relações Exteriores e á família enlutada,
que os funeraes do ministro Ronald de Carvalho serão
feitos a expensas do Estado.
CHEGOU O MINISTRO ODILON BRAGA
A's 9,50' em carro da presidência da Republica,
chegou á casa de Saúde Dr. Pedro Ernesto o ministro
Odilon Braga,,

iiwiiiiiiii

—MM

¦¦wnnnHnM!

8 Q Aí A L D,

DA

DIÁRIO
fags
Itr-

ii U NOITE
Propriedade
S. A. DIÁRIO

da

DA

NülXB

DIRECTOR: — Antônio do
Alcântara Machado
REDACIOK-CHISFE: Jayiuo
dc iíarros
TJSLEPHONliS: — Director-presldente: 22-8370 —
Direcção: Ü2-7U03 — Publt— Hodnchlailc: Ü2-8701
cção: 23-78110 — 22-0008 32.11001 — 22-7107 e üfflciai.
RUI)ACÇÃO E ADMINISTRAÇAO:
Rua 18 de Mulo, 33 c 83.
PUBLICIDADE:
R. Rodrigo Silva, 12-1.'
Preços das iissignnluriis
DUAS EDIÇÕES:
53*000
-tiwio
iJOSUUO
Semestre
15,5000
Trimestre . .....
UMA EDIÇIOj
Anno

38IJSO0O

Semestre .
IVimcslrc

18VU00
0$000

AGTDJILIDJDIS
CONTROLE
DA OPINIÃO

I

A maioria da Câmara já deu
demonstração decisiva dos
Juiia
no
jjous propósitos conciliadores,
^urso da eluboração du lei do segurança nacional. O parecer subHenrique
deputado
Blitutivo do
Bayma altenuou baslanle os et•felios de vários artigos do projeVimos como proKtn primitivo.
Ucurou conciliar a (iiiestão du
herdade de imprensa com o probleráa da defesa do regimen. lietirou ds autoridades polieiacs as
ttttrlbulcões 'iue lhes eram coufevidas, como arma ivpressora contra a acgâo jornalística considerada perniciosa . Preferiu transferir,
como se impunha, au poder Judlos
ciarlo, o julgamento de todos
no
casos, collocaudo a imprensa
mesmo nível de responsabilidade
quanto
das autoridades publicas,
e
:is conseqüências dos processos
das decisões. Accommodou, ainda,
o representa ii le paulista os dispositivos penaes da lei ao principio
liberal que rege toda a legislação
brasileira.
se evidenTaes translgencias
ciam, de um lado, a tolerância do
Kovorno, mostram, de outro, a effictencia do controle da opinião
¦publica e du, minoria
parlamentar,
quando bem orientadas, sobre as
maiorias governamentaea „

VOLTA A' REALIDADE
Jornaes norle-amerlcanos G Insleues, especializados em assumfinanceiros,
econômicos e
ptos
vém i'econheeendo, <le um.
modo
sarai, o acerto da recente dellbedo
ração do
Federal
Conselho
Commercio Exterior, no que diz
cambio.
respeito a liberação do
Affirma-se, em Londres, que a
sido
Medida poderia mesmo ler
adoptada ha um ou dois annos.
.Accrescenta-se que, se
o futuro
das compras commerciaes até agom congeladas è ainda obscuro, os
iiiovos negócios ficarão consideravelmente desembaraçados. Este é,
de íacto, o ponto mais Imporiante
da. questão. Com o cambio livre,
negociaremos de accordo com as
nestas possibilidades, e obedecendo
á margem de lucros que os produetos, objectos
transaecão
de
commercial, possam offerecer.
Ao passo que se receia, em Lon(ires, o retrahimento
dos
compradores brasileiros, pela ctrcumstancia de terem âa pagar mais
caro em mil réis, aqui considerarros
diminuição
das
qualquer
Bossas
importações
como
uma
adaptação a realidade
da nossa
situação econômica. E* preferível
c-omprarmoB menos e pagarmos •
importarmos multo para congelar
créditos. A providencia adoptada
pelo governo reintegra o commercio no rythmo das transacções em
bases clássicas da economia, por
nos ha muito abandonadas.

PERSEGUIÇÃO
INÚTIL

I

Deante da
nossa
reportagem
sobre 6 Pateo dos
da
Milagres
Ponta do Calabouco e dos
commintarlos que aqui fizemos sobre
facto, a policia deu, ali,
uma
batida, prendendo mendigos, des(icoupados e enfermos.
Ora, desde o primeiro momento em que tratámos do caso, deixámos bem accentuado que a soti ção para o problema da miseria, cada vez mais grave nesta
capital, não seria nunca uma providencla dessa ordem,
adoptada
sutnpre como
recurso de
emerftencla, pelas autoridades. Todos
esses pobres homens que a policia prendeu não poderão ser mantidos por muito tempo no
xadrez. Amanhã, voltarão de novo
á Ponta do Calabouço, ou a qualquer outro logar, onde continuarão a viver em promiscuidade, recorrendo ã caridade publica.
Insistimos pela necessidade
da
organização de um plano racional
rie soccorro aos verdadeiros mendígos, de hospitalizarão dos entermos e de collocação dos desoccnpados. Emquanto não o reaHzarmos, quaesquer outras medidai resultarão inteiramente
ineficientes, para não falar no aspecto deshumano de que se revéslem.

A semana dos Clubs
Agrícolas em Petro-

Literatura & Cia.

polis
Será inaugurado no dia 20
esse interessante certamen

Humor sem humorismo. .
So neste paiz que o senhor Jorge Amado, ainda menino,
' 'Paiz do Carnaval", existem
definiu tão bem, chamando-lhe
espíritos realmente sizudos, um delles é o'de Sud Menucci.
simples
contrario, por
Paradoxalmente, porém, ou, ao
questão do lógica, Sud ó do todos os escriptores brasileiros o
que mais e melhor sc tem preoecupado com essa coisa incerta,
inglezcs crearam o
a qual os
obscura, complexlssima, para
rotulo de "humour".
O livro em quo elle reuniu o resultado de suas cogitações
e pesquisas appareceu, pela primeira vez, om lí*34, com o ti"Humor", obtendo todas as modalldatulo aportuguezadp do
des de exito, porquanto não faltou quem o comprasse, quem o
lesse, quem lhe fizesse a critica... quem o achasse optimo.
E\ com effeito, um ensaio de psychologla literária como
poucos se vêem no Brasil e mesmo na maioria dos restantes
paizes.
Obra seriamente meditada, e que, de certo por isso, além
de representar uma synthesé feliz de todas as theorias acerca
do "humour", encaminha para a elaboração de mais uma, bom
pessoal e original — a do próprio Sud Menucci.
Não me parece que essa nova hypothese relativamente a,
substancia de entidade láo abstracta e tão vaga venha fazer
acabar essa velha polemica. E, se porventura o fizesse, eru
o ciso de so ficar zangado com Sud Menucci, visto como deve
ser considerado um malfeitor universal, um inimigo dc todo o
gonero humano, qualquer indivíduo que logro concorrer para o
término de controvérsias mlllonnres — esses preciosos divertimentos, cuja capacidade do divertir não sc dissipou ainda com
a destruidora marcha dos séculos...
"Humor" não impedirá que se continue a discutir sobre a
essência do "humour". Isso, todavia, longe de representar uni
defeito, é uma das maiores virtudes que lem osso livro, appaedição bastante augmentada, mas
recido agora em segunda
sem alteração dos pontos fundamentaes.
No prefacio que lhe deu, Sud encarece o mérito da traducçâo feita por Victor Caruso, dc poesias dialectaes italianas
que muito adequadamente a illustram, E .o louvor tem o mais
perfeito cabimento.
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O sarampo da originalida de.
Quando será extineto, no solo das gerações novas, o la'.
mcntavol pendor para perseguir a originalidade a todo custo
dever
supremo
dc
é
o
flourmont,
original,
Rémy
disse
Ser
do artista. Nada mais certo. E\ porém, indispensável que
se evite, nosso caminho ingrato, um obstáculo muitas vezes
— aquelle quo sc
peor que a falta absoluta dc originalidade
extravagância.
denomina
Mus o peor é que os caçadores desse pássaro azul saem .
no encalço dos mesmos fantasmas e acabam usando dos mesmos processos, copiando-se e ropetlndo-se uns aos outros, quer
dizer, creando esta coisa ultra-paradoxal: os logares-commuiib

FACILITANDO AO TURiSTA ESTRANGEIRO A
ESTADIA NO BRASIL
Novas medidas adoptada?,
pelo Touring Club

da originalidade...
dc "Brasileiro
prefacio
Leia-se, para exemplificação, o
lá
seguinte
:
o
de
Transcrevo
7".
typo
"Quero dizer que este discurso inicial tem necessidade
porque é inútil e porque 6 prefacio. E num prefacio a gente
deve usar de franqueza, dizer que o escreve por inutilidade,
mesmo porque ninguém lê e etc...
"Brasileiro typo 7" deveria entrar no mercado de livros
O
no principio desse anno de 1931. Ignoro porqne só agora apnaturalmente Estimapareça. Má vontade dos typographos,
rei se a freguezia tratal-o também assim.
Me esqueço de fazer doutrina a respeito do romance.
'Agradeço
a todo mundo que não levar n, sério esta no-

A 20 do corrente, ás 1+ horas, no
salão nobre do Grupo Escolar Pedro 11 cm Pelropolis, sob a presidensr,
cia do ministro da Agricultura,
Odilon Braga, a Sociedade Alberto
"Semana
dos
Torres, Inaugurará a
Club Agrícolas Fluminense", para 03tudo das questões desta Instituição
escolar. O programma - abrange as
aclividade.s que constituem 11 própria
vida do Club c os problemas de ftia
organização interna, a cooperação rio
Ministério da Agricultura, do Estado,
do Município e dos particulares.
Assim a horta, o pomar, o redoreslamento, a nplctiltura, a avicnltiira 11
sericulturn o jardim o museu ns artes populares, a saudo da criança, scrão motivos do palestras dos srs.
Ln;hc,
Humberto liruno, Henrique
Humberto de Almeida, Maria Vil hona Il.igyha Barçantc He'lo Gomes, José Snvarcsi e Lúcio Marques de Souzu. Também a biogruphla de Alberto
Torres será feita para us crianças c
professoras. Os assumptos agrícolas
serão completados com demonstrações
fazendo-se exhibições dc
praticas
filnis sobro sericulturn c aspectos do
Brasil. A plantação dc uni bosque
commcmorattvo e distribuição dc mudas de arvores paru as crianças conslitiietn parle interessante do
progra 111 ma.
'aAM. si
nBrsail
Uma exposição nnnexn dc
rir-senhos, modelagem, trabalhos innnunes,
produetos dos clubs, photograpbias
dos clubs paulistas álbuns mostrará
o que já tem feito os clubs.
Na sessão dc inauguração o dr. Nointeressante
braga da Cunha fará
conferência sobre artes regionaes no
quadro das activldadcs do Club Agricola.
O Cluh Agricola é hoje uma institulção vencedora em todo Brasil. I)ynninleo c ulil elle corresponde á neccssidnde da escola rural e satisfaz
á criança. Injustiça seria esquecei1 o
multo que lèm fcilo por esla organização escolar o sr. Odilon Braga,
quo tudo lem mandado fornecer aos
clubs, e sr. ftuphael Xavier, presidenle da Federação Brasileira
dos
Clubs Agrícolas que hoje lem filiados 040 clubs. Também as autoridades dns Estados c dos Municípios
inuilo lem feito pelos rlnhs, principalincnlo no Eslado do llio, Minas,
Bahia, Pernambuco c Ceará.

Na ultima reunião dc Directoria
do Touring Club do Brasil, o sr.
P. B. de Cerqúeira Júnia, presidente em exercício, communicou aos
seus companheiros ler tomado todas
us providencias afim de tornar o
mais agradável possivel, por parte
daqúella instituição, a estadia, enIre nós. dc altas personalidades estrangei.ras que nos visitam.
Por intermédio de sua presidência
o Touring Club pnz, uo dispor daquclles visitantes, todos os servigos
dc que dispõe c entro os quaes se
Incluo um Bureau de Informações,
todos os inhabilitado a dar-lhes
formes dc que necessitem, sobre
hotéis, restaurantes passeios, excursoes, etc.
editadas
Todas ns publicações
pelo Touring Club foram, lambem,
postas ao dispor daquelles viajantos, que receberam com a maior satisfação nsse offorecimento do Touring Cluh.
Graças aos últimos molhoramentos introduzidos nu sédc do Touring
Club, esta instituição encontra-se
apta a offerecer aos nossos visitantes todas as condições dc conforto,
no momento cm que pisam a terra
carioca.,

vella."
desse, com uma
Quantos prefácios não appareceram antes
originalidade inteiramente Igual?!...
indiscutível, somente aquella
Originalidade verdadeira,
alcançou
volume
quando, por se chani/r
desse
o
autor
que
a mencionada intredusubscreveu
Barbosa,
Assis
Francisco dc
cção com as inlclaes E. B. A.
O que vnle é que isso representa o sarampo da vida ltteQuasi todos se
raria. Todos o contraem na adolescência.
curam. E alguns realizam mais tarde, a frio e com segurança.
o que em vão tentaram, no delírio dessa moléstia.
MALASARTE

A' PRAÇA
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A ELEIÇÃO DO CORPO ADMINISTRATiVO DA ASSOCIAÇÃO
BENEFICENTE DOS SAÍ»
TOS DA POlICÍA MILITAR
Realizou-se hontem a eleição do
corpo administrativo da A. B. S.
P. M.
Concorreram á eleição duas chapas, tendo sido eleita por grande
maioria os seguintes nomes:
Presidente, Waldemiro de Alencastro; vice-presidente, José Paulo
do Castro: Io secretario, Lauro Corrêa; 2" Gilberto Olympio Carneiro;
.1." thesoureiro, Pedro Ribeiro Barbosa; 2" thesoureiro, Gilberto Honrlquo Vianna.; Bibüothecario, Sottar
Fernandes Ribeiro; Procurador, Al(Icniiir Joaquim Vieira; commissão
do syndieancla João Guulbcrto Bandeira, Mario da Costa. Aréus e Bellarmino de Zouza Netto; commissão
hospitalar Armando Prins, Antônio
Ferreira Lima e Cieero Sérgio dos
.Santos;
Fiscal
Conselho
Carlos
Vieira
José da Silva, Estanislau
Rodrigues do Aguiar, João Ferreira
Porto, Ubyra Iara Cordeiro, José
Cuportlnb dc Oliveira, Joaquim Balbino de Almeida c Francisco Luiz
de Medeiros.

U ipKIlIli ia IdlHdò plliifc
«p» mínima a majoração e é compensada por algumas reducçoes
- declara ao DÍARIO DA NOITE o sr. Miranda Carvalho

%-^m'm^^ ^T

virtude do processo
nota: —¦
por delicio de imprensa a <|iic respendeu, c em que foi absolvido, seu
director, dr. Ilninillou Barata, não
circulará amanhã o "Homem Livre",
que ueapparecerá lerça-feira, 18, com
uniu edição especial com todos os
detalhes do processo".

GRANADO ft CIA.

A União rins Empregados do Commercio dc Petropolis, elegeu, em assemblén geral, realizada, neste mez,
seu soeio correspondente uo Bio o
sr. Üccio Ilibei ro da Costa, lendo
essa medida sido proposta pelo sócio
Baptista
João
Gouvôa, merecido
apoio unanime.

Nos mysterioso
Resumo do capitulo
anterior
O sr. Abelardo Laurentino,
delegado dos Crimes de Morte, seguindo os conselhos de
sua cara metade, depois de
dlsfarçan-se convenientemente, Tesolve ir consultar o fa"professor"
moso adivinho
Mars.
Joe
HolO rival de Sherlock
mes quer por esse meio descobrir o modo de dominar os
"Olhos Brancos".i
terríveis

Pode mandar entrar esse epierido amiRO, esse fiel servidor... —
sorria satisfeito o astrologo, esfregando as mãos, depois dc cngulir
um cnllce dc optima pinga, de uma
garrafa que elle tinha á mão, mesmo em baixo du sua mesa esotérica.
Balsamuo sabia que os indivíduos
fora da lei, que temem a policiai
ou têm remorsos, ou furtos escondidos, são freguezes maravilhosos,
e entregam os pontos nuc é uma
mina.
O cavalheiro tenha a bondadc... Desculpe a demora... O professor já "sentiu" o seu caso, e está
desansioso... quasi cm
transe,
prendendo o corpo astral... — declarava a secretária ao detective.
-»• ... por esta porta... venha,
meu caro senhor...
DEANTE DO MÁGICO
Ella, bonltona, com uns
olhões
bem pretos — devia ser a amante
do mágico — pegava na mão do dr.
Laurentino, puxando-o pelo bom camlaho, mas fazendo uma pressãosinha, uma cocega mal-intencionada.
"Essa entende do riscado, e
já
bispou qualquer coisa na minha pesCompra-sa um com tirgeacli. Tesoa... Nâo ó atoa que a Caiu' diz
lephone 22-747-1.
que eu sou meio fatal, meio perigoso para as mulheres... Pena é a
hora ser imprópria,.." e pensava o
PB. JOSÉ OE AIBUQUEHQUE
detective, sendo empurrado meliCUHICA ANDROtOSiCA
tluurnciite pura o gabinete de Joe
.AffaççSiri venernsi e não variara» r.ys
Mar.5.
jexuoei ilo-homem. Perrurboçõaí
[orgeeú
El c'l? entrou, sentindo urn bem
ífunr.ctoner,! da Mxuclidedc mt^cutins.
estar ieve, corno quando penetramos
iDiegnoslico
cauiol < irsismenlc do
num santuário, ou numa igreja deIMPOTÊNCIA EM MOÇO
*«üa'S&IEWBPO, 207£PeJ>6 hor«
sorta, somente povoada das Imagens
BWatfjtfta-J-wmJt!»»». ———
| dos santos, dos brilhos lentos dos

I

Na casa do mágico
DE CARLOS CAVALCANTI

altares, e de uma ou outra luzlnha
ardendo na sombra..,
O ambiente não tinha cheiro, mas
o detectivo arreganhou as ventas,
aspirando com convicção um perfume psychico, que só elle é que poderia dizer o que era.
Ali era uma quarto, todo fechado,
com pannos pretos ou escuros desdobrados por todos os lados. Uma
cama turca, ao fundo, recebia do
alto uma poeira quasi Imperceptlvel de luz, que devia vir de um apparelho oculto e muito especial.
Na colcha de vel.udo negro essa
claridade azulava-se tenuissimamente, com uma sensibilidade humana,
como si esse palor irradiasse de um
cérebro, fosse...
uma alma, sim,
uma pura alma.
Aquillo era o corpo ostral do
mago. Elle estava deitado na cama
turca, muito bem espichado e composto, como um defunto, todo vestido de preto. Estava desaccordado,
em transe, e a sua alma
(ou o
corpo astral) estava se desprendendo exhalandsnse do seu corpo...
O homem immovel, com as barbas
de Jesus Christo, e o panno atrapalhado na cabeça fingindo uma
coroa de espinhos (com que elle se
photographava nos annuncios), tinha uma pallidez cadaverlea.
A immobilidade forcada devia
cancal-o, porque o detective viu elle
mexes com um brago, dc leve. Ali
devia haver pulgas gordas, e uma
delas mordera o feiticeiro,
"Elle está
dormindo de mentira.
Mas
este
diabo exhala mesmo
uma luz qualquer.
Será que eu
é que estou enganado?... Quem
sabe a coisa aqui é seria?..., reflectlu o chefe da Scottland Yard,
lutando para não se impressionar,
ou melhor não se amedrontar, ou
avacalhar...
Vejo... vejo... —
gemia agora
o médium, ou coisa que o valha. Era
uma voz fria, gelada, a voz que dcvia ter os defuntos, si falassem.
A morte frigorífica o indivíduo, e
a a fala dos cadrvcr.-.s deveria ser
da mesma fôrma fi-igorificada...
... vejo... um homem gordo,
¦' ÍU.''
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AO SR. WALTER KROHNERT!
Sendo desconhecido o seu cmlei-o(;n. oynvldarhòl-o, por este melo,
n comparecer, dentro do prazo de
oito dias, aos nossos escrlptorlos,
afim de tratar de assumptos que
miillo o interessam.
Rio do Janeiro, 13 de fevereiro
de 1935.
PREDIAL SUL AMERICA fi. A.
Jorge II. Elclieiibcrg Filho.
Gerente

NOVELLA

moreno, com umas roupas apalhaçadas, uni typo que não representa d
realidade...
"Que diabo! Elle eslá adivinhando
mesmo, li elle está com os olhos
fechados..."
Este pensamento bamheou, unircliou a pose policial do detective
hrnbo.
EUe sentia a força do feiticeiro,
que sabia de tudo mesmo, mysterio.
saincntc. Mas o assombro do dr.
Laurentino foi completo, quando o
"professor" rosnou:
...vejo uma falsidade...
sohrancelhas postiças...
disfarces...
lislà a meu lado um sujeito que não
uma
c o que sc apresenta,
mas
oulra pessoa... Assim como vejo os
seus propósitos dc illudir, escondeudo a enra cm disfarces... vejo a sua
alma, toda a sua alma... no passado, no presente, e no futuro..."
Suando de emoção, convicto
dos
poderes oceultos de Joe Mars, o nobre chefe de Crimes de Morte sentou-se numa cadeira
ao lado da
cama.
O mago deu um gemido, bufou um
pouco, como que recuperando a vida
terrena, que lhe tinham feito vomilar de qualquer maneira invisível. E
sentou-se na cama, tonto, hnlançando de leve a cabeça...
Uniu lâmpada fraca, ao fundo, se
accendeu, otraz de uma cortina.
REVELAÇÕES SENSACIONAES
Boa tarde, cavalheiro. O seu
caso é muitíssimo serio... Por sua
causa o meu espirito acaba dc viajar 346 milhões de léguas... — demacumbeiro,
clarou lentamente
o
olhando acnhruiihado o dr. Laurentino.
Vim aqui consultal-o sobre um
caso...
Não diga nada. .lá sei de ludo...
já vi tudo... O seu caso c gravissimo... um perigo... Sinto cheiro de
policia... dc encrencas com a policia...
K' justamente isso, seu prolessor. K eu vim cã...
Veio cm boa horn... mas o seu
caso exige um grande sacrifício dns

DE JOÃO DE MINAS

meus fluidos,,, c o sr. comprehcndo... pelo preço de uma consulta...
O foitieciro ergueu-se, já plenamente reposto na sun pcrsonalidadc, e foi sentar-se na sua mesa de
trabalho.
... não c possivel salval-o. Coliro um pivço especial.,.
Dou-lhe quinhentos mil réis
se o senhor me revelar...
Cobro-lhe sciscentos. Mas por
sua causa vou até adoecer... Seiscentos I
Vencido, convencido do poder m'lngroso do homem, que lhe adivlna
c pensando
nhnra o disfarce,
de ganhai- o prêmio
possibilidade
dc úflO contos do governo, a respeito dos Olhos Brancos, o dr. Laurentino sorriu, As ordens.
Dou-lhe sciscentos mil réis...
até agora mesmo. Quero é saber da
verdade...
Gosto dos seus modos, cavalheiro... Dé ca a sua mão, só a sua
mão... Vou de novo viajar uns Pn"
res.... de bilhões dc léguas, isto
é... milhões,..
O "professor" logo ao primeiro
golpe de vista verificou que o consulente não era um assassino. Apesar do disfarce, elle viu um sujeito
fraco c pesado. Era mais fácil tratar-se de um ladrão... Seria um ladrão?...
Joe Mars, traquejadissinio, segurava dc leve a mão gorda do dr.
apanhar
a
Laurentino,
prompto
essa
qualquer emoção que fizesse
dc leve,
mno estremecer, embora
num simples arrepio.
O senhor estes dias apossouse do que não lhe pertence... uma
boa quantia...
O detective
assustou-se,
e v'u
deante dc si o cheque dc vinte conLamas.
Ios arrancado dc Samuel
Elle arrancara esse dinheiro do milCahi,
lionario por exigências da
Mas
temia
que gostava dc jóias.
complicações.., Klle, afinal, furtara,
achacara, li era ali tratado indlrectameiile de ladrão.
'Este homem c formidável. Nun-

Não fnnccionarão este anno Os cursos d?, formação ri
vários cursos da E. 1. E. sargentos deverão ser fpjtos nos corpos de tropa
O ministro da Guerra cm aviso hoje

A QUEM INTERESSAR POSSA

EHOTEL

m

cônsulca pensei... , refleclia o
tante.
O senhor se apossou do dinlicii-o alheio affirmo. A-ffirmo, cstou vendo |
Essa convicção do mago fora dcvida ao signal que o próprio dr.
Laurentino dera, confirmando as
primeiras palavras vagas do mesmo
mago.
A sua mão estremecera, e
quem sc assusta é culpado.
Joe Mars, que cerrava dc leve a
superior,
no astral
vista olhando
abriu dc novo os olhos, c largou a
mão do deleelive.
Temos muito que trabalhar junIos, Por hoje é só, senão posso ler
uma syncope. O sr. vne ter sessões
especiaes... Tenha a bondade...'
Tratava-se do um freguezão, e nesses casos o "professor" gostava de
fazer relações, atracar-se á victima.
para llmpal-a completamente,
Ello tinha um sanatório no astral
superior, e ali alugava quarlos por
mez, para as almas doentes... O
seu sanatório no invisível fazia prodigios... Quando a alma do freguez
regressava da estação de cura era
outra, dura, forte, musculosa...
As palestras com os bons clientes
permiltia por outro lado confessaios, pois os faladores contam dc si o
esconder,
justamente
que querem
por quererem esconder...
cm
E'
a resistência
cansativa,
guardar um segredo, que faz quc.se
pense muito nelle. E a gente senipre
fala, embora não o perceba, naqnillo.
em que pensa com força.
0 pensamento já é uma voz calada, mas que actua praticamente, em-,
bora se pense que ó fácil oceultar
o fluido invisível do pensamento.
Dahi a theoria moderna, entre os
grandes bandidos teehnicos, dc que
não
o criminoso insensível,
que
pensa no seu crime, nunca pôde ser
.descoberto. E' que o seu peiisumeu
I to nada "conta", nada "fala"...
Os dois sujeitos, como se fossem
velhos amigos, entraram para uma
outra sala ao lado, commum e familiar.
Joe Mars ia abrir-se, com toda a sua
benevolência. Quando cllc encontrava um cliente assim desapegado ao
numc.v, ao encolhe-cspicha do "preço
especial", cllc levava-o ás intimidades da familia, falava doulor com
cllc, npplicavn-lhc a baba dos seus
conselhos, lubrificando o otário, para melhor engiilil-o...
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Afim dc evitar possíveis confusões, n Emprczu
Graphica O Cruzeiro S. A. avisa aos seus clientes <
ti praça em geral que a Photogravura Cruzeiro, <!c\i
tlameule registrada iu;s repartições competentes, ó <l(
sua propriedade e administração, com sede ;í rua '" dc
Maio, 33|35-2." andar. Outrosim, declara a Emprczn
Grapliica O Cruzeiro S. A. que nada lem a ver com um
estabelecimento, recentemente fundado e que issa <i
noiiiinação similhaiitc. A Emprcza Grapliica O C:;i..<-i
ro já agiu opporluiinmenlc, junto aos poderes ccmj-.c
tentes, afim de fazer cessar os vexames decorremc?
dessa situação.
A GERENCIA.

dirigido ao chefe do Departamento
do Pessoal do Exercito, declarou que
no corrente anno não funecionarão na
lísíiola de Intendencia do Exercito, os
cursos dc revisão e aperfeiçoamento,
dc administração, complementar c de
A Predial Sul America S. A. de- especialização, só luiiccionuiido o <U
clara que o sr. WALTER TCROIf- intendente de guerra.
NERT deixou do ser seu corretor
desde janeiro p. p,
Oulroslm, avisa que o mesmo
nunca, teve autorização pura. fazer
qualquer recebimento por conta da
Companhia .
APOSENTOS
COM
Uio de Janeiro. 10 de fevereiro LUXUOSOS
ÁGUA CORRENTE, ABERTO DIA
de 103D .
13 NOITE. —- AVK.NIDA ATLANJorge II. Elchdnbcrg filho.
T1CA, 100 — TEL. 27-6084 —
Gerente
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Um flagrante de embarque de mercadorias no Cáes t'o Parlo
Rei?
dos
O plano organizado ao ministro Marques
o comniercla.
Foi
DA NOITE
o D1AIUO
devidi
o
encaminho
e
Porto
ja para
que
jornal quo primeiro agitou a quês- pela Administração do
concluiu
o sr. Miranda
tão das tarifas porluarias no Bio approvado pelo Departamento de mente,
levado
Carvalho.
nerã
Navegação,
respelPortos e
de Janeiro, ouvindo a esse
to o sr. Frederico Cezar Burlado Departamenmaqul, direclor
to de Portos e Navegação, quando
da
se elaborava o anío-projceto
reforma tarifaria.
Terminados agora os trabalhos
do revisão e organização das laxas portuárias, procuramos ouvir
antigo
o sr. Miranda Carvalho,
repartição
funecionario daqúella
o actual
teclinico-administrativa
direclor do Departamento de Portos.
— Não ha um projecto de eletem
so
vagão dc tarifas, como
propalado, disse s. s. A adniinistração do Porto do Rio de Junciro, attendendo â desorganização
dns tabellas de tarifas portuárias,
elaborou um projecto no revisão
taxas
eni que se tornam essas
mais equltativas, sendo mínimas
as elevações feitas. Alias, a revisão não alterará grandemente as
taxas em vigor, nem o insignifialgucante augmento fello
em
'
mas, chegara
o
a
prejudicar

"Homem Livre" não cir0
culará amanhã, dando uma
A União dos Empregados
edição especial na terçado Commercio de Petropofeira, 19
lis
elege seu correspondente
A redacção do "Homem Livre" pcno Rio
de nos que publiquemos a seguinte
"Em

Os abaixo asslgnados avisam aos seus amigos o freque JA se encontra
Sueíes o a quem mais interessar possa,
novo
catalogo "PREÇOS CORRENTES",
impresso o seu
quo entrou em vigor no dia 1 dc Dezembro do 1031.
O mesmo piide ser solicitado pelo correio ou procurado
directnmcnte na Casa Matriz, & rua Primeiro dc Março, ti,
16 o 18, ou nas suas filines á rua Visconde do Rio Branco, 81 e rua Conde do Buniflm, SOO e 800-A.

l

Ern complemento aos avisos ns. ,",i i
c 002, respectivamente, de 11 ago-.l
e lõ de .icicinbro, combinados com
item II do aviso n, 251, dc II i'i
abril, tudo do anno findo, e conskh
rando que os cursos de formação I.
.sai-geiittis são feilos obrigaloriaiiien:
nus corpos dc tropa c completadonas Escolas das Armas, n ministro
Guerra conimunicou ao chefe do t>
parlamento do Pessoal do Kxcrcilo.
seguinte:
I" — A partir do corrente .-nino. ,
formação dns sargentos processai- ••
nos cursos rcginicnlncs, ficando .-r. •
gurndo, aos que o concluírem com
exilo, o accessò ale n po-sto dc 2o s.n
tfciHo;
í" —• Os cursos <lc commandunii'
do pelotão ou srvção funecionarão nal->cnlas das Armas, dc nccòrdo cn n
as Instrucções approvádas e iá
publi
cadas;
3" — Deverão funecionar, mis n
giões militares, cursos equivalente
aos dns Escolas de Armas, para.
sargentos que não podendo ter ac
cesso na activa, o desejem para a ri
serva;
4° —• Estes cursos, um para cad <
arma em cada região militar, terão
Inicio no começo do anno de Inoirueção e funecionarão em corpos dei
gnados pelo coiiimniidanle (Ia região
o sob a fiscalização direela tlcslc, sen
do os seus prograiiiinns senielliunic
aos dns Kseolus de Armas, o mm
de sargentos a mnfriculiir lira a rn
lerioilo (•oiiimnndnnte dn região, m»
dc fôrma a não prejudicar a vida noi
mal das unidades;
5°
Afim de attender inclino- ,i
necessidades da illslrucção dn Exci
cito, os cursos dc connnandanlcs d
pelotão ou secção que funcclonaran
cm 1034, são para Iodos os effeil"
considerados como enquadrados i
doutrina do item terceiro, ficando .
segurada, aos sargentos que o conclui
ram com aproveitamento, matricut
nas Escolas dc Armas, no correu1anno, satisfeitas as condições estnbiílccidus nas instrucções citadas.

Isto aqui é uma região sagrada,
já é o meu lar... Mas aqui A vontilde quero tomar-lhe um quarto dc
hora, com a minha doutrina. Gosto
de doutrinar os freguezes com quem
symputhiso, E o senhor, seu chefe,
o senhor é lini delles.
—; Muito obrigado, doutor...
Sim, pode-mo chamar de doutor. Sou mesmo doutor. Iformei-nie
cm
E o "professor" deu ás caretas et;que fez um ar acauteiudo,
peciaes
lento, de revelação acadêmica,
... mctcmpsicolctica-aslral micuin-nticuin.., quiu, quin...
Fez uniu pausa, Inventando
por
sua alta recreação palavras atrapalhadas. B concluiu, batendo o queixo
para baixo:
.. quin!
Devia ser um curso difficil...
Foi na Índia, nos mosteiros do
Himalaya, nos santuários secretos...
Mas, um momento.,, eu já volto.
O mago saiu, e o detective sentouse. muna cadeira de palhinha.
¦ ¦-,
CONJECTURAS
Um' camondongo, calmo e subtil,
riscou no chão, passeando. Havia nas
paredes retratos honestos, de pessoas
vestidas com roupas prclas e grossas,
• com crianças.
As crianças ensaboam c lavam os
ambientes,
moralisando-os. Ja u
"girl" de cinema dcsfamiliariza
até
uma nave dc igreja, sc por lá apparecer. Donde se poderia concluir que
ns nações
produetoras dc mis dc
"girls" dissovem-se
em lama,, sem o
saber (fazendo aliás melhor negocio
ciii matei-la de nota,..)
0 nobre chefe de Crimes dc Morte
quando ha momentos chamara o oecultista. de doutor, fizera-o sinceramente, num impulso dc respeito.
Elle se sentia acachapadõ, pois até
ali fôru elle próprio mais ou menos
apanhado... com a boca na botija!
Era maravilhoso! O doutor — digamos — desengordara uma mulher
monstro, na sua vista, ali no duro
sem possibilidade de duvidas.
o
detective, pensando nesse milagre,(E esfregou os olhos). O doutor, sem
0
olhar, em transe, vira o seu disfarco, vira n sobrancelha descolada. E a
luz, quo o da ninado irradiava, sobro a
cama turca, unia luz de um fogo-fallio peneirado, upurudisstnio, filtrada
só mesmo nesse tal dc Hiinalnvn, nos I
santuários ?,.,
(Continua)
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A REVISTA LEADER
BRASILEIRA
so
da vida elegante,
ciai e mundana do paiz.

Espelho

CONTINUAÇÃO
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REPOK-

SÜJRElAi
DE PISCINA: Dora Caslanheü ¦
Cinema, moda, artes, letras, no
vellas,

acontecimentos

do

pai

e do estrangeiro

52 paginas cm côrcs e
trichromias
Sabbado! •— Sabbado'
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iii Sai Luiza proporcionará emoções novas"

£!S O QUE AFFIRMA SUA COMM1SÃO, PELOS LÁBIOS DA SENHORITA
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O carioca já se acostumou n considerar Petropolis
um
prolongamento do Districto
Federal. IS' o
logar quc elle procura de preferencia, sempre que sento o desejo do
Fechamento de malas
clima da serra, e, nesta imoca do
anno. i o domicilio ameno e florido
Para o norte <lo Brasil. África,
dc uma parte da população do Rio,
Europa c Oriente
das altas figuras do mundo official,
Todos os sabhados, ás 22 horas
do próprio chefe da Noção.
fluem vae a Petropolis não pode
Mnln.H inteiramente acrens
deixar dc sentir-se
agradavclmeute
cm tt dtas
impressionado com o espcclaeulo que
Sabblidos: 2a de fevereiro. ;i
offercec a linda cidade
denut: da
e 23 de março
actuação febril ora desenvolvida paio
Paru o sul do Brasil. UiHiffiiuj',
governo pelropolilano, cuidando com
Argentina c Chile
carinho de todos os serviços
nirmães, no mesmo tempo que vae ainSexta-feira. 15, ás 12 horas
cando outros novos, dentro de uma
Segunda-feira, 18, ás 19 horas
orientação criteriosa e firme.
Sexta-feira, 1" de março, ás 12
horas
As ruas limpas, os jardins bem
'
cuidados, per toda parte turmas em
AVENIDA KIO BRANCO, 62
trabalho, tudo isso nos impressionou
Tel. 23-0010
bem e nos despertou a curiosidade
de ouvir o actual
governador da
mais linda cidade fluminense.
NO GABINETE DO PREFEITO
Ao nos fazermos annunciar,
varias pessoas aguardavam, na sala dc
espera, a audiência do prefeito.
Qualquer miinicipe, quer use sapaios de verniz, quer calce sapatos
grosseiros dc trabalho, é alteiulido
cojn a mesma solicitude, ouvido com
u mesma attenção. O prefeito uno
As alturas
se esconde dc ninguém
.io ergo não lhe alteraram as ma.
nsiras. Vem hoje, como nmigamcrii
0 querido "Cordão" da rua ttl dc te, de C.orrcns á cidnde, de omnibus
Maio realizará, amanhã, ás 2,') hoColli ctor das lendas do Kstudo ha
ras, o bale dos "Cartolas". A's ü'.l vinte e quatro anãos, conquistando,
horas haverá a ceremonia do ba- nesse período dc bons serviços
á
"Bloco
Chupeta", população c ao listado, a estima geda
ptismo do
composto dc rapazes da nossa alta ral, o actual prefeito é um homem
sociedade, servindo de padrinho o de trato affavcl c simples.
venerando pastor "Fala Baixo", auAo dar-lhe o encargo de dirigir a
.viüado pelo sacrlstão da "Irman- Prefeitura, o governo do Estado do
dade'", dos calçados ou
descalços, Iiio não o exonerou dos seus deveChico Dricio. Ero sua ultima reunião res de exactor t u sr. Carvalho Ju"Cordão"
o
concedeu o titulo
de
nior tem-se desdobrado para alten"so;io honorário", cm attenção aos
der aos devetes que esses dois posserviços que tem prestado ao "Cor- los lhe impõem, sem sacrifício da
dão", aos srs. Alfredo Santos So- suas
atlenvòes para com aquellcs
hrlnho e ao grande bairrista C. V, que n procuram para assumptos de
Dnngelo,
serviço,
Domingo,
ás 17 horas, "Sorvete
UMA VIST\ D'0LH03 SOPRE A
dansante" até is 21 horas.
SITUAÇÃO ADMINISTRATIVA
Arimiltidos
ao seu gabinete, o sr.
CONSTIPOU-SE ? USE
Carvalho Jun or quiz cscusnr-se de
falar ao jorna istn. A sua passagem
era dc caracter
Prefeitura
pela
transitório e. pois, pouco
poderia
dizer, já que nem programma profíua da Quitanda, 27-Tel.: 22-3103
priamenle poderia ler. Afinal, venÁGUIAS LIBERTAS — O ENSAIO BE cemos a sua resistência,
não
Se
HONTEM
chegara a elaborar um programma,
Conforme estava annunciado, rea- tinha, pelo menos, uma norma dc
Uzou-sc. honlcm, o primeiro ensaio acção, c uma norma de acção vale
do Jiloco Águias Libertas, composto um programma.
Não tenho feito outra coisa —
de funecionarios da Imprensa Naciocomeçou por dizer-nos o sc, Cnrnal.
A' hora do almoço, dirigentes e !|Fi" valho .Júnior — na Prefeitura, que
que
sociados do novo conjuneto carna- dar continuidade aos serviços
valcsco dirigiram-se para uma das encontrei cm andamento c procurar,
dependências da casa adequada
:.o dentro dns possibilidades, attender
"movimento" e entraram
no batu- ás mais urgentes necessidades do
e Município. O meu antecessor cuique. Cuícas, banjos, tamborins
c dou dn sala de visitas c eu procuro
pandeiros funccionnram com fé
enthusiasmo, manobrados por "fa- agora cuidar fios outros comparlibras sarados" que já foram alé mes- mentos da casa. Os arrabaldes e os
lem-nie
merecido partidistrictos
tres dr escolas de samba.
Tinha iniciado já
Os "urilbuV e "águias maiores", cutar attenção.
03
dn tamanho dc genie grande — 180 alguns melhoramentos, quando
aguaceiros
da semana
mais ou menos — ficaram apalan- tremendos
cados de janclla, escutando esse pc- transada vieram forçar-nos á aliedücinho, que é de quebrar azas e ração dn rythmo que vínhamos seentortar bicos c bieancas de "cerlas guindo, para aMender aos estragos,
enelevadíssimos, causados
feras".
pcía
chente.
P.ssa águia afinal,
A PIFFICULDAÜE DE PESSOAL
Não nos faz nenhum mal,
0 sr. Carvalho Júnior fala-nos do
Pois, tonta c coitaiJinha,
motivo principal das
difficuldades
Piaste.ia mesquinha
com ipuc tem lutado — a falta de
Sem bando a guiar,.,
pessoal.
Chega a ser espantoso que numa
As, "caramboladas"
continuaram época
cm qnc ha tanta gente sem
deste geito, por quarenta minutos.
Irabalho, haja uma Prefeitura que
Hoje... tem mais.
lute com falta dc braços, Pois é o
que se dá cm Petropolis e a explicação para o caso nol-a dá o pre(.toniplicacôea
nestas palavras:
l)r. Atmiirii IHnir- feito
tina _ KspiiilailnEm virtude dc uma circular dinta — iniiumeriiB trlbuida
pelas circumscripções dc reeurae.
cruliimenlo, dc ordem do Ministério
ASSKMHI.fô.t Wi — l Ai» (I bunie
dn Guerra, estamos na inipossibiliA BATALHA DO GRITO T)A BOLA dade de admiti ir qualquer trabalhador que não seja reservista do Exr:rVERDE
cito ou legalmenlc isento, emfiiii, que
O Grupo da Bola Verde, filiado esteja
quites com o serviço militar.
ao Club de Piegatas Boqueirão do Ora, os trabalhadores brnçacs são
rePasseio, fará realizar, no próximo i crulailos entre os
que vêm do intedomingo, das 17 ás 21 horas, uma rior. a maioria dos
quaes nunca foi
j
grandiosa batalha de confetli, cm j procurada pelas autoridades militares
homenagem ao sr. Jorge Bhering de , e ignoram alé os seus devores de eiOliveira Mattos, presidente do Club dndno nesse assumpto. Nessas condij
de II, Boqueirão do Passeio. ções,
estamos com Iodas as turmas
O rlnlt da Esplanada do Castelío desfalcadas c fazendo esforços exlraestá recebendo artística ornamenta- I ordinários para attender ás necessida
ção, para maior brilho da grandiosa - des mais urgentes do serviço, quer
nos trabalhos permanentes, quer nos
batalha.
A directoria do Grupo avisa aos ide cniergei cin, em razão du aguaceiro,
associados do C. U. Boqueirão do
Passeio que o ingresso dos mesmos
será mediante a apresentação da
carteira social e recibo dc quitação
do corrente mez.

"incrível"

UMA CONSEQÜÊNCIA MPREVÍSTA DO SERVIÇO MILITAR
O prefeito CarvaSEio JJuntcT fala ao (DÍARIO
DA NOITE ookre diversos as^ec^os da sua
administração
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As próximas festas

de amanhã e do~
mingo

da commissão organizadora da batalha da n:a D- Ztímira, em visita ao DIÁRIO DA
NOITE. A
.,,.,.
.,
.
^
Adelaide
StcLa Tostes, Carmcn Mcrchdante, Irene To stes, Helena Tostes, Acemira Sposito
Tr mfnrmou se, honlcm. 3 nossa dc trabalho, reclamava alguns minurias noites
gnrá Villa Isabel,
dc
redacção, m imcntaneamentc, dc umn tos de attenção.
amanhã e depois:
'ala
de
"Desenvolvemos
trabalho
mi
um
Mllipil
Adeantando-se
—
ás demais,
uma
um trab.ilbo
j.irdin beliissimo, em que se con- morena forte e sympathica descer- perspicaz c decidido, afim de proflores
fundi,
humanas
dai mais rou os lábios^ artisticamente talhados
á população
carioca
porcionarmos
raras i mimosas espécies..,
pura, cm miio dc um sorriso teu- umu opportunidade paru se divertir
a ii impressão que nos ficou tador, apresentar-se como a presiic-nie, quando desviamos a at- dente dn commissão organizadora da
" do papel biiinco e monótono, batalha da rua Santa Luiza. •
,i!t.'ndcr no "bouq.iet" dc seE,ju identificada, a senhorita IreIr.- iiih- cm frente á nossa mesa ne Tostes, cm ligeiras palavras, expnz todo o turbilhão de êxito que
espera da gnindc batalha que empo!\:irhros

AS BATALHAS QUE
mi

'ESTA BI I».

O CAE2TAVÂL NO CANTO
DO EIO

• i.vl

l'.'í i: 7, PE FESTAS E DE GRANÜV/á
ATTRACTIYOS

Píi;!™ Ç.Of ["^"VÍMPa
j
i
I
j
l

jli;«S Iflr-fsliílflílfi?
iwiUliuuUuJ fjft
Pi.<
uu WI 0 JOúU UfaUitiiitf
i o nupor i ¦ mats o;-?tenta do c iriiavnl do
mio y.y reilll'- a no pro
i 'o João
ia UO. no TI

p.r
lli;

j
i
i
i

ronda os
io esiè.o Já
! mi ¦¦¦-.or. camarotes e frízas,
liilheroria do Theatro Muípal, do lado du Avenida
Urujico. As mi sns podem
"xtc !as Lamborn a par¦tr- hojo.

."i'id.1 esle anno o Canto do llio,
a vietnriosa aggremiação de Nlctheroy, vem d..tkIo a nota de sensa;áo
c elegância no Carnaval na vislnnn
capital,
Um todo d.correr do mez dc teverei o as festas no querido cluh nlvícu'1 suecedam-s;' c cadn qual tem
obtido maior suecesso.
..'.' ,'i. ii ntem, com êxito i^ssieili»
vel, foi realizado o coneurro dc marc "'s e snmbls de autoria de comnnsuores nicth.roycnscs, constituindo
o ncor.lee'mento mais uma cxprcsslva victoria do Canto do Rio.
li ainda ha o seguinte e cxcclleu- j
te nrogrrmma a cumpri,-:
"Dia Ifi - sabbodo - A's lil tior"s — Nolle de alta nia.fia. offercrio club
c \n nos as. o''p.'!os
pelo
cavalheiro
competente illusionista,
Frrdman,
P'n 17 — domingo — A's 21 horas
•— Enlr.ga dos prêmios nos vence-|
dores do concurso dc musicas pnra ,
o Carn-val. Orando baile cnrnnvaiesco c batalha dc confclti interna. |
F'a 21"o — «'-feira — A's 2',) horas j
S.í.'
de cinema sonoro.
Di 2.'l -- sabbad — A's 21 horas — j
Nollc de arte, com o concurso dc .
"brondeasdestacados elementos do
lin'!" nacional.
Din 24 — dom'ngo — às 21 horas j
Monvmentol anotheose á Sun Magoslha de confcttl e estupendo baile
Estrondoso grito de
Carnaval,
tnde o Hei Moino. Formidável baiaAs reuniões dansantes do Canto do
Iiio F. C, que são as prefercidns
são abrip.'ln elite nictheroyense,
liiantadas pela famosa flolyan-Jazz".

MAIS UMA NOITE DS
PRAZERES

n iu ILE DOS LORDS DA
TIJUCA
revestir-se
do maior
•Tllllo o |, i'le de inauguração
do
liíiuj r',;ii fim lado
por um grupo
i!t f im íi,.,. uo bairm
que lhe dú o
'mine
IUvJM-l, a dir oria
marcar ;
'•:ii:. ausi.lj ¦ a dc tão gr;.lide aeou
h'i-i'r,cn 'i ¦ . ial, in' prox ¦iiio dia '-15.
(, iitiuiic le cedido peiu Club d'
¦|l!- Ciii'",lováo,
padrn.ho do novo
SreiDio, i ii, ..(.us snlôun reiil zur-se-a
'"' suliMr,nii|.Klc
oc
constará
que
"•aa sessão magna, nu
quul será OaPtiziidn ,, |,.,v n,.-,,, ,),,, l.ords d i 1 i':'L';i' (pn1
Ura como pm iinymp.na
-,l1»
ii. V \rma.it|(,,
do
esposa
'"¦'•iiilentc do club. fnida «-stn pule
ll'rá inii.i o
ur.mif bai c. ao som
íl;i lispcrifi .Ia//, soi, u direcção do
C0l'li'-.-'dr, maestro
Nolasco
¦i commissão de festas deiermir'U ;-Mi;r
Ir;
v rigor: sniuck:|'Ü
bran

lllX.i

Gr.-,r, I,
Wpeniiln.
nolt» ,|„

ou

iaiila-ln

d"

o ir im-ro dc conviti!
tu I" t ,?-.'iKÍo crci une
l.ords dcixnrá s:,naosa

HOJH
c
Dnltro
Iíuhs Siqueira
Silva Gomes (Casvndiirn).
AMANHA
Praia tio Flamengo,
promovida
pelo C. íí. do 1 lamongo.
Ilua Antunes .Maciel..
Kun rio Cnttetc,
Jlun Teixeira Azevedo.
Jíiin Aranjo ljlma.
Largo (Ja Ulorla.
Est. Del Ciistillo.
Praça .Mauá e
Largo da
Imperatriz.
Una Santa l.ul/.a.
I" — Rua Santa Luiza.
l''cr. 17 — lluii 1'auliiio
nnnrtes.
J7 — lustrada da 1'nviina.
19 — nua Paulo dc l roí- J
tio.
!
10 — Iíu.i Salvador Cor- {
íCa.
\
Uí> — Kun Fcli.v du Cunha.
20 ~- Bonde Penha, fi.üO.
Uon«
ÜO — Rua >S. Imiz.
mgn.
20 — lina Paulo dc l'rontín.
Largo da CtincelJn.
o
'SO
Kua Mornos \- SUva.
ITua Muxwcil.
21
:i
Kua Costa Lobo.
22 — Kua Moraes e Milva.
23 — lina Lavradio.
2:{ — llim s. Christováo,
2:; — Kua dos Artistas.
2H — Kua do Mnttoso,
2ÍÍ — Kua Bom fim.
•2,i — Rua Costa Lobo,
jj;j — Trem
Kio D'Uuro
das 18,80.
2» — Kua Jiistliiiaiio Oa
Rocha.
23 — Avenida 28 (Io He2i — 1'rala tio Flamengo.
21 — Kun Barão de Uba.
20 — Rua Gonzaga Basto'.
2(> — Rua ateerc.

partir da csaucrda- Linn Duim
e Otirema Leal '
amplam ntc, cm um ambiente
puramente carnavalesco,
A batalha dc Santa Luiza constituira, estou certa, nina nota dc relavo nas commcmoraçõcs
carnavalesens dc lílllã.
¦Sob a (iluminação artisticamente
disposta, ao som d" a'egre musica c
de cancõ s maravilhosas, o carioca
encont ..cá, na rua Santa Luiza, o
ambiente próprio para o rendimento
de uma homenagem alluclnante ao
Imperador da Folia."
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iTMVNVAS
OS FESTÜIOS »E CARNAVAL
0FFEREC1D0S PELO FLUMINENSE
P. C. A' IMPRENSA
lista aniiunciada, para o pruXimu
doin'.ngu, 17 do corrente, a grundiusa festa CartMvalesca, (|uc o Kluminense I-'. C. "ac promover em
homenagem á imprensa carioca, e
que está fadada a alcançar assignalado suecesso. cm vista da animação
que vem despertando no quudro «iciai c dos preparativos com que, lia
das, o Departamento Social se empen lia para que essa festa alcance
o mais completo exito.
Dado o enthusiasmo com que us
elegantes reuniões sociacs do tricôlòr são esperadas pelos seus sócios
ü famílias, pode-se assegurar que
será maravilhosa a aniiunciada festa
dc domingo, dedicada á imprensa dc
nossa capital.
Para maior commodidade dos socios, as mesas podem ser reservadas, com antecedência, na thcsouiaria do cluh.
A entrada dos associados se fará
exclusivamente com a apresentação
da carteira social de identidade e
du respectivo titulo dc quitação.

HOMEO CORDÃO DOS LARANJAS "CASA
NAGEARA', AMANHA. A
DEMOCRÁTICOS
DOS ARTISTAS"
OS IMPONENTES BAILES
A victoria, sempre crosc-nte. dos
"UUAKÜA NLükA."
"Laranjas"
os bailes do
tornou
dc
obrigatório
cordão
Paia
amanhã e depois, eslão
ponto
querido
reunião da roda elegan.e dos carí aninineiauos dois esp.endoiOiOS
"Cartelbailes,
i
iu
promovidos,
nnvalescos cariocas.
"Guarda Negra",
Assim. justif;.cou-se plenamente ao BAILE DA C0LUMNA NÁUTICA Io", pela
paru dar
MARAMBAYA
expansão
aos sentimentos íolioniansiedade com que são esperadas as
"Laranjas". ^
cos, não mede sucrificio e, apertanfestas dos
J v, pas(i0 f|ue se approxima „ (1a. do o cerco ou atacando dc ílanco,
Para amanha, por exemplo, já sc |ja marendn pela dircctoria da Colu- vae dominando
os
reduetos dos
Mnrambn.va, para a tristes, ai ciazel-os, ou prisioneiros
! espera, com grande ansiedade, a j nina Nauticn
realização do b-iile em homenagem re:iI'zação da festa qne levará n ef- da lacra, ou abatidos pclu avalailaliás, fe:to. amanhã das .22 ás 4. horas, no enc lia alegria..
á "Casa dos Artistas". Snbe-sc,
"Laran- j
que a vicloriosa turma dos
j gaão do Club de Natação e RegaICssas festas serão em homenagem
cresce no aao illustre ineterventor
jas" prometlc, para aiuanliã. granues i tas, ao qual está fPiadn."jagunça"
da cidade,
foram
unida
seio
família
da
o o que representa uma
novidades, lunumeros prêmios
parada Caradquiridos e serão distribuídos du- enthus'asmo que sempre despertam navalesca em honra ao grande amirante. a noite. Os preparativos no as reuniões desta natureza,
i go da ina-ior lesta carioca.
"Pomar" são intensos c a presença |
Se bem que já não exista quem i
"Tangerinas"
|jr, "Mcirclles" como
cciniiianobrigatória
será
dos
ainda duvide do. exito de qualquer \ ,|aiilc em chefe da "Uuarda" vem
encantada
para maior brilhantismo
'
festa promovida pelo glorioso gnip.) já de longa dalu estudando os piada noite.
do losanglo rubro, vale a pena as- . nos para (pie a "victoria" seja "ba.,.
,
Ar"
"^
tasa
cia
Os componentes
I scjunir que ,-, noite carnavalesca do- talai" c lique mais uma vez conserão condignamente reprelistas
ximo sa|,i,ado esta fa.la(ln ., „,. timndo o valor dos seus commanie.enes
emento.era
qi
sentados. No m
r jnvulgar suecesso. dadas ns í dados, que, apesar dos grandes lui.
clonaM
ü
salois
s
ingressarem noe-elcBant
toraadas tas folionicas, tudo darão, num esprovWcnciM
i.a
onerosa
os
touos
Avenida Hlo Branco,
directoria
l'«r'.,o naiiditu, para vencerem.
sua
opirosa
cnrccioiin.
.
poi
dispostos
e
a postos-'
ranias" estarão '
"-'-" '
¦
¦ •
'
:
.\
todas
visitantes
entrada
aos
dos associados, tanto O BAILE CARNAVALESCO DOS EMa proporcionar
j
PREGADOS DO BANCO DO BRASIL
ns honra rins e encantos mágicos.
j ,]a Columiii como do cluh, far-scIMá
mediante
apresentação
dá
A'
carteiOs bailes de carnaval da Associação
OFFERECIDO
0 COCK-TAIL
"CLUB DOS 40"
Ira social, munida dos recibos n. 2, Atblelica Banco do Brasil são conhePRENSA PELO
como
,.
,
, ,,,,„.-,„ .,„„.,¦». havendo convites especiaes, que po- cidos pelos foliões cariocas
Já f?z parte da tradieacpca ;^asa
rf
lhellourarÍB. sendo dos mais animados das festas
dc
,
bailes
oa
cíca da cidade
/.-irna • e.xiHis i...t, para os sócios qui- dc Momo.
vai do "Club dos 40", offcrccidos A I tes da Mammbaya,
Sendo extraordinária a procura de
João
Theatro
sociedad carioca no
convites resolveu a, directoria, levar
BLOCO
CARNAVALESCO
RENASCaetano.
a effeito o baile no Gymnasio PlumiCENÇA
W esta
liste anno, o baile dos
nense F. C, na noite do amanhã.
cs
0 pessoal deste bloco de Oswaldo
fadado a ullrapassnr cm luxo _e
A ornamentação apresentada será
aqui
Cruz, esta. prompto para a luta. Vão
cslumbranle,
estando contratados
plendor aos realizados até
I .entrar na orgia
cujos
festa
esta
a
dispostos
a
desacatar
Antecedendo
j duas d as melhores jazz, (juc ipiciafronteiras
as
mundo.
,Iuca,
.trapaesa
t„d0
Adu'.
ul
Caetano, rão as dansas ás 22 horas.
esplendores
Club dos 10" vae <>¦- Knzehio, Pires, Manduca, Mario p NoTraje: fantasia ou passeio.
"brigada
sua
em
horas,
S.-U)
elementos
„0,
de
de
Os convites para ambos os bailas
ferecer hoje, ás 17
Branco,
Hio
choque" d,-> Bcnnscença e tudo farão só serão entregues por intermédio
uu avenida
sede sócia
terá
o
qual
para que o suecesso seja o mais pos- de associados da Associação Ãthletica
um coek 'ni| á imprensa,
B. 1.
sivcl.
Banco do Brasil.
presiüil-o o presidente da A.

NAGRIPPE
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VEM 10 ÍIÍ!

Jóias •
T

de ouro usadas, •
dc

Paga-se até »«$
gramma. Cautelas, brilhantes,
pratas è qucirt paga melhor. —
tt. lio KOSAHIO N. 06 «esquina
da Rua ria Quitanda).
O HIGH-LIFE E SEUS MODERNOS
JARDINS
A grande reforma por qnc passou
o majestoso palacctc do High Life,
para os próximos bailes carnavalescos, não se limitou apenas á completa remodelação do prédio. Tudo no
High Life agora é novo e confortavel.
Assim, o pittoresco
jardim,
rua
da
aqutlle aprazível parque,
Santo Amaro, também soffreu radical reforma, tendo sido modernizado
e traçado novo jardim na parte posterior dn terreno.
Com os attraclivo.s qne a directoria do Iliirh Life offcrccerá nos proXimos bailes carnavalescos, c dc sc
esperar que o centru elegonte da rua
¦Santo Amaro dc a nota chie do Carnaval deste anuo.
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platina e brlltuinteK,
e paea-ao o melhor
da praça na

com.
prejo

JOALHERIA LEÃO
Rua 7 Setembro, 189. Tel.: 22-53-11

TRANSFERIDA A BATALHA DA RUA MORAES E
SILVA
A rua Moraes p Silva, no populoso
bairro de Engenho
estava
Velho,
com a sua liatalha de confefti marcada para o próximo dia 20.
Difficuldades dc ultima hora, lio
cliti ntn, forçaram a commisaão or«
Knnijiidor» a trais'erll-a
para
dia ?2.
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O prefeito dc Petropolis, sr. Carvalho lunior falando ao DIÁRIO
DA NOITE
o 'ineiilo
OS PREJUÍZOS DA ENCHENTE
enthusiasmo è maior e o reco-

nvultn
na
-¦• Foram grandes os prejuízos da
população
dos quarteirões até aqui esquecida
enchente ? — perguntamos.
de melhoramentos para
foram elevadíssimos,
Além da nos pianos vista,
c, que. está tendo,,
encher a,
queda de barreiras, desmoronamento rim d nova administração
petropode. tabules nos rios, e os estragos
iittcndidos
os seus justo»
multados no calçamento, em toda a iitaiia
reclamos no sentido de também gocidade, tivemos cinco pontes destrui- znrem alguma
retribuição
á sua
das, sendo que uma, na Wesiphalia,
parte noS deveres que a todos inde vigas de ferro c piso dc concreto, cumbem
de concorrer para os cofres
ficou, lal a pressão das águas, com ns
vigas torcidas, como enormes ferra- públicos.
Sobre a mesa do
achaduras. Dcssns pontes já foi reparada va-se iniiii volumosa prefeito
dc expca da rua Montecaseros, que serã em dienlc para despacho. pasta
Já havíamos
breve construída cm cimento armado, Inmado muito tempo e obtido cabefoi construída a da rua Paulino Af- dal que nos bastava
para darmos
fon.so, em frente ao Hospital, outra ao publico uma documentação da
em frente ao Almoxarifado e ainda intcllifjcnlc operosidade, do governo
uma outra, no Bingen, está com os de Petropolis.
seus trabalhos ndeanlados, sendo que
Oas nossas impressões tem abi o»
nesta foi a pequena ponte pnrn pedes-j leitores n resenha,
sulistitres que as nguns destruíram,
tuida por uma larga ponte paru vehiculor,
I) aspecto que a ridade apresenC BURAQUÍNHO DA SORTE
tava depois do nguacciro — prosegue
o sr. Carvalho Júnior -- era lamentavel. Em companhia de meus an\illares verifiquei nesse, mesmo dia a
extensão dos estragos, dn cidade até
São José do Flio Preto, tomando lodas us providencias para que fossem
restabelecidos os caminhos onde
o
temporal os destruirá, afim de que
a população não ficasse privada dc
Enccrriir-se-ão, no dia 1í5 próximo,
communieações.
Essas providencias foram dc tal or- as inscripções para o provimento do
dem que não chegou a haver nenhu- ear;;o de assistente technico do Deina interrupção na vida das
mais partamento de listaiislica e Publiciafastadas localidades, quu abastecem dade do Minislcrio do Trabalho. Aos
interessados são prestadas informaa cidade.
O sr. Carvalho Júnior e.xpliea-nos cões die.riiiinente. das 13 ás 15 hoá
do Departamento,
que tudo isso lein sido feito com os ras, nu sede
recursos normaes da Prefeitura e sem avenida pasteur n. 404, Praia Verprejuízo dos serviços permanentes, melhn,
nem mesmo dos trabalhos de conservação dos jardins, que. nesta época
requerem altenções especiaes e tambem foram muito prejudicados pelas DESVIAVA MEttíIAOORIAS 00 ARáguas.
MAZE.M A' SUA GUARDA
Disse-nos ain.la que logo no dia
II (Da succursal do DIAnECIFE,
seguinte o commandnnle Ary ParrciM. W.
ras lhe offcrccerá o auxilio do lis- RIO DA NOITE) — O sr.
tado para o que necessitasse, mas ale Monk, geri ntc (Ia Anglo Mcxican, oi'hoje não sc utilizou do offerceimen- fereceu queixa contra Luiz Gonzaga
dc Vasconccllos, ex-empregado
dato do interventor federai.
rpiella empresa, por abuso dc con0 MUNICIPrO NA FEIRA DF, AMOSdo
fiança, desviando
mercadorias
TUAS DE MCTIIKROV
armazém de que tomava conta, no
O prefeito Carvalho Júnior está valor dc 1 :GO()?0Ou.
desenvolvendo os seus esforços no
Luiz Gonzaga, que é casado, coin
sentido de fazer eom que Petropolis 'Jli nnnos dc idade, foi
preso em sua
se apresente cundignnmonlc na pro- residência, lendo confessado a autoxima Feira de Amostras de Niclhe- ria ilo fado, indicando
um chauíroy.
feur qnc o auxiliava nessa empresa..
Obtida a ndbesáo dos grandes induslriacs, que o fizeram num geslo
dc deferencia pessoal a sua pessoa,
o sr. Carvalho .lunior, está cuidando
da representação das pequenas iudustrias. A Prefeitura dará um auxilio
para que o maior numero dc pequenos inilllslriaes compareça a esse certamen, para que a Feira dn capital do O repouso é indispenEstado dc uma e.vncla denionslrnção
do desenvolvimento de Petropolis.
savel á sua saude !
OS CUIDADOS COM. A INSTRUCÇAO
t\ itiatrucGcU) municipal ó outro
jjiU.m. para ouu.' convciijvni ;..s ulI t-i. gões do p: :...-i)..i.
.¦"íiçãodo ;;o,'ci;,) Paula Buar4C1 que lhe de.' noUvei iiescnvolvceuto, o ulti.r.3 goveinc i.c.-òiicre«tou-se um omioo do ar.íumpto.
! /icham-se já em íunoc-mamento
•
1 ,.,ie e tres cs'.'o f.,, rnunicipaci-', sei,j .' que teto dsltaá tendo adjuhclas
n tiiixillarcm oa nO'.'v;çi.-,
e mais
..m escolas áU'> coei iiucjuíi, lüssas
-olas
-drta
is.
estão lu.x.
a.
nu zona
r.osl, sendo is,a.'aidos
de prefer j cia oa pontos (.ruiu não existem
fc.-'olair mantidas pelo Estado, Uu¦•..¦> de Unsino Mu
perintende o ser
nicipa. o secretario do prefeito, sr.
César Damasceno Fencuu.
Aos poucos vae o actual prefeito
procurando integrar o ensino piimario municipal dentro das exigen"¦¦¦'- |ii»"Ar
#¦-'
ciais da. Constituição, c ao mesmo
tempo que procura ampliar o numero de escolas, vae melhorando a.i
Installações das existentes, dando- Kscoliia um miio ameno c npiaxilhe a precisa efficiencia,
vel para seu repouso
A CHKAÇÀO DIS UM GVM.NASIO POÇOS DE CALDAS com ns sm.s
MUNICIPAL
águas, o seu nr constitue um logar
Petropolis é a terra dos Gyninaprivilegiado para a sua escolhu.
sios. Ha numerosos e cfficicntes cstabeleeimentos de educação secundadria prest giosos pelo valor de seus
daria prestigiosos pelo valor de seus
methodos. Mas oceorre em Feiropolis o que oceorre em toda parte.
O ensino está industrializado. Em
conseqüência é caro.
Fica fora do a.cance das bolsas
menos fartas.
Conimodidade e modicidade noa
Observando esse faelo. u Munieipreços!
palidade de ePtropolis ainda neste
momento da
organização
de um Todos os apartamentos com água
Gymnasio Municipal, em que. a concorrente. Optimas instalações
tribuição dos alumnos seja fixada
bulnearias
na quota estrictamente necessária á
sua manutenção,
Essa iniciativa foi recebida com Na sua próxima temporada, nllie u
o maior enthusiasmo pela população, cura das vitaminas ;i cura da água
que c grata ã maneira porque
sc u do clima. Consuma us preciosas
vem conduzindo á testa da cousn
frutos de Poços do Caldas: imxi,
publica, o actual prefeito, procuram
do por-se ao par de todas ns ne- pecegos, figos, maçãs, pêras, e:icessidades muilicipnes u iitleudel-ns bo rosas e nutritivas, Inegualavel»
na maneira do possível.
em qualquer pano do mundo

CASA LA,P0RTA Ilos£K1°

Quem nuer ser assistente te<
chnico de estatística po
Ministério do Trabalho ? ¦

EMPREGADO INFIEL

Hospede-se no

J0IAS DE OURO
prata,
pra-ko

¦

Escolha sua phantasia .
Si o sr. fôr careca, passe
JAEOO na cabeça, no sabba
do. lio domingo, ninguém o
reconhecerá 1

JABOO
Para o cabello e couro
cabelludo.
A' venda em todas as pharmacias e drogarias.
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Faz annos hoje o dr. Ernesto
Emillo Allain, clinico em Madureira. |
Faz Hnnos hoje o revmo. padre
j
dr. Fellcio Magaldi, vigário da pavochia de Santo Antônio dos Pobres

A

{*

IflIAx

de

O-no

r»a£a aii

usadas:

n$ a

Ri'.! cautelas, bri*
Ihantea, pratas
quem paga melhor.
ftUA V1SC. RIO BKA.NCO X. 23

NOIVADOS
Contractou casamento com a seMenezes
nhorita Edllh Bezerra de
Cascio, filha da cama. viuva Angc);> Gonçalves Cascão. o sr. Paulo
Jorge' Thom.iz Pereira.

ÒÜROS-ill,a¥
^^ *^ m%^^ Diamantes
os melhorei preços — Joalheria Paz
vok Umgnayana n. 47. — Perto R.
Ouvidor.

CASAMENTOS
Realizou-se nesta capital o enlace
da
senhorita
matrimonial
Annita
Astrowsky, elemento da alta aociedade recifense, com o joven e conheuMo dr. Bernardo Grabois. Os actos
civil e religioso foram paraíiymphado», respectivamente, por parte da
natrn, pelo deputado federal Humberto Moura e senhora e, da parte
ia noivo, pelo dr. Augusto Linhares
e senhora.
•—> Realiza-se «manha o casamento
«ia senhorita Aklina Atoes Aa Costa,
Hlh* do sr. Alfredo Alves da Costa
8 $.9 d. Isabel da Conceição íJfcrrciims da Costa, com o sr. João Alves
Mattos, funecionario municipal. Paranympharão os actos o sr. Mario
Alves da Silva e senhora,
<• o sr.
Pompen Motta e senhora. O civil
será effectnado ás 13 horas, na
?.'
Pretória Civel, e o religioso ás
18
horas, na matriz do Engenho Novo.
— Realiza-se amanhã, na Paulieé;:
3 consórcio do 1" tenente do Exerci
Io Adalberto Pinheiro da Motta com
a senhorita Eloina Novaes, filha do
sr. Alfredo Corrêa Novaes, do commercio da capital paulista. Após as
cerimonias os nubentes embarcarão
para esia capital pelo segundo noo turno.

O nos.so vollega dti Imprensa Sodré Vlanna fura amanhã ás 17 lioModerna
i'fs. no Club de CuKura
'conferência
iEdifício O.It-onl, uma
"Uma
fiicc du crimisol» o titulo:
nalldade nordestina".

DR. A. CORDEIRO JR.
1'neumothorax
Cons ASSEMBLKA 98-6' and.
Tel.: ÜÍ-80M - Das 15 ás 17 hs.

VIAJANTES

[¦¦—'"
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, ,—,
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• ™ A-'
A Joalheria Valmtim •troca,
faa

e concerta jóias com seriedade: wa
Gonçalves Dias, 37. — Telephone
22-0994.

ENFERMOS
Acha-se
ha dias
enfermo o dr.
Anor Margarido, antigo escrivão da
3* delegacia auxiliar da Policia Clvil do Districto Federal.
O enfermo tem sido muito visifado.
j
!
.

:
I
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RADIO

SOCIEDADE
MAYRIXK
;
VEIGA
Das 11 ás 13 horas — Programma
das Donas de Casa, com
uni
orogramma de estúdio por artistas n«vos,
orchestras
especiacs,
Ilidio
D» Fac. Med. do Rio de Janeiro Sketch com Darbosa Júnior c ismeMol. da nutrição — App. digestivo nia Santos, e o speaker Renato Mhcedo. Das 15 ás 16 horas — Discos
—Metabolismo basal —
escolhidos. Das 18 ás 18.45 horas —
Obesidade — Magreza — Diabetes
Discos variados. Das 18.45 ás lü hoOURIVES, 8-6° andar - Das 14 ras — Uuarto de hora educativo da
Confederação Brasileira
de
Radioás 1B horas — Tel,: 22-0436
diffusão, Das 19 ás 19.15 horas —¦—
»
: ¦¦Discos selccciouados. Das
Ifl.lfi ás
19.80 horas — A Voz do
CommcrALMOÇUS
cio, sob a direcçào de Hildebrando
Realiza-se amanhã, ás 12 1'2 ho- U. Darreto. Das 19.30 ás 2U horas
ras, no Club dos Advogados, o «1- — Programma Nacional, organizado
moço que os advogados desta e os pelo Departamento Nacional de Puamigos do coronel Frederico de blicidadc c retransmittido pela PRA-9.
Das 2o ''s 23 horas — 1'rogramnia de
estúdio com o siieakcr César Ladeira e os artistas: Gaslào rormenti —
Elisa Coelho de Andrade — Arnaldo
1'escuma — toro Monteiro — Jayme
üritto — Cluquinha Jacobina e as
orciicstras de Dansas, de
Napoleâo
ANTÔNIO CARNEIRO
Tavares; Regional Brasileira, Salão,
do maestro Vivas; Typica Argentina
MENDONÇA
de Muraro, Original, de üastão Bu-;no Lobo, e o
humorista
(!• ANNIVERSAR10)
Barbosa
Júnior. A's 21 horas — Chronica da
suffragio de sua
alma
—
Cidade. A's 21.30 horas
Lm pousua familia manda
celebrar
Co de bom humor. A's 22 horas —
tEm
missa de Io anniversario amaE' assim que se conta a Historia...
nhâ, is 9.30 horas, no altar-mór da
Das 2,2.30 ás 23 horas — Probrauuna
igreja de São Francisco de Paula.Ida c Volta dos estúdios da PR A-í),
em collaboraçâo com a PRB-9, riudio Hecord de São Paulo. Das 23 ás
DR. JOSÉ" ANTONÍÕ
2-i horas — Programma
de
dijeos
¦
MURTINHO
escolhidos c Gazeta da
PRA-9. A's
23 horas — Cominentarios do obser(7o DIA)
vador da PRA-9, sobre o
momento
Antônio
José
Amaral uacibnal.
do
A's 23.30 horas —
Go.nMurtinho c demais
parentes nientarios do observador du PRA-9,
t
convidam as pessoas de sua
sobre u momento internacional. A's
amizade para assistirem á missa de 24 horas —
Marcha finai.
7° dia que será rezada amanhã,
ás
RADIO PHILIPS í>0 BRASIL
10 horas, no altar-mór da igreja da
Candelária.
Das 10 ás 13 horas — Discos vuriados. Das 18 ás 18.45 horas — GruELZA DE CASTRO CALDAS vações escolhidas. Uas 18.15 As 19
horas — (Juarlo de hora da C. II.
(30" DIA)
II. Das 19 ás 19.30 — Discos variafamilia
rezar dos. Das J9.30 ás 20 horas — iJromanda
missa de 30° dia amanhã, lõ gramma Nacional. Das 20 ás 22 hotSua
do corrente, ás 8 horas e 30 ras — Musica regional. A's 21.30 hominutos, no altar-mór da igreja
de ras — Chronica da PRC-6. Das 22
Santa Therezlnha do Menino Jesus, ás 23 horas — Hora hispano-aiuericana. Artistas: Maria Cecília — Lia
á rua Maris e Barros.
Martins — Nair França — Floberto
Galeno c Ja.vnic Vugelcr. Orchestras:
HILDA SALLES
Grande Urchcstra 1'hilips, sob a direcçao do professor Romeu
(7" DIA)
Ghipsmann, Jazz Symphônico
iJhilips
e
descanso de sua alma.
Grupu da Serenata.
celebrar
sua familia
manda

Dr. Monteiro de Carvalho

MISSAS

m

tpelo
missa de 7o dia amanhã, sabbado, ás 9 horas, na igreja de Santo
Antônio dos Pobres, á rua dos luvalidos.

LUIZA ESTEVÊS

**

(7° DIA)
e
familia
eommuniea
convida os parentes e amigos
tSuH
par» assistirem á missa de 7°
dia do seu fallecimento,
no altarda
Cathedral
mòr
Metropolitana,
amanhã, sabbado, As í) horas.

RADIO CLUB DO BRASIL
12 horas — Discos
selccciouadot.
12.15 horas — Chronica sobre livroi
Paulo
pelo poeta
Gustavo. 12.30 ás
14 horas — Discos populares. U horas —- Discos. 10.15 horas —
Qualto de hora do "Momento
Literário
Nacional", ;i
cargo
da
escriptora
Ivetta Ribeiro. 18.30 horas — l'n>"A
Voz da Beilcza". 17,30
gramma d'
horas — Discos populares. Ití. Ij ;.oras — IJuarto de. hora educativo du
C. II
II. 19 horas Trechos íjicKl.30 horas phonicus, em discos

':S-

"""^

FAMOSA

MARCA

PETRÓLEO

DE

offerece um programma de.radio, exclusivomente para a suo distração, pelas estações
P.R.Á.-3, Radio Club do Brasil, do Rio de Janeiro
e P. R. B.-6, Radio Cruzeiro do Sul, São Paulo.
Ouça a SIRENE TEXACO
H032 Á NOITE! - Ás 20,45 horas
V. S. está convidado a ouvir um dos mais inferessantes programmas de radio, especialmente
idealizado paro lhe agradar, aprerentado pela
GASOLINA TEXACO e TEXACO MOTOR OIL

THE TEXAS COMPANY (Souih America) LTD.
GASOLIHA
Gts

St eco

MOTOR OIL

{Aitis

(tuwvcl

TEXACO

PUBLICAÇÕES
Recebemos as seguinte;,
publicações:
REVISTA BRASILEIRA DE PEDAGOGU — Órgão official da Contederação Catholica Brasileira de Educação, cm seu numero de fevereiro
corrente, versa diversos assumptos
pedagógicos e sociaes.
CONFEDERAÇÃO - Essa publicatão que serve de orgíio á Federação
dos Professores do Estado do Rio
de Janeiro, apresenta, em fevereiro,
um numero bem feilu c de variada
collaboraçSo,

|THEATROSj
"Vi.-.

"Cabecinha de vento" em O
grande programma da
jesta de Francisco
festa de Restier c
Alves.
Mcsquitinha. |
Mesquintinha

e Restier

fa/èm

a

sua festa artística com a comedia
"Cabecinha de vento'. Ucsnecessario é dizer-se que a noite de hoje
está fadada a um grande aconlecimonto artístico mundano e que a
"boite" azul-laranja da ma Álvaro
Alvim ficará repleta do Que de mais
chie existe em nossos círculos elemeKi.nles. Figuras que por seus
ritos se destacam nu scena nacional,
eses dois artistas gozam ainda de
austos conceitos nos meios sociaes.
moraes.
attitudes
graças ás Mias
Dalii a festa de boje revestir-se de
cxpressPo.
altiimentc
cunho
um
Ademais, o acto variado 6 dové*as

Progruiunia Nacjonal. 20
horas —
Concerto uo estúdio "A", pela oi'chestra, sob a regência do maestro
A. üluekmann, em
composições •:¦
eunenses, com Jcsy Barbosa c violi- attracnte,
nista Vicente Burracca, 21 hura-, -Além dos artistas que figuram no
'lrio
Miionguita — Bill
Dann
Brasil!", nocom filin "Alô.,.
Alô...
Jazz Small Loy c seus
rapuzes,
e I mes de «cestigio nas artes c na soLsoncl Paria, cm musica
popular.
caroca
prestarão também
22 ás 23.30 horas — "A Voz do iiia- ciedade
dois applaudiesses
a
homenagem
sil", jornal iaiado c
musicado
d.i
PRA-i), lundauo pelo engenheiro li'.- dos actores.
Tudo faz crer que a testa de Mesba Dias, sob a uirecçao ue Daptiata
marcará mesmo
Júnior c Luiz Peixoto, com a coüu- qultinlui e llestier
llestier e Mesacontecimento,
um
boraçào dos artistas Jesy
Barbosa,
a segunda *ç»dedicaram
Bill Dann, Trio Miionguita,
Leonel quilinha
essa agremiaa
tão
homenagem
cm
Pariu c Manoellno Teixeira.
cão que muito tem contribuído para
RADIO
SOCIEDADE
GUANABARA a alegria da cidade. ,
— Amanhã, a linda peca de AbaDas 11 ás 13 horas — SuppLmioi""Longe dos olhos", voltará ao
to musicai de discos variados. Um die,
Será reprecartaz
por dois dias.
1 li ás 1/ horas -Hora
cio
Lar,
tanto
noite,
e
á
á
tarde
—
sentada,
sob a direcçào de Mine. Asijusíu
Receitas da arte cuiinana —¦ Respoí- sabbado como domingo, attendendu
tas as canas — Pequenos cuiise.hos as insistentes pedidos que nesse senúteis. Das i/' ás lü.-ió horas — Vo?. tido foram dirigidos á Empresa.
itioplatenie, a cargo do dr. HcnríEm Véspera] Elegante de amanhã,
que Roüriguez Paurtgm, cx-mhiistru ás ltí horas, dedicada ao Club dos
da lnstrucçao Publica do Lrugu.ty — 10, além da peça, haverá brilhante
Musica typica. um iü.46 ás vj iioras acto varado, que está sendo organi"speaker' Bcn¦— Uuarto de hora educutivo da Coii- zado
pelo conhecido
fedração Brasileira de Hndlodiífusfui. to Gonçalves.
Das 19 ás 19.ü0 horas — Programma du discos seleccionados — ti-ile- O próximo centenário de
tira meteorológico — .\otas sociaer.
"Carnaval tá-i".
Varias noticias. Das 19.30 aò 20
—
horas
"Carnaval tá-hi", a impagável reProgramam
Nacionai, em
lingua naciona.. Dus 20 ás 20.20 huvista
carnavalesca de Duque c Pauras — Programma nacional, em liiiIo Orlando, completará, na negundaguas- estrangeiras — Dois discos de feira vindoura. 102 representações,
musica seleccionada
brasileira, bus
cominemorado
20.20 ás 21 horas — Umtinuaçáo do occasiào cm que será
seu primeiro centenário, rum uni
de
discos
programma
seleccionados.
Das 21 ás 23 horas — Programma üb programa attraentc.
interessa,ite
Hoje.
essa
revista
estúdio, com o concurso de oplimus
será representada ais Ires veies,
eiemeutos.
uma á tarde e duas á noite, c amaRADIO CAJUTI
nhà a Casa do Caboclo dará com
Das 12 ás 12.30 horas — Supplc- essa mesma peça mais uma vesperal
mento musical do aimoço — Grava- popular, ao preço de 2|0(m.
O ultio cspectaculo
du Casa do
çôes sclcccionadas. Das 12.30 ás 13
horas' — Noticia
será
Das Caboclo na praça Tiradentes
portugueza.
13 ás 14 horas — Hora dos bairros no dia 28, pois no dia 8 de março
Programma
popular variado. As o theatro regional que Duque diri14 horas — Correspondência do dr. ge estreará no Phcnlx,
Sabe Tudo. Das 17.80 ás 18 hc-r.i^ Transmissão da "Noticia
Portugueza", jornal falado e musicado.
Actuaçáo de João de Lá. Dns 13 is 19
DR,
BRAND1NO CORRÊA. Assem
horas — Estúdio "C"
Hora de
bléu, 23, sob. Das 8 ás 9 ò 14 ás 18
Ouro — Musica dc cnmera pelos me
lhores elementos
artísticos da ciil.idc. Das 19 ás 19.30 horas —
Programma variado.
Das 19.30 ás 20
horas — [((transmissão do programma do Departamento
Nacional
de PHILCO PHILIPS PILOT
Publicidade. Das 20 ás 23
horas -Programma variado de estúdio, com
Preços barntiBstttuM a longo
a seguinte distribuição: Expresso Caprazo em pequenas prestações
juti -~ A nota do dia, pelo professor
ASSEMBLÊA,
106-Tel. 22-1221
Sylvio Bevilacqua. As
orchestras e
conjuntos de PliE-2 e os artistas da
estação.

VIAS URINARIAS

RÁDIOS

ÜADIO-lílO
12 hora.-, — Hora certa - Jornal
do Meio Dia — Supplemcnto musical. 1 horas — Hora certa - Jornal
da larde — .Supplemcnto
musicai,
18 horas —¦ Previsão do7
tempo —
Discos variados. 18.15 ás 19 horas
— Quarto de hor» da C.
tí. H. 19
- Discos
ás 19.30 horas
variados.
19.30 ás 20 horas - Prosramm.1 Na-

cional (Departamento
Nacional
de
Publicidade). 20 ás 20.30 horas -Discos variados. 20.30 ás 23 horas —
Programma Case.

Francisco Alves, "A >oz mais bunita dr> Brasil", è um nome de presradio,
tig'o, tanto nos meios do
como nos lheatraes. Por isso, a noticia da realização dc sua festa foi
motivo para que innumeros ai-lis:as quizessem se inscrever nu procspectaculo
muuugramma desse
"rei
mental, onde o
do nosso folklore." apresentará todas ns novidades do Carnaval deste anno.
O programma desse
cspectaculo
rie quarta-feira, no Carlos (i'nncs,
conta já. entre muitos
outros nomes, com os seguintes artistas:
Sylvio Caldas, Dirce Baptista. liarbosa Júnior, Aiy Barroso,
Manuel
Monteiro u Anninha Goulart, rainha
do radio infantil.
O Cspectaculo será completo e os
bilhetes já esíàu >i venda, com grandc procura, nas conliccidiis casas "A
Melodia" c "O Pingüim".

Curso Freycinet
CüKSO GV.MNASIAL — As inscripções para o exame de admissão está» abertas até o dia 15
do corrente.
Vs
CURSO
COMMEKCIAL —
inscrlpções para u exame de admissão estão abertas até o dia 23
do corrente.
—
do
INFORMAÇÕES:
Ktia
Ouvidor, 173-1° — Rua do Kosario. 173-1".

A S. li. A. T. o as suas
edições do ''Theatro
Brasileiro",
A Sociedade Brasileira dc AutoId$ Theutraes, continuando o seu
ptogriimmn de divulgação das obras
de maior suecessa nus nossos thca211 das
tros, ncnba de editar o n
"Edições
do
Theatro Brasisins
leiro".
Tratase da comedia "Dindinha",
dc Mathens da Fontoura, que soe á
luz da publicidade rui elegante brochura, c que se encontra cm todas
iiàllvrnrias, ao prepo populavlssimo
dc 155U0.

CAIXAS DÁGUA
Km
tes,

Cimento
Tanqims.

Armado. I'ias, ros
.Muros. (i'o»saS, etc

IM-ACLJKIOAM
Itua

Ai

E OS

WsÊÊÊÈ

^^

ílollypara
SuccCsso monetário
tivemos
não
wood. mas no Brasil
a
chamasse
fllm desto' astro que
Grace Bradley, nova artista da Paramount, ê do sporl. Ai vezes brinn
"fins".
ttten'çôo dos
de namorar, mas è só para passar as feria-,:
;
Gable,
que
Em 2° logar, vem Clark
"Acorrentada" foi um êxito de
cm
bilheteria; mas a miem se deve tal dor de base-ball e passando a dan- lhores films. Actualmcnt< olle filir»
"llhumba".
qu>; Sitrlno profissional.
ao lado de Margô, ip.,
A Joan Crawtord,
.suecesso 1
"Crie
Nova
cm
sem Painão",
logar.
nasceu
8"
vem cm
quena de
üeorge llaft
"ml"Clndcrclla i Força", a
Como vimos, o substituto de
A
York, onde cedo se iniciou no bos,
h
pngi- dolfo Valcntiiio já foi pugitisla j;
influenciado
tnon" Janet Gaynor, com ou sem
por um amigo
dois annos gador de base-ball, riansarino'pt«
Charles Farrell. obteve u 3" logar.
lista, no qual durante
secundo em 4" Wallace Beery. que realizou 25 lutas c foi sete vezes a físslonnl e actualmcnlc clle é jcit"Viva
"knock-oui", bastram para que uma ,Será que Georgc Raft ainda
e.n
ob. ' • grandes êxitos
pretc'
"A Ilha do Thesouro' ; obVilla" e
amarga illusão de suas posibilhla- ue experimentar outra carreirai
West.
Mae
-dc
curvas
do
tendo o õ" as
sempre
Qual seria'.'
des o afastasse
(a.) Pempscy%
para
"ring".
., 7" a voz dc Hing Crosby, u 8" a
quita.
o
fi°
innocencla d eShirley Temple;
e.vperimenlar o
entáu
Ilesolveu
os méritos da fallcclda Marie Drcsbascball, ussignando contraeto com
seler c terminando a lista h futura
Não foi, alii, mais feliz,
um tcam.
Norma SheaMaria Antonietta
sendo em breve dispensado sob prei'tr !
tt.Tln dc não ler a pancada bastante
Nota se que a ra nlin da tela, ti reta
lortc.
»
assim
Aqui estão n<i prinrj|i>f> pj^ni
Garbo, nem classificada foi,
Desta vez decldlu-se a experimenKatherine
Krederic March,
cimo
como dansarino
tar sua sorte
pro- seus intcprrti-í, nu film (\nr jrutil
lle-bnrre. M.vrtin Loy, Jr-an HaVlOW
fisional. obtendo contraeto em duas Lltbltsch diriuiu e que r Motro w
e W!l iam Powell.
nfamadns casas dc chá novayorki- dará proximamente :
No Brasil deu-se o contrario : w
tias. nas quaes obteve alguns sue- .Sônia, a viuva, alpçrr. Insnnr h
sticcessos de bilheteria foram MaiDanilo. Mauricf Chevillti
Assim passaram-se quatro Donal;
cessos.
Joan
Kiepura,
Jan
tha Eggerth
annos e Georgc, não satisfeito, ten- O embaixador, Edvard !i»rett Bm,
Clark,
Shearcr,
Crawford, Norma
lou uma excursão á Europa, que foi ton: A rainha, Una Merlifl; 0 «;
üab'e, Greta Garbo, Frederic March
Marrtllc, Mlui
Em Gcorge rtarliier:
consagração.
uma
verdadeira
e outros de que não me recordo o
I!n!'.i
Chatinlll
tempu seu nume era conheci- (,'nmhell; I.ulu".
pouco
nome no moinei,tu
Stcrlins ftnllowi)-; o
Ortlcnançn,
•-- (a.) Milton dissimo, chegando a ensinar passos
contrasto,.,
Que
novos ao príncipe de Gallcs, que cm errado. Donald Moek; Ztzlpoff. ReiLacerdas.
signal de agradecimento offereceu- man Biug.
A adaptação cincmnluttraphic! Il
: lhe, entre outras coisas, um isqueifu
Tlalft guarda '.,oni espe- feita por lírne^t \'.iida. sanunnti
Gcorge
que
j
phacl.son e Erncsl Lublisch, \ mu:
. ciai carinho
ca é de franz l^har. coinn tt tú1.
"ultranão
voltou
a
Nova
York
estes
Quando
Ha certos cinemas,
o foi orche^traila p«r Kprhtrt Stt"duncing"
merecer houve theatro nu
que não íharl. Os vestidos ri,, .leanncte .li
deviam
que
, populares",
Porém.
sua
da po- disputasse
presença.
Donald
foram
desenhados poi
j ma's um pouco de atlcnçáo
Tlouland Brown, o conhecido cinciicia
Adrian, r rios restantes srtislaj |t!
induzi-o
Num delícs. durante uma riessão matographistas, conseguiu
íiPlUltlli
figfliriilistn
Ali lluhei-t.
"Qu!ck Millior"
e
familiar, a participar de
como
que se annunciíra
"Hush Moncy"
que trabalhou para a montagem il
Vem
após
seu
o
nasisti aos mais vergonhosos actos
abrumas operetas de Krnm I/ofiar,
"Scarfe",
que chae aos gracejos deselegantes dc ai- desempenho eh
O film foi feilo Inteiramente it!
mou
a atlcnçán da Paramount para
suns espectadores, que não tinham
a responsabilidade
Ernest Li
do
a mininia consideração para com as sua figura, que logo o contractou.
bitseh. riesdi» os ensaios da» pi*
famílias
ali
numerosas
presentes.
De então para cá sua carreira tem coraes como das parles
dan-idr.
dc policiafalta
isjo
sido brilhante ascensão. "Dnnsando que tiveram como auxiliai' Mm(. i!
Tudo
por
"Valcntino",
"Achada
no escuro",
mento.
hertinn Rasch
e sua> solista!. Cf
na rua". "Sp eu tivesse um milhão". drlc Glbbons r Tolulinff dcstnii
Além de náô apresentar conforto,
"Clnh
da meia noite"', "Kuas da ei- ram os ambientes.
o dito cinema também não cuida dos
t.Miihrm nolii
Assim é que tlade", "O Bamba da Zona" c "Ao orientação dc Lubitsch
seus freqüentadores.
í dc Ali Hs
r«
completasom
do clarim" têm sido seus me- hert.
das cadeiras estarão
10
mente inutilizadas. E para cumulo
da desorganização, com o calor menão
donho que reinava, o cinema
tinha ventiladores! Imaginem!...
Na tela passava um optimo filin :
"Piinceza das Czavdas" —
que naquellc ambiente carregadissimo não
podia ser apreciado como verdadeiramente merece.
Isto é lamentável! — ia.) Celso
-ilo.
| Nascim

A DISTRIBUIÇÃO ÜS'A i
VIUVA ALEGRE". OUE
JA' ESTA' NO RIO!

O CASAL PERFEITO - O PADRÃO DE EXCEILENCIA

IRRADIAÇÕES
Programmas para hoje

¦ Êmí
WmÈL' -'^Win^iÉsyflsurislri/-'-«'"Há''»"o-tmMótflZw?
wÈÊÊMfâpBÈÈÊÈmHÊ^'*^-^
¦/;///.-iJa&£- Mus/V/if>',
¦•¦•/•¦

•'O Jornal"
publicou a lista dos 10
primeiros astros que em 1934 apresentaram maior lucro na bilheteria.
A relação não deixa dc ser interessante e quem acompanhou a prode
cínematographica
grammaçAn
1931 no Brasil verá que a mesma
seria completamente modificada.
lista
logar na
Veremos. Em 1"
americana vem Wlll Rogcrs.

ti»*
""

...

A BILHETERIA
ASTROS

^w^cflgòra'

TRIGO ROXO
EVITE IMITAÇÕES

Wk

i ^BsHWMhb "c*y-/-TBBfi

Não escrevam mais de SO palavras
o
a parte
t ponham numa folha
nome r o erdereço verdadeiros, aspublicar
para
slg-nando a chronica
com o r.ome ou o pseudonymo que
desejarem,

Acha-se entre nós, vindo do Amazonas pelo iapor "llapagé", onue
se achava em cummissáo como mst
Arsenal de Marinha
peclor do
commandante da flolilha do Amazonas, o capitão de fragata sr. Aimundo Plnna.

MATA RATOS

1ÊÊÊÈÊIÊÈÈÈÊHÊimr':' ' -'n

Ho cinema, «través
o "fan"
Djsa
«crçào diária,
o
desta nossa
que
no
mais lhe interessa ou dtsflosta
Surgir»
seu cspectaculo
preferido.
nuas idéas, apreciações c criticas soe
bre films e Interpretes, elnema6
«f
todap estas coisas e fartos
que
e da
prendem í fida das estrellas
cinelandia.
escolheCada mcz. "Cinc-Disriu"
collaboraçâo
publicari a melhor
seu
estimulo ao
da e dará. como
autor, cinco entradas para um dos
cinemas de primeira ethlbição.

Do Hosp
S. Vtco. de Assis
Doença* internas — Tuberculose •

Realiza-se amanhã,
nos
amplos
salões da "Pcusâo Brasil", i rua
Haddock Lobo, o annunciado baile
a fantasia, promovido pelos hospedes daquelle estabelecimento, que
formam a "Turma dos 200".
Esta
festa,
preparativos
pelos
evidenciado-,, promette
um
obter
cunho de muita elegância e animação, c será abrilhantada por duas
jazz-bands.
Proscguem
bem animados os
preparativos para o magnífico balle que o Club de Regatas Botafogo
offcrecerá aos seus innumeros associados, no próximo dia 23 do corrente.
O
Departamento
Social
do
"cajuti" levará
prestigioso grêmio
a effcito, domingo próximo, das 21)
ás 23 horas, «ma encantadora festividade carnavalesca
cm
homenagem ao Club de Regatas Botafogo.
As dansas serão Impulsionadas p'!u
excellente jazz-band
de Nanoleáo
Tavares, da Radio Mayrink Veiga.
Amanhã será levado a effeito,
no gymnasio do Fluttínénse F. C„
o baile promovido pela A. A. Banco do Brasil, ir.iciando-se ás 22 horas, sendo c traje de fantasia
ou
passeio.
A decoração será fulgurante í,- haverá profusa distribuição
de bvimiucdos c prendas carnavalescas.

¦r^/l/^tsf

i

0 OUE PENSAM
"FANS"
ÓS

CONFERENCÍ4S

FESTAS

Não perca- tempo, fie deseja andar
menos,
gastando
b«m
perfumado
CASA
na
compre suas essências
GARANTIDAS.
DAS
ESSÊNCIAS
Dfi.o-se catálogos, enltmamlo a fahrlcação de perfumes. 5!>, ANDRADAS,
38. Junto á Chapelarla Aeosltnho.
I At

foro.

A

FERFUME-SE BEM E
BARATO

m

as-

CHStl'0 llie olU'1'VCCIJI |)0I' lllütiVO uo
seu 30° u)inlvers«rio de escrivão do

Fazem annos hoje:
Senhores: Plínio Marques. Heitor
de
Correia da Silva, Jorflc Bnsilio
Brasa,
Araújo
Almeida,
Jonabhas
Penno, Aguinaldo de Aulran Douradô, Djalma Tavares, coronel Álvaro
Santos, tenente João Siqueira Dias
Sobrinho. Mario Silva Pires, tenente
Abílio Costa e Otto Bandeira Duarte.
Senhoras: Viuva dr. Fernando Siqueira, d. Georfiina Vieira Sanlos.
Vieira
esposa do juiz dr. Ernesto
Santos,
Scnhoritas: Arlinda Estcves, filha
do ar. Lueiano Estcves; Lúcia Gama, filha do capitão Oetavlo (lama;
sr
SanfAnna,
filha do
Julietta
e EsFrancisco Thomaz SanfAnna,
do
ther c Dagmnr Loureiro, filhas
Loudesembargador Antenor Tugo
reiro.
Faz annos hoje o sr.
Manoel i
Tciselra, antigo e conceituado negoj
ciante desta praça. O anniveraarian-l
I
offcrece
aos
fe, por esse motivo
seus innumeros amigos uma taça de
ehampagne.
Registra-se hoje o annlversario
j
nataliclo do embaixador dr. Oswal- |
do Aranha, que representa o Brasil. ;
dos
prementemente, junto ao governo
Estados Unidos da America do Nor-

Mwla

Cniac

NA SOCIEDADE
ANNIVERSARIOS

ífvfjeKsl; »í>.

t l.\.

liolaltiiío Vi. t.ncantailu,
•V. 'M-ilVití

A peça de hoje no
Recreio.
Em primeiras representações, so"sabe á scena, hoje, nu Recreio, a
"Tempo
de
Ary
lada"
Quente",
Barroso c Paulo Itoberlo. Nesse oriBuiz, u
lhabcllla
ginal, estrearão
"Vedctle" de
prestigio e figura de
prújccçiVi no theatro ligeiro; e Pfllltos, o actor cômico applaudido. Oi
demais artistas tia Companhia terão
no desempenho uma interpretação
brilhante.
"Tempo
ás ltí horas.
Amanhã,
Quente" irá, em Mntlncc da Moeidade. com as localidades reduzidas
r,.
nos seus preços em õU

° MELH0R E °
BEBAM CAFÉ' GLORO
ULUD^ MAIS SABOROSO

NUM CINEMA ULTRAPOPULAR

n
â
c:
I
CORRI
I

A VIDA ACCI0ENTADA
DE GE0RGE RAFT
"astros"' da tela
pnliem poucos
de possuir um
dem se vangloriar
"slardoom",
iguale
começo no
que "Bolea fíeorgc P.aft, o creador de
rn". Nome que. ha três annos atrás
era completamente desconhecido, c
hoje um artista d? renome, tlevendo grande parte da sua popvilaridudc por se parecer ao immortal Rndolfo Valentlno. E. no entanto, antes de abraçar a arte de reprcsetitar, clle foi medíocre boxeur, joga-

SvphiHí c Rheymatismo /
Só E1.IX1R DF »0'iUElRA

RlGlíl" COm 0 GENTRO DF. SAUOE DE
rteeebemos uma carta em que n"s
pedem chamemos a altençáo das autordades th Saúde Publica, para o
Centro dc Sande dc InhaUnja.
Diz o missivista que os doentes
que procuram esse Centro ficam sem
tratamento
por falta de remédios,
como lambem, dada a pouca genlileZti de alguns médicos para com ôs
enfermos.
,
Seria justo que as autoridades da
essa
Publica
averiguassem
Saúde
queixa, tomando as providencias necessarias a sanar o mal.
NAKI7,,
DR. CAPISTRANO «^
uos
(Med
Ouro Kfii\ .Med.) U A Ktl A !s"l A
Uclndo Guanabara 15-A 6o Tel. 22-8866

"UMA FACE DA CRIMINAL!DADE NORDESTINA"
A CONFERÊNCIA DO Sft. SOüftE'
VIANNA, NO DIA 1G. NO CLUB DE
CULTURA MODERNA
O sr. Sodrc Viannn, jornalista t
escriptor, realizará, no próximo sabbado, d'a 10, nó Club dc Cultura Moderna, Edifício Odcon, 4o andar, suIa 121, ás 17 horas, unia conferência
' l'mu
face da criminasob o titulo
lidade nordestina"'.
Nessa palestra, o 1" secretario daabordará
quellc centro de estudos
problemas sertanejos que conhece «
fundo, por ter vivida durante muito
tempo nu interior baliia.no.
A entrada c exclusiva pura us socios do Club de Cultura Moderna,

COMPRA-SE UM PIANO
,^ÜA-bli

I5KM

, 1'bojuc:

•-"-.'-UPtlü

I

êLÀ ^

I reunião de aniaiii
Hippodromo Brasi

I

¦

Yelíow, Kieops, LentejouSa, Ritual, My
Dream e AnangeS são os favo.".tos
¦¦
No
Hippodromo
Brasileiro
será ü( l Apple Sauce
'
(5 Iblrapultan..
realizada, amanhã, mais uma inte'.
ressante reunião, com um program4(H Tout A11U Amem
ma composto de seis carreiras equiYvette
(7
libradas. As ires ultimas carreiras,
' - l-<M "'
5« nareo — CAITl I
"hclting",
destinadas
ao
as
são
tros — aiOOO?, il'""- i I.10WMmais difliceis. Consoante as ultimas
(Jicttiiiií).
K;[
"performances",
fazemos as seguiuli
-1
• "
•
1
Traça
..
.
.
ja
tes Indicações:
Yelíow — Marfim — Arlequin.
2C! My Drean
Kieops — Coelho — Kjrinl.
(o Negro ..
Yantcjoula — Aga Khun — üra.!( 1 \'asa ri
rala.
Ritual — Massiço — Apple Snucc. j (5 Cartier
Vasari — Trnrajá — My Dream.
•¦
1(6 Yves .. .
Guarani — Anangel — Mas.
(" DyUe
"'"'"
O INICIO DA REUNIÃO
0» tial-PO — RI TI V I .. i.r.Cfl - ,B"'
— :ti(i<iii¥, Uütiç i- r,Jm
A reunião dc amanhã lera inicio |
iins).
ás 15.211 horas, com o prêmio "Coe- j
lho", na distancia de 1.500 metros. I t-l Anangel ......

O programma de
amanhã
I"

purê,,
iro»

—

—

< Olll.llo

:t:(M10IS,

IKIIIÇ

—
i-

|..-,(M»

j í12 Clunrani
(S Max

me.

t,',i)$(KMl.

KilOf?
•> ellow
,,|
Ma'am Cross .....'
,-,,;
Dao Pntlrlto
oi
Arlequliil
;•,;
Uoulieii . . ",
..
....
,.
f,-;
,.
:,
,,
Marfim . . . .
i
Uo iinreo — ,\(i\
KtlW — 1.4110
niotros — :i!(i(Mjiy, tiuo.<i «. inofomi.

1
'J
•1
<
¦i

t-i
Kieops
•!¦••
Andréa
;'.-o Coelho .'.'
*->
Kyrial

Kiloy

'.

,::
5"
ís

,> f ;"• Vleentina
;,i
(u Bolívar
., ,',
;,!,
,T> pnreo — VASAH1 — l.iliK) metruK — MlOtKliy, (im>$ c 1SU$U(HI.
Kl os

t-l Lentejoulu

ò'i

M Aga Khun
(3 Roseniartô

50

oi-' Vetlui
(5 At trai

..
. .

,-,u
1 (fi Gravata.
ti DutciiLú . . .. , . . . , , , ,
,, i
I" parco — VK"A — í.too metrox —
:!i«mi(!Siii;o. (íuuí ,. ir.tiMni o— (Hei.
Uns».
KIIoí
1-1 llliiial
,,
o
•jc
1 v

Massuiu
Cl'0|jUoCH lu

;
,tI|

••

:jm Tango
(5 Seu Cabral

"

"

,

tfti Ne.w Star
"
(7 Topaze .. .. ,. • • •• "
("> primeiro parco ¦
10.i!0 horas

Marroeiro não cor
rera

¦'¦' -11' •..,,,.
Na sCiTòtnrin du <
n'.;,,„];
Corridas, foi cnlrrune h
»
fait" do cavnlio Marroriro.
^
"Mcnsnseii
'"
no premi.i

de domingo,

Um avião a \s P^'
príetaricí Wfy

A Commissàn de Cnrridus
^ '
interessados que n pariu'
„
ma semana as inscr pÇOCí; I' .^
W-'
i.lnli
Corridas do .lo.-Kc.v
¦;
Serão apuradas sccrclanicuttl
:¦,
lado das inscripcócs sfn
¦
costume conhecido, no uicmiio

O cartaz cie C. ic'
reira

o aprendi/ C. Pereira, ff^1 'y,,,
^';t
Indas paru iiniaiihá ' dei*-'
liioiilarii'-:
''',,,
lítlilltes
|,c
!¦'"
\....
l'r:ill.'eza. (.ao.
tÍMIII',111,

,¦

'l

C'.'ll

iS-z-wíí.

-!«f!wwv ví-.if-."- VB'='".,' «TV??!
Stpsf

yv'!""'-"í,?fi|ÇgS*

D I A R í O
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¦!fí

¦ ''íoí.1"

wmmhão
IBr /f\l
'•

*-

"".,

.

«

H''.wí

CoiistriifeEo para esla
nova era de Iralial
eeonemia

*

é%ê*

i ^''^"ymjiTOjffroiW

0 novo caminhão

lon]

V-8 paru

^P^^

i2^H^B «^al^H

¦^¦*j'^^^*^—^^^^B

^mmw^

foi conslruiilo

1935

cou> uma preoecupução uiaxium: proporeiouar á lavoura,
a iudustria. ao coiumercio, tios Irausporladorcs dc mercudorias, cui geral, o Irausporle inais econômico possivcl
*ol) Iodos us poutos de visla — cuslo inicial, consumo,
conservação, Irabalbo rápido r iujutcrruplo.
Us uovoà característicos descriplos abaixo <liío uma idéa
de como Ford couseguiu
oovo

caminhão

mente

1933.

para

maior importância
econômico.

realizar esse objectivo em seu

para (|iieui
São

São

mclboraiiicnlos

da

procura transporte real-

melborameuloss

<ju<

V. S. uão

encontrará, reuuidos. em nenhum oulro caminhão, seja
de que preço

lôr.

l£sliuJe-os.

Peca, depois, á Agencia

próxima que os comprove

na

lord

inais

assim

V. S. escolherá, couscieiieiosunieule,

cue

maiores

lucros

cnnos de serviço!

lhe

proporcionará

pratica.

Só

o caminhão

daraule

o |nvh£q caminhão eivthk os he iqiio.s os pregos
oeiiecixi: bodas estas vantagens!

longos

NOVA li .Ml',1,11011
DISTRIMTÇÃO L»V CARGA

V

NO\A EMBREAGEM. .MAIOR,
PARA SERVIÇO PESADO

< ^oiii ;i mula <Icíinlcirii e o motor montadomais para a frente, n cacrosseria o o centro
dc gravidade dn carga foram mudados mais
pac.i demite, \ illustraçào nbnivo. á <•>i|iit'rilii. demonstra tis vantagens deste graudi- melhoramento.

Durarão muito maior, patinação praticamente eliminada, engate mais suave. Menor pressão no peda) a baixa» velocidades.
Ventilação para arrefecer a embreagem.
\hsorvedor dc vibrarão para eliminar ruidos syuchronizados dc motor e eiio.

WW HIX0 TRAZEIRO
INTEIRAMENTE KLUCTl VNTIi
\«?
(I melhor tipo dc eivo para caminhão, O
peso da carga nàn repousa sobre o eixo. inn«
sohre sua cnpii, Isto pcrmillc tjuo o oUt»
liiiicciinie livremente, sem o perigo de tor(,'õcsequebra, un sua única lunc.çào de Irnii.smil lir a força ns rodas.

SYSTE.MA DE ARREFECIMENTO DE ALTA EFFICIENCIA
VNOVO
Itomba dc agita eom pás maiores. Ventilador de ,'!0 mis. dc diâmetro, eom 6 pás. Radiador 7 ••ms. mais largo, superfície de irra(Ilação lõ % maior. Ah camisa* dc apua
evtendeiu-se por todas as parede» dos eylindros e a parte superior do eàrtcr.

NOVOS 1'REIOS HAl'IÜOS,
(OM FRISOS DE árrei-t.ciMENTO
O- ncnos tambores, dc uma lij:a de ferro
fundido, coutem frisos que dissipam rapidnmenlo o calor. O mechauismo de freiagem, lodo iimn. age com maior rapidez •
üiiavidnde por mais pesada que seja a carga.
Conservam-se a instados por muilo maior
espaço de tempo.

«t
W

ARMAÇÃO 00 CHASSIS
DE GRANDE SOLIDEZ

l.ongnrinas rectas, construídas por fóvma •
offcrcccrcm a maxinia resistência, sem sobrecarregnr de peso. iMolas auxiliares. par»
maiores cargas, a custo et tra.
TUBO DE TORÇÃO
DE PROVADA EFFICIENCIA
Todo o esforço dc propulsão e freiagem é
hansmitlido á armação pelo tubo de torção

«|ije

* pelos tirames do eiio tra/.eiro. Evita qual*
quer pressão lateral nas molas, cuja fuaoçí»
— supportar a carga e evitar choque» — 4
Mercida livremente.

V

TRANSMISSÃO DE 4 VEL0C1DADES, TYPO CAMINHÃO

V

CAPA DA TRANSMISSÃO
E DA EMBREAGEM

V

DIRECÇÃO MAIS FÁCIL
E MAIS SEGURA

V

POSSANTE E ECONÔMICO .MOTOR DE 8 CYLINDROS E.M X

De extraordinária resistência para »eniça
pesado, este é o typo de transmissão mais
recommendarel para caminhão, pela farilidade de manejo e economia que offereco»

Em uma só peça - economia de peso, m«*
Ibor coordenação de movimentos.

Flexibilidade de manejo graças á» engrena*
gens na proporção de 17 para 1.

80 catallos de Torça, sem, todaua, consumir
mais gasolina que um motor de 4 cjlindro*.
O Agente Ford provará isto praticamcnl*,
de forma a não dcuar duvidas.

Faça unia experiência
i'oni a sua mercadoria
Para (|tic V, S. se comença com (actos, c não palavias, peça uma demonstração, SEM COMPROMIS»
SU. do caminhão Ford V-8 1933 c taça ama expericucia com a sua própria mercadoria.
SGENiTlíS FORD NESTA CAPITALs
A mudança do centro do
ç vidade mais para u freuté do chassis augmcula de
16 l/2 cms. o comprimento
da carrosseria e. portanto,
a capacidade para carga ;
proporciona melhor distriImlção da cargas toma mais
efficientea IVeiagem e mais
uniforme o desgasta dc
pneus • freios.

_

Mario Mendonça - Rua São Cbristovam, 610-612
Wilson, kiug & Cia,, Lida. - Rua 13 de Maio, 32»<i0
Automóveis Santa Luzia, Ltda. - Rua Santa Luzia, 801
NICTHEROY - Carvalho Mello & Cia,
PETROPOLIS - Barbosa, Rentes & Cia. Ltda.
THEREZOPOLIS — Waldemiro & Cia.
NOVA ICUASSU' — G. Argenla 1 Irmão, Ltda.
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"club
das miloMiios" foi vencido
o
bandeirantes,
em
campos
Estreando
—
pelo São Paulo por 2x1 Como trans correu a grande peleja noáurna de
hontem — O juiz nao f oi bem comprehendido
'PAULO,
15
(A. M„) — Teve
S.
rim decorrer movinienlado e cmpolgante a partida honlcm ferida, uo
campo da Floresta, entre o S. Paulo
E' que o quadro
e o River Pinte.
argentino desenvolveu uma lechnica
c
impressionante
profundamente
rproductivn. O tricolor não toi teclinico, mas brilhou pela impcluosidade, peio improviso e pela rapider dos seus passes, A pugna leve,
assim, um brilho desmedido,
que
culminou com uma derrota do ouuciro argentino, que tão bem rc hou¦ vc ern seus
prelios disputados no
Hio.
O jogo que os dois teams puzeram cm pratica teve muita belleza c
foi bastante espcctacular. O ardor
excessivo (los jogadores, porém, apcareceu com um bocado <lc brutalidade. Isso, entretanto, não empanou a hellczn da movimentada lula.
um
praticou
A equipe argentina
football executado com riqueza do
lances emocionantes. l.:m jogo com
certa rapidez, onde predominava o
cru
inlelligcncia
passe e onde a
\asf.-imcntc usada. Emquanto isso, o
S, Paulo, com energia e enthusiiisnio, cxhibiu um jogo de arrancada
luta
sustentando
(; improvisação,
corajosa com o scu eximiu contendor.

üm encontro de
Ainda hontem máos pianistas voltaram a bater fortemente na tecla
do piano da revanche entre o Vasco' e o River. Essa musica, comeTodo
nhanios, já eslá enervando.
dia os mesmos accordes desafinados...
¦ O diabo,
porem, c que os nossos
ouvi los já cs'-io ficando aturdidos
todo
Em
de tanta harulheira..
caso, resta-nos a esneranca de ouc
a C. n. D. comprchenda, dc unia
vez para sempre, a iiiopportunidade
desse encontro,
Ainda ntitc-hontem, anal.vsando u
questão com imparcialidade c serc-niilade, apontamos iiintnneras c
fortes razões (luc aconselham nem
Não
mais sc pensar cm tal jogo.
um
ohstr.nlc, vamos lembrar «qui
"pequeno" fp-.-to
que eslá sendo esouecido pe"os que onsciam rcaMzar
tãi) inexpres*Ivn choque: os cotiv
promissos asvuml:!os pela ('.. B. D.
para coni o S Christovflo.
Ainda é de hontem o "caso" S1l(gido no scenario sportivo da ciiladc, oíic esteve em notória evlUeucia (Itiran'e v.T-ios r'ias e através (Io
qual f-co-j esclarecido » direito Inconteste, evidente, rio s. Christovão
cnfrentnr o River Plate,
Apesar de sua situação privllc
campeão
tle
g!.ida. n symna'hico
IMS abriu m-lo do (lireilo que lhe
foi
reconhecido, unicamente
para
não crear dlffleuldndes A 0. B. D.
affirE' que .1 en! idade máxima,
mando desconhecer os comnromissos existentes com o S. Chrlsloviio,
desenvolveu fortes esforços no sentido dc fazer o alvi-negro desistir
dos seu-: direitos, sob n ailcgacão
dc que não podia o River Plate realií.sr mais dc cinco partidas no Urasil. O rrgumcnlo «mi-o foi esse e
aliás saiu
vencedor.
inteiramente
Dessa maneira, como sc explica a
lembrança dc ema revanche entre
os
cruzmalllnns
c os "milllotuirios"? EstnrJ fV:i scn-.lo concertoria sob o palroclnio dn C. H. IJ.?
Não o cremos sinceramente.
Em
todo ca o eslá lardandn da
p-irtc
da entidade official a sua desapproA nao
yaçãn fortunl a esse jogo.
ser que rc deseje rcnccen'*cr a quest;'-.o dos direito' dn S. rbrlstovâo cm
enfrentar o River Plalc, o que,
acreditamos, poderia nâo dar muito bom resultado ..

I

Nsoa reformou o contracio com o Vasco da
Gania
n
Kena terminou hontem
seu eont.racto com
o Vasco
da Cama.
Satisfeito com ess" Jogador
profissional, o sr. Victor de

í
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Viga, o Impetuoso "lorward" paulista, autor de um poal annu'lado, e o trio final cfo River: Bn,sin, Juarez c Cuello, cie desenvolveu actuação
destacada durante a parti da internacional de honlcm
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otferecfiu a Nena
con'racto. que foi
hontem, á tarde,
commercial do sr.
vaes.
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lo | ine.nle snr o ermpeão da grande nans linhas do i fronto do sc-i Irabnlho com
ziram mais
rio que
''-.::.:in dc que cão amiga. Tom mais '-lasse, mais
ccliípcáo ;irg ntiuo. (Vs que viram o I lioca. lj,rai'ain n con
Hivcr n.-ilc jog::r e fizeram o con- ' o l.i.er c que merecia verdadeira- alma, c é mais disciplinado c leal. i
oa (;i'\niiü:-í
Conlrariamlo a versão corrente,!
Zarzur iiitcgrou o quiidro tiicoior, que
formou assim constiluido:
S. IV.iilo -- Jurnudyr; Agostinho e
Iraciroj lluplui, Zai-zui- c Oro/.imbo;
*v kí vk-Jw (SrTíP
Viga, Luizinlio, Kriedcnrelch. Ar.ilicn
'i'i-A$ jI
'""™ (depois Mario !*oi.\as) o Jiinqueiriiihn.
;
\ t-<11't;>i- argeiilina ncluou sem o
i cnncurtu de Dei nab.'-, sendo a se: gutníc:
Hosio (depois Siri c);
(tiver Plnl
Juarez e Cuclhi; Sanlamarla. riodolfi
e Wcrgifltcr: Dorado, Moreno. Rongo,
Peneelle c Tcllo,
¦•"OI
V.VM. COMO JUIZ NAO
te
PKEHEXDIDO
O sr. Mi 'ucl rrratabl-cava foi um
'¦;i:" min! n senhora, ; o'.s pretendo , com a actuação do ju'z patrisla. KUe juiz (|iic nem sempre foi bem comj
me casar brcv.-mcnlc".'
A sua competência nào
entrou cm campo unicamente com a prehcndido.
Tamlrni estn-emos durante apre- preoecupação dc pro.iudicar-nos. l*m | pôde ser negaria, bem como a preoc
lioriicni
ciavcl paivcPa de tempo cm contadesses torna-se per goso, pois ctipaçáo constante que leve em ser
elo com os boqiicnscs. A rico Suarc-z, fomenta as maiores
desordens cm imparcial.
Fez bem em amarrar o
por evouo'-ij . conversou romnoscu campo.
niuis possível o jogo, (.om isso riVcrniérc. lou que surgissem nttriclos sérios enlongíimcnlc, porém falou noiico scPor ultimo «liiirdiimos
bre os sporls. Náo
olistunte, elle Vejamos o r\:\^ cl'c falou. Sãn nniilo Ire rn jogadores ç assim a partida
"Guardo
abidn disse:
impres- bons jogadores os brasileiros. Acre- se degenerasse num cspeclachln meliòa
l'm ou outro erro que
são rio fonlbal] no llrnsll, CK, paulis- d!to que sc poderá fonuar uo lirasil nos lindo,
Ias p"rcccraiii-mc mais hábeis, mus um quadro de excepcional valor. De- comniclleii foram dcsculpaveis. No
os tento rpic foi fe!lr> peio S. Paulo, por
om confronto enlre
sã" mais violentos. Uni compensa- scj:'va \cr'cra.-ks
brasileiro* c a"gcli- exemplo, no segundo lenipo, por incr*m >-o líio se recebem todas as ut- melhores
lermcdio dc Viga. ouc não foi -onUnos",
terçõr-s.
iro-ur sign-ido. a liola aliradn pelo jotfador
\lnia Iivemos tempo de
Dc Valussi colhemos, Igualincil:-.
umas p nicas pr-lavras com Panl^-z. paulista fr-i dr- erconlro ás redes e
declarações preci as. Abordando ain
da o jogo em que o Roca perdeu Sueco. Zatclli e Mnrlinc?. e todos elles depois mandada pura n frente n-.-io
usou das scíuin- moslram-se salisfeilos com o In,ia- arqueiro, O juiz estava mal collocado
paru o Corinthians.
"Náo me confoi-ino í nicnlo cordial
les expressões;
que receberam no lüo. e não iióde ver esse Icnlo.

1%, arm,M u *% Km
n,i

"Nepiunia"

I mjfej Cl

regressaram os players D^Alessandro e
j\ivaroia c mais alguns defensores bcíqaeEce?

O "Ncplunia". que ruma n est
horas para o sul, leva
uma carga!
rcainisntc preciosa,
,\
Alem dos nosr.-rs muito conhecid is I
em..)
Ilivaroila e l;"*'e -sví, qtie
barcavam naque'lc navio lambem o
mesmo lizi-am os scguinlcs defrnsni cs boqueiises. Pouco antes do "Nc-1
plunia" levanlar ferros, rslivcinos a
da-1
bordo conversando com vorins
((tielies pla.vers,
!
Amria i-ina. vez Rivarolla cxlcniiiu
¦ sua h-i-.f ¦/.-- cm ler de deixar n \
líin. pois. reaffirmou adcploii-se cx- .
'
noss-i m io.
ecllenlemenlc a
eslava
.Ij
falava,
l)'AI(ss.nuiiri
commiiuicalivo
,i'.ais alegre, mais
liile nos dizia:
cm fins dc março
aqui csliu-ei. Püssivclmciite, voltarei '

i

A projectada revanche entre o Vasco e o River
e os antigos compromissos entre a C. B. D. c
o São Christovão ——

psv

Mie um quadro em melhores con(!i-;õçs do que -> llo.-a .iiiuiors lau','> a dofcs.-i como n ataque
iirodu-

ovo golpe no pacto que exi r-'"m ftii'«
as entidades portenha e carioca
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Juízas ds Water-polo
pa a domingo
de v/aterPara os jogos
polo de domingo foram escalados, os seguintes juizes:
Guanabara x São ChrlstoAdeP-o
vão — 2,°S teams:
Mandarino,
1."s teams: Romeu Peça— Chronomenha da Silva
trinta: Lu',- Gracioso.
da GaNatação x Vasco
ma — 2."s teams: — Abrahão SaPttire — 1."b teams —
—
Mendes
José
Ferreira
Chronometrista: Moacyr Mallemont Rabelo.

Sports aquáticos
Paulo Coelho Nctto
nâo sabe se é secretario da Liga cie
Natação
cluíis
A vários representantes de
filiados .1 l.iga Carioca dc Natação
tem causado estranheza, não ter ainda o estimado siiortsnían Paulo Coclho Netto assumido o carRo de
secretarlo para o qual fora indicado
em melados do mez findo.
Honlcm. DIÁRIO DA NOITE,
cm
um encontro com o valoroso campeão
guanabarino. teve oceasião de indagar
qual o mo!ivn de rão ter ainda comparecido á síde da nova entidade nalatoria.
— "Ale o presente momento, na'a
officialmentc .s,i. se fui nu não indicado para serrei¦• rio da I.iga Carioca
dc Natação. Não tive commnnlcacão,
quer dessa entidade, nu cr do Fluinlrense I-'. (',.. crie indicou meu nrtmc
nar'i o no-lo de. secrclario.
Soube ler s:do escolhido, para secreta-in da I ica Carioca de N.-ita-.-âo,
por i'itcrmcrl!ri dc umn nninvel noticia do DIAIUO DA N01TK.
Officinlmcntp. nnn sei re son
o
secrclario da l.iga dc Natação", foram
as ullimas palavras do s.vmpalhico
crimiie:"o nounii''n peln Guanabara c
terrestre peln Fluminense.
NAO FORAM DESLIGADOS
r!c
O Conselho Supremo da Liga
Xnlaçüo, cm sua segunda reunião, não
cir-cedeu o pedido de desligamento
solicitado pelos clubs São Christovão
e Doqucirão do Passeio.
Foi designado o representante do

çllrll.

novo
um
assignado,
casa
na
Pedro iNo-

raram-se afinal, do sr. Pedro
Santos!
Injustifhadamentc, a (',. T>. I). lcm
esquecido o sr. Pedro Santos, juiz
Carioca, ¦
da Liga
que se demittiu
afim de ingressar na entidade surgida após ser declinada a nova seisão nos sports
Agora, porem, o nome ri" sr. I'cdro S:iros foi lembrado paru dirigir o jogo Bangú x S. Clirislovâo.
Ainda liem...

O Fluminense mo
se deu por ver.após
Finalmente, hontem. Ncnn.
que o
muito estudar u
proposta
Vasco lhe offerecia, resolveu reforina • o conlraclo com o scu actual
club.
Apesar :i;s.i- ainda hontem.
por
oceasião ilo ensaio que o tri-olor
"algucm"' dn
Fluminense
realizou,
Ncna
insisleniciiiente
procurava
pelo lelepiiont...

iàanocl De l.àa, o popular zagueiro arp,cntino, oi
juntamente com Dcdovilis, no scu antigo club,

I. ár iield

nUKNOS AJUlüS, íi (UI/MUO D.A NOITK)
— O i •nscltip
nln 'Is
Direclor da Associação do Koolbtiil .'.r, !>ii(.*uo tomou ronberi
h \*e!ez
resolução cm torno da lev.intnniento da suspensão quo n
Snrsfield'havia nppílcndo nos jogadores De Sim e 'D.-ilovin- por no
caslão de sua partida'para o Brasil, quando so liiscn-vci-ain m entidades pertencentes A Fcdei'nçi*io Brasileira
"difficil,
Não seria
tampouco, que o refippnrcclincnio d ,., i-rfcridos "crarks" sp effect.un.ssc no próximo siibliodo. nn puni Ia intiTprovincial que o Vele/, Sarsficld disputará com o ITo.strio ( - niral, oj
vlxinha cidade.
O.s clubs qne intep-ani a Associação do I- bali téiu pondente
um pacto com os cia Federação Brasileira, entidade di-sid ale, qUd
se subscreveu depois que vários elementos ui-fienllnos — • n-P elles
De Saa e Dcdovilis — passaram a actunr nos clubs do Brasil De manelra, -pois, que cm num- dn verdade, eiiiqunuto subsiste o emii-cnli)
de respeito a con! ra cios de jogadores, lodns os nue sc enci •ram iws
•jsse rea*
condições dos dois "emrks» Cjii questão, deverão
possuir ¦¦ i
peclivo do club brasileiro a que pe-.lcm- iv;.r
Ahi eslá, pois, o conflicto que se esperavn, em vivtiuir • o rouipi'
mento tácito quo houve entro a Associação do Football Hgrniiuo e*1
Federação Brasileira, nn oceasião do reconliecinu-nto ria ( nnfi-ileraçào
Brasileira (lo'Desportos, conflicto q-i- sC.
-u|''
produz, c que, lm'» ' "•
pôr, desta ve-i será em forma definitiva.
Accentuanios «jue o contücio se i-.-pele,
pois, lm dia- r-1 ailos.
•vi', Vf<*
quando o San Lorenzo solicitou a hiibilifnçâo do jiigador *
(luüiii-se a denuncia do pacto
por parle ilos cliilw pi-ofis- Dll-S, li
que existia ambiente no sentido de se considerar Aitcsc v . nernte
ao San Lorenzo, sem esperai- »
passe correspondente
rode-SC, sem embargo, solucionai- Ioda n rnicstái», em uríinle llc
'|Va
que se anteeipoii que, por avião, ehefçai-la o
picse do !'¦•'«¦''
ver., o Conselho Director deve tomar somente conhccimciini d» F''1"'
lamento da suspensão dos jogadores De Sáa
e Drdoviii-, .'•¦Im""'0
correr todas ns responsabilidades
por conla do Vrlez Sár-iir-I-

Armando Marinho
Flamengo, sr. Borges Sampaio, para
apresenta- parecer a respeito,
O NOVO PRESIDENTE DE
WATER-POLO
Para substituir o sanchristovensc
Ary Pinheiro, no cargo dc presidente
do Conselho Technico dc Water-Polo, o podei- competente vem dc eleger o estimado sportsman Affonso
(.'ciso Ribeiro dc Castro, do Internacional. que exerceu este posto
no
conselho da Federação Aquática, no
anno findo.
OS CON(TKRENT!"S A' PROVA
"(JUAN ABARA"
Effccluando-sc cm '.'1- do correrte
a grande prova nataloria, da traves
sia da Guanabara,
foram na Liga
Carioca dc Natação, honlcm, eiu-crradas ns respectivas inscripçòcs.
1'oiam apresentadas deescis inscripeões, sendo quatro dc amadores

dc clubs da capital eapichaba.
Dos
inscriptos, somente dois já venceram
n prova: Llcinlo Couto, do Alvares
Cabral, de Nictheroy, e Ilclio Salles.)
do Flumincnso !•'. C.
Os amadores que devem participar
da travessia <ia ballia são:
C. N. II. Alvares Cabral: I.icinio
Santos Conli e .losé Santos Conti.
Viclorlu I-'. t!.: Moac.vr Pois c Sc
bastião JÜumack,
Tijuca Tennis Club: Álvaro Sa.
(".. H. Holafogo; Sylvio fivacle. dc
Clcivq e Sebastião dc Almeida,
('.. H. do Flamengo: Aurino dc Almeida o Aurélio Mal los.
C. Internacional dc Regatas; Pedro
Soares Gomes c Manoel Nogueira Laminha.
(Impo de Regulas Gi-agnalá: 'ia-t''o
Sampaio Pereira. Adauclo IJueiroz de
Guimarães e liros Tinoco
Mar((iics
(reservai.
Fluminense 1-'. (', : l-r.uiçois llcuc

¦lan-íc,
Charnaux
1 K-*i.i Mon"ÜcimViuV
vicirJ
(ciro Salles"V Üiiiz
(reserva)
-_^
_
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Para o jogo dc domina- f^.[
.'apocnia V. C. a rlin-eçõ.i tcdin*
do São Paulo !'. ('.. rliani:' "K :'";'|
:,T!.'V,,
dores aba'xo: João. Ary. '"' *s'fi ""''ii
Panlin i, Mi-iné Ouin 'inli-i.
Diinarco. Ei-iuslo, IM.. I'"'i:1"" ,'
Chamarelli, Peixinho t !'•"• '"-Sl
'¦'nriuiga c l',i-'ill,:l\us: Naval,
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Um magnífico exercício de conjuncío - Muita força de Fugindo á respon- Um jogo que já se
tornou tradicional
vontade e enthusiasmo - Um resultado bastante expressabilidade
— A organir:.:•!.:
sivo - Porque Roberto não treinou
O sr. Altino Rossa, para
não ficar mal ocm a Liga da equipe rubrovkc-campcão da cidade. Não resta a
menor duvida, e esta é a impressão Carioca de Basketball, qaiz
trazida por todos que assistiram desmentir uma
noticia vernegra
aquella pugna^ que o São Christovão
nesse memorável dia abaixo
dadeira do DIÁRIO DA
NOITE — Um documento
convincente

Noticiando a realização do jogo
entre mineiros c fluminenses, cm
disputa do Campeonato Brasileiro de
Basketball, DIÁRIO DA NOITE publieoti que o sclcccionado do Estado
%?

0># '

o exercício de homem
Montem á tarde, no campo da rua
Figueira tlc Mello, realizou-se um
treino de foolball enlre os leains de
profisslonaes e reservas, tendo estes
a enxcrlar o team alguns amadores
do club. O treino representou para os
cffectivos uma prova cie fogo. Foram noventa minutos ininterruptos
de exercício cujos resultados foram
bem aproveitados. Não se preoecu-1
param muito com a marcação de
goals. Os que no final do ensaio
aceusava o "placard" foram a se-1
quencia das jogadas verificadas cm
seu transcurso.
O cuidado maior do technico alvinegro era manter a combinação perfeita er.trc suas linhas de ataque c
defesa. Passes certos e rápidos, collocação dos jogadores, emfim, tudo o I
que. era necessário se fazer
maior efficiencia do conjunclo. para
Assim sob n orientação de Adelin
Martins alinharam-se os dois teams
que estavam com n seguinte constituição:
AZUL — Francisco fdepois HerSr. Altino Rosas, que para ser
mes) — Mario c Zé Luiz — Agricoagradável d Liga Carioca da
Ia (depois Armando), Dodô e AffonBasketball, procurou desmentir
so —¦ Quintanilha, Joãozinho, Hugo,
o noliciario do DIÁRIO DA
Cccy c Carreiro.
NOITE
ALVI-NEGRO — Agostinho (depois Inglez) — Armando e Oswrldu
— Jucá, Moacyr e Badu' — Chagas, do Rio fora prearado tcchnicamente
Fila, Euclydes, Baliianinho c Adtr- pelo sr. Altino Rosas.
Agora, chamado á ordem pelu Liga
ne.
O resultado verificado no final Carioca de Basketball, entidade á
dava ao team dos cffectivos 5 goals qual se acha ligado, o sr. Altino Rosas, fugindo á responsabilidade, ten......
v.
;.;,. i
.•'^•.vf.V.ffltou deturpar a verdade dos factos,
«-...„„
respondendo nos seguintes termos:
"De
posse do vosso officio a. 2,
lenhu a informar-lhe não ser verdadeira a noticia publicada no ÜIAB10
DA NOITE, muito embora me achasse
presente no jogo realizado na nota
referida, mas puramente em caracter
intimo c nuuca official".
U sr. Alliuo Rosas tinha outros
meios de se defender das üisposiçóeá
discipliuares da Liga Carioca de Busketball sem tomar a altitude condeuinavel c reprovável de procurar dosmentir uma noticia autheDtica ao
DIÁRIO DA NOITE. 7
Felizmente, a bem da verdade, começam a surgir as primeiras testemunhas do gesto do sr. Altino Rosas,
offerecenüo o seu concurso a Confederação Brasileira de Desportos.
O sr. Lourival Pereira, membro da
commissão organizadora do scratch
carioca c juiz do jogo Estado do Rio
e Minas Geraes firmou esta manhã,
especialmente para o DIÁRIO DA
NOITE, a seguinte declaração:
"Pela
presente declaro que o sr.
Altino Rosas foi o preparador do seleccionado fluminense que disputou o
Campeonato Brasileiro de Basketball,
promovido pela Confederação Brasjleira de Desportos c que, nessa qualidade, teve vários encontros commlgo,
afim de estabelecer niethodos de arbitragem e outros detalhes do certame em apreço. — (a) Lourival Pereiru. — Rio, 15-2-35."
Alá temos um documento altamento expressivo. Dcante tfellc fica evidenciado, claramente, ter o sr. Altino
Rosas, usado de má fé, respondendo
Aspectos apanhados no treino de honiem á tarde em Figueira de Mello: em cima, Roberto conversando
manhosamento a, intepcrllação secca
com Francisco, e em baixo, Affonso, Dodô e Cruz, aguardando a hora de começar o treino
que lhe fez a Liga Carioca de" BasO São Christovão A. C, depois, ração Metropolitana, entidade á qual contra 2 dos reservas. Os pontos do ketball.
daquelle revés cspectacular que o! está o club de Zé Luiz e Francisco vencedor foram marcados
Agora porém, com incrível semeerepor QuinBoca Jimiors lhe infringiu, entre-! filiado.
lanilha 2, Carreiro, Hugo e JoSozi- monia, o sr. Altino Rosas entendeu
desmentir-nos. Terá o aceusado autogon-se a um apurado treinamento de | E' sabido que para um quadro de nho, um cada.
sua equipe, afim de prcparal-a para- classe é bastante doloroso e reperChagas e Bahianinho marcaram os ridado para isso? Não cremos. H'
a grande jornada prestes a iniciar- cute profundamente uma derrota tão pontos dos reservas.
quo se o sr. Altino Rosas tivesse a
noção clara e exacta do que é cumüe com a realização da temporada expressiva e cspectacular como a DUAS
PALAVRAS
COM UM VELHO
official organizada pela novel Fede- qne o campeão argentino impoz ao
primento de palavra teria a homhriSANCHRISTOVENSE
dade precisa para dar uma resposta
Após o ensaio, encontramo-nos verdadeira e sem envolver o nosso
r m o dr. Canavarro Pereira. S. S. jornal. Não o qulz? Tanto melhor.
i um sancliristovense da velha Descobriu-se. Demonstrou que não
guarda. E' daquelles de. "sangue está â altura de merecer de nossa
azul" como se costuma dizer. Dá parte qualquer parcclla do consideração.
tudo pelo S. Christovão.
Conversando com o nosso compnnheiro cljc assim se expressou:
Vocês vão ver como o nosso
feam vae ficar um dos mais fortes
da cidade. Estamos esperando
a Comprniu-ae — Da ouro, platina •
vinda de alguns elementos de valor
extraordinário c que virão qugmcn- brilhantes — Quem melhor paga
J0ALHBR1A KAPHAUL
lar a cffieicucia do conjunclo cm
dobro.
Telcphone: 23-07IM — Rua S. José, 43
Posso afunilar que nunca mais
verão o S. Christovão apanhar como
Á solemnidade realizada na Casa do Estudante contou na sua ultima cxhihição. Já no domingo, contra o Bangu' devemos
com a presença de um delegado da C. B. D.
jogar completos, isto é, apenas fo.1tando estes elementos de que falei.
Na Casa do Estudante, no largo da empregar todos os estudantes do Rio
Insistimos para saber quacs seCarioca, teve logar hontem, á tarde, de Janeiro, pniporcionando-lhcs tor- riam estes elementos notáveis
ao
a fundação do Ciub Alhlctico Univer- ncios e campeonatos de todos os que o dr. Canavarro sorrindo ressitarlo.
sport, filiando-se, depois de defiuiti- pondeu:
1'rescnte elevado numero de acade- vãmente organizada, ás entidades oiEspere e lerás um dos mais
micos, a mesa dirigente dos trabalhos ficiaes do paiz.
sensacionaes "furos" do momento.
ficou orgimiada com os srs. Jorge
Em nome da C. B. D. e particularROBERTO NAO TKEINOU
Mais dois jogos do Campeonato
Marques Azjvcdo, Edgard Façanha e mente no do sr. Luiz Aranha, o
Roberto, o cxcellcntc extrema es- Brasileiro de Football serão cffcdr. Culio de Barros, na qualidade de dr. Cclio de Barros hypolhccou lnLei- querda que
por multo tempo per- ctuados no próximo domingo.
reprcscnlunte convidado da Confc- ro apoio moral e material,
lenccu ao Flamengo ia treinar lmnNa Bahia, medirão forças os selederaçfio Brasileira de. Desportos.
O Club Athlclico Universitário, se- tem pelo S. Christovão, o
que não cionados baliiano c sergipano.
A novel agremiação sportiva, pelas gtindo apuramos, pretende organizar fez por se achar ligeiramente
Fm Recife, lularão os quadros
grippalavras dos seus fundadores, visa um grande quadro de football.
pado,
pernambucano * paraense.

Fundado, lutei
Atbletico Universitário

JÓIA/

Os jogos de domingo do Campeonato Brasileiro
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asa

As
nataprovas
TODOS OS
SPORTS tortas de domingo

prepara-se fliüiniPi Ê
jogou
da critica, Foi um authentico dia
negro para os defensor;;. • : 'cptos
<io club da rua Figueira de Mello.
Mas, como "quem não soffrc não
scnle a dór", foi preciso esla dura
provação para que os capitaneados
do veterano Zé Luiz refleetissem o
sufficienic para se prepararem afim
<lc em qualquer eventualidade o
toam sanclirisiovcn.se se encontre
sempre aplo a se bater com qualquer
adversário.

;
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Está assentada uma excursão do
Flamengo, domingo, á cidade das
hortensias.
Em Petropolis, o rubro-negro enfrentará o Serrano, popular club local, que durante longos annos deteve em seu poder o sccptro maximo da linda cidade fluminense.
Enfrentando o Serrano o Flamengo, como recem-campeão carioca, reproduzirá o que fizeram todos os
demais clubs que se apossaram de
titulus do nosso football.
Com excepção do Vasco, todos
os demais campeões puzeram, pela
primeira vez, cm jogo o titulo conquistado, contra o poderoso quadro
do Serrano.
E não são poucos os que tem sido
derrotados, "lá em cima", pelo campeão das serras.
Agora, caberá ao Flamengo a vez
de se medir com o sympathico club
petropolitano.
Como se observa, estamos na perspectiva de um bello encontro, num
match que já se tornou tradicional e
que está empolgando a população
petropolitana.
O quadro rubro-negro deverá ser
o mesmo que disputou o ultimo jogo,
ou seja o seguinte:
Germano; Carlos Alves e Martin;
Allcmão, Barbosa e Reynaldo; Sá,
Doca, Alfrcdinho, Nelson c Jarbas.

;|

A competição do Internacional de Regatas
O nosso meio aquático, domingo,
inicia sua aelividade desde as prirnciras horas da manhã. Na maior
piscina da cidade, terão logar, pela
manhã, as provas da competição natatoria do C. R. Vasco da Gama,
promovida pela entidade official da
cidade.
A' tarde, serão realizados
dois importantes encontros do Campeonato de Water-Polo. No excellente tanque rotatório do Fluminense F. Cá tarde será realizada a
segunda e ultima parte do Concurso do Internacional eje Regatas.
Em ambas as competições, pelo
valor dos amadores inscriptos, as
provas promettem desenrolar magnifico.
encontram
Os nossos nadadores
se cm prefeito treinamento, sendo
por isso esperada a queda de vários
records.
O Concurso do Vasco da Gama,
disputado cm piscina regulamentada c cujos records são officiaes, van
ser, certamente, magnífico. As forças disputantes se rivalizam, pois
não se pode garantir que os triumplins estejam somente entre dois
clubs.
Vinte c uma são as provas do programma; além das provas feminiy
%Wi
nas e de infantis, será disputado o
Torneio Masculino, para qualquer
classe de nadadores.
O Guanabara, Icarahy, Natação,
Vasco da Gama e Sport Club apreforma de
sentarão nadadores em
superar os nossos melhores tempos.
A competição do Internacional de
Regatas deve também ter um desenrolar brilhante, embora se conte como certo o triumpho do campeão da
cidade, nas provas masculinas.
O Tijuca, o Flamengo c o Botafogo vão decidir as demais provas.
As provas na piscina do Guanabará terão inicio ás 8 horas e na piscina do Fluminense ás 15 horas.
O Campeonato de Water-Polo será
disputado no tanque azul-tuiqueza. jm
O Natação, que venceu facilmente o
S. Christovão, jogará com o Vasco.
empatou com o
O. Guanabara,
"set" vascaino, que
enfrentará o quadro
da Ponta do Caju'.
As provas do Torneio Masculino,
da competição da Federação Aqualica do Rio de Janeiro, são:
C. R. Guanabara: Roberto Pessoa,
José Gaspar da Rocha e Flavio Guimarães. Reserva: Rubem Gweir Wanderlcy.
C. R. Vasco da Gama: Carlos Evarlsto do Oliveira.
C. R. Icarahy: Caetano De Domemw
nicoj Álvaro Talto e Altalr Corrêa.
Reserva: Haroldo Rodrigues.
W*M
C. R. Guanabara: Emest Viclor
;-S«íii;i
Hammelmann,
Moacyr Mallemont
Rcbcllo c Karl Ercich Hammelmann.
Reserva: Jorgo Cavalheiro.
G. R. Icarahy: Oscar Dawes, Alberto Carvalho Pilho. Reserva: José
Teixeira Freitas.
100 metros, de costas:
C. R. Guanabara: Romeu Thomé
da Silva, Tlieodoro Trlsciuzzi c AyIII:
res Tovar Bicudo de Castro. Rcscrvai Carlos Ralda Blanes.
C. R. V.sco da Gama: Oriente Fcrreira,
C. R. Icarahy: Theophilo Paes Lemm
me. Reserva: Dlogo Paes Leme.
400 metros, livre:
C. R. Guanabara: Rubem Gwelr
Wanderlcy e José Ferreira Mendes.
Reserva: Júlio Lourenço Justinlani,
C. R. Icarahy: Luiz Steele, Armando Silva Filho e Altalr Corrêa. Re- ' 'A
campeã Jane Braga, do haserva: Haroldo Rodrigues. f !
C. Natação e Regatas: Kurt Na- í rahy,
que domingo espera megclscbimidt e Carlos Perez Dominlhorar
o record nos 100 metros
guez.
4x200 metros:
livre de costas
C. R. Guanabara: Turma A: Julio Justiniani, Rubem Gweir Wandrrley, Flavio Guimarães Lindgren e™
Eduardo Henrique Martins de Olividra.
Turma B: José Godov Tavares, Wertlicv Leite Ribeiro, (lelio Carvalho
Teixeira e Murillo Ftreira Reis.
O homem da vanguarda do River
C. R. Icarahy: Tmrna A: Caetano que verti impressionando é Peucelle.
De Domcnico, Álvaro Tatto, Haroldo Ainda hontem, em S. Paulo, elle asRodrigues e Hugo Figueiredo. Turma signalou o único ponto dos venciB: João Ferreira, Flavio Figueiredo, dos. O cxcellcntc "forward" está
Armando Silva Filho c Cassio Pe- tirando a Bcrnabé a fama de "artirciro. da Cunha.
Iheiro".
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Será installada,
amanhã, a Federação Metropolitana

m

m

amanha, possívelFinalmente,
mente á tarde e na sede do Botafogo, será installada a Federaha
fundada
ção Metropolitana,
pouco pela facção dissidente.
O retardamento da installação
da nova entidade é attribuido ao
facto de só agora terem ficado
promptos os estatutos. Não obstante, temos razões para acneditar que se procurou retardar, propositadamente, esse acto, afim de
que o trabalho da paz pudesse
ser facilitado. eDanto, porém, do
novo "caso" surgido nos sporrs,
o que diz respeito ao tennis. foi
apressada a definitiva installação
da Federação Metropolitana.

OS RUBROS TREINARÃO
HOJE
O America, em preparo para o seu
jogo com o Fluminense, no'proximo domingo, marcou para esta tarde um treino preparatório.
O ensaio reveste-se de capital importaneia,"pois além de Hildcgardo
que Irá reapparecer sabem-se de certas surpresas apresentadas pulos rubros.,,

O concurso aquático do Vasco da Gama e a segunda rodada do Campeonato
de Water-polo na piscina Guanabara

'Alfrcdinho,

commanáante aa ui*. tilharia rubro-negra

LEITE -VitanÉsa

«a eânSHHIl ir*

Ainda Peucelle

Paulistas e arqenc
f
orno
roram mart/nos em revista
Como se conduziram os partscspasites do
grande choque internacional de hontem
S. PAULO, 15 (A. Meridional) —
Do quadro paulista, que enfrentou,
hontem, o River Platc Jurandyr praticou lindas defesas, Assombrou com
pegadas firmes e nas quaes mostrou
uma grande dose de habilidade.
Agostinho foi o melhor jogador do
São Paulo. Esteve num grande dia.
Iracino também foi um factor preda victoria do São PauÍionderante
o, formando, com Agostinho, uma
columna de difficil transposição.
Raplia não esteve numa jornada
de grande felicidade. O seu primeiro
tempo foi regular .melhorando bastante no segundo. Zarzur não foi o
centro médio que nos habituámos a
vôr. Orozimbo fui o melhor dos medios.
Vega deixou magnífica impressão.
Controlou o couro e finalizou sempre perigosamente. Luizinho foi um
dynnmico jogador. "El Tigre", mais
uma vez, foi o grande orientador do
ataque. Arakcm, apesar do estar sériamente contundido, emquanto esteve no campo, foi excessivamente csforçado, não compromettendo. Mario
Seixas estranhou jogar com elementos que. ainda não os conhece. Junqueirinha poucas vezes tom lido uma
condueta como a de hontem, Fez

jogadas magníficas,

Agora, os argentinos. O synipalhico quadro do River Plat.e mostrou
uni "onze" de linha
que c, de façlo,
e que joga 'football com maestria.
Bossio teve pouca opportunidade de
appaieecr. Sirne jogou durante o
maior espaço de tempo, fazendo uma
série de pegadas quo comprovaram
a sua grande classe.
Juarez foi uni zagueiro bastante
seguro, Cuello, comtudo, teve opporUmidade de nppareccr mais,
Santaniaria foi outro destacado elerneuto do River. Um médio completo. K os restantes demonstraram aigümas qualidades.
Pcuccllc é o melhor do ataque.
EUo fez coisas que deixaram o puhlico perplexo. Tcllo é um extrema
esforçado e trabalhador, Os demais,
bons.

.gora sim...
Apôs uma série quasl infindável
de "demarches", Raynntndo firmou,
hontem, conlracln cum n Club de
Regatas <l" Flamengo, Altendendose. a que o rubro negro está no momonto bem servido de kceper, é provnvcl que Raymundo e Germano jogucni ;íllci-Ji:ittaim!iit*'

cacos os três goals
Luizinho, Junqueirinha e Peucelle
foram os heróes da jornada
S. PAULO, 15 (Meridional) — A
contagem do encontro internadonal de hontem foi aberta pelo São
Paulo aos cinco minutos de jogo.
Vega recebendo a pelota fugiu pela
sua extrema desferindo um magnlfico centro. Formou-se uma certa
confusão deante da meta de Bossio e Junqueirinha soube enviar
com forte tiro a bola ao fundo da
rede argentina.
O segundo ponto foi obra de
Luizinho, que, também com um
passe de Vega, após bonita combinayão, conseguiu iludir efficlentemonto o guarda-valla do River. Foi
quando Bossio se contundiu c cedeu o logar a Sirne.
O tento do River foi feito aos 17
minutos. Peucelle recebeu a bola
de Tcllo o quando ia atirar teve á
sua frente Raffa. Esto atrapalhouse rebatendo mal a bola, que foi
de novo uair nos pés de Peucelle.
O meia esquerda do River, com o
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arremate mathcmaticaniente eollocado, fez com que a esphcra se alojasse nas redes de Jurandyr.
Todos os três tentos foram licito*
e_não Boffveram a menor contestaCão de qualquer jogador.
"" "
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Escalado o scratch
carioca de basketball
A commissão encarregada de organizar o scratch carioca que vae
participar do Campeonato Rrasileir.« de Basketball, hontem reunida,
convocou' os seguintes elementos:
Adanlino. Pitanga, Jurandyr, Trté,
Octavio, Frcdprico, Jniro, Bahiana.
Frota, Hélio, Barquiulia c Jaymc.
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Morreu Ronald de Carvalho
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(Conclusão da 1*. pag.)

dados dc toda a sorte, bus«ando a salvação do escriptor, que mim prelio brilhantissimo, promovido pc
}o DIAKIO DA NOITE,
coiiquistára o latirei do
principado entre os prosadores brasileiros.

phlco Brasileiro,* Sociedade de
Gcogrnplüa do Rio do Janeiro;
Real Sociedade dc Geograplila da
Itália;
Instituto de Coimbra;
Hispano - AmeriAcademia
cana de Seieneias e Artes; Junta
*de
Historia do Uruguay;
Nacional
Poefs Gulld of America, do
Academia
Latina
Washington;
de Paris.
OS MEBICOS ASSISTENTES
AUXILIARES
Besde que o ministro Ronald
de Carvalho foi removido para a
Casa de Saude Or. Pedro Emes(o, passaram a assisttl-o os elrurgiões Maurity Santos e 1'aulo Cesar do Andrade c o clinico dr.
Annes Bins, auxiliados aquolles
pelos drs. Valta, Palhares e Lengruber Paixão, e o clinico, "pelos
drs. Álvaro Bastos e Peregrino
Júnior.
Desso modo. nem Uni só lrstnnte deixaram de estar á cabeceira
do illustre escriptor um cirurgião
e um clinico, pelo menos.
Mas, a despeito do desvelo e do
emprego de todos os recursos da
> ciência,
nâi foi, infelizmente,
evitar
o trespasse do
possível
1'rincipc dos Prosadores.
E, ta
3,50 horas de hoje, o ministro
Ronald de Carvalho entrava 'cm
AGONIA.
Ronald de Carvalho, qne durante quasi um mez de enfennldade resistira com estoiclsmo aos
mais dolorosos
curativos, animando os médicos, que so admlravam de sua resistência organica e de seu controle de nervos,
palestrando com elles emquanto
pinças o bisturls retalhavam e
premiam o seu corpo, não foi menos estoico na agonia. A's 8,50,
como escrevemos acima, teve cila
inicio, manifestando-se por crudantes náuseas. E, assim, duranle duas horas, até áa 5,50, quan(Io sueriimbfu, esteve Ronald dc
Carvalho presa dc angustia indcscripthçl, sem um 'queixume.
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DADOS BIOGRAPHICOS
ANNO VII
Ronald e Carvalho nasceu a 10
Rio de Janeiro, 15 de Fevereiro de 1935
IN. 2.266
de maio de 1803. Era filho do eupitão tenente Arthur Augusto Souza e Mello Carvalho, já fallecido,
«dc doou Alice de Paula o Silva
de Carvalho.
Foram seus avós paternos o cngculiclro naval Trnjano Augusto
de Carvalho c dona Maria Eruncisca de Souza e Mello e seus avós
maternos o dr. João Francisco dc
Paula è Silva o dona Maria Klmira Carneiro da Fontoura de Mel*
'—¦
—-—
——
—
. lo Carrão.
Formou-se, no Collcgio Abílio,
«m «ciências e letras c, na Faciildade Livre dc Sclenclus Jurídicas
é Sociaes, cm 401 2. collou grão
de bacharel em direito.
Cm 10)3 esteve na Europa,
onde completou, cm Paris, a edu*
cação lntelleetual, seguindo cursos de phllosophia e sociologia.
Em UM 4 entrou para o Minlsterio das- Relações
Exteriore»,
onde galgou por merecimento todos os postos até enviado extraordlnarlo e ministro pienipoteneia
rio.
Percorreu, em suas missões,
qnasi todos os paizes da America
O, na Europa, foi Io secretario da
embaixada em Paris e encarregado de negócios, «a Hollanda.
Está terminado o projecto do
Esteve no México em 1923, eon*
reorganização da Justiça do Disridado especialmente pelo govertricto Federal, elaborado por orno mexicano, que o considerou
¦»;¦. «Min
fl ffi ffflTHIiir M wwTW & *?MÈiwmWiP-& MsgWÈ
dem do governo por uma commishospede de honra da nação, licasão
de
membros
da nossa Justiça,
lizoo varias conferências nn Uni*
composta dos srs.
desembargaTersldade do Mexido- c em diffe-,
dor Cesario Pereira,
presidente
*HKmM mMÊ 'é^mMiy^^M^^^mWm^màW^mf:
rentes cidades (ínriicllii P"'*. • <" \
dá Corte do Appetlação; dr. Pbl- t: y;x
TUDO EM VAO
Veeebldo pela Ácadentln Mexicana j
latlelpho Azevedo, procurador geNo momento em que Ronald de
de Ia língua, «*m sessão solcthii!*,
ral do Districto Federal: dr. AsCiirvallio
entrou
agonia,
cm
aspresidida por D. Fcderico Gimitolpho Rezende, ex-presidente do
>.!*tls-o o dr. Palhares, que, sem
boa.
¦9m--*m¥'mF^m
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mM:
Instituto da Ordem dos Advoga..-: .; ... :- .. ....,'¦- mgmSSSm
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demora, tomou todas as
'';••
:
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dos;
SUA ACTira»ADB LITERÁRIA j •Jcncias aconselháveis.
dr. Cândido Lobo, juiz do
-::::*i*afc!iv-i^jj^^irMimffS^i^mg^^*iifi^^^MJW8B-^S^^i^^J^So*^8B8&Í
.
r**Wn*H
Os demais
direito da 3' Vara Cível, o dr.
Transcende os limites reduzidl«. : médicos auxillares c os assistenF.lman* Cardlm, escrlvã,o da 4*
¦imos de nm simples registo dc , les
foram, convocados e nova
Vara
Cl vel.
'
noticiário
Jornalístico qualquer j transfúsiM de sangue foi provt»
Essa commissão
entregou no
«.prreiaçflo á actividade literária denclada polo dr. Rosa Martins.
ministro Vicente Ráo o seu Iraba'ii>£^ammMsmummmmsoSWmmmmmsBwmnmmmMm^
j.-j
*
sua In* ji Chegou a st isolada o dissecada
11 mi
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d* Ronald de Carvalho
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lho,
constante
do
de
um
projecto
fluencia nas letras nacionaes çou- unia veia para receber a lympha
Código com mais de 4 00 artigo?,
Múltipla, ampla c vital, mas, antes dc se iniciar o
temporaneas.
"".
em que todos 03 assumptos refe^^í:. ¦.^.^.¦X-.v.-.-:õj<g:.gt]iag&^w{ ¦ *qmmTGBlmmmaMTSmBimmmmBmmmWim!tm&^
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incessante, sempre revelou, atra- processo, o ministro mofrèú.
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rentes a Justiça local são regula»és do um estylo pessonlissimo c
flon.
AS PESSOAS DA FAMÍLIA
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rlqu's'imo, ideacs do rcsonancla
REDUZINDO
A' EXPRESSÃO
PRESENTES
nnlversnT.
MAIS SIMPLES O JURY
Xas linhas que se seguem fazeQuando se verificou o traspas0 projecto modifica alguns ponraos breves referencias apenas, se, além dos médicos, estavam
tos da actual organização de fordesde sua estréa na imprensa, no presente, o confortavam o lliusma sensível, como por exemplo, no
Rio, em 1040, como rollaborador tro diplomata até os uít.iníos insi
Tribunal do Jury. tirando da com"DiaHo
de Noticias", sob a dl- tantes, sua esposa, sra. Leilah de
do
petencia. desse Tribunal o julgarereão do Ruy Barbosa. Tem es- Carvalho, sua m5e, sra. d. Alice
mento dos crimes de morte.
A competência do Jury popular será reduzida â expressão mais simples
erlpto, em quasi todos os jornaes do Carvalho, e suas
cunhadas,
A commissão propõe que sedo Rio dé Jarípiro, em "La Prensa" sras. Thafs e Wanda Aeeloly.
ser
um jury technt- zação da Corte
tle Appellaçáo. projecto ao Congresso, qne deveraj
d'oravante
Jám
julgados pelo co, Julgados por
0 dono dc um restaurante dc Plemington não perdeu a oppurtuuidude
e "La Naciori", de Bnrnos Aires; O CORPO SERÁ*
composto de cinco juizes da creando mais dois
desembarga- tomal-o em consideração com ur*
os
TRASLADADO
crimes
jury
de
roubo,
usode
"Execlsiof"
"bee{s
"universal",
p no
de actualizar os seus acepipes c escreveu na pedra:
no
a LindPARA O MAMARÀTY
ra, de furto superior a. 2 contos direito criminal, fiinccionaodo em dores, i»ora resolver o condemna- gencla, pela necessidade do ada.*
bergh", "assado a Hauptmann", *vol-au-vcnl a Tranchard", ele.
do México; no "El Comercio", de
de réis e os crimes contra a hou- junta da mesma fôrma por quo vel systema actual tias substitui- ptar a organização da Justiça. Io»
Por determinação do presidente
Lima; ná revista "Inter-America",
o Jury funeciona.
"veroçôes dos desembargadores em to- cal aos preceitos da Constituição
Conhecido
o
sensacional
"Mercúre
mente amnnhá
Bruno
Richard ra e a boa fama.
de. Nova York; iio
de da Republica o corpo do ministro
rias. Supprlme as fontes de con- Federal.
A
ORGANIZAÇÃO
dictum"
do
Tribunal
FlemingDA
de
"L'Esprit
JUSTIÇA
Hauptmann
será
Carvalho
será
removitransferido
Ronald
de
O
JULGAMENTO
de
no
Erance";
DOS CRIMES
Latln", na
fusão na Corte, modificando vade
"Revue de Gcncve", de
drama
Hopewsll
eusua
cellula
gton
,o
o
na
do
Itamaraty,
em
cujo
sapenitenciaria desta
BE MORTE
LOCAL
para
que foi,
"4
¦Mos artigos do seu regimento o V~"'—'
durante muitos annos, eorrespon- lão principal está sendo armada a tra, agora, em uma nova phase, cidade para a prisão do Estado de
Os crimes de morte passarão a
modifica
projecto
a
organidando
nova
fôrma ao recurso da
dente no Brasil; na "Revue de câmara ardente. Logo que esta verdadeiramente dramática. E' a Nova Jersey, em Trenton, a mesrevistti, no
qual transforma o
seja installada, dar-se-á a remo- luta da defesa para livrar Bruno ma em que existe a câmara de
1'AniérIqne Lntinc", etc.
actual instituto dos prejulgadoestando o sr. Ronald de Car- Richard Hauptmann da cadeira electrocução a qde está destinado
ção,
Realizou, cm Paris, varias eonres,
o réo de hontem.
valho trajado com o fardão de mi- electricá.
féréncias na Sorbonne, no College
Supprlme as férias de fevereiadvogado do carpinteiro alienistro plenipotenciario.,
p
Hoje
manhã o còademnado
de France, no Talais dc JustIro e março, que nao se Justitimão, dr. Reilly, declarou
estar recebeu pela
na prisão a visita do sua
O ENTERRAMENTO
ce, etc;
cam mnls, quando Já existem as
convencido da innocencia de seu esposa
e tle seu filho Mannfried,
Publicou os seguintes livros:
O
encerramento
serií
effectuado
férias individuaes dos
constituinte. E,.assim, vae appel- seguindo-po
membros
"Luiz Gloriosa", em 1013; "Poeas visitas do advogaás 17 horas, no cemitério de São lar da uentença
da Justiça. As férias collectlvas
condeninatoria, do Edward
J. Reilly e de seu aumas e Sonetos, premiado pela Aea- João Baptista..
só servem para atrazar por dois
quo deve ser cumprida a 18 de xiliar Lloyi] Fischor,
deniia Brasileira, eni 1010; "Hlsque tara se
mezes o andamento dos procesmarço.
mostrado muito seu amigo.
VISITAS DE
DIVERSÕES — GltlLI,
toria da Literatura Brasileira". AS* PRIMEIRAS
sos, numa Justiça cujo processo ja
"verediclum"*
A
oppellação
do
CONDOLÊNCIAS t
em 101 !> (prêmio Academia Brnsi*
Jl
não
O sr. Lloyd Fiscber tentou conprima pela rapidez...
custará; entretanto,-ao tino se calBOOM — CINEMA H
lelr»);. "Epigrammas Irônicos e
seu
constituinte
Recebendo
infausta
yepcor
a
coiiimu*
da
conveCrêa mais duas varas
cuia, nada menos de onze mil dolScntimentaes", em 1022; "Especíveis,
nieneia de
para diminuir o serviço das seis
lho de Arlel", em 1022; "Estudos nlcação, dirigiram-se para a Casa lares, deante do que os advogados confissão que elle fizesse uma
sobre os pontos ainda
o de defesa decidiram recorrer ao
qne existem hoje. Para compenBrasileiros" (I- ferie), em "1024; do Sau'de Br. Pedro Ernesto
"Toda a America", em 1020: ministro Macedo Soares, comman- favor publico, angariando eontri- duvidosos de suas declarações.
sar o augmento, propõe supprt"Jogos Pnrris", em inaii; Tma- tlante Raul Tavares, padrasto do bulções para fazer face ás referi- Com essa confissão esperava ,o sr.
mir duas pretorias.
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"Kitti- extineto, os seus filhos Ferdinand das despesas, que contam apenas, Fischer obter tio governador do
Regula a promoção dos maglsem
do
1030;
México",
Jantares Dansantes I
ptens
trados, ministério publico e serdo Estado a cnmmutação da pena de
dos Brasileiros" (2- série),
cm e Arthur de Carvalho, o general por emquanto, com o fundo
morte em prisão perpetua.
ventuarios da Justiça, estabeleTODAS AS NOITES I
1031; "Estudos Brasileiros" (3* Pantnlçãp Pessoa, que ali se dc- quatro mil dollares.
A essa insinuação de seu advocendo um critério justo e
aérie), 1031; ¦•Jtabcínls o o Riso moraram até as 0 horas, quando
—
Hauptmann
reapara
poder
garanOstldor dos direitos dos membros
do.'Renascimento", 1031; "Iiiia- ,iá haviam chegado os drs.
lizar a sua defesa em Flemlngt.on gado e amigo, Hauptmann respontraído Furst e Benemeslo Dutra, —altivamente
deu
da
nos
n
seguintes
do
Pampa"
Brasil
do
justiça e do seu merecimento.
vendeu
gf*ns
uma hypothecu
(trapela
dneção do ÍÍ, BurtaJu), em 1033; ambos do Itamaraty, o cirurgião siomtna do tres mil dollarec, ten- termos:
Fixa
o quinto da Corte de Ap"Le,. Brésll et lo Génie Erancais", den(if':i Lçvy Miranda Neves, o
Se eu tivesse qualquer confisdo os seus advogados contribuído
pellação para o effeito do artigo
A.
Pederneiras
e
o
engenheiro
em íoss.
ainda com dez mil dollares. Ago- são a fazer, tel-a-ia feito ba cinco
104 da Constituição, isto
é, para
Publicou, em Paris, "na ' casa medico Affonso Nelson da Silva, ra, para levar ú freuti* a appolla- mezes, poupando a minha mulher
os advogados e o ministério
que
Prefeitura.
"Rabed?
editora Tlawln, em 1032:
cão, vae se recorrer ao favor pu- o a meu filho a crueldade dos dia3
publico estejam sempre represenI*(ls et le Rire dc Ia Renaissanbllco, colloeando a allegada, inno- que ambos tôm passado, bem como
NOVAS VISITAS AO CORPO
tados naquelle Tribunal.
ce", eom uni prefacio do Xiuc
cencla do conderanado deante do minha mãe, Já de longe na Alieinuumeras
Foram
as
visitas
APOSENTADORIA AOS 72
Durtain.
manha, o relatório final do juiz
fantasma da cadeira electricá.
ANNOS
Trencbard
Foram traduzidas as seguintes feitas, esta manhã, ao corpo de A MAE DE HAUPTMANN
luflulu
muito
contra
PEDE
PALÁCIO THEATRO —
#»bras suas: Para o france/, — Ronald de Carvalho.
mim, mas mesmo assim não creio
Estabelece a idade de 72 annos
CLEMÊNCIA
"Pedalando com
'¦EpIgrHmme.s Ironlqucs et, Sentij\'s dez horas, chegaram, entre
que elles possam mandar-me para
gosto" —
para a aposentadoria compulsória
Um dos episódios mais comnrtn- a cadeira electricá
Maxine Boyle o Joe E.
ntentales", por Frauda (In Mio- outros, os ars. ministros Pitnentel
dos magistrados, de accordo com
sem provas diRrown — A's 2 — 8,40 —
tiutndrp, e "Tonto
Os chronistas mundanos em um dos salões do Casino Atlântico
1'Amcriqno", Gomes, secretario geral do Itama- rentes do drama actual é o pedido rcctris. Já disse tudo o que tiuha
o que a Constituição' determina.
de clemência dirigido ao preslden- a dizer e tudo o
5,20 — 7 — 8.40 e 10.20.
Regula a aposentadoria por invapor M. ron^VellIsih e E. H. Bar- raty, deputado Fernando de Abreu te Franklin
que eu sei, e naOs chronistas mundanos da cidaRoosevelt pela mãe da mais tenho a dizer, nem
ALHAMBRA — "Allô, AIlidez
bier, além de vários ensaios, ver- e Amaral Peixoto, director da see
mesmo de foram convocados, hontem,
por moléstia contagiosa pade
Hauptmann.
á
tarPrefeitura,
cretaria
da
aialém
de
lô,
Brasil!" — -Carmen Ml.
salvar
tidos por Jean Büriau, laic Burra toda a Justiça local.
para
a minha vida.
Não de, para uma visita ao Casino BalObserva-se a este respeito, noa comprehendo como é que puderam neario
randa
e Francisco Alves —
taln, Philéas Lcbesgue e Manoel tas patentes do Exercito e da MaAtlântico, p elegante e luxuoGARANTIAS AOS PUNCCIONArinha.
meios Jurídicos yankees, que
A's 2 — 3.20 — 4.40 — 6
o affirmar que eu estive em New so centro de diversões
Gahisto.
recem-consRIOS FORENSES
_ 7.30 — 0 e 10.20.
perdão do réo constitue uma pre- Jersey, quando cinco testemunhas, truido no Posto 6, em Copacabana.
Para o hespanliol — "Toda Ia
O ATTESTADO DE ÓBITO
Regula a situação dos escrevenrogatlva do goverhador de Nova além da minha mulher, provaram
Acompanhados pelo sr.
REX — "Regeneração de
Rocha
América", por Francisco VillaesFoi
seguinte
o
attestado
o
de
tes,
dando-lhes
Pinto,
director
"La
Jersey,
da
empreexactamente
visto
tratar-se
garantias
presidente
medico" Madge Evans
o contrario, moslrande um cride estaPsiqufs Biasilena".
pesa, e
óbito lavrado pelos médicos do me
bilidade, de accesso aos cargos
praticado no território do Es- do que eu sempre estive em Nova sa, os jornalistas percorreram dee Warner Baxter — A's 2
Para o italiano: — Tuta J'A* Ronald de Carvalho:
moradamente
todas
as
dependências
superiores, de vencimentos e de
tado, só caberia ao presidente Roo- Vork. Nem conheço essa steste3.40 — 5.20 — 7 — 8.40
merlea", por Agénorc Magno.
"Fractura exposta dos illiacoi, scvelt
do aristocrático casino, recolheudo,
aposentadoria, satisfazendo assim
se o caso fosse levado á munhas,
e 10.20.
são amigos nesse còntacto, uma impressão de
que não
Vários
poemas de "Toda a com infecção secundaria.
as aspirações dessa ciasse.
Pelos Suprema Corte Federal,
sob a meus.
OBEON — "O ultimo genApierica" têm sido traduzidos em
grandiosidade verdadeira, desde o
"grill-room",
cellulite necrosante e .'toxlheinlca. allegação de violação da ConstiRegulamenta a situação dos ditllhomem" — Charlotte Hen--*
elegantíssimo e cou,5
E, depois de uma pausa, proseinglcz, francez, tusso e allemao. —
«•¦'«•)
So!S,'i,'^L0(a.) dr. Maurity Santos, Annes tuioão nacional.
fortavcl, aos majestosos e amplos cledade
Rural Brasileira enviou hon- versos funecionarios creados
ry c George Arliss — A's
Sen iwme figura cm muitas An*
gulu:
por
Dias. Peregrino Júnior, Paulo Celem
ao presidente do Republica, o leis esparsas do Governo
dimensões
salões,
surprehendentes,
e
A
PALAVRA
DO SENADOR
2 — 8.40 — 5.20 — 7 —
thoToglas americanas e europeus. sar do
Proviso—
O negocio da escada emenda- largamente arejados, fronteiros ao seguinte tclcgramma:
Andrade e Álvaro Bastos".
rio, como os inventariantes, liqulBORAH
8.40 e 10.20.
"A
Estão no prelo as seguintes A HORA BO
da com um pedaço de assoalho do mar e recebendo, para os bailes a
Sociedade Rural Brasileira, tem
SBPULTAMENTO
IMPÉRIO -— "Bairro do.i
obras suas: "Itinerário" e "CaO senador Wllllam Borah, fa- sotão da minha casa chega a ser fantasia do dia 23 do corrente e 2, 3, a honra de pedir a v. cxa. a revo- d*nte e depositários judiciários,
0 dr. Maurity Santos, medico lando
Artistas"
— Meg Lemmoadaptal-os
para
á
engrenagem
março,
dos
de
4.
e
derno de Imagens da Europa".
magistral
5
regulamentos
gação
decoração
do
sobre o sensacional deste- ridículo, pois eu tinha tanta maprohibindo
nter e Henry Garat — A's
Deve ser editada, ainda este anno, assistente de Ronald de Carvalho, cho do caso do "baby" Lindbergh, deira na "garage" que não neces- em estylo veneziano de Gilberto e o transito e cxnortaçSo dos cafds apparelho judiciário, subordinanbaixos que impedem a exportação de do-os a fiscalização do Ministério
antes fez as seguintes declarações:
Valentim.
2 — 3.40 — 5.20
7—
¦ sua obra, em vários volumes, autorizou o sepultamento
pitava de tirar taboas do assoalho
nm milhão de saccas por anno ou Publico, mas iuclulndo-os entre
•*0 Império do Brasil e as Fron- das vinte e quatro horas do tres8.40
e 10.20.
Por
ultimo,
os
chronistas
visitaram
os
—
do
sotão.
Um
dos
males
O
mysterio
grandes
"sludio"
que cercava espasse. E dahi realizar-se hoje, áa
o
GLORIA — "Gozae a "rida Radio Ipanema, si- 5 milhões em cinco annos quando serventuários da Justiça.
teiras do Prata".
cinco horas, o enterramento do bo caso foi apenas deslindado pela do julgamento foi que multas tes- tuado no ultimo andar e os terrasos, todos os mercados reclamam esses
da"
— Bor«ty Kreyster —
—
Com Fráncis do Miomandre,
metade. Sempre manifestei a cren- teraunhas
inclusive algumas de dos quaes, como dos salões, se des- cafés. 0 transito e ertnortação de- EXTINCÇAO DOS PAPAGAIOS
príncipe dos prosadores braslleiA's 2 -— 8.40 — 5.20
vem
—
7
livres.
minha
ser
defesa
vieram
busca
Wrten, para o francez o "Bom ros.
em
de
A
reunião
do
alguém,
ConResolve de vez a questão das
cortina o panorama da mais linda
ça
que
postado no in8.40 e 10.20.
spllio Federal de Commercio Exte- distribuições,
Caamurro", de Machado de Assis,
terior da casa de Lindbergh, co- de publicidade em torno de seu6 praia do continente.
cujo
systema
actual
PATHE- PALACE — "O
rior em 6 de dezembro approvou o
operou com alguém, que estava nomes, e não no interesse de serqne vae ser editado pelo Institui
é burlado pelos papaçaios,
Sob todos os aspectos, as noites
com
nltimo assalto" — Randoíph
do lado de fora. Desde que come- vir a verdade e a justiça. Quando com que o Balneário Atlântico vae memorial de todas as associações grande prejuízo do
dè Cooperation Intellectuelle, de
paulistas presentes os representanpublico e do
Scott, e Monte Blue
A's
Paris.
çou o Julgamento não tive mala estiverem esgotados todos os re- anteceder sua inauguração solemne, tes dos demais
Estados. A medida serviço da Justiça.
2 — a.40 — 5.20 — 7 —
'ASSOCIAÇÕES
cursos
prenunciam-se,
de
duvidas
appellaçáo,
a
sentense
amplitude
a
respeito.
quer
concorrerá
pela
Ao director do expediente e pesaugmento
da
para
0
salda
A QUE PERMuitos
outros assumptos con8.40 e 10.20.
ça fôr mantida, irei para a cadeira dos salões, riqueza da decoração, dn café c entrada dc cambiaes. Ressoai do Thesouro Nacional, o inspeBECI/ARAÇÕES BE TIAUPTTENCEU
tém o projecto entregue ao goveroriginalidade da organização, elegnnBROABWA1* — "Voando
electricá
como
um
homem,
mas
saudações
encaminhou
pcitosns
de
alfândega
Rento
ctor
a
fn.1
A.
peMANN NA PRISÃO
..Ronald de Carvalho pertenceu
no e ao \ual precede uma longa
cia geral, desfiles imponentes de bei- Sampaio Vidal,
o Rio" — Bolores dei
para
nada
tenho
a
accresccntar
tlcão
na
despachante
José
ou
a
o
presidente".
qual
Ias veneílanas, eomo as revelações
is seguintes associações:
NOVA YORK, 15 (DIÁRIO DA modificar em tudo o
Sobre o mesmo assumpto a So*le- .tposlçâo de motivos da lavra do
Rio e Raul Roulien — A'*
dc Souza Motta Junior8 solicita
declarei máximas de luxo * aristocracia
que
do dade Rural telcgraphou aos mlnis- dr. Astolplio Rezende.
Instituto Histórico © Geogra*
2 — 4 ~ 6 — 8 o 10 horas.
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Vão ser angariados donativos para ser feita,
em appellaçáo, a defesa de Hauptmann

Rnnullada a instituição do jury

0 COMMOVENTE PEDIDO DE CLEMENCIA DIRIGIDO AO PRESIDENTE ROOSEVELT PELA MÃE DO
CARPINTEIRO ALLEMÃO
PELO PROJECTO DE REFORMA DA JUSTIÇA LOCAL SO' OS CRIMES
INSIGNIFICANTES SERÃO SUJEITOS AO TRIBUNAL POPULAR
OUTRAS E IMPORTANTES

MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS
LHO JUDICIÁRIO

NO

APRARE-
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Os cfironistas iék visitaram 0 Caio 6. liíico
NO

MAIS SUMPTUOSO CENTRO
DIVERSÕES DA CIDADE

DE

DUAS ORCHESTRAS!

CINELÂNDIA
NA TELA

PARA A LIVRE CIRCULAÇÃO
DOS GAFE'S BAIXOS
Um appello da Sociedade Rnral Brasileira ao presidente

Requereu exoneração

I
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A sra. Leilah dc Carvalho era
presa, de instante a instante, de desespero. As scenas commoviam
a todos os presentes que, em vão, tentavam afãstar a esposa amanlissima do infortunado companheiro,
Quando o reverendo Agostinho Mendicute
chegou ao quarto onde se encontrava o extincto
para a encommendação do corpo, a sra. Leilah de
Carvalho estava abroçada ao corpo inanimado do
esposo. Ao tentarem afastal-a- a sra. Leilah teve
esta phrase que reflecte bem a sua dor desesperada:
Deus nada fez
pelo Ronald. Por que querem me afastar delle ?
Momentos depois, porém, consentia a senhora na realização da ceremonia lithurgica.
Mais tarde, quando em seguida á collocação
do corpo no caixão mortuario, voltryi d. Leilah
ao quarto, abraçou-se ao ataude e, /em
pranto, teve phrases as mais repassadas de angustia eúôr.
Meu Ronald ! meu Ronald ! Por
que vào
te levar, meu Ronald ? Por que vaes para longe
de mim7 íieixem ficar o meu Ronald ! Meu Deus,
que destino cruel!
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Succedem-se as demonstrações de pezãv
'pela-meete de fioniiZd de
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desespero da esposa
Ronald de Carvalho

^|H

¦

———Wl-lll—¦

.111

0M0OlO»M>WÉ»<WÉMÉMW0M0ÍéÉrtol>WWMWWBIM<^^

'

—^—_____________

'

Um vespertino que será sempre o arauto das aspirações cariocas
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Districto Federal e ^.Nictheroy, até ás 18 horas
de hoje — Instável, com cfravas s trovoadas. Tsmperatura estável.
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Rio de Janeiro, 15 de Fevereiro de 1935
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1 assassinio I w

nheiro ii Liai
Profunda impressão no Rio G. do Norte
¦

0 pessoal é Cen
Irai vae receie r
antes do Carnava
I
O director da Central do Brasil
resolveu
que o pagamento das fo'bsBB
de vencimento do pessoal
»'Ja Iniciado no dia 20 do corrente.

MAIS QUINZE
BOMBAS
Explodem em Havana

NATAL, 15 (A. B.) — O assassinio do engenheiro Octavio Lamartine causou em todo o Estado profunda impressão. O cadáver chegou hontem a esta capital, cercado do sent mento popular. A impressão é de indignação geral. O
crime oceorreu na fazenda do Ingá
no munímlplo de Acary.
OS ASSASSINOS APRESENTARAM-SE A' PRISÃO
NATAL,.. 15 (A. B.) — Aprescntaram-se ao ju'z dc Caicó um soldado da polícia estadual e nm civil
dizendo-se autores do assassinio de
Octavio Lamartine. Declararam que
o tenente Rangel eommandava o
grupo que aesassnou aquelle engenheiro.
Já foi lançada ordem de prisão
centra esse official de poVcia.
EXPULSO DA POLICIA!
NATAT,, 15 (A. B.) — O Chefe
de Pol'cia do Estado recebeu um
te'egramma rio tenente Rangel,
conimandante cio grupo que assassinou o engenheiro Octavio Lem»rti*e. nrocur.«ndo .in?t'f<ca--se. Entretsnto. o interventor ordenou a expulsai desí-r off'c'al, oue * cc-im''sionado, além da apuração do crime de accôrdo com a lei n.«a],
Seus comparsas c'vÍ3 e prlio.l, ....
t"r->bem serão perseguidos pela justl_a.

HAVANA, 15 (H.1 — Assignalasc a explosío de mais quinze bombas de dyniimite em di ferentes
pontos da capital.
MEDIDAS ENÉRGICAS
Também em Mntanzas explodiram
quatro outros pcinfdeis, um dos
NAT*L, 15 (A. B.) — O I"terquaes destruiu a sédc dos serviços ventor fed-Tel. o «•<•. TVH0 Ceniars.
sanllaros lorncs.
Iot?o ene tsve eo-heclm«nto do as*
,sass'r>lo do P|'"»»h"e'n fWi?v'n To.
rnartine, orc^nou med'dr<i e"ergtcps _nn séntMi e^e rs eífe"t.nar a
nrirno do* culneri«<; e .¦•ei'elt^,t r1-»
Corte de Apri(>Papâo a in^Tão de
um magHn»do n<-ra pr«"'ci!r o 'nemérito. Entfntpr+o n Corte alieernu r>*<-> pptl,-,. f.n-p-o nor r50 0
wermittir a Con«t!tú>ao federal.
Partirá, em viagem de ins- Em se.mM o. Int»rvent-r nom»ou
novo revOír;,,i0 l(,e „„]),,!;!
F^ra
pecção, o ministro do inte- Acsr- afl-n f> *v .--segrurar
a boa
marcha do tnquer'to.
rior da França

Primeiros jlagrantcs

da visitação co corpo de Ronald de Carvalho ainda na Casa dc Saúde. O dr.
Maurity Santos, que assistia ao extincto. t o dr. Peregrino Júnior. 0 general Góes Monteiro, ao deixar a Caso
, de Saúde. O reverendo Aaosiinho Mendicuti, que fez a encommendação do corpo

Grave, a situação
daAlgeria

PARíS, 15 CA. B.) — A resoloção de> ministro do Interior, sr.
RegnJer, de empiehemlcr uma
viagem cie ínspecção á Algera. <!e
21 a 28 de fevereiro, causou
grande surpresa nos meios parlamentores desta capital.
A situação na Algeria é consldernda aqui como grave, verificanelo-se constaníemente desòrdens nas principaes cidades <la
região, além de qne o angmento
de votos a favor dos musulmanos
Cansa Inquietação aqnt.
Kalfl-se mesmo que estaria Imminente a demissão do governador militar Tarde, cujo substltuto seria um deputado radical.
DESLOCAMENTO BE TROPAS
PARTS, 15
.A. B.) ~ Commentando
as noticias recentemente apparecidas sobre a situaTão na Algeria, o Jornal "Populalre" informa a esíe respeito
que
o governo francez teria
JA tomado em consideração o deslocamento de tropas francesas na rcRião e de tropa's
Indígenas na
França, com receio de desordens.
Também esquadrilhas aéreas eafariam promptas para intervir em
raso de necessidade, sabendo-»*
qne os carregadores dos portou
rnfraram
em greve. paralysanclA
todo o trafego marítimo.

NAO HA CRISE GOVERNAMENTAL
NA BULGÁRIA
SOFIA l.V (A. B.) - 0 presidente
do Conselho, general Zlateff. desr
mentiu energicamente os rumores
propalados no estrangeiro quanto A
uma nova crise governamental nno
esfarla lmminenle, rumores esses qne
segundo aque'le titular, são absolmamente sem fundamento.

No "General Artijas" regressou um engenheiro que íiscalizou o embarque do material
ferroviário para a E. F, G, B,
Tranipòz a bar-a, pela manhã, o
paqueta allcmío "General Artigas",
vindo de Hamburgo e escalas do costume.
Entre os p assageiros nue dcsemlnrcarnm nesta capital figura o engenheiro Luiz Wathley, que esteve na
Europa fiscalizando a compra elo matcrinl ferroviário adquirido recente-,
mente para a Estrada de Ferro Centrai do Brasil.

lis erapcines homenagens que o yoverno está prestai ao grande escriptor
O emocionante desespero de d. LeilarYde Carvalho

Foi com profundo, sincero «
Justificado peznr que a cidade recebeu a noticia do trespasse de
Ronald de? Carvalho. Elle era bem,
pela formação de seu espirito e
pe?a estruetura de seu caracter,
um vulto destacado no scenario intcllectiinl e na carreira diplomntioa e aaminisfrativa. Jtonaici ae
Carvalho, dias antes do desastre
que o victimou, recebera pela von-

Ainda a regnlemêntãçlõ
sobre o cambio livre

Dcede hontem que vinha correndo nos meios bancários, que o
(lanço do Brasil ia enviar unia
nova circular aos bancos, sobre a
nltima resoInçiSo do «overno, cm
rclarâo á liberação de cambio.
Hoje estivemos no Banco do
Brasil, á procura de nma copia da
circular, não nou sendo.- porem,
fornecida, mnlto embora gonbessemos oficialmente da veracidade
da alludlda noticia.
. Fora do Banco, conseRTiiraos os
termos da citada circular, que
são mais on mer.os os seguinte»:
— Nenhuma transferencia pura
pagamentíis de lucros, dividendo»,
impostos On outros da mesma naturem poderá sesr feita sem pré-

vio exame e approvaçSc- da Flscaligação Bancaria, ficando
Igua'mente birboreíinadas a essas exi.
Rencia_ as operações ds arbitragens.

O 70° anniversario
de Sven Heáin
BERLIM, 15. CA. B.) _ O prcslclen.
te da grande organização de vetei-anas "Kyffhnetiser", coronel reformado Rvinliarel. em nome cia mesma dirgiu uma carta ao explorador sueco
Su>n Hedin que ce'ehra agora o teo
70° annivcrsario. ngradecendo-llie por
ter tão valorosamente defendido, deirante e depois da guerra a ligara do
soldado allcmão.

tade da grande maioria dos infel
lectuaes patrícios, a consagrado™
nurcola de Príncipe dos Prosado»
res Brasileiros.
Ê o estheta de
"Toda a America" era, sem duvldn, o mais pnjnnte e sobretudo, o
mais flommejante espirito de nossns letras. Mas, an lado do eserlptor não ficava fora de primeiro
piano, a figura do diplomata. Agpra mesmo, verifica-se também e,
pelas palavras dos homens dc roverno que com elle privavam —- a
Irreparável perda que constituo o
seu desnppareeimento na Secretaria da Presidência da Repub*r*.
Ronald de Oar-alho era precioso á nossa pátria pelas diversas
modalidades de sua personalidade
e, por isso mesmo, estimado não
só nos círculos intelleetnaes. não
apenas nos meios diplomáticos e
administrativos, mas em toda a cldade oue o «ih'a também um bom.
um coração formflo -nos prlnei»'os ma's mirns. de nuem Jamais
iiTirnrm teve uma queixa, um re«entímen*o. K, dahi. o nerar profundo, B'n"ero e justificado com
que a cidade recebeu a noticia de
seu trespasse.
V*0
P4VT5RA'
EXPEDWXTr!
NO CATTETM
K RfO NRCSRO
O sr. (Getulio Vargas, profundamente consternado com o desapparecimento de seu illustre secretario, e am'ço determinou nSo haver expediente hoje e amanhfl, no
Cattete-; e no Rio Negro, que conserrarão cerradaa a!) suaa p^tas

ADIADA A ATTDrENCTA AOS
CONGRESSISTAS
Em virtude da deliberação acima fica prejudicada a aud'enola
Jâ mnre-ada para os congressistas,
no Rio Negro.'
SANGUE
Ql/EM IA CEDER O
PARA A TRANSFUSÃO
Era o dr. Rosa. Martins quem,
esta madrugada, cederia o proprlo sangue para
a transfusão
que nâo chegou a se realizar.
A RE510D.50 DO CORPO PARA
O ITAMARATY
A's 11.30, precisamente, foi ó
ca'xão mortuario retirado da Casa
de Saúde,„sendo conduzido em direcção ao Itamaraty, em cujo salão de honra está armada a camara ardente.
A saída do esquife se fer, pelo
portão da rua Paulo de Frontin.
Foi elle conduzido pelas filhas
do extincto, pelo seu cunhado, sr.
Antônio Accioly, dr Louzada, do
gabinete da presidência da Republica e dr. Peregrino Júnior.
O ITINERÁRIO
O cortejo funebre seguiu peles
ruas Paulo de Frontin, Meni de
Sá. Inválidos, Praça da Republi^s (lado da Prefeitura 1. Marechal
Floriano e Palácio Ttamarafy.
NO ITAMARATY
Chegado ao Itamaraty foi o esquite conduzido an salão de honra. onda fora armada a câmara
ardente.
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O salão está todo forrado de velIndo preto, estando os lijtros e
candelabros cobertos de crepe.

A CHEGADA DA SRA. RONALD
DE CARVALHO
Minutos após a chegada do corpo, chegava' também ao Itamaraty
a sra. Leylah de Carvalho.
Verlfieou-se ali, do novo encontro da illustre dama com o corpo
de seu esposo, uma scena pungentisslma que impressionou fundamente aos presentes, muitos dos
rjuaes não puderam esconder a Bua
comrnoção.
O VELÓRIO
Velando o corpo do ministro
Ronald de Carvalho viam-se, no
Itamaraty,
o ministro
Macedo
Soares, altos
funecionarios das
Relações Exteriores e membros do
corpo diplomático estrangeiro.
HOMENAGEM SO'MENTE CONFERIDA AO BARÃO DO RIO
BRANCO
A homenagem prestada . pela
Presidência da Republica
e Mlnisterio das Relações Exteriores ao
extincto, removendo o seu cadaver para o salão de k^nra do Uamaraty, é especialisslKJfc, tendo sielo conferida, até o prNWsstte, sómente ao Barão do Rio Bí*i»co.
DETALHES BIOGRAPHICOS UO
EXTINCTO
üa. edição anterior Ji true-àmoj

a. blographia do fulgurante mlto da literatura nacional. Accentuaremos aqui alguns detalhes.
Ronald de Carvalho era filho
do capitão Arthur de Carvalho,
engenheiro naval, e de d. Alice de
Paula Figueiredo Canalho.
Foi
o un'genito do primeiro consórcio
de sua genitora. Seu paé foi furtilado por occas^i da revolução
de. Saldanha da Gama, em 1S93.
Mais tarde, a senhora Alice PauIa Figueiredo contraiu segundas
nupeias com o almirante
Kauí
Tavares, de onda advlerani os seseguintes irmãos do extincto:
hhora Sylvinha, esposa
do dr.
Rivadavla Corria Meyèr, director
da Carteira Hypothecarla da Calia Econômica; senhora Lauríti,
esposa dô Sr. Carlos Pino. da Jnstiça local; Roberto Tavares, pianísta; Rubens Tavares, advogaâo, e Renato Tavares, 2° annista
do Curso Preparatória da Escola
Naval.
Ronald de Carvalho completaria 42 anãos a 16 de maio proximo.

México; dr, Jayme de Barros e
dr. Alcides de Vasconcellos.
Em nome da- Sociedade Felippe
de Oliveira estiveram os srs. Augusto Frederico Schmidt, Rodrigo
Octavio Filho e Edmundo da Lu»
Pinto.

11

I

¦ ai

O ESQUIFE
,
O esquife é da ebano, artísticamente trabalhado, tendo na tampa, próximo á cabeceira, um cruei fixo de ouro e prata.
i

EM VISITA AO CORPO
Desde pela manhã
innumeras
pessoas têm passado pela Casa de
Sau'de Pedro Ernesto, em visitação ao corpo de Ronald de Oarvalho. conforme noticiámos. Regis—- Quer dizer que é impossível
tramos, agora a dos srs. ministro a rieJa com a sua mulher'.'
Ataulpho de Paiva, dr.-Armando
-— Se o sr. Juiz duvida, eu •
Vidal, presidente dò D N. C; F. deixarei aqui uns dois em tres
Matly, encarregado de negocio, do dias.. „
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Companhia Predial 0 cadáver que fora encon-

ais

Fortaleza de Santa Cruz

- COMO
NA RUA SENADOR EUZEBIO
AGIRAM OS LADRÕES

Novo Mundo

m

n.
m

O INICIO DE SUAS
OPERAÇÕES

Bar
lans
trado nas proximidades da

Era ú® estudante Caraiülo Roana, ha dias
A confiança que inspira ao
desapparecêdo de Nictheroy
publico
Companhia "PM3D1AL NUVO MUNDO" Iniciou já stuis operações, isio è, abriu suas
portas
ao publico.
"PRJ2DTAL,
Companhia
IS' a
eociedade
NOVO MUNDO", como
de cooperacilo Q por sua tltialidttde uma organização que dlffore
existentes por
n\uito das demais
vários motivos. Em primeiro losar sua distribuição de emprestlmos vae ser feita mensalmente e,
dlstribuir/io.
em cada
ninguém,
poder* obter empréstimo superior
t importância de duzentos contos
de ré's. Parece-nos uma medida
acertada por evitar quo limitado
numero do pessoas, dispondo do
recursos, concorra com vantagens
sobre os menos favorecidos da for•.una. reduzindo, assim, maior dis'ribulcão de
sommns
pequenas,
aos
que sfio as que sc destinam
cuja
mutuários ou cooperadores
imblção Justa é a construcção ou
u compra da casa para residência
família.
O regulamento
de sua
•P!-i.|iS onerarões. que a Comnanlra
•PREDIAL NOVO MUNDO"
de-omitia e com toda
propriedade
'C"ndl"ões
geraes das Inscripções
¦» Empréstimos", é um documento
perfeitaclaro na sua exposição,
mente jurídico e de Innegavel ü'leralldade e equidade de situação
"ias relações entre a Companhia e
eni
Kãn existe
5ens mutuários.
omissão
suas cláusulas nenhuma
iue se preste a d'fferente« inter'vrftaçri^s e por ellas verifica
o
esforço
n menor
mutuário sem
nuaes são os seus direitos e quaes
áo ns sons devores, bem como a
'•espnnsahilidiide
a
nue assume
Companhia na reaPzação de seus
(ontractoa. A tabeHa das onera"">r>s também nSn deha a menor
duvida quanto a maneira de ser
ipnllnn.^a
"P1M0DIM, NOVO
A rompanhla
"sociedade
"U>'PO" * a
p','inp'i,a
'e econointa nollectlva".
também
¦haniada ''caixa onnstructora", que
<e ovai'1'a e Inicia, suas operações
le accordo com o ullltuo decreto
Io governo nesse sentido e com o
?lni ds prevenir e aceutolar'os inleresses do publico na applicação
de su:'s economias.
O m'n!:tro da Fa?endn, por ai'io
-\e 11 do corrente, anprnvou o pia"PREDIAL
da
no de operações
NOVO MUNDO" e determinou que
•'osse expedida a respectiva carta'ictentp, que lavrada tomou o n. 1
¦'e cTitovnrdade com o decreto n
24.503 de ?9 de junho de 1034, e
foi assignada pelo dr. Paulo Mar|ins. director dns [lendas Interna",
e pelo dr. José p.ellens de Almelda, ministro da Fazenda, em 12
do corrente.'
A p.fiTnintstracfl.o d-i Comnanlra
"PIlii'f)i u, KOVO !W!'vnO" ene
»S'á in<'alh"!a no "EDIFICIO NOVO MUNDO", sede da Companhia
•le f-e^uroí Novo Mundo, insMtni•ão iá acreditada em nossa prana,
6 a spçulrtte: presidente, o sr Vifior Fernandes Alon«o. eonhecidn
capitalista e Industrial, cujo nome í nutri afi'i'-maçãri de torça dc
vontade sUltida á probidade e etr.acidade de trnballm: gerente, sr.
Gumerctivin Nobre F'"Ti."ndes. mo••o de crande operosidade e accão
'"teilbíeníe:
o sr.
procurador,
si.nro fie Almeida Camnps, antlgo jornalista, e thesoureiro; o sr
fi enrique ,ln?é de Amorlm, antigo
"ominereiiinte e proprietário, nome conhecido e acatado no nosso
•orMnceio,
Sen Conselho Fiscal é constituido pelos s"s Octavio Ferreira Novai. presidente da Coirinanltia de
Seguros
dos
Varejistas:
UniPo
^merteo Rodriniues.
da
director
Companli'a de Seguros Argns Flurninmisu. e José da SMva Caninos
Innior. conhecido capitalista, São
supplente? do Conselho Fiscal os
=rs, José Pimenta de Mello Filho.
Maneei Antônio Ahrunhosn e Armando dos Santos Ouimarães, nomes sobejamente conhecidos
no
nosso alto com mercio.
A
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FAMOSA

DE

MARCA

PETRÓLEO

offerece um programma de radio, exclusivomente para a sua distração, pelas estcções
P. R. A.-3, Radio Club do Brasil, do Rio de Janeiro
e P. R. B.-6, Radio Cruzeiro do Sul, São Paulo.
Ouça a SIRENE TEXACO
H03: Á NOITE! - Ás 20,45 horas
V. S. esta convidado a ouvir um dos mais interessantes programmas de radio, especialmente
idealizado para lhe agradar, apresentado pela
GASOLINA TEXACO e T£XACO MOTOR OIL
O CASAL PERFZITD • O PADRÃO DE EXCLLENC1A

I
'it.h 'lLXAS

SI! TEXACO im
COMP AN Y (Soufh America) LTD.

S',P
tll'

A SITUAÇÃO DO
CAFÉ'
DISPONÍVEL
Typo 7 — 12S500
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Já efa casado sem saber..
A historia clc um homem que se preparava
para contrair matrimônio RECIFE, 13 (Du succursal do DIA- posa dc que devia vóudér todas as
RIO DA NOITE) - Um dia, estabe- suas casas, e empregar o dimtciro
l«ccij-se, com uma laverna, na Ave- cm negócios que reuuessem melhor,
nida $ão Miguel, o indivíduo FranAnnita recusou sempre, o queacacisco José Pereira, de cor brnncu, bou irritando o marido,
saiu ua
natural du São Paulo, com JO an- persuassâo para os mãos que
tratos. l*onos.
rem, a sua insistência acabou gePerto da quitanda morava, cum raiKio desconfianças ua mudier, cadois filhos, a viuva Annita. du Sou- da vez uiiiis decidida a u.iu se üis*a (iuerra, possuidora du mtfuuus pôr dos seus haveres.
casinhas, deixadas tiulo seu dei uniu
Vcuuo cue luo lograva seujiilcimarido.
to, rruüciseu SLpal'uu-sti uu An,i,i.i.
O quitandciro, desde logo, iniciou u uesuppuruucu ue ticciie.
tama corte insistente á viuva, aquém
U\.SAíVhJí\jvj nuuLü
visitava freqüentemente, demorandoAule-iioJiiUiii e.sc casiioiwiiu rasurts em palestra. E logo lhe laloo reholulaincntc em eabamento, cum o UiHUiL', .VtO tu.i.U H.*<J ÜWilLtitn.l tff
que a viuva concordou,
ti iIíj lua Lal .Uj.uiiui, in<J.ji i itiiuu-oi. tu
l'recisa\a. porem, combinar ci.m a luü Ui»l ttviu
Uuiuiul U IU*IU>
familia — disse ella, .Mas us \,si""i IjUi-', pUiwui, ti .avivtutM iJlJ Í)C*
taa do quitandetro já estavam darmo
;4Ui itil>,tl ÍLn,uvü lull Lt'11-ôl mJIIUjU U '
que falar i vlzinltançaj e us [itircu- u i . L/i ttül O iic itKiluutlV*) L Ml' iL' Lii>
tes dé Annita concordaram rum o
enlace, achando que-, assim, a sua UtlUlUUCV UC t IÜ.1..I1l„I U I-.I4.UI,,11 u.
hon»a ficava, resguardada.
U Uluii.Uuü .tiu^iiU UvJj OuUiUÜ ili. CASAMENTO E sjWAKAÇAO
Foi um namoro, noivado u espon- I inii.t, ua iij.uutiv', [• i^uli sc ij;jiíu«--baes, tudo eònsummudo dentro de 10 1'itiuiLi Uy UUi-uun-jLivUa UC l rulK.bLU
dias. O acto efleeluoü-se nu Paiaeiü UUoC ltuJi.l, Utj.il,! uU Cili ilvLl.L' L"JUi
.iiiii.ia iiut,ia.
da Justiça,
o^o.u .i, u casaitieillo da viuO casal viveu unido até nascer o
primeiro filho. Dahi em deante, VU c ijuiiu, c u i«i».iiiiiu jüiijviU uu caFrancisco começou a convencer a cs- Íitt'i Uc Si í «UU COí.iO li*iiO (l'0.Uli(U

!
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mercado

do café

disponivel

funecionou, hoje, em posição firme
eom os preços tios diversos typos
sensível alta c bnstanlc
luscusond
«nintado. achando-'? os compradores mii''.o iiileressníos para rottlizaçâo de novas opcrnijôes, sendo ass!in fecha.los necoilns desenvolvi
dos.
A commtstJlo de preços sorteada,
composta d»» firmas ültiiicr & Cia-,
(iomes filho Si. Cili. e l'edro Treidler & Cis., resolveu colar o l.vpo '
cm alta df 5(10 reis ou a 13-500 por
dos
dez kilos, base official tirada
negócios re'|i?n:!os durante o dia.
no Centro do Cnmmereio de Café.
ritic sommarnni um lolal de (1.61U
saccas, sendo 3 i'\'> ale «s II horas

i c 8.178

mais

tarde,

contra

! Ias, vendutrs honlem.
Colações por dez kilos:
'Typo

3.082 di-

15$5ÜU

Typo

lôÇüOÜ

Tvpo
Tvpo

M$â(IO
11*0111)

Typo

laWMIU

18#70U
Tyoo 7, do anno passado
Movinirmlo eslatislico dc honlem:
Knr.ram, 8.521 saccas; sairam,
3 002 dilas, e ein "stock", iilO.tn.12

d't"s.

Imposto ouro (Estado de M!nas).
S8000: 'dem (Estado do Kin^. 5$000
Paula dc II a 17-2-930, 1$250,

^r': cautelas, brllha ri tes, praias
e
qnein pasa melhor.
KUA \ ISC, li IO ClíANCO N. 23
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ATRACARAM-SE
LUTA NA PENSÃO

No sobrado da rua do Callele n
1+1, residiam lia quatro mezes,
o
conslructor Alcides Uitlen.ourt. de
II annos, sua esposa, d. Maria Biti
.
,
uo r Uiíicj-vU uUov i vlwiu, 11UU l tl4li'J
i
tcncourl, e a menina l.oiirdes. filha
..J SwU p..L. . .
j uuu ,soj j,or causa da aslncia do adoptiva do casal.
I). Maria c enfermeira e prolessoUIlUJiLiOuO IjultiUivitlIU,
troca, faz
ra c ensina a criança a cantar.
u.,j
..wiu
j.»
ESFOSO
» concerta jotas com seredade; rua
Honlem. Lourdinha deu seu lestiGon(W.lveo Dias, 37. — Telephom
D despiicoo ua auior.uaue paulista rui no radio,
e a meia-noite regres22-0994.
UCciÜâccuLU Ouij us CjUoUuius.
saram todos á caía, que é dc DelU tciUiitifuo riuiu^cu ouse t'üJ'CÍrtosa Kamalho.
l'ii, luoio<-iUc cm o. i.m.u, SUiauu. phina
•lá no patamar, o casal
assistiu
i"Huiutu tuoui-ãi:* í.-íikuijliiIé a
Ui«i<4 duas
secnas pouco docentes, vvolesiiait.i
ti AUiiiiuU Luliuiiiu.l'
Uil) till',
laudo
in.jgnado
o sr. Alcides, alie.lií.iiClliiluU l^ü uUltit UO lUi.A, ((U|^,0fizera multo bem cm pro.i,i,.u..-ol u, .11..1 o uui e,,i
(Juj se gando que
curar outra casa, pois aquillo ali era
ItlutWUU O LIll.ivC l U..V tKICMIl UulUi I
um antro dc perdição,
O director geral dos Correios c Te- i liUj yuiyCo.
I
L"m vizinho do lado. o cottiincrciatcgraphos assignou portaria tornando
tja..,,..u, porém, LruluMt dos uorio José Prisma, viuvo de 30 annos,
sem effeito a portaria que se refere j CUiti^Ut-UJ, \» lüüwt-.VUui+U
LtCCUil'uü*
saindo do quarto, dis.utlu com AJciao cidadão Enoch Rego, «dmlttido mu:
lI;'£, acabando por arremessar-lhe ít
— .Mas u scntior já c ci|sudol
com» praticante de carteiro auxiliar
Cjo.u u,,u iu, o ti^iuíiu uo pobre .•.'iheça um morln;?uo cheio óa^im,
da Dirccloria Regional de Minas (le- |
i-^aa, visto não sc ter habilitado em : no.io au ou\ir sen t.uaiue uui.eii,. cujos cacos feriram, alem de Aleilejup© eom os documentos relativos I um ou puiucr a vàÚLvu. i\in3u,j,u des, sua esposa d. Mana.
Houve, então, charlvari na pepsao
ao serviço militar, e bem assim, ad- j iiiüis iiiiuu ccrltíti, i.o 4,ie ei.-, i..:
mlülrtm para substltuil-o, o candi- ijije n„iit,i um..! üw eououiviui,u. .vo Hlraeando-se os dois honinnp t-m Iudalo Alceu Neves, a (piem compete I uiiuamo, au u„i\oni us u.iuus c.\u- ta, que só terminou com a appari«í)u
o logar pela ordem dc classificação UIUS, CU..,),.C.VJJ — L IC lSi.OU CíÍSUuO do guarda civil n. 3 li, que deteve
: CHI llCCll.., LU1II i| \.u,u .Wlll.Ul
em concurso.
UuL,- os brigões, itprescnlando-os ao comral
loissario 1'ínkos, do l" districto.
j-,ogo com uma viuva! yuem seA autoridade mandou autuar os |
DR. A. CORDEIRO JR.
ria to.-,a ininiiu. GuerraV ítoc mais dois homens cm flagrante.
Do Hosp. 8. Frco. de Akkís
que pemsse Soooorrú a memória nao
Doenças Internas — Tuberculose — aü lumbrava jamuid uu fiaver euiiiiec.do alguém com ed^e nome.
Pneumothorast
O luncc.unario Cijclareceu-Uie enCon». ASSEMBUí/A 08-5° and.
tão, que depois do decreto uo Go- <'<ini|>riiiii-Mr —- l»f oiko oIíiiiiih <
Tcl.i «2-8064 - D»s 15 ás 17 hs.
verno x-Tovisor o os cartórios de ca- brilhantes — finem inellini i'»m
.iamentu dos ffistadoa ficaram obr JOAliHMKIA i:.\CH.\Kl.
gados á ti oca de oommunicauõea
1'clepliune: 'i;j-t)70t - Uua S José. 43
dos matriniomos ueleoiaüus.
Só então o noivu ootnpiehondeu
iíoje, às liti."Kl horas, reunir-se á que eütuva sem querer cot reiidu o
o Conselho Deliberativo do ti.vndici- ríseu nc ser bigamo. E foi presttI» Medico Brasileiro, para Iralardos roso que pediu provldenc.aa, acudo lon ( iniioiio Ainnnlo. |'ln,s, l'os
scguinles- as§umptos: eleição do -'I ouvido pçlaa &utor'dadea qu... bom les, 1'aiiqui's. Muios, Iusmi-,, etc
se*retarin: fittsa do Medico! reajus- ; cumprehenderani o t;ei!o etiiSaraco
l'l,A( llItLASt «V t IA.
Instituto
lamento:
dus
Médicos: ! do moi;o.
tino
Resta agora aguardai o te.-:iilia.
l.lotalugii V. i im iioiiiijo,
conunissSo de ante-|)rujcclo.,c posse
do das dillgeno a.;.
, ija novos sócios.
r. üu-iauu

*JoaliieriaValenninf-pVa
Portaria tornada sam efteiío
nos Correios e Ttóppfios

TRIGO ROXO
NYl/Vm RATOS

y EVITE IMITAÇÕES';
A CRIANÇA VAGAVA
NO LEME
No licmc terça-feira tlltitmi, Foi
encontrado vagando por uma senlmra, o menino Alvlnlio, prelo, de á
annos,
O garoto, que trazia blusa azul
.•alçâo verde claro alpercatas preta.,
; h.iii.'| azul de cuscinin, foi levado
iiara a delegacia do II" dtatrlclu |>o'i.dal, Ale hoje ii'í permanece Alvinho, sem que lenliii sido procurado
por parente» ou pessoa que o conheçatn.

RÁDIOS
PHILCO PHILIPS PItOT
1'rt'e.us liaralibstinwi a longo
prazo em pei|ttenas prestaçies
ASSE.MBLÉA, 108-Tel. 22-Í221

JOÍÃ7-

Reune-si hoje o Syndicato
Medico

"CAÍXÃslrAGUA

GRAVEF4ENTE FERIDA
POR UM AUTOMÓVEL
lün frente ú sua residência, á rua
Uno Teixeira n ;i'i,">, hontem, á'noile. foi atropelada por u niauloinovel.
soffrepdo leriiuenlos na cahrça. Iliuras c eseoriayòes ueiieralizadas, a menina Maria da t.onceivtio, filha de
.Manuel KcPllattdcs,
\ menina, que. tem apenas 'J an
nos, [oi sorcorrida lio 1'ostn de Assistencia do Meyer (* internada no
Hospital de 1'iomplu Succürro.

Como o piAltlU DA NOlTIí noll-l
ciou. ha di;is, desappai'eccu dn casa
onde morava, á rua Maurily n. f>, em
Nictheroy, o joven i.' mlllo lloiiua, ,le
22 ii unos de Idade, branco, estuda níe
de medicina, sendo o faelo eoilltliuniuado á !l« delegacia iiu.vllinr lluinlnens'.'.
lisla desenvolveu
es orços

•&?g§g«Bra
KÜBSÍMwí

¦¦¦:'.

•

^vâSüm B '

NA ÍNGLATERRA A MISSÃO
50UZAC0STA
Aguardavam a miesão, em Plymouth,
diversos membros
da nossa embaixada
n.VMOLTIl,

f/5^<?&ã3EmiBM&¦'¦' ::•¦••••¦ifc-yy- :¦£:¦:¦:¦>:>¦¦¦:

15 (H.)

— uno-

pon hoje n este porto n mlssáo
«Io
Urasll, chefiada
fiiinnccirn
'ministro <)a
sr.
l^nzendu,
pelo
Sou/n Conln, que foi recebida po>*
diversos iiietnbios <ln embaixada
desse pai/, om l,otuircM o represniiniites dos meios econômicos fc
flnnncclros.
seguirá
A
lirnslhfm
missão
lo;;o paru ít capital ''íidtannlca.
CAKIMIOSA, A ACOIiHTDA DOS

i;.\\'la dos ijit.vsi Liamos

LONDKES, 15 (II.) — Procc(lnntu de IMjmoutli checou ás 12
horas c 15 minutos a esta capital
tt missão rimincelru do llrasil cltuliada pelo ministro
(la Fiatiula,
sr. Souza Costa.

Cuinillu lioanit
para descobrir o paradeiro dc UninilIo lloaua, sendo iodos esses esiorpos inúteis.
Iluitleiu, como noticiámos, foi encentrado, lioiaiulu Jillilo ti horlale/a
dc Sanla Cruz. o cadáver de mu noinetii moço, mi iranco estado ile dccuiii[Jt)Mi;;tii,

A missão brasileira foi cumprimoiitndn ao dcseiuburcar por t«xlo
o pessoal dn enibal.vadn t* do t;onsubido do Itrnsil. Assim rouio ]ior
imersos representantes tio mundo official c dos meios financeiros
c econômicos.
I.OMUtKS, 15 (II.) — A ml*sno tiiiiiniTir.i do liras!I (lesemluiiroii nesta capital acompanhadu tio riiilmlvniliM' ftejjls
dc 011»
velrn c dos srs, llaihosa Uaruolro c Carlos Tnylor, addidos commcrcinl v fliiatiecln) â fiohalvinl.i
desse paiz. que luivlnm hio a Plyntotith afim dc rcccbcl-n.
Mntfp ns niinierosas pessoas que
riiiiipriiiiciitaritiit
ã chegada em
Londres o ministro Souza Costa
e os demais membros dn missão
vliuti-se flRitrns representativas da
eolonbt brasileira e diversas persoualidades liifrlezas
Interessadas
nas relações entre os dois paizes.
\a estação notava-se iRiialmeufe
^riinOc numero dc ptioioerapiKH
que apanharam flagrantes (lo desembarque,

lleitio', tou para o necrotério do lostitulo MedÍLü-l.c;5al, como dcscoltiiccido, foi o cndauT reconhecido por
seu pae. Miguel Koanii, como sendo
o do seu lllnu (.ainillo.
Abordado pela reportagem, o pobre pae declarou atlribttii' o suicídio
do seu lilhii ao uiclo de ler sido repruvauu em oelei miuiida iiuiteria ou
l;iii'uld;ide hiumilneiise de ,\leu.c n.i,
o que o coiiirislára baslunle, Üoiiiingo ultimo, Cumulo deixara a resiuencia, mio mais voilaudo. nulo au(|tiai'to do rapaz, o seu pae \iu que as
jóias c demais docuuienlos do mesniesin, a,
nm estavam sobre tuna
conutuinieando a oceofreucia á secção
de Segurança Pessoal da «Ia deicgttcia
auxiliar flumineuse.
H' provável que a primeira rcOs dias passaram-se, e hontem, fiMalmente, foi encontrado o corpo do união nntrlo-hrasileira não sc efdesvenlurado moro. cm udeantado feclue antes du próxima segundafeira.
estado de decomposição.

mi
:-'.¦'¦'"

y

'':''

'
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A barbearia dc Henrique Coelho, assaltada

:' ¦

¦:'•::''
esta madrugada

Os biilròrs, esta madrufíada, r.xcur-1 em dinheiro, tjuc estavam numa ;•
j sionaram na rua Senador liuzcbio,' vela,
assaltando duas barlicaritis.
——
Kntrando pelo tjalé Avenida, na ctta
M(lis .)£|cnnlCi DS as,aUanlcs saquei
Carmo Netto, elles violentaram as I rnm
„,,,,,,
jK1,.|)clll.,.,, denominada
Iporlas da barbearia dn rua Senador j ..>Sll|fl0 |>„|.|ug„i", (|t. Mntiocl Anlonic
.uzcbio u. Mi, rcbeiilando os cadea- Serra, onde arrombando o cadeado.
do«.
per ei rara in na loja, carregando 8} rin
O dono do negocio, llenri pie Coc-1 (,aixn registradora e 411? da
tir,
ho, pela manha, encontrando o esta- j)ar|)ciro Edgnr Maranhão. gaveta
'.aIielcciineutri eom as portas escau
radas, correu á delegacia do 13° dis- |
trieto, apresentando ipieisa ao com- j A iinliciii tomou providencias, ir.
'
missarlo Alfredo Moreira, declnrnmlo staurando ituiucrilo e providcuciuutlo
(|uc os ladrões haviam carregado 205 o exame pericial dos locaei.

LEITE -Vltaminas-Saude
Vae mm o cargo de agente
posíal í3l3graphíco

O director geral dos Correios c Telegraphoe, por acto
de hoje, dusignou o lc'egraphlstu Pericles Ferreta
da Silva, para exercer ,-is
funeções de agente pastai telegra1^170, resneclivamente por libra e phlco dc "Aym ués", subordinada a
ABERTURA
|l dollar.
Deixemos o mercado desti- Directoria Regional
tle Minas tleI
I.IBItA — 57?.')llü
: ttiidn dc ini()oi'lancia o sem maiores raes.
d
dc cambio ulMcta i negociou,
mercado
abriu, hoje, eslavcl e inalterado, cum
TAtiLLLA DOS BANCOS
o Dauvo ilo llrasil dando para coDs hiiii 'o.s vendiam para remessas
brancas á laxa dr ãV^ltJU, e para I
compra dc eoborluras, á dc õli.-õll) ns diversas moedas ás seguintes ta
por libra, situação em que deixámos mis :
oe melhores preços — Joalhería Pa/.,
A ora/.o - Londres, 711*400; ' Pa- rua rnigiia.vatia it 17. —
o mercado ás 11 :ii loiras, no priPerto It.
inalterado e í ris. |5)!)3; Nova Vork, lãfO-in,
nieiro encerramento,
Ifuvldor
1
mo\
Intenltido.
A'
visla
Londres
pouco
73ÍÚ00 :i 71*;
O IJaiicu U" Urasii alfixou pura sa Paris. S'.l!l,-| a l?032j Bélgica. HÍ520 a
ta\as
tioininaes.
1?">,"0; papel, Í7nl; Allemanha, Bíftõ.í
quês as seguintes
A prazo — Londres, à/SDlili.
:i li^fiSá; Portugal. S87I a íi>7ã; pro—
1'aris.
Londres,
,"i7Í71I
;
A' vista
vindas >'l!71 a $678; Hespanha
Allemaiilia
S7,N(I;
3-,iHüll;
Suissa,
2i('(l5 a 2^080; llalia, 1*285 a IÍ295;
Í.s7lã: llalia. l^ltlã: Portugal, Í.Viii; Suissa, ($880 a .1-5920: Nova Vtivlc...
Hespanha, l?(!2ü; Dclgica, ouro—
'J.j/Üi); No\a Vork, IUjHüU; liaeiios I.")?n7fl a )nSI70; Hollanda. I0¥2lf) a
l(l?3'10: Buenos Aires, 3Ç87P a 3Í910;
Aires. 3*381); Montevidéu, 5*331)
\fnn'evidéo. fi.?l?n a B?3P0; S"ecia
compra
de
eobet
O dinheiro paru
3*850; Áustria 2ASSII a 2§l)30: Rlova¦mia.
ficou
colado:
turas
De accordo com o referido pelo
í|i:il a fSB; lliiniania, fl54:
A prazo —• Londres, ãC?fil!); sobre Dinaniarca. lllílifi.
despachante Luiz ,losé tlaplista Pau1'arH
sobre
Nova Vork. IIÇóO:);
Cabo — Sobre Londres. 735700; so- lo llonanel, o inspeelor da AllanV7lã; sobre llalia, j'!)lã; e solue a bre Nova Vork, 1J-SI20; e solire' Pa- dega pcinilltiu seu afaslanicnlo do
cargo por í.'ll dias, sendo o mesmo,
'•is. IsilflO.
Alleinaiiha, lt}|là.
durante esse período, subsliltildo por
A' visla — Londres, SGÇU IO; solire
seu collega (iastãii Olavo Almeida.
Paris.
sobre
Niiva Vork, ll?'6'H);
,?7ãt); sobre
llalia, í',)ãã; e sobre
mwmmBmmmtmwmmmmmwÊmmmnmmmmwtiiimm^
Allemanha, 1 -r-t • -"».
P,\üA-,Sl5 r.ll.M - 1'hoiic: 22-0t>UO
Por cabngrainma - Sobre l.ontlre:Nova loil».
libra. 57Í1Í0; e sobre
CURSO IIVMNASIM. -- \« insIlíüõü.
•Mr-il
crlpçõrá
paru o exame de ji ti mi-«Ifri
Cnirn
i IliUItOAiVt'^
I',,CAMUIO LIYUK
Meindo liuanahara li-A 8' Tel. 22-3MB? t sáo e.stiio aberlaa ate o dia lí
UA.NCO 1)0 liliASII,
du correiitr
As
CUUSO CO.M.MEUC1AL —
Abertura
inscripções para o exanir de ndLIBRA 719703
missão estão abertas até o (lia -!!
O mercado de cambio libre abriu
I du corrente
''"
—
hoje no Bunco do Brasil fiaco, com
Him
INFORMAÇÕES!
cotada )ioc cabrangas a
a libiu
— Una du liosa173-1"
Ouvidor,
j
74$700 C o dólar a JiJ.'jü7U e para
I rio. 175-1".
compra a 7CJ500 e 1-l^ü-ü respecticm qtie uuixavãmente, situagão
Concelho
O
Consultivo do Eítado
mos o mercado ina terado e :,ouco do Rio, ainda hontem. nada (lelihernu
"obre a pretensão da Companhia Canmovimentado.
O Banco do Brasil operava em lareira e Viação Fluminense, relativacambio livie ;<s seguintes ta::a-; pura ment:> ao aumento das passagens dos
bondes de Nictheroy,
as suas cobranças:
A prazo — Londres, 74Ç800.
A' vista — Londres, 7'1$Y(IÜ, Paris,
0 I" eseripttirario da Alfândega,
1$D05; Itália 1Ç30U; Portugal, $075,
sr. .loão Alves Moura, foi designado
Hespanha, 2?0!)0; Bélgica, ouro icí Dli.
RltANDlNO COKrtftA. Assem
pelo inspector para servir na secreBuenos lilca. 23, soh. Uas 8 ãs !)
3-$õ65 óovn. Yorlc, lfj$"70;
c II ás 18 taria da mesma rcparliçâu.
papel 3Í80Ü e Montevidéo, C$200,
CÜ.MPIIALxmiiS
TEUJIO
O mercado do café a termo funci)a l'ac, .Med, do llio dç Janeiro
cioioii, hoje. nu primeiro prégito da j
{dol.. da nutrição -- App. d-jjestivo
Bolsa, cm posição apenas eslavcl, com I
—-Melabolismo basal alta e Ijalxa pareiaes de ."íiiiá c f'J5t)
c de ÇOÍ5 a f.2W), respeellvainei|le.
Obesidade - Magec/a - Uialtcles
U
llunco do lliasll utfit^s negócios correram pinico anima- I
sou
compra
de
hoje.
pura
PURIVES, a õ" andar - Das n
dos, aceusando vendas mun lului d.- |
ouro fino. a base dc
as l|i loiras -- lei. :. S-MMIlll
|
I.ÜUU saccos apenas.

ECONOMIA E FINANÇAS

^mr ^w rm ^&? Diamantes
©OiOBn'ilhan!f

MORTO POR UM TREM
EM BENTO RIBEIRO
Na eslttvàf) de Dento Ribeiro, hon
tem. á tarde, oceorreu horrível dcsaslrc.
ii menino lívnrislo, dr in anno<,
filho do funecionario publico Manoel
Alves IVria, residente á estrada do
Queimados n, l'.l:i, saindo da escola.
regressava no lar. Na estação dc
Itcnlii Itilieiro. o collcgial procurou
embarcou no trem SS-õP, que ainda
não havia parado,
liseurregou o menino e caindo á li
nha, foi colhido pela, composição,
lendo morte (|tiasi instantânea.
O conunissario Sá Peixoto, do '•- ¦
dislricto, avisado, esteve no local,a'i
tomando as providencias necessária-.
O cadáver foi removido pura o ne
crolerio do Instituto Mcdico-I.egal.

° ™<H0R E 0
BEBAM CAFÉ'
dloam
tArL CLORO
ULUDUMA]S SABOROSO

O&tsve 20 dias de üesnea

COMPRA-SE UM PIANO

Curso Froycâsiet

DR. CAPISTRAN0 „£»,

MS v3*ZD A\<0
WERTHER BORGES
MAR0OS
(MISSA I)K ANNO)
Manoel Marcos, senligra r li
K»J lho mandani rezar missa
pot
alma de seu idolatrado
1|j
nihn
M'LHT!'KIS. no allar-mór
do
Mosteiro de São Bruto, á.s 7 I 2 ho
ras de amanhã, sabbado, 16 do cor
renlc.

Adiado, mais uma vez, oay-

perto tias passagens tios
bondes de Nictheroy

Vae servir na sentaria da
Aduana

VSAS imSNARIAS

preço do ouro u
Banco do Brasil

OOTAOÔfclS liUtó
VIUOIIAIÍAAI
110,110 15 AS DHTIOKK.Nt AS (^M
K13LAÇAO AO l-KdMAMK.NVO
ANTERIOR
(líase lypo i)
—
13ÇÜ75 mais $2ãÜ.
K.ivcreiro
Março — I2$87fií mais ?t.l7õ.
—
A hril
I2ip7ütl, inalterado.
Maio — lü.s.lãll. iinoiii;, í'0'Jã,
rJs.vj,',, meios -SiVã,
junho
Julho - r.»*l,",U, menus .s'Jl'tl.
BANCOS KSTtíANU KIKOS
O inecado livre nus bancos
es
l ra i.i:eiriis Irabalhoii,
linolein,
mi
abertura, em posição fraca e sem
maiores nc.Uocios, lis haneos decla"aram para o bancário snbre Lon
tires, h laxa dc 73.?,"ilill a 71-nnil
e
iihre Nova Vork de lã?U7ll a l."i*17ll,
•omprnttdo eoberliiras mais uu me
"iLíatm
noa de
a 7J''l)00 e dc I-IÇOSO a

I .mil) 1 ,liou, o preço de, ,.
1GÍÕ70 por gramnia.

Syphilíf! c Rheymatismo l
Só ELIXÍR DF xV0«iUEIRA
Mantidas as bandas e (anfarra'} militares
lendo o li la.lii-.Maior do Dxet' Itn
proposlu (|lic fossem inai lidas as
bandas c rar,,'arras milhares e.vis ImU'^ iias dl versas corporações do K xercllo. e bem assim i|tte o rccrulam, Hio
de niuslem fosse doravanlc por Ir; msferenein ale sua e.\lluci;áo definil i^ a.
o mlnislru da (iuerra declarou iiue
esla medida deverá abrarger Inml leio
a hancla de niuslca da liscula i!i
V\ia«.au Militar.

Dr. Monteiro de Carvalho

Admissão nos Correios e
Teles

AITIONIO CARJ.ÍE.IRO
MENDONÇA
d" ANMVKKSUtlO)
Mm suffritpio de su.i
a!mu
j.1)
sua 1'aniilia manda
celebrai
I
*
missa de 1" anniversario ninonha, ás 9 .'10 horas no allur-mór ha
igreja dc Si*.d Kraticiseo de Paula.

D?.. JOSÉ' ANTÔNIO
MURTINHO
(7"

1JIA)
José
Atoai'.'
do
Jt
Antônio
"T1 Mtirliuho e
demais ^r.rellle'
*
convidant as pcsioaa de sua
amizade para assistirem ã missa "•
7" dia que será rezada amanhã. i'o<
IU horas, no allar-mór da igreja dn
Candelária,

ELZA DS CA3TRÕ~*CÃLj5Ã5
(!i0° UI.\)
siw liimilia
manda
reün'
'l » missa de :iü" dia aiuanhá, IH
i!o corrente, ás b' horas c í'11
í.
mintilos, no allur-mór da igreja ue
Sanla Thcrezinha do Menino'Jesus
n rua Maris e Barros.
m

HILDA SALLES

(7o DIA)
O director geral dos Cnceios
c
descanso de sua alma
Telcíranhus assignou portaria
adsua familia
mau,Ia
celebrar
luillindo ennio radio diar'sia. Alb.r- tPelo
missa de 7° dia amanhã, sab
lo Luiz de Sour.H, que servirá pri - liado, ás il horas, na igrifia
de Santo
visoriniiieiile. na Snperinlciidciici.i do \lllonio dos Pobres,
á rua dos ln\a
Trafego Tclcgrephlco.
lidos.

~FÊRFÜME-SE

BEM E
BARATO

LÜIZA ESTEVES
(7°

DlM

'
laitillia
comniunica
convida us parcplcs c umigo'
liara assislireni á missa dr i
K-',s'i:.\i'! I.S
ii \|; \M'Hi.\S, tSua
DAS
.lia do seu fnllccinietilo.
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deram-lhe' calorosa

Districto Federal "e Niclheroy, até ás 18 horas
de hoje — Instável, com chuvas e trovoaclas. Támperatura estável.

3l?Uns Estados* Principalmente a Rússia toma«» o«'«nM.d!d°,qU8
cuidado de aceentuar que a
ram
projectada convenção para regula-

e conimerc^°de armas nâ0 Ee 8epara «I "5»íKíííffi.ívf100conve"sao
Seral 1ue visa a reducção e limitação dos

2£,««.5 f
«
M,a,B
eSSa thesc' que foi hen,Pre a da Conferência, foi
S
í ,'
Uma, 'm' a 20 de nOTembro ultimo
pelo presidente
t mesma
™llLPSa
r
da
Conferência
sr. Ilenderson, quando este fez approvar o
proi*ramma dos trabalhos cuja execução hontem começou.
Quanto ás reservas formuladas na primeira sessão
pelos repreGraifretanha e da Itália, não ae perderam as esperanças
SfüSI
™
de reduzir-lhes o alcance. Já esta manhã foram Iniciadas
conversações
entre os representantes das grandes potências com esse objectlvo
e íoi
rara permlttir, se possível, a formação de uma frente
communi que se
adiou para terça-feira a discussão do projecto norte-americano.
A sessão do Comitê das Disposições Geraes da Conferência
do Desarmamento abrir-sc-á. por outro lado,'a 1S do corrente.
Esse comitê,
que tem por missão occupar-se de um modo geral de todas as
relativas a execução, funecionamento e controle da convenção questões
ou dos
accordos sobre armamento a serem eventualmente concluídos,
examinava notadamente a parte do projecto apresentado
pela delegação do Estados Unidos que trata da composição do mandato e do funecionamento
da Commissão Permanente de Desarmamento.
O referido projecto reproduz numerosas disposições
do projecto
brltannico examinado em primeira discussão e do texto
elaborado pelo
presidente do Comitê das Disposições Geraes. .<">.P<"o
dIS??' examinacla.a Proposta soviética tendente
a trans»««-!râ'ílél?
formar a Conferência do Desarmamento
em Conferência da Paz.

Para traiaraio
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A° c0,,tTarl°* a^™* representantes,- eD.

t3' Hespallha e Be|Slca
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aspirações cariocas

A' 15 (I'-') ~~ A se£EÍio desta
maDhâ do-comitê de ConfV-nSí^n
que «o occupa con. a questão do fabrico e
l,i? in IUesarma,1'G",° ",aiS
raV°raVCl au prejccl° «orte-amerlcano
ao
do que
o« a sessão
sea^T?'
?
de liontem.
Nenhum dós oradores formulou criticas
de fundo contra o proad0f U"Íd0S-
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A's 17 horas será dado á sepultu
ra o corpo de Ronald de Carv alho
Armada a câmara ardente onde o fora a de Rio Branco

SOBRE A PERSONALIDADE DO EXTINCTO FALAM AO 'DIÁRIO DA NOITE", ENTRE OUTROS, OS
Reilly accionará o SRS. GILBERTO AMADO, GENERAL GÓES MONTEIRO, GUSTAVO CAPANEMA E TRISTÃO DE ATHAYDE
juiz Tranchard
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NOVA YORK, 15 (DIAHIO UA
NOITE) — os jornaes. annunciam que a defcsa.de Hauptmann
está ultimando os preparativos
para interpor a appeilaçâo
da
I sentença pronunciada.
O advogado Reilly prepara nu!
¦ merosas conclusões contra as recommendações dirigidas pelo Juiz
Thomas Tranchard, presidente do
Retéhèmos, 'hbjfe, do um "Rio- Tribunal, ao jury, e aceusa aquelreporte»'', "sempre alerta", como le magistrado de ter manifestado
diz çni; snnxajrtá,'uma communi- parcialidade evjdente
contra
cação que inereqp ser aTcrigijada Hauptmann.
"NADA MAIS
pelo director dos Correios e TeleME RESTA 1"
Sraphos
. ,. ¦
ífOVA
YORKJÉS
(DIÁRIO DA
Ihfpnna-nos» o collega amador, NOITE) —
Falando 4.
"-•'"*>
licenciado,
foi
conforme ea& vnw. Q \0W~~ *i, reportaqne
seu
'^P^TO*"«tóptananh S
Sina da primeira, edição,, para top clarou:
tamento de sauVle, o funecionario
-— "Nada malg me resta.
Afãs
dos Coireios e Telegraphos Nestor não
tenho medo. Não perdi todas
Sa.rão Delduque".
as esperanças."
Posltiramento deve ser engano
-— diz o Rio-rcporter — pois o sr.
Delduque está forto e rijo, estabelecldo com um grande deposito
de artigos carnavalescos no prédio
onde fumccioiiava o Trlanon, em
MOSCOU 15 (A. B.)_0sr.
Orplena Avenida.
low,
ate agora desempenhou
Estará se tratando com "arti- cargo que
dc addido militar da União So-o
gos carnavalescos"?
victica cm Paris, foi
Emfim, o que o RIo-reporter af- exercer o mesmo cargodesignado pura
cm Berlim.
firma é que — o "homem dodóe"
"douestá bello e formoso, num
blé" do commcrciaute-funcclonario publico licenciado para tratamento de aau'dc.

O Rio-réporter
"cura des-

cobre a

de en-

ferinos com artigos
carnavalescos

REMOVIDO PARA
BERLIM

Violenta collisão de
autos, no Derby Club

VIOLENTO INCEN- Uma criança ferida
no desastre
DIO NO CAIRO
CAIRO, 15 (II.) - Violento inecndio devorou, cm Beni Saleh, diver.sas habitações, causando a morto dc
*cis pessoas. Dois outros moradores
ficaram gravemente feridos.
O incêndio acarretou igualmente a
tj«rda de numerosas cabeças dc
íado.

0 corpo estava
semi-enterrado
na areia

O sr. David Penna Bastos, residente á estrada da Covanca, n. 17,
a tardinha, dirigindo seu automóvel,
que tem o n. 835, transitava pela rua
S. Francisco Xavier, levando ao lado
sua filhinha Igncz, de 4 annos.
Na esquina da rua Derby Club. o
carro 675 chocou-se violentamente
contra b seu, partindo-se o parabrisa, cujos destroços alcançaram
Ignez, ferindo-a na cabeça e no rosto.
Ignez foi levada para o Posto
Central de Assistência no automóvel
n. 15.168, e ali medicada.

Desastre de auto,
no Maracanã

O auto particular n. 995. dirigido
por seu proprietário, Borís Gregoris, residente á rua Correia Dutra,
n. 139-A, á tardinha, no Largo do
Maracanã, para evitar atropelar uma
transeunte, torceu violentamente a
Noticiámos, em edição anterior, o direcçáo,
jogando o vehiculo de enencontro do cadáver do estivador
Elydio Cunha, na rua Maria Teixeira, contro a uma arvore, amassando-o.
A transeunte, Scbastlana de tal,
em frente no n. 21.
de 26 annos, solteira, residente á
rua Conselheiro Olegario, n. 12, foi
colhida pelo para-lamas esquerdo,
soffrcndo graves ferimentos na cabeca.
Boris também ficou ferido no nariz. Ambos receberam soecorros nn
Posto Central de Assistência, sendo
Scbastk'nj, cujo estado
apresenta
cuidados, internada no Hospital dc
Prompto Soccorro.
O commissario
Alcides, do 15°
districto fez instaurar inquérito.

Ainda a morte tragica do estivador
Elydio Cunha

Gelaram as águas
do Danúbio
SOFIA, 15 (H.) — O frio augmenlou dc intensidade em todo o territorio da Bulg;ir!n.
E meertas regiões o thermometro
desceu ate 30o abaixo dc zero. As
águas do Danúbio gelaram.

Elydyiu

Cunha,

o morto

O commissario Lopes idcnljficou o
pobre homem, que era bastante conhecido nas redondezas.
Cunha, pouco antes, estivera bebeudo num botequim da rua Maria Tel•veira c. saindo embriagado, fora cair
pouco adeante.
Desmaiara, batendo com a cabeça
muna pedra c, a água, arrastando
uréia, semi-enterrára-o na valcla forinmla pelo temporal.
Elydio residia á rua da Scrr.-i n. II,
om lloolia Miranda, cm companhia dc
Marrnlina ri» Silva.

0 cortejo funerario passará
pela Avenida
O cortejo funerário, conduzlndo o corpo de Ronald do
Carvalho, de accordo com ag
resoluções que acabam de ser
tomadas, poderá passar peIa Avenida Rio Branco, á
tardo.

Dcsapparccendo
muito
quando
havia a çspcrnr de seu talento, do
sua cultura, de sua intclligençia,
ílonald de Carvalho deixa um claro
difficil', senão impossível dc prc.-ncher. Isso mesmo acabam dc dizer
os intellectuacs que DIÁRIO DA
NOITE ouviu quando foi render as
suas ultimas e sinceras
homenagens ao escriptor tão ingloriamentf roubado á Pátria, á familia, ás
k-tras pela crueldade, implacável do
tíeslino.
Ronald desapparece em pleno vigor dos quarenta e um annos, e dc
quem, na juventude, produziu obra
dc tão altos méritos, de inconteste
valor, era de esperar, na inaturidade que ia se iniciar, bem maiores
fulgores, Quem construiu, como elle,
um pedestal tão polido. c tão bílio,
i'ompletari.1 um monumento de ine(iita belh/a, .-c a fatalidade não
viesse, tão cedo, manhã quasi, marcar eom o seu signo sinistro o fim.
"Tão bello
tão .loven, tão cheio de
luz", como frizo'1 Gilberto Amad.0,
iinnbou esse vuRo fulgurante, cuja
vida foi uma succcssâo dc conqulstas, nma marcha sempre directa,
fem interrupções, para o bello, para
a csthesia absoluta,
E é sobretudo pelo que dc Ronild
Se esperava, que devemos todo3 os
c.asilciros prantear o collapso. faiai que o arrancou ao nosso meio,
ENCERRADO O EXPEDIEMTE NO
¦ ITAM iKATY
Logo após a dicgadn do esquife
no salão de honra do Itamaraly, e
collocado
na câmara ardc-nlc, ("oi
encerrado o expediente no Ministcrio das Relações Exteriores.
AS PRIMEIRAS COROAS
.As primeiras coroas chegadas ao
Palácio Itamaraty foram mandadas
pela senhora Alice Paula Figueiredo
Tavares, mãe do illustre extineto c
pelo almirante Raul Tavares, seu «adrasto,

O Duce presenteia
Pola com um

Augusto

ROMA, ir, (II.) _ O sr. Mussólini
resolveu offcrccer ã cidade dc l'ola
uma reprodúcção, cm bronze, da cslatua dc Augusto, exislento nesta papitalj n,a Via do Império.

A remoção do corpo da
Traziam expressivas e commovcntes dedicatórias.
DIÁRIO DA NOITE, como derradeira homenagem ao joven ministro
tão eédo arrancado A vida, enviou
uma rica coroa confeccionada pela
Casa Flora.
DEDICATÓRIAS
As coroas chegadas ao Palácio Itamaraty traziam as seguintes dedicatorias:
"Ao ministro
Ronald de Carvalho
— Homenagem do
pessoal da
na do Ministério das Relações portaExteriores".
"Ao
querido Ronald — Saudades
dc seus irmãos Roberto, Rubens e
Renato".

Casa de Saude para o Itamraaty. O ministro Odilon Braga chegando
para visitar o illustre extineto
"Ao meu
amigo
Ronald
querido
pezames á familia do ministro Ronald
Saudade eterna do teu Raul".
do Carvalho.
"Ao bom e
O ministro da Fazenda esteve logo
querido filho Ronald
Saudades eternas de sua mãe". depois pessoalmente no Itamaraty.
"Ao
REVIU O CORPO PELA ULTIMA VEZ
querido amigo — Saudades dc
Mario c Carmen Simonsen".
A sra. Lilah de Carvalho ahaladis"Ao Ronald — Mario Vasconccllos sinia com a morte do esposo, chegou
ao Itamaraty, acompanhada por seus
e familia".
pães. Estava bastante nervosa a il"Ao Ronald —
A saudade de Pe- lustre senhora e, ao rever o corpo de
isgrino, Wanda e filhas".
Ronald foi presa de violenta crise.
A scena, dolorosissima, conimovcu
O MINISTRO DA FAZENDA
profundamente a todos os presentes
APRESENTOU PEZAMES
e os médicos assistentes de d. Lilah,
A' FAMÍLIA
receando por sua saude, aconselhaO sr. Bellcns de Almeida, ministro ram-na a repousar.
interino da Fazenda, por intermédio
Pouco depois, acompanhada pelos
de seu official de gabinete, sr. Sylvio pães e pessoas amigas, retirou-se
a
Brito, apresentou, hoje, pela manhã, viuva
para sua residência.
I

I persoifi k Ronald de Cara lio
analysada por diversas fip s de relevo
DIÁRIO DA NOITE, na Casa dc
baude Pedro Ernesto, colheu, das diversas figuras eminentes quo ali accorreram, logo após circular
a noticia do fallecimcnto do ministro Ronald dc Carvalho, as seguintes impressões sobro a figura do illustre
morto:
TRISTÃO DE ATHAYDE
Ronald de Carvalho era realmente o verdadeiro representante dn
nova geração. Seu livro sobre a lilcratura brasileira foi, na verdade, o
marco da nova geração, li o que mais
sc admira no seu espirito realçado
por uma serenidade, harmonia c
curiosidade inlellectual singulares,
era a conjugação do um grande ciassico e perfeito humanista com a admiravel plasticidade mental assimilaudo todas as correntes do idéas.
OS CONCEITOS DE EDMUNDO DA
LUZ PINTO
A inoi te de Ronald de Curva lho
representa uma grande perda n.-u-ional, tanto pelo que. já deu a sua radiosa mentalidade ás letras c ao
pensamento, como pelo muito oue. ainda,.

se poderia esperar do seu ardente
No Itamaraty continuámos aborpatriotismo, sincero e construetivo. dando os intellectuaes que iam renAUGUSTO FREDERICO SCHMIDT
der homenagem an companheiro tão
ingloriamente roubado á vida pelo
DISSE:
destino implacável.
Creio que não
haver
poderia
perda maior para o Brasil. Ronald
O. ministro Maocdo Soares,
tão
de Carvalho era uniu das mais altas commovido sc encontra que sc exexpressões da mentalidade brasileira cusou a dizer algo sobre Ronald,
cm todos os seus aspectos: poeta,
AS PALAVRAS DO MINISTRO
critico e prosador. E' uma grande
fatalidade.
GUSTAVO CAPANEMA
O SR. LUTIIERO VARGAS FOI
O ministro da Educação foi dos
CONCISO
primeiros a comparecer ao ItamaroNesta pbrase, apenas, resumiu o fi- ty c, falando ao DIÁRIO DA NOITE,
lho do presidente da Republica o seu disse:
"Perco sobretudo um caro amipensamento,
"enquêlo": respondendo á nosia
go e o Brasil perde, uma de suas
Unia perda insubstituível !
mais gloriosas intelligencins."
"NAO TENHO FRIEZA
FALA O GENERAL GO'ES.
PARA COMMONTEIRO
POR UMA PHRASE" — DISSE
GILBERTO AMADO
O ministro dn Guerra, visivclmente coniniovido, assim respondeu
Commovido, Gilberto Amado, rf0_\
nossa pergunta:
pois dn phrasc quc acima sc K-, con"E" uma perda iiiimensa para o cluiu:
Brasil e náo sei como o sr. presidiu"F.siou
Pobre Un.
te da Republica descobrirá um xubsti- nald! Tão bello,aturdido!
tão joven, lâo cheio
'¦¦
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Encerramento das aulas do Io
anno do Curso Normal da Escola de Aperfeiçoamento dos
Correios e Telegraphos
Acabam dc ser encerradas as aulus
do primeiro anno do Curso Norma!
da Escola de Aperfeiçoamento dos
Correios c Telegraphos, inslallada nu
praça Sacns Pena.
Passaram para o segundo anno desse curso, por promoção pelo systema
de mídias lia pouco adoptado por lei
federal, 17 alumnos, dos quucs sir
são ostacs, cinco telcgrnphistiis c cinco
inspectores dc linhas.
O Curso Normal se colii|*ic de ;lols
:mnos lectivos. No primeiro anno é
ministrado o ensino das seguintes
disciplinas: elementos de malcniallcn
e de physicu e chimien appllcndos á
tclcgraphia; topographia, desenho topographico e levantamentos; legislaç5o pastai interna; legislação telcgraphica interna c internacional; c apparclhoü do systema Morsc c tclcphonicos.
No segundo anuo do Curso Normal
será ministrado o ensino das seguiutes matérias: noções de cosmographiu,
geographia geral c chorographin do
Brasil, especialmente vias de com municaçõos postaes e lelegraplllcas: lcslslação postal internacional; elemenios de elcclrotechnlca appllcados á teIcgraphla, telophoni.i c rndiocommiinicaçôcs; c pratica dos serviços postaes o tclcgraphicos.
As aulas do segundo anno do Curso
Normal lerão inicio cm 1 de abril pro\imo c irão até '-'0 de novembro. Tcrão inicio lambem cm abril as aulas
do primeiro .-nino do Curso dc Apcrfeiçoamento c as do primeiro anno do
Curso Normal para os novos alumnos
Nesses dois cursos
watriculaoris.
aeham-sc matriculados -il) funecionarios.
A Escola preparou ainda, durante
o anno dc 1934, cinco tclegraphistas
om leitura auditiva (radio) c dois em
manipulação de teletypos. Em abril
do corrente anno terão também cnmeço as aulas praticas c theoricas do
funccionnnicnlo dos apparclhos rnpidos impressorçs Baudot, Murray e
Siemens.
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Funccionando a Universidade Livre do
Rio de Janeiro
Bancas examinadoras e resultados de exames
•lá estão nomeadas as bancas examinadoras para o exame vestibular
rias Faculdades de Direito, Medicina.
Odontologia, 1'harmucia, Engenharia,
r, finalmente, dc Philosophia, qne ficaram assim constituídas:
Banca examinadora do exame vestibular de philosophia — Drs. Trindade
Filho, Otho Costa e Modesto dc Abreu.
Resultado do exame rio physlologia
rio 1° *nnn odontologico, turma C.
Banca examinadora •— Drs. A. I.. Pimeota Bueno, Lopes Ferreira e Black
SanfAnna.
:
Alumnos: Deodalo Rodrigues d.-i
Dniz, õ: Antônio Hodrlgucs Corrêa
da Costa Netto, õ: Manoel Rodrigues
Orréa da Costa Filho, I, Inhahilitado
um alumno.
O Conselho Technico Administra'ivo da Faculdade du Engenharia
apreciará dentro de breics dias o í-oyicurso de litalos do dr, Augusto Paranhos Fonlenelle, candidato ú calhedra de mecânica, machinns, lhermo-dynamlca e motores lhermicos.

Cuidado com as transações
de papel para jornaes
A vista do resolvido no pi-o.-c.v»
li. 4.8lõ desle anno, relativo á comprovação c applicaçúo rio papel cmpregado no anno de 1(131 pelo jornal
"Minas
Geraes" órgão official des
poderes públicos do Estado de Minas
Geraes, no qual foi apurado que a
firma T. .lancr p Cia. Finlnndcza S. A.
desta praça, venderam úqucllc orgáo
no referido anno.
respeclivuiin-nii.',
121 .177 c lO.líliU Uilos ric papel com
linha dágua, sem qne estivessem Imbilltados na forma ria legislação cm
vigor, o inspector riu Alfândega riuomendou aquellas firmas
que no
caso dc rcpruducçúo daqúella irregulandadc ficarão as inesmas punidas
com a cassação dos registros olili Ios
na referida repurliçãn,
decoi-rciido
dahi a prohiblçào dc Irunsigireni c mi
as empresas jornalistlcas.

Reduzido o custeio da H'n':a

RECIFE, U (Da. succursal
do
DIÁRIO DA NOITE) — Protegidos
pela noite quatro indivíduos mascarodor • bem armados, assaltaram a
i- :~ uo engenho
Aurora, situado
em J'" • pá, no município de S. VIconte
ria propriedade do sr. Lu( .uerra,
dovh
Os malfeitores, depois de roubarem treze contos em dinheiro, fugiram.
Aviando o tenente José Joaquim,
commandante de unia força volante,
este perseguiu os assaltantes, capturando dois delles, de nome Domingos Gato e Geraldo José de Moura,
cm cujo poder foi apprehendido o
dinheiro, roubado.
Ha noticia que um dos malfeitores quo falta prender se chama
O commissario I.opes, do 21" dis- José Sebastião.
liicto, hontem, cerca das 22 lioras,
recebei; coniinunicação do (|uc um
homem, na rua Maria Teixeira, cm
Tury-Assü, estava morto, meio cntorrado numa valia do areia, proibi/ida ^iclo temporal.
Ao chefe do Departamento do Pessoai
do K.xm-ito
apresentaram-se
Passado o temporal, que foi violcn- lio.itos seguintes officiaes:
Io nos .subúrbios, seguiu n autoridaPrimeiros tenentes — Ur. Carlos
de. acompanhada de auxiliarcs, pura
o local, ali tomando as providencias Santos Rocha, medico, por ter sido
classificado no 3° ü. A*. Cav., teunecessárias.
lini frente ao n, 21, jazia o cada- do dc reunir-se á sua unidade, gover, em deciibilo dorsal, o rosto cn- sandò o resto do transito cm Porto
Ierrado na areia de unia vala cava- Aclgrc; dr. U0 Monteiro,, do
o"
Q. A: C, por conclusão das ferias
da pela chuva copiosa.
'parda,•
E' um homem dc còr
Octavio
tra- gosadas, na tíelgica; drs.
jando calça nzul, O chapép estava Tiburcio Ferreira, do 4o B. E., José
numa das mãos ,c o "palctot" na Carlos Caggiano,-do Serviço Medico
outra.
( dc'Aviação, Godofredo Nicanor de
Souza Elejalde, do 4o R,
A. M.,
Solicitado o coniparechncnto dos Agripino da Rocha Cima, do 4o H.
funecionarios da D. G. I., compare- I., Mario larupc Cabral, do Gr, Esccrani, horas depois, o medico legis- cola, c Antônio de Castro Fleury, do
ta dr. Attila Torres e o perito J. Io II. I., médicos, todos
por lerem
Barreiros, que procederam ás pes- sido classificados c se recolherem
a
no
necessárias
corpo
loc
no
quisns
essas unidades'; segundos tenentes —
cal.
Octavio Campos de Fontes Pitanga,
U cadáver apresenta oni ferimeu- veterinário,
do IVjõ0 11. C. D., por
to no supcrcliio esquerdo.
ter dc• recolher-se á sua unidade:
O commissario conseguiu identifi- Joaquim
Lihcrato Barroso Filho, do
enr o morto. Trata-se do estivador
EÍpidio Cunha, pardo, dc 37 annos, A. G. R, J.', por ter dc responder
solteiro c morador á rua Versa n. 11, pelo Laboratório da F. C. I.; Alvaro França Filho, do 1!)» B. C.', Osem Rocha Miranda.
¦waldo Rocha da Fonseca,
do 3° R.
Era o infeliz benquisto na localidade, c, Jioras antes de ser encon- I., José da Cosia Serrano, do Bll.
trado morto, fora visto sair, bastan- Escola, Francisco Bezerra da Silva,
lc alcoolizado, dc um botequim da do Btl. Esrnla, José Alves dc Moracs Segundo, do 21" B. C, José
rua Maria Teixeira.
Era, segundo apurou a autoridade João dc Medeiros,
do 3" R.
Av.,
Francisco Gonçalves dc Araújo, do
dado ao vicio do álcool.
HS0 R. I., Alberto times Moreira
Presume a autoridade que elle. cm- Filho, do 2° R. I., pnir dc Alencar
bringado, em conseqüência do tempo- Moura, do 2fi° B. C, José Augusto
poral, tivesse escorregado e batendo Martins, do 1° R. Av., Damião Mcncom a cabeça numa pedra, desmaia- donça de SanfAnna, do 1" II. C. D.,
do. As areias, carregadas pela en- Maurilio Augusto Fleury Júnior, do
surrada, o teriam asphyxiudo. semi- 10° R. 1., Alexandre Cunha Ribeiro,
enlcrrando-o,
rio 2° B. d
AbimacI Clemcntino
Ferreira de Carvalho, do 3" G. A.
O cadáver foi removido para o neC,
C Gerson Cabral, do 29° B.
croterio do Instituto Mcclico-Lcgal, José
Marques de Oliveira, do fi" R.
afim dc ser autopsiado.
A. M„ Nero de Oliveira, do I|8° R.
I., Lavater Rangel dc Azeredo Coutinho, do 8° R. A. M., Júlio Costa,
do 1° B. F. V., Emmanue] Santos
da Costa Neves, do 24° B. C, José
Cassiano de Mello, da Bia. A. Do.,
de João Pessoa; José Augusto dc
Oliveira, do 23° B. C.; Luiz Xavier
de Souza, do 20° B. C. Manoel Antonio dc Souza, do 3° It. C, 1). e
O director geral dos Correios
t
Telegraphos assignou portaria, de- Luiz Gomes Sobreiro, do 0° B. C
terminando passe a servir na Dirr- todos dc adm.. por terem sido ciasfloria do Pessoal, pelo prazo de dois sificados nessas unidades e seguimezes, o official da Dircctoria He- rem destino.
Botuc,-;::'.
Antônio dc
gional de
Carvolho Costa, que se acha actualmente nesta capital.

Ferreiros no E, do Rio

-2-935

N OIT li

A questão das médias

BEUHt-SE. HOJE, 0 SYNDIGATO MEDICO

Ainda sem solução o caso do Instituto de Educação

Na ordem do dia figura a proposta de unidade de acção
pro-concurso na Assistência
e Caixas de
Pensões

O CADÁVER ESTAVA
SEMI-ENTERRADO
NA AREIA

A morte trágica de um estivador, em Tury-Assú

Apresentação de officiaes

ao D. P. E.

Designado para servir na Directoriá do Pessoal dos üorreios e Telegraphos

Vão ser controladas todas as
contas do Banco do ürasii
O sr. Manoel Marques de Oliveira,
contador geral da Republica, á vista
da necessidade de se obter um contròle perfeito de todas as contas do
Banco do Brasil, declarou aos chefes
dus Contadorias c Sub-Contadorins
Seccionaes: a) que as Contadorias c
Sub-Contadorias Seccionaes deverão
extrair apenas um aviso dc lançamento mensal, para cada conta, fazendo-o acompanhar de uma relação discriminaliva; li) que o total
rio aviso seja idêntico ao do balanço de receita e despesa do mez respectivo, comprchendendo, portanto,
não só o movimento próprio, mas
também o das demais repartições subordinadas; c c) que a-demonstração annexa ao aviso, deverá conter:
1°) data exuclu do recolhimento ou
recebimento; '.'") a repartição que
recolheu ou saccouj 3") a agencia do
Banco do Brasil onde se effectuou
a operação: i") a conta por onde foi
recolhida ou saccada a importância;
e 5") o numero da guia ou do che
que.

A8ERIÍ 0 PRAZÜ PARA
RECLAMAÇÃO
Mas até hoje não publicou o
Tribunal a lista da apuração!
A commissão nomeada pelo Tribunal llcgional para elaborar omappa geral c relatório do pleito no Eslado rio filo. fez publicar, hontem,
no "Diário Official" daqueíle Estado, um communicado para que os
interessados no referido pleito, denIro do prazo de 48 horas, apresenlem as suas reclamações escriptas,
de modo que eslas possam ser resolvidas na reunião de segunda-feira vindoura.
Achamos que esta errada a commissão, uma vez que ,ntc hoje, não
se deu a publicação official do resoltado ria eleição. Só depois dessa
publicação c que devia ser dado o
prazo para as reclamações.
Procedendo como fez a comniissâo,
ninguém poderá fazer reclamação,
porque desconhece, por completo, o
resultado apurado pelo Tribunal Regional.

Reune-se hoje o Directorio

do S. J. P. ELEGER A COMMISSSO DEj
KSTATUTOS
llealiza-se lioje, ãs 17 horas, nu
Brasileira de
sédc ria Associação
Imprensa, a primeira reunião rio dircclorio provisório do Syndicato dos
Jornalistas Profissionaes. Nessa rcunião serão Indicados os nomes de
cinco jornalistas í>ura elaborar o
projecto de eslatulos, conforme a
l.ci rio Syndicalização,
PARA

imprudência

Um grupo de alumnos do Instituto dc Educação na redacção üo DIÁRIO DA NOITE
I

Uma senhora rica, um
banqueiro e tres func(ionarios envolvidos
numa nota promissória
O lesado é que terá de ser o processado —
—

Um desconto complicado
EELLO HORIZONTE, 15 (Da suecursai do DIÁRIO DA NOITE) —
Está cada vez mais se. tornando sensacional o caso de furto, extorsão e
chantage da letra promissória.
Até agora, os elementos para uma
atçáo criminal são conlra Ant.unb
Martins do Valle, o lesado, que rer,pondera'pelo crime de extorsão de
documentos, do que scquei.ta Homero de Araújo, que assignou roagido, uma declaração de roubo, sendo, depois,
espancado na sala de
jantar da casa de Valle. apresentniico o testemunho dc liruno .Xa\ itr.
Kste confirmou o luclo. uccrescenlaudo que, intervindo cm favor ric
Homero, recebeu também forte síc<
uo estômago.
Homero, por meio de choros c lamurias, conseguiu obter do sr. Wal»
deinar Nobre um recibo dc quitaçãü.
Por seu lado, a esposa de Ary
Travassos resgatou o cumproinisso
deste, afim de isentar o marido.
Ary constituiu seu advogado o dr.

O BUKAQOIMIO

Fechamento de malas
Tara 9 aorte do Brasil. África,
Suropa e Oriente
Todos os sabbados, ús 22 horas
Mnlns inteiramente aéreas
om S dias
, Sibbados: 2.1 de fevereiro, .3
•e 23 de março
Parn o sul do Brasil, Uruguay.
Argentina c Chile
Sexta-feira, 15, âs 12 horas
Segunda-feira, IS, as li) horas
Sexta-teira, Io de março, ús 12
horas
AVENIDA RIO BRANCO, 62
Tel. 211-00It)

Tentou suicidar-se
lini sua resideik-ia. ã rua José omingues n. 36. casa VIII. tentou sulcidar-se, ingerindo crcòlina, a domestiça Dulce Ferreira dos Santos,
dc 1 Caímos dc Idade.
A menor, cujo estado c grave, foi
socorrida no Poslo do Assistência
do Meyer e internaria no Hospital dc
Prompto Soccorro.

Homenagem ao director do
Abastecimento da Preíeitura
No próximo dia 23 rio corrente
será offerecido no Palare-Hotel um
lilinoço ao direclor rio AbastccimenIo. dr. Clovis de Lima Rodrigues,
promovido pelos funecionarios
da.
quclle departamento municipal c com
a adhesão de amigos e admiradores
rio homenageado. O almoço será ao
meio-dia c presidido pelo interventor rir. Pedro Ernesto, nn qualidade
de convidado especial. As listas para
adhcsôes se encontram, alé ás vesperas daqueíle dia, nas portarias do
Palace-Holel. do "Jornal rio Commercio" o "Jornal rio Brasil" e na
caixa da casa "A Capital'', bem como
com ns membros da commissão organizadorn do banquete.

"caiu

do bond~

Resgatou o

titulo em defesa do marido

CASA LA-P0RTA BOS7A4BI°
DA SORTE

Aggredido a páo
Nu rua liarão dc São Felix n. 159.
foi aggredido, a páo, por Antônio dc
tal, por motivos de soinenos importancia, o soldado Carloman Gomes
'M
Palmeira, de
annos, solteiro c residente em Quintino Rocayuva, A Fazenda da Rica n. 41.
O aggrcssor fugiu.
Carloman recebeu curativos no Posto Central dc Assistência'. .

Na reunião do
Grande Conselho
0 Duce fez uma exposição
da politica internacional

Amynlhus ric Barros, por apropriaÇão indébita, que já sc acha apurada.
O advogado Ethclberto Franzen de
Lima declarou que o titulo não fôra descontado, inas somente caucionado, dc sorte que o capitalista teve apenas o interesse de salvuguardar o patrimônio dc sua cunhada.
'Prestando depoimento, o dr. Antonio Freire
queixou-se de duas
'"chantages"
praticadas por um dos
implicados no caso, cm duas proinissorias de 4 c 2 contos de réis.
O inquérito proseguc pela Delegacia de Roubos e Falsificações,

O preço do ouro, em
Londres
LONDRES. !ó (II..) — o preço do
ouro foi fixado na abertura do mercado em 142 shillings 8 1|2 por onça
fina, contra 142 shillings C 1!2 lioutem,
A taxa desta manhã foi determinada na base da libra a 73 15|1G contra 74 1|16 hontem cm relação ao
franco c a 4,87 3|4 contra 4,Ü8 1|8
cm relação ao dollar. Comporta o
prêmio de 6 1|2 pence por onça acima da paridade do franco contra
7 1'2 pence. hontem e o prêmio dc
1 112 penny acima da paridade do
dollar, quando o preço dc lionlem
era simplesmente igual á paridade
norte-americana.
Foram vendidas 52 barras de ouro
no valor approsimado dc 14!) mil libras.

DORMIRAM AO
RELENTO
Atemorizados pelo terremoto
ROMA, 15 fll.) — Foi sentido cm
Acquapendcnte um
abalo
sísmico
que provocou pânico cnlre a popuJnção local.
Os
habitantes dormiram no rclenlo. Não sc assignala nenhum cstrago.

Jóias

FIGURAM A' ESPERA DA INSPEOTORIA DE VETERINÁRIA

E, afinal, o muar teve de ser
morto a pauladas - diz-nos
"Rio-Reporteí"
o

ASMA

A União Musical Brasileira
vae realizar uma assembléa
geral

TEM PRISÃO OE.YENTRE?

Pelo chefe do
Departamento do
Pessoal do Exercito, foram fcilas as
classificações dus seguintes officiaes
pharmaceuticos reeqm-nomçnrios; no
L. C. P. M. — Lúcio Muni: Barreto; na 1» B. I. A. C. — Geraldo
Magclla dc Oliveira; 110 li" B. C. —
.loão dc Oliveira: no fi" G. A. C. —
Luiz ric Souza Freitas; no II. M.
de Porto Alegre — Everaldo da Costo Monteiro; 110 II, M, dc
Santa
Maria — ivo de Almeida
Rabello;
tio II. M. rie Alegrete Manoel
Peçanhu Quintanillia; na C. N. rio
Savean — Pedro Paulo de Carvalho;
na C. N, do Rincão — Milton DanIos Itapicnru'; no 11|8° Tt. I. —- Jair
Christovão Rosas; no 10° TI. (',. —•
Álvaro Nunes de Oliveira; no 13° R.
HAVANA, lõ (II.) — As'autorida- I. — João Casemiro Mazuv 00
.11.
des militares prenderam Roberto C, 1). — Anor Pinho; no II. ,M. de
Guardioln, natural de Guatemala, que Recife — Geraldo Ma
gela Bijns; no
já, por duas vezes, exerceu as fun- 22° B, C. — Oscar Maria dc (iodoy
cções dc secretario adjunto rio The- no 24' B.
-—
Allainiro Gonçalves
sniiro, o é agora accusddo dc perju- dos Santos; C,
e, no fi" B. E. — Osrio.
waldo Duarte Corrêa Barbosa.
Aaccusação precisa (|ue, ao enIrar em funcçôes, o sr. Guardiola
prestou falso juramento, declarandosc "cidadão cubano".

renses

ACCUSADO DE
PERJÜRÍO

À

Cerrado tiroteio de consequencias fataes no México
MÉXICO, 15 (H.) — Comniunicam
de Collnia (|iic, entre parlidos politit-OH rivaes, houve ali cerrado tiroteio em que foram mortos quatro
rontendores c ficnrnm feridos quinzc outros.

Guerra ao câncer
Borracha e gazoli- na Allemanha
na syntheticas! Aconselhadas ao exame, as

AS COTAÇÕES DO
MARCO
Segundo Hitler, os chimicos
allemães já resolveram o
o problema

Fechado á navegação

0 grande canal de Veneza

MINORKRVAS

Classificações de officiaes
pharmaceuticos

Cinco bolsas para os
estudantes s??r

Entre Doliticos
rivaes

Sob a presidência do prof. Renato Machado, reune-se. hoje, ás 21
horas o Conselho Deliberativo du
Syndiculo Medico Brasileiro, Entre
outras questões figura na ordem do
dia a pi oposta formulada pela Opposição Syndical o dirigida á direccão do S. M. B, no sentido dc ter
reiuizaria
uniu unidade dc acção
pró-concurso na Assistência Municipal e Caixas de Pensões e Aposentudorius.
Na proposição enviada ao Cuiioclho Deliberativo rio ti. M, ii. a corrente opposic.onlsta declara que, cncicrcsaiiüo-su ao seu órgão oc luta,
vem dcnuiiciur os novos escandaiod
que se prepararam com as nomeaçucs de médicos para cargos tecan.cos sem a exigência uc concurso,
cm contradirão com o art.. 100, n.
3 da Constituição que exige a prova
dc concurso aos cargos teehnicos de
carreira. Assim, a Opposição láyndical baseada nas repetidas declarações da actual direcção do S. M.
B. do que esta firmemente dispôsto a luta pelos interesses dos medicos pobres c assalariados, propõe
a luta commum no sentido dc que
seja uma realidade as garantias c
preceitos constitucionaes, para que
as msemas não fiquem no papel sem
o seu necessário c real cumprimento. Aceito o convite dc unidade de
acção, os opposlcionistas se compromettem a lutar com todas as forças pela victoria commum c com
toda a efíiciencia de que tem dado
provas na Commissão do ante-prejecto dc regulamentação da medicina,,

Já noticiámos a visita dc vários
pães dc alumnos do Instituto de Educação e também dc conimissões dc cstudantea daqueíle estabelecimento, divulgando os seus desejos, que era
obter a fixação da média global de 40,
para a upprovação, a qual fora determinada cm 50, pelo rir. Anisio Telseira, director dc Educação,
Enviada uma cominissão an interventor Pedro Ernesto, este recebeu a
atlenciosunu-nte, dizendo ver com
sympathia a pretenção,
Posteriormente, o director dc ensino
marcou definitivnmcnto a média em
47 1|2, a qual, todavia, nâo produziu
os beneficios almejados, pois grande
foi o numero dc alumnos prejudicados,
A clrcnmstnncia dc ter sido o asdo ouro usadas. .
sumpto resolvido A ultima hora, milita em favor dos estudantes, para
1'aga-so ato 10$
justificar o ardor com que a defena gruuuiia. Caudera,
telas,
brilhantes,
Desejam elles mesmo que o director de ensino mantenha a média dc pratas 6 quem paga melhor. —
50, uo saímos lectivos vindouros, po- It. DO ROSAKIO N. 00 (esquina
rém, conceda a dc 40 para os ensinos da Kua da Quitanda).
concluídos, pela impossibilidade màterml em que os próprios estudantes
estão, o que os colloca numa posição
exclusiva de prejudicados, desde que
não tenham obtido a média em apreço.
Aconselhur-sc-ia, portanto, sulistazel-os, e é nessa intenção que renovamos o appello dos interessados lanto ao interventor Pedro Ernesto como
ao director dc Ensino.
E* o desejo
de muitos paes c o pedido de numerosos alumnos prejudicados, muitos
na hnmincncia de repetir os estudos,
durante um anno, com grande
prejuizo econômico c de estimulo.
O "P.io-Reporter" telephonou hojp
Complicações
para a nossa redacção afim da reUr. Atnutfo Mnr. clamar contra o desleixo da InspeUn» _ Ksijeclalls- ctoria dc Veterinária
da PrefciIa — liuiumera« tura.
curat.
ASSUÜHI.CA, 8Ü — 1 A» « horni
Avisada essa .reparti.são de que na
rua S. 3 >iniz. no morro de São CarIos, esttva um
muar cahido, que
devia sei .lacrificado, esperaram por
muito te. -po o comparec'mento de
seus fuiu .Ionarios e como, afinal,
continuassem
a fazer-se notados
resolveram alguns
pela ausência,
Recebemos da commissão organi- populares, condoidos do animal, acazadora da V. M. B. o seguinte aviso, bar de matal-o. A' falta de outro
elemento mataram-no a pauladas,
cuja publicação nos pede:
transformando-se assim, um acto de
"Re accordo com
o que ficou deli- fundo louvável, num espeetacuJo
berado na assembléa do fundação da brutal,
que impressionou fundamenUnião Musical do Brasil, realizada a te a
quantos o assistiram.,
29 do mez passado, a comniissâo cnTudo porque a Inspectoria de-Vecarregada da elaboração dos estatutos eoiiimunica a todas as pessoas terinarla não sabe cumprir 03 seus
que se interessam pela causa musi- deveres.
cal no Brasil, que a segunda assembica para discussão o upprovação
dos mesmos estatutos, que deverão
reger a nova entidade musical brasileira, terá logar no "Studio NicoIas" (Movimento Artístico Brasilciro), sito á rua Alcindo Guanabara ,
n. 5, segunda-feira, dia 18 do cor-1
rente, ás 16 horas cm ponto.
Constará ainda da ordem do dia a
eleição da primeira administração da
União Musical do Brasil,
Quacsqucr informações a respeito,
serão prestadas pelo lelephouc •—
25-3247, com a senhorila Magriulla da
Gania Oliveira."

ROMA, 15 (H) — O sr. Mussolini fez. na ultima reunião do Grande
sobre a politica internacional.
O presidente do Conselho mosConselho Fascista longa exposição
trou em seguida, o alcance e o caraeter dos accordos abaixo enumerados, que foram
npprovados
pelo
Grande Conselho Fascista:
1° Accordo Italo-francez assignado
WüIinZBOUllG, 15.
li.)
Para
em Roma a 7 de janeiro do corrente o semestre ric verão, a(A.Universidade
anno; 2" Accordo ilalo-anglo-egypçld daqui collocoii cinco bolsas ii
dirpopara determinação das fronteiras siçáo do esludanlcs siirrenscs,
entre a Llbya e o Sudão Angloftgypcio; 3o Accordos de 1927 e 1933
para determinação das fronteiras
entre a Somália Italiana o Kenya.

Alberto I.opes, conimerciario, dc
21 annos. solteiro, residente á rua
General liruec n, ia, etn S. Chrislnvão, foi \ielima ric uma queria de
- As cotatBERLIM. 15 (A. It.)
bonde, sóffrcndó contusões nu cabeçòes dò marco, sem garantias, foram
ça. A Assistência soecorreu-o.
bontem de 40.10 sobre Nova York:
(108.ü sobre Paris; e 5fi.,17
sobre
BERLIM, 15 (A. H.) — Em cerla
Amsterdam. Em Paris, a libra esIcrlina foi rolada a 74.05, c o dol- passagem do discurso que pronuiilar a 15.175.
ciou, lionlem, íior oceasião du inaugurnçâo da Exposição de Auloinoveis, o cbnncellcr Hitler, referindosc ao problema da fabricação dus
OS
carros populares, declarou que
A inspcctoria ria Alfândega, lendo
problemas preliminares ria fabricarm vista a communicação constante
çáo da borracha synthetíca c da gudo officlo n. Hfi|.15 r]0 7 do corrente
zolina synthetíca já se acham, em
inoz da Confederação Brasileira de
principio, resolvidos pelos chimicos
Desportos, baixou portaria scientifiallemães e a npplicação pratica descando aos funecionarios
ses inventos dará trabalho r pão a
que o Fhiminensc F. C. Tijuca T. C. C. U.
VF.NF./.A, 15. (A. H.1 — A Prcfeilu- um sem numero de operários aliedo Flamengo, America F. (',. r Bom- ra
e os conselheiros muirclpnes de- mães.
suecesso F. C., não sendo mais fi- cldiram fechar o Grande
O Fuehrer terminou seu discurso
Canal A üaliados aquella Confederação deixam,
vegnçúo ric embarcações a motor, de- enaltecendo as qualidades rios carpor isso, dr gozar dos favores cons- vido ás ondas que as mesmas
produ- ros de fabricação ollcniã e dizendo
lantcs do inciso 22, art, 1.1 ri0 de- icm e
que r.stâo destruindo os alicer- que os teehnicos c operários que
24.023 dc 21 dc
marro
dc cos rios famosos edifícios lituados os fabricam pAdcm sentir-se orguçreto
ás margens do canal.
líiosos dc .sua obra.
„

C!yb que não podem mais importar com reducção de taxas
Victima da própria
aduaneiras

Em sua residência, á rua rio Riaf-fi, aá tarde, examinava
n,
;>o,
cliuòlo
uma pistola. Ormlnda Peixoto, dc 30
annos', solteira,
rompaA arma pcrlence a sen
O direclor gemi dos Coi-elns e 'le- nheiro e Ormlnda, imprudente, melegra riios. por neln rio hoje. resolveu clieu no gatilho. Resultado: um esreduzir ric ,'l:0liíi?Oil(l para 1:82.í.?l)li(), lampidn, c a bala alcançava a Imna coxa
cso custeio aniiual í'.i linha rir S. Se- prudente, ferindo-a
hastlãn dos Ferreiros :i Dr. Francisco (parda.
¦
<
no
Directoria ItegioSA, subordinada
recebeu
curativos
Ormlnda
nnl do Eslado rio llio ric Janeiro,
Posto Centra! cie Assistência.

postal de S. Sebastião dos

ROUBARAM TREZE CONTOS E
FORAM PRESOS

DA

mulheres de mais de
30 annos

KGENIGSBERG. 15 (A 13".)
Intenso interesse levantou aqui
communicação frita pelo professor
dr, Juengst, sobre os passos que
estão sendo tomados
em
Ioda a
Prússia Oriental par», o combate ao
câncer, em grande escala.
O departamento do Snuric Publica e o comitê provincial rie combate
ao câncer já instituíram um systema de exame medico, gratuito, paru
todus as mulheres de mais rie trinta,
annos dc idade, Quatro clinicas já
foram equipadas também eni Kocnigsberg, para o mesmo fim.
Nenhuma determinação legal será
espedida a este respeito, porem ns
autoridades endossam o appello do
professor Jungst para que as 11111lheres se. submettam ao exame, em
seu interesse próprio e 110 da naçao. As experiências dcorrentes das
observações feitas nu Prússia Oriental serão usadas como base para
nhi-anacndo
pesquisas
posteriores
lodo o Reich.,

"

Habeas-corpus" na Côrte
de Appeüaoão Fluminense

A' Córle. de Anpellaçáo do Estado
rio Pio foi impei rada uma ordem rie
"habeas-corpus" em
favor dc losé
Luiz Abes de Siqueira, proprietário
c residente em S. (louçaIo. o qual acaha dc ser cniidcninado pelo juiz-supplcnle ria Vara Criminal de Nictheroy, pelo crime de injurias contra o
advogado Jayme dos Snnlos Figueiredo.

JOIÂS DE OURO
prata,
pra-so

platina e brilhantes,
e paga-se o melhor
da nraça na

compreço

JOALHERIA LEÀO
Kua 7 Setembro, 1SI). Tel.: 22-5344

Abatimento nas compras
B feitas pelos jornalistas

II sr, Appuricio Torres dc Lima,
proprietário da Casa Cinelandia, es.
labeleciria cm perfumadas á rua Aleinrio Guanabara 26-A, concedeu uni
abatimento de 10 "|" sobre os preços
dc colalogo, nas compras que forem
feilas pelos sócios da ^Associação
Brasileira dc Imprensa
c. suas fumiliiis.
O; alludidn commcrcIaiHlc còniniunicou essa deliberação an presidente
(Ia A. R. 1,

A Soja fie ferragens
foi assaltada
Os ladrões, nn madrugada rie hoje,
assaltaram
o loja de ferragens da
firma C. Reis & Muffa, á rua CulIhcrinina n. 12S.
Arrombaram ali us gavetas, carrogando I0.;00íi em dinheiro c ta.IIipits avaliados em 300$000,
Deixaram, á salda, aberta a portu da frente
O lesado queixou-se ãs autoridadrs de 22) districlo, indo an lo.-nl
o investigador Martiniano, qne tomou ns providencias necessárias.
O perito Barreiros, da I). I. S..
esteve ua loja, tomando impressões
digilnus deixadas por uni dos Iarapios uujua ijarralu,

ECONOMIA
E FINANÇAS
ASSUCAR
O mercado do disponível assucreiru regulou, hoje, ein posição fime, sem alteração digna de registo
nus cotações e sem grande
movimento entre os mercadores do genero fechando-se negócios cm íscé.Ia moderada.
Cotações que vigoraram hoje poi
51) kilos:
Branco cryslal 505500 a 51?; branSergipe
49$ a 4!).?50<
co crystal
crystal «marello, 47? a 48?; masci.
vinho, não lia; mascavo, 41.* .1 4,'l.f.
O mercado n termo náo funecio.
11011.

Movimento estatístico de honlmi
entradas, ]!l.;(?.'! sacras; saldas, 3.5." 1
c em "stock" 82.855 dllas,
CAMBIO NO EXTERIOR
Colações da libra na abertura ii ¦
Bolsa rie Londres:
•Londres: Sobre Nova York. 4.87.8',
sobre Berlim, 12.17; sobre Paris,74.00;
sobre Ainslcr.dam, 7.2'^; sobre Zuriri
15,07 sobre Madrid, 1)5.62j sobre Go
nova 57.57; sobre Bruxellas, 20.00; .
sobra Lisboa, 110,12,
O mercado do algodão dispodive
funecionou, hoje, sem posição, con
alta de I$000 a 1Ó5IIII para alguns Ipos do gênero e bastante activo t.-D
ebw1:.
do os negócios corrido em
mais desenvolvida.

ALGODÃO
Cotações afíixadas hoje por 10 kÜ"?
Fibra longa — Seridó — Typo .,
52Í ji 53?; typo 4, 51? a 52$. Fibra
media —- Sertões — Typo 3, 51?. 5
52?; typo 5, 47$ÕÔ0 a 48*000.
Ceará — Typo 3, nominal; typo
47Ç500 u -18-Í000.
Fibra curta — Mattos — Typos: ,\
nominal, c b, 14? a 45Í0UO.
Paulistas — Typos ile ó, nouiinaJ
O mercado a termo uão funecionou
Movimento estatístico de hontem
entradas, 245 fardos;
saidas, l.loi'
c cm stock, 5.1)77.

MOEDAS EM ESPÉCIE
Regularam
hoje m;m. ao mrM
dia nas casas dc cambio para mot
das estrangeiras em espécie (pap''
os preços abaixo. (Tabeliã forne..:
da pela casa dc cambio Adriáo I
Porto).
Moedas
Comp. Veiu.
Pesos (Uruguay ..... úfSOü 6Í20U
Pcsetas (Hespanha). , U'1150 2?0.VJ
Liras (Itália)
l$2(i0 1Í2IU
Francos (França) ., ,,',
Í970 ?99i
Francos (Suissa) , .
•1-5700 5í()ii'.i
Francos (Bélgica). . ,
Í'ü70 Í7(n
Guldens (Hollanda). , 9?800 10.?2ij
Ilroners (Suécia) . , ;i.*4uo 3J71H1
Kroncrs (Noruega), . SijilOO 3*400
Kroners (Dinamarca). 31100 3Ç4WJ
Dollar (N. America) . 14*800 15?-20'
Dollar (Canada) . . . 14*500 14f.70d
Reichsmarks (Ali.). , 5$400 5Ç8iii]
Shillings (Áustria) . , 2S600 2*«"
Coroas (Slovaquia), ,
Í580 Ç620
Dinares (Servia), „ .
5300 liei'.: 1
Leis (Rumania) . , „
$120 $1&J
Marcos (Finlândia.) ..
?2S0 $30i
üloty (Polônia) ,., „ ,, 2$600 2S8D0
Yens (Japão 1 .... 3?700 iÇOQO
Pesos (Bolivia), „ .
$580 M ¦ 1
Pesos (Chile). . ,. „
$3'.iO iòfio
Pesos (Paraguay) . .
Escudos (Portugal.) , '.
•S06Ò *68'i
Pesos (Argentina),.
3?800 3$90
Libras (Inglaterra), , 72-5500 73S80Ó
Libras (Peru')
30?000 33i-00'i
Mil réis —- Irregular.
ÁGIO DE PRATA
Prata da Republica .
71 °j»
80
Prata do Império ., 121 "\" 110

EM VISITA OE CONFRÍTERNIZAÇÃO
Seguiu hoje para o Prata <
Embaixada Acadêmica Mace
do Soares
Em retribuição A visita ha potn ¦
feita pelos acadêmicos platines, sc
líuiu hoje para as Republicai d'
Prata, a Embaixada Acadêmica Ma
cedo Soares, officiallzada pelo Mi
ntsterio das Relações Exterior' •
pela Reitoria da Universidade e pcl'
Directorio Central dc Estudante
A embaixada demorar-se-á cerca ri<
vinte dias, cios quaes cinco em Mor.
tevidéo.
Tomam purte
nessa
viagem n«
confraternização
¦•>¦
universitária
aeacleniieò>: Jorge Mourão, Joaquln
Mourão Júnior, Ismur do
Nas-mento Silva, Ruy Bernardes, Eri
mundo Silva, Carlos Taylor
Cunha e Mello. Qennyson Amado
Maria, da Gloria
Vieira
FerrelnOerusa. Cf-niõcs, Paulo Neves, Ca.
Ios Lu/,, Arberto Augusto Cava
Gusmão, Hilário Ruy Rolin
çantl
Macenas Magno da Cruz,' Gasoi.
Supphcy Vieira, Sylvio Aldighiei
Aderbal Serra. Romulo de Freil.-í
Dario Fortes.do Rego. João Brit.tr
Jorge
Gelh. Jansen, Esplnosa Re
thier Duarte, Edson Torres
Pereir
Hcrberto Dutra de Nlcaeio
e Olá.'
Cruz Mascárèrihas.

HCEnWSE HOJE JS JULÍS Oi ESCOU DE ÍPERFEI
ÇOAMENTO DOS CORREIOS
E TELEGRAPHOS
Kealiza-se hoje. ás 12 horas, o rcerramenlo dn anno leclivo- da Ef
cola de. Aperfeiçoamento dos Correi'
Telegraphos,
com série
A
ç
isaenz
Pena. A ceremonia lerá praçcar»
cter solemnc c serã
presidida pe
director da Escola, sr. João
Pini
Pessôn, a cila assistindo o dlreci.geral do Departamento dos Correi
e Telegraphos, o director region,.
do Districto Federal'e altas
autori
dacles postaes-telegraphicas.
As aulas, cujo encerramento
sc (
rificara
nn
sqlemnidade ' dr lioi~.
§apns do curso normal.- darias ao
aspirantes aos cai-Rns de
nlficiar
tclegraphistas c inspcciorcs
daquel
repartição.

CONSTIPOU-SE ?

USE

NAGRiPPI
«ua d» Quitanda.
r/.Tel.:

FALTA D*AQUA NA RUA
SWONIO PAES
Os luor
radoresda rua
em Cascadura, appcl" Sidonlo Pa
am, por nos"
intermédio,
parn a\ ., itorldndcs com
patentes no sentido liprovidencid'
Que solucionem
a consta;,
dágua quo os affllgc
rirsdo ba mrAhi fica o appello!
Q„c vcnli.^..
pois, as providencias com
¦>. hrcMüade que o caso exige.
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O fim do romance de Maria Lichy Um

gaia que não podia explicar a identidade
aa mulher que o acompanhava
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Rio rfe Janeiro, 15 de Fevereiro do 1935
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Aíorifl í.;r/!^ çucr/n morrer. 0 moço desconhecido encontro-a
na rua
c disse-lhe um galanteio. Convidou-a
para uma noite de amor. E no
hotel, dizendo que ia ao banheiro, Maria suicidou-se •
B, notando que a moça não o repellia, approxlmou-se provocando
uma palestra, que dahi a. pouco
estava entabolada, resultando em
maior Intimidade.
O rapaz ousou fazer um convlte. A joven accedeti, e ambos conO moço Carmino Paccinho. ita- certaram um programma de dlllano, solteiro, com oO annos, re- vertinientos e prazer.
Como não
tivessem
os
dois
sídente á rua da. Alegria, foi um
jantado, resolveram
fazel-o
em
dos protagonistas, tendo
passado Santo
Amaro,
donde
voltaram
mãos Instantes pela sua
posição cerra de 20 lioras.
delicada no drama.
A Joven propõe Irem ao cinema,
Realmente, como elle
poderia
do
convencer r_ue aquella joven mor- e o par assiste a uma sessão
ta, em cuja. companhia tomara um Cine Paramount, npós a qual Carmino deseja ir para casa, contannuarto no hotel para
pernoitar,
lhe era absolutamente desconhe- do leval-a para um hotel do Braz.
eída, tendo-a visto pela primeira Ella porém oppõe-se a isso, manii testando que eiesejarla passar com
vez?
elle a noite ho Reix Hotel.
Carmino contou a autoridade
Fascinado
aventura,
fi
pela
toda a sua historia . não
caque- tentado por uma noite de amor,
|
cendo o menor detalhe.
que tinha o sabor de uma Joven
Disse que cerca de 13 horas do'
bonita e desconhecida, que até a1!
hontem, passando nc-la rua
Ba- se mostrava tão cordata. Carmino
rão Duprat, ao alcançar a
rua conduziu-a ao hotel
preferido, na
Anuangnbahu', encontrou-so com
rua Santa. Ephlerenta. onde tomou
uma joven, cuja figura graciosa o
o apartamento n. 21V, no 2o anattrahiu. Procedeu
como
todo dar.
cavalheiro em taes
clrcumstauConta o moço que depois
de
cias, dizendo-lhe um
galanteio. chegarem ao aposento,
a joven
fez duas ligações telephonicas, faeto a nue elle não prestou allcnção. em seguida voltando para seir
lado. palestrando.
Após alguns minutos ella
ergueu-se, dizendo que
ia ao banheiro, do que ainda
elle
nada
suspeitou, achando mesmo natural
a intenção da companheira.

BHA DI M
mm it Ü-

ns ia 11
' Governador
A' tarde, manlfcstou-so violenta explosão numa chata da Staudard Oil Co., que estava atraca/Ia
na ponte da Ribeira, na Ilha do
Governador, carregando
inflamateis.
Com a explosão, a chata se incendiou, tendo perecido nas chummas nm empregado da referida
Companhia, e ficando outros doli
gravemente feridos.
A policia local tomou conheci*
¦mento do
facto.

EXCEPCIONAES, AS HOM ENAGENS PRESTADAS AO
GRANDE ESCRIPTOR PATRÍCIO
Momentos após entrar em cireulaçiío esta edie_ão, estará a cani.inho do cemitério de São João
Baptista o corpo de Ronald
dc
Carvalho,

AH tsmbem esteve o prof. Antônio
Scnna Britto.

DIARIO DA NOITE, que aconipanhou, tangido pelas mesmas apprehensões que sobrcsnltaram lodos os brasileiros, desde mais de
vi.nte dias, o transe doloroso que
nlnnceou a familia dei illustre c.\.
tinrto, reflcctlu, em todas ns suas
anteriores edições do hoje, a suprema magun causada
pelo passamente da figura destacada quo
foi n do escriptor do "Espelho de
Ariel".
E.vcepcionaes, como as merecera,
o cantor dos "Epigramninn Ironleos e Sentimrntaes", são ns homenngens que lhe estão sendo presfadas polo governo, ás qimcs toda
n população do Brasil, em todos
os ree-antos, se associa pesarosa.
O MINISTRO f)K CUBA VISITOU
O COUPO
A' tarde-, o ministro de- Cuba. jtntnpanhado pelo prof. Almachio Diniz
e Zolachio Diniz, chefiou ao Itamanitv,
visitando o corpo na câmara ardente.

|
!
j
I
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OUTRAS COROAS
Chegaram outras coroas ao Ramar.-ity. Traziam as seguintes dedicatorias:
"Ao nosso
querido irmão c tio —Sylvia, Rivadavia,' Rivinlia e Raul."
"Homenagem da Prefeitura do
Districto Federal."
"Homenagem
do ministro interino da Fazenda — Bcllciis de Alincida,"
"Homenagem do embaixador
do Pcrú."
—— "Amigo Ronald — Homenagem
do Henio ele Oliveira."
"Homenagem do ministro Arthur dc Souza Costa."
"Ao ministro Ronald —
Hometingem de Pedro Ernesto."
"Ao inforlunado dr. Honald de
Carvalho, saudosa homenagem da
Policia Militar do Districlo Federal*.
"Homenagem dc Adelaide Daudt
Oliveira".
—- "Ao üon.ild de Carvalho, a familia Figueiredo Costa."
"Homenagem de. Valentim liouças".
"Homenagem do Botafogo F.
Club".
"Ao inolvldavel e
querido amipo, Luiz S. Sidncy Para no e scnliora."

£sse paiz e um cf<os

mais

prósperos do

mundo

A

na Europa

missão Souza Costa

PLYMOUTH, H (H.) •— A missão financeira brasileira, chegada na manhã dc hoje a este porto,
foi alvo, durante a. viagem, de expressivas homenagens. 0 ministro
da Fazenda, sr. Souza Costa, foi
hospede de honra a bordo do "He
de France'' e presidiu numerosas
festas.
O facto de fazerem parte da
missão especialistas era cambio e
em café suscitou no continente o
mais vivo Interesse. Expondo as
idéas que guiam a delegação, um
dos seus membros fez a um cnviado especial da Agencia Havas
declarações cujos
essenpontos
claes foram os seguintes: "0 Brasil conheceu, noa últimos
annos,

graves dlfficuldades
financeiras,.
Entretanto esse paiz é ura dos mais
prósperos do mundo. Apesar
da
baixa das exportações, conslstentes sobretudo em matérias primas,
o Brasil está empenhado em meelidas de defesa monetária. Esse
exemplo mostra, que uma grande
nação pode conhecer simultâneamente a prosperidade e finanças
difficels. Hoje o Brasil começa a
vencer a corrante.
As primeiras
medidas de liberalismo em mat^ia
de cambio foram tomadas o isso
é apenas o começo. Dentro de poueo tempo realizaremos verdadeira
transformação e teremos voltado á
normalidade.
(Cont. na 2\ pag.)
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"Homenagem do prcsidenle da
Republica, "
"Homenagem do seus colltgas
do Ministério das Relações Extcriores".
"Homenagem do ministro
das
Relações Exteriores".
HOMENAGEM DO PREFEITO
0 sr. Jorge Santos, official de gahmetc do prefeito municipal, apre.
sentou pcznmes á familia enlatada,
cm nome do sr. Pedro Ernesto.
No enteiTanienlo. a Municipalid.-idp será representado pelo sr. Amaral Pe-ixoto, lendo sido enviadas duas
coroas elc flores naturaes.
j
0 CORTEJO FÚNEBRE
PASSARA'
PELA AVENIDA
Temos, cm nossa redacção, recebido innumeros lelenhonemas índapando do itinerário dn cortejo funcbre e si, principalmente-, passará elle
pela Avenida Rio Branco.
Para informarmos devidamente os
nossos leitores procurámos informações na Inspectorin do Trafego que
organizou o seguinte tincrarlo
—
Avenida Marechal Florlano, Avenida
Rio Branco, Avenida Beira Mar, ru.i
da Passagem e rua General Polydoro. ;
SOBRE 0 FERETRO — AS CONDECORAÇÕES DE RONALD
Sobre o ferelro rjiic encerra o cordiplomata redo mal logrado
po
pousam a espada e o trieornio de
ministro plenipolenciario,
de
Ao lado, sobre as alniofadas
seda, estão as condecorações que o
extincto obteVe era sua
brilhante
carreira.
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Barreto Leite

falando ao DIÁRIO DA NOITE
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IMAGEM DA DÒR — Instantâneo colhido pelo DIARIO DA NOITE á
porta
O SR. BARRETO LEITI ACREDITA QUE
da Casa de Saúde Pedro Ernesto
SE TRATi, EFFECTIVAMENTE, DOS
RESTOS MORTAIS DE VIDAL BARBO Homenagem da
SA E REZENDE COSTA
mara á memória de

COMO O "RIO-REPORTER" AUXILIOU
AS INVESTIGAÇÕES DA NOSSA REPORTAGEM

O

fi^B

IM

0 aviso que nos deu o "Rio-reporter" de que as reliqui&s de Domingos
Vidal Barbosa 6 José Rezende Costa,
se encontravam no llamaraly, d«pcrtou, como era de esperar, interesse
publico. Mal circulara'a nossa edição
e já recebíamos, pelo telephone, no
va communicação do "Rio-reporter",
affirmando que o consu! João Baptista Barreto Leite, sc encontrava
no Rio de Janeiro.
Como se sabe, foi por sua Iniciativa, quando cônsul em Dakar, que
se procederam as escavações na Guioé Portuguesa, á procura dos ossos
dos dois inconfidentes mineiros.
De posse da informação, immediaiamçnte a reportagem do DIARIO DA
NOITE, entrou em campo, procurando focaliiai-a. Fomos encontra!-o liospc-dado rjo Anneso do Palace-Hote.'.
UM ESTUDO SOBRE OS 1NC0NFIDENTES NO "OLARIO OFFICIAL"
O cônsul Barreto Leite esteve, durante dois annos e meio, como nosso
representante em Dakar, e, actualmente, após uma estada na França,
aguarda nesta capital seu embarque
Vara a Bolívia. Sabendo o nosso desejo, amavelmente se nromptificou a
dar todos os esclarecimentos
nos
precisos.
— Pelo sh&s di juaie de 1933 h,
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REPRESENTANTE DA CHEFIA
DE POLICIA
Chegou ao Itamaraty. visitando o
corpo na câmara ardente, o dr. Carlos Brande, offk-ial dc gabinete do
chefe rie Policia.
AS HONRAS DE MINISTRO PLENIPOTENCTARIO
Falando aos
representantes
do
DIARIO DA NOITE, no Itamaraty,
disse o sr. Rubem cie Mello, inlroeluctor diplomático do Ministério das
Relações
Exteriores, que o illustre
morto, como-ministro plenipotencfario que era tem direito ao comparecimenlo dc um batalhão que formará
em funeral para a carga dc estylo.
Não se sabia alé á ultima hora, porém, sc formaria o batalhão e o assumpto estava sendo resolvido,
no
momento, entre os generaes
Góes
Monteiro c Pantalcâo Pessoa,
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Fala ao DIARIO
o consu I qne repa
triou os ossos dos dois inconfidentes mineiro
mKBÊÊj^^
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HOMENAGEM DO GOVERNO DO
ESTADO DO RIO
O governo do Estado do Rio mandou para o itamaraty uma rica coròa com a legenda:
"Homenagem do
do
governador
Estado do Hio."

MORTA{
Conta Carmino que
permaneneu no aposento, aguardando que
a Joven tornasse do banho. Longe
estava então de suspeitar que
a
sua aventura ahi terminava num
lance dramático. Ella. porém, du
morava, o que acabou delxando-o
inquieto.
A principio suppoz que tivesse
sírio burlado. E quanúo se dispunha a !>• procurai-a, recebeu
um
teMphonema tio po!teiro,
avlsando-o que desconfiava de algum as
cidetito. pois rio banheiro escorria
ajíiin, nau dando a me ca signa! de
viciei.
Encamlnhando-se ao banheiro,
bateu
á porta
e chamou
pela.
moça, e como não tivesse a menor resposta, quebrou a vidraça.
(Cont na
pag.)
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S. PAULO, 14 (Da succursal
do
DIARIO
DA
—
NOITE)
Acha-se Já esclarecido
o drama
que envolvia a morte, mais
ou
menos mysteriosa, de uma
joven,
no banheiro do Rex Hotel.
UMA AVENTURA
AMOROSA

Districto Federal e Nictheroy, ate* ás 18 horas de amanhl
— Instável, passando s ameaçador, com ehnvag e trovoaelas.
Temperatura elevada em parte do período» entrando após em
declínio. Máxima 80,2. Mínima 32,0.
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no "Diário Otricial". uni estudo sobre os inconfidentes mineiros, onde
o autor lembrava, por melo de agentes consulares, conseguir a repatriação dos ossos dos martyres mineiros. Recordo-me que neste estudo
se descreviam com minúcia os logares por onde os mesmos foram deslerrados.
AUXIA COINCIDÊNCIA COMO
LIAR
— O estudo e a jdéa apresentada
— continuou — fi.\aram-se em mino
Coincidiu que,
nha memória.
mesmo momento, Dakar recebeu a
visita de
uma missão
da Guiné
Portuguesa, que ia tratar juato ao
.overno africano francx-i o estabelecimento de um convênio sanitário,
não só com relação a pessoas, como
tarabem ao gado bovino. Esta missão era composta do dr. Eurico de
Almeida, medico, chefe de um instituto bacteriológico da Guiné e do
chefe do serviço de veterinária, sr.
Antônio Valder. filho do eutão governador da Guiné, major ,losé Vaidez.
O AUXILIO DE UM PORTUGUEZ
NASCIDO NO BRASIL
O cônsul Barreto Leite fai ti:
pauta e prosegue:
(Cont aa 2£„ pag,)
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Ronald de Carvalho
Na sessão de hoje, da Câmara, foi
prestada significativa homenagem á
memória de Ron.ilri de Carvalho.
Assignado por grande numero de
deputados, foi enlrp«ue â Mesa um
requerimento
solicitando um voto
de profundo peí.ir na acta pelo fa!lecimento do grande escriptor e diplomata, e a nomeação de uma commissão
de
cinco
membros para
acompanhar o enterro.
Em nome da Commisíân de Diplomacia, como scu prseidente, falou
o sr. Renato Barbosa. O deputado
gaúcho começou dÍTcrido que talvez valesse mais o silencio do
que
palavras. Assignala oue todos sêntiam a morte prematura do grande
eipoente das letras e da diplomacia
brasileiras. Reíeriu-s© ligeiramente
ás suas obras, elogiando o labor infellectual do illustre morto, e pondo
cm evidencia a sua brilhante intelligencia e o seu entranhado .«mor ao
Brasil,
Segiram-se com a palavra os srs.
Mozart Lago, que em nome da minoria se associou ás homenagens, e
Xavier de Oliveira, em nome
do
Ceará, a cujo Estado
Ronald
de
Carvalho
estava ligado por laços
matrimoniaes.
Approvado o requerimento, o ar.
Antônio Carlos designou a seguinte commissão para acompanhar
o
enterro: srs. Renato Barbosa
Xavier de Oliveira, Olegario Mariano,
Henrique
Dodsworth
e Abelardo
líiriaÊo,

b
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em debata a lei de
O sr, Mario Ramos, !o.go que se
iniciou ! sesão de hoje, (et referendas ao discurso pronunciado, na
véspera,
sr. Teixeira Leite,
pelo
considerando
que os telegrammas
lidos pelo seu coiieg não eram de
contra
protesto
a nova política
cambia], e sim contra o confisco de
carablaes de exportação
os
que
produetos do norte vão soffrer.
O sr. Hypolito do Rego rectifíceu
um aparte, dado no decorrer do discurso do sr. Monteiro de Barros, a
propósito da creação do
Conselho
Nacíona! do Algodão. Idéa mie O
orador também condemsa.
A* MHMORIA DE RONiLD DE
CARVALHO
A seguir, a Câmara prestou hornenagem á memória de Ronald de
Carvalho, parte, da sessão que vae
publicada era outro local.
EM DEFESA DA LET DE SEC-üRANÇA
O sr. Adalberto Corrêa leu ura
discurso,
em que justificou « applaudki a lei de segurançn nacional,
necessária, a scu ver, para assegurar e manter a ordem publica.
Estudou a situação do paiz antes
dc. 30, assignalando, príncpolmente,
oue aa an Estado o sr. Borges ds ,
\

r-'17,r^r-—^i-.-v!-'.-~r-,.-v--..i-.-f;r-

Medairos, sem o menor respeito ao
sen povo, se íteou no poder durante
25 annos. O governo federal daquelis
tempo, também sem respeito ao oev
..
(Cont. na 2'. pag.)

•—< i*?ixe ©sta senhorita írsri"3
qullIa e sião a siga mais!
—~ Mas, senhor guarda, íenfco
qu6 !r atraz, porque?, quando vou
ao seu lado, não se cs.na>. ds ci6
dar bofetstlaso„__..'•
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10,000 SAGGAS DE GAFE
MISTURADO COM AREIA
E CASCALHO!

DlflRIO Oi NOITE
-'.'ruyrledadc da
"BA
lá. A. MARIO
NOriTD
DUtECIOlt: — Antônio do
Alcântara Machado
I5EDACXOU-CHEFE: Jaymo
• do Barros
'1'EIdiiPlUlNEíi; -~ Diructor-preàideiiu:: 22-8370 —
Direcçãtj'í _ií-7!.iüõ — Publlcidade; MZ-HVU — ltédncçãos aa-78íl!> — 82-000» 33-0001 ~~: 33-7197 c UMciai.
:",::
BEDACOAO JÜ ADAUOTSTRAÇAO;
Bna ÍB de Maio, 83 c 35,
PUBLICIDADE;
B. Bodrigo Silva, IS-l."
Preços das assígnaturas
DUAS EDIÇÕES:
Aano ,;'.VV. .'.••.. 55»0üü
Semestre . » „ t % „ 80ÍÍ00O
Trimestre , ,..,.
15$ 000
SJMA EDIÇAOí
ABS0 . '.,,',.?'«,¦•••> 3>>ÜSUUt)
Semestre .'. „:.;...•• laçoou
Trimestre .;"......
1>$000

Kstá magnífico o ullimo numero
de "O Cruzeiro", a revista leader"
do Brasil.
Além das suas sccçõüs habituacs,
Brande magazine carioca, que se inipoz á preferencia do publico de
todo o Brasil, traz brilhante coiiahoração de Olgu Moore, Bezerra de
Freitas, F.millo Moura c Pedro Lima, c cxcellcntc serviç ophotographico sn|,j-o os fados mais imporIantes da semana.

Carnaval chie 1 l !
ONOü IiAÇX O PEI1S1 \ N li NTB I

ondas largas:

pom rosii

UONCLES! Mfse-en-plis nrtisüòitsi
Perfeição de trabalho a presos rcduzldos, chIc Biez. INSTITUI'»)
Mine. ÇRAÇA — 7 Setembro, 8(1,
sobrado.

RIBEIRÃO PRETO, 15 (A. M.)
— O escandaloso caso dos cafés
misturados com areia de que vimos
tratando jã ha varias dias, devido
a enérgica acção da policia especializada do Instituto do Café põe, a
descoberto um dos mais audaciosos
planos de cscroqucr'e.
Após muito custo foi descoberto e
detido o principal autor Álvaro
Fo?isccal (pio se achava foragido em
Minas. Álvaro Fonseca, autor do
escandaloso embarque de 10.000
saccas de café misturado com
areia, cascalhos, páos c dctrlctos,
prestou longo depoimento onde enumorou todos os factos e confirmou
a maioria das declarações dos chefes de estações, acabando por denunciar como mandantes e fomecedores de dinheiro para a paffaria
a Antônio dos Santos c João Machado de Freitas.
O inquérito está na phase final
o o di\ Mendes Soares da Cunha,
delegado especializado do Instituto
do Café. espera mais detalhes para
etilregar ao juiz a documentação.

CASA LA-P0RTA R0SA*10

Ps' O I T li

15-2-935

Itfiira Cruzeiro
Aviso á Praça

Preso o autor da audaciosa
esoroquerie
"O CRUZEIRO"

I) A

Afim de evitar possíveis confusões, a Empresta
Graphica O Cruzeiro S. A. avisa aos seus clientes e
á praça em geral que a Photogravura Cruzeiro, devidamente registrada nas repartições competentes, é de
sua propriedade e administração, com sede á rua 13 de
Maio, 33|35-2.° andar. Outrosim, declara a Empreza
Graphica O Cruzeiro S. A. que nada tem a ver com um
estabelecimento, recentemente fundado e
que usa de,
nominação similhante. A Empreza Graphica O Cruzeiro já agiu opportunamente,
junto aos poderes compelentes, afim de fazer cessar os vexames decorrentes
dessa situação,
A GERENCIA.

ECONOMIA E FINANÇA!
MERCADOS DIVERSOS
PRAÇA DO RIO

m$M

Os moradores da rua Domingos
Pires, estação de Terra Novn, por
nosso iutcnuedio fazem um appollo
ás auloridaiiM muniepaes no sentido
de ser retirado daquclla via publica
o accumulo de lixo c matto, que lia
mais de dois annos está a prejudicar
a sau'dc dos habitantes daquclla rua.
Adenntam os moradores que a rua
Domingos Pires é a mais movimentada daquclle subúrbio, pelo que solicitam serem attendidos nessa natural pretenção de caracter bygicnico.

ALGODÃO

Banco do Brasil:
Fechamento official.- . 57$366
Para cobranças pelo
cambio livre, libra . 74Ç700
Disponível:
Typo 7, 10 küos . . . 13?500
Mercado firme.
Disponível — Branco Orystal
60 küos . . 50Ç500 a 51Ç000
Mercado firme.
Disponível — Seridó,
Typo 3, 10 küos. 51? a 52?
Mercado estável.

CAMBIO OFFICIAL
FECHAMENTO
LIBRA — 57$366
O mercado do cambio reabriu, c
fechou inalterado, com o Banco do
Urasil dando, para cobranças, a taxa
de B7$í)6C, c para compra, a de ....
5ü$540 por libra.
CAMBIO LIVRE
O cambio livre reabriu inalterado,
com o Banco do Brasil c os estrangciros dando ás mesmas taxas da
abertura o sem maiores negócios.
Assim deixámos o mercado ,estaeionario e pouco movimentado,
CAMBIO NO EXTERIOR
Londres
Cotações (fa libra no fechamento
da Bolsa de Londres:

fYoposfà,na CamaraTa reforma
do lisferio da Agricultui

O sr. Matta Machado apresentou
e justificou da tribuna o seguinte
projecto de sua autoria:
Art. Io — O governo reformará
o Ministério da Agricultura sob as
seguintes bases;
1* —• Nesta capital parmanecerá
o Ministério da Agricultura, com
uma Dlrèctorla, Incumbido de uniíormizar e fiscalizar os serviços
creados por esta lei. A elle ficarão
dlrectamente subordinados o ensino superior da agricultura e veterinaria e os serviços de caracter geral como o de estatística, protecção
aos Índios e outros de egual natureza..
2> — Nas capitães dos Estados
será creada uma Dircctoria Central
de Agricultura o em todos os municipios servidos por estradas de
ferro, uma Delegacia Municipal de
Agricultura, dotadas, aquellas e estas, do pessoal necessário aos serviços que lhe3 competirem, aprovtitados no provimento dos logares os
actuaes funcclonarios do Ministerio.
8*. As Directorias Ccnlraes terão
os mestres de agricultura racional
que forem precisos, contraclados no
paiz o no estrangeiro, práticos no
manejo dos instrumentos agrários e
trabalhadores usuaes desses instrumentos.
A's Directorias Centraes ficam subordinados os patronatos agrícolas,
aprendizados de artífices, postos de

CAFÉ'
ASSÜCAR

Teve as pernas f ra- ü BURAQUINHO da sorte
cturadas pelas rodas
Ha dois annos que
da carroça
O cocheiro da Limpeza Publica,
não é limpa
José Oliveira, portugr.-z, de 49 annos, casado e residenti á rua Bom
Pastor, n. C«J, hoje, á tarde, dirigiu- Um appello ás auto- Como está redigido o
projecto do depudo a carroça n. 41, ao cn?gar com o
tado mineiro Matia Machado
vehiculo á esquina dos ru 's Jaraguá ridades municipaes
c Bernardo

Monteiro, para evitar ser
o vehiculo chocado por um auto,
poz-se á frente dos nnimaes, tentando soffreal-os.
Foi infeliz, pois,
escorregando,
caiu, tenda as pernas fracturadtts sob
as rodas da carroça.
José, cujo estado é grave, foi soecorrido no Posto Central de Assistencia e internado no Hospital de
Prompto Soccorro.

CAMBIO

Londres — Sobre Nova York, ..»
4.87.02; sobro Berlim, 12.15; sobw
Paris, 73.87; sobre Amslerdam, 7.21;
sobre Zurich, 15.07; sobro Madrid.
35.6Ü; sobre Gênova, 57.37; scbr«
Bmxellas, 20.88; e sobre Llsbou
110.12.
Nova York
Cotações do dollur na abertura d«
Bolsa de Nova York:
Nova York — Sobre Londres ,..„
4.87.75; sobre Berlim, 40.16; sobre
I'aris, 6.Õ0.25; sobre Amsterdam,
07.65; sobre Zurich, 32.40; sobre
Madrid, 13.08; sobro Gênova, 8.50;
e sobro Bruxcllas, 23.35,

/6y£*c\

Esse paiz é um dos
mais prósperos do
mundo

monta e quaesquer outros cstabeleciinentos de agricultura, veterinária,
artes o officios,
4», Todo lavrador terá o direito
de pedir á Dircctoria Central um
mestre de agricultura racional, para
trabalhar e ensinar gratuitamente,
cm sua fazenda, encaminhando seu
pedido por intermédio do delegado
municipal do trabalho.
b\ As Delegacias Centraes c Mu(Conclusão da í« pag.)
PARIS, 15 (H.) — No fechamennieipaes terão em deposito todas as
Fechamento de
to
capital
da
Bolsa
libra
desta
machinas
a
lavoura
da
racional, araFoi pava oxpôr aos principies
A maioria da Câmara Já. deu
me farpado, formicida c objectos de foi cotada a 73 francos 85 centimos
Pava,
o norte do Brasil. África.
temos relauma demonstração decisiva dos
'Juropa C Oriente
c o dollar a lã francos 15 centimos. paizes com os quaes
uso commum á lavoura.
seus propósitos conciliadora?,
ções econômicas e financeiras
no
As machinas agrícolas serão vendisabbadós, ás -2 horas
os
Toiln»..
APOSENTOS
nossas difficuldades e sua natuCOM
das aos lavradores pelo custo e pa;iurso da elaboração da lei de se- I ]'<;XUOSOS
aercn»
CORRENTE,
esforços
Inteiramente
ABERTO
c
nossos
reza
Malas
um
DIA
gaveis
prestações de. 10 %, a coníjuranca nacional. O parecer sub- K-"UA
provisória
tar da primeira colheita. As outras
NOITE.
cm 3 dias
AVEXIDA ATLAKvencel-as, que a missão Soustltutiro do deputado Henrique
para
Compra-se um com urgência. Te.
mercadorias serão pagas pelo custo,
- TEL. 27-5084 — prata, platina e brilhante*, comza Costa partiu para os Mstados
Bayma attenuou bastante os ef- TUA, .100
Sabbadós: 23 de fevereiro, 9
l>ra-se o paga-sa o melhor preso
(ia. — As Directorias Cenlraes te- lephone 22-7474.
e 23 de marco
frufeitos de vários artigos do projeFizemos
uma
estada
Unidos.
da prac" na
rão pessoal pratico, contrariado no
de
cto primitivo. Vimos como proconcluímos
o
tratado
tuosa
e
mi'
do Brasil. Iruguaj,
Para
q
paiz e no estrangeiro, habilitado no
JOALHERIA LEÃO
curou conciliar a questão da 11Argcutlmt c Chile
commercio já conhecido."
conhecimento e tratamento das moRua 7 Setembro, 189. To!.: 22-5344
leslias dos rebanhos e attenderão os
i berdade de imprensa com o proO membro da delegação brastS.exta-feira, 15, ás 12 horas
LAUSANNE; 15 (H.) — As assopedidos dos criadores, mandando ás ciações sporlivas reuniram-se
blema da defesa do reginien. Releira informou que a mesma perSegunda-feira, IS, á? r.' liur;:*>
para
fazendas os práticos, que nellas per- exprimir
; tirou ás autoridades
Sexta-feira, 1" de ninivo, ú* .12
á Municipalidade o seu manecerá em Londres cerca de
policiaes as
O prefeito municipal de Nictheroy
manecerão, estudando as moléstias, reconhocimento
horas
attribuições que lhes eram confe- nomeou, hoje, o dr. A'.cides Pereira
esforços des- 10 dias. Depois seguirá para Papelos
tratando
os
rebanhos
e ensinando a envolvidos vno sentido de
O construetor Luiz Marques, de 63
ridas, como arma repressora con- da Silva, medico do Prompto SoeAVENIDA DIO 15D.A.NCO, 62
que se ris e talvez para Berlim e Matratai-os.
annos, portuguez, esta tarde, nas
tra a acção jornalística considera- corro da Capital Fluminense.
Tcl. Ü3-0010
7a. — Junto a cada Dircctoria realizem em Lausaniie os jogos da drid. E acerescentou:
obras do prédio n. 44 da rua Carlos
13» Oiympiada.
"Nosso
da perniciosa. Preferiu transferir,
Central
comporta
será
installada,
no
campo,
programma
Seidl, caiu de um andaime, soffrencomo se impunha, ao poder judipelo menos a 12 kilometros das canegociações com os inglezes liara
tio fractura do craneo. Lui* foi soeciario, o julgamento de todos os
pitaes, uma escola de agricultura
um tratado de commercio, Essas
corrido no Posto Central de AssisDR. JOSÉ DE ALBUQUERQUE
pratica e veterinária, onde, a par dos
: casos, collocando a imprensa «o
negociações
não
multo
estilo
tencia e internado no Hospital de
indispensáveis ensinamentos de. chiÇUHJÇA AXD»OIOOÍCÃ~
mesmo uivel de responsabilidade
Prompto Soccorro.
adeantadas, mas podem progremica, mecânica, agronomia e veteriv«nere«j
Afficções
e nio venere» dos
das autoridades publicas, quanto
E' grave seu estado.
dir rapidamente. A delegação
nara, os aprendizes serão obrigados
jorgíty texuaei do homem, Perturbeçiei
ás conseqüências dos processos e
.funcciOnaèi de sexualidade masculina.
brasileira
está disposta a jogar
a manejar diariamente os instrudas decisões. Accommodou, ainda, UMA CONSULTA AO DIBECTOB
Diagnostico causai e iraiomenlo da
mentos agrários, especializando-se
com ns cartas sobre a mesa como
IMrOTINCIA. EM MOÇO
o representante paulista os dispotodos nos processos integraes da la1)0 LLOYD BRASILEmO
já íoi feito com o sr. Hermite,
«UA / SETEMBRO, J07 • De••**••
I « 6*or»s
voiira racional.
sitivos penaes da lei ao prihcipio
"
O procurador especial do Tribu" ¦" »
embaixador da França no Rio de
mu
mm»!
i
Nesses estabelecimentos
também
liberal que rege toda a legislação nal Marítimo, trànsmlttiu hoje, ao
Janeiro,
quando negociámos em
S. PAULO, 15 (A. M.> — O Parse ensinará praticamente, com obribrasileira.
director do Lloyd Brasileiro um
1933. Depois de uma guerra com- tido Sociulista de S. Faulo enviou
manipulação
aprendizes,
dos
gatoria
Taes transigencias se eviden- officio solicitando informações, aomercial muito longa, o Brí.sll e um longo requerimento ao presto preparo dos suecos de doces, farioceorridas a bordo do
ciam, de um lado, a tolerância do bre as avariasa França voltaram a collaborar dente do Tribuna) de Justiça do Ksnhas, feculas, lacticinios, etc.
vapor "Santarém" por oceasião do
governo, mostram, de outro, a ef- desembarque de hoje.8a. — O Banco do Brasil creará
Os abaixo assignados uvisam aos seus amigos c iree deram.um exemplo ao mundo. tado, protestando contra a _ acçâo
ficiencia do controle da opinião
agencias nas capitães dos Estados c
O menor. Antônio Pereira Avres, Agora é preciso Ir mais longe, do governo na caso do comido q«c
gnezes e a quem mais interessar possa, <]ue já se encontra
14 annos, residente á rua Sarah Até hoje
nas cidades onde convier e facilitará de 'Ml,
para o largo da Sé. no dia
impresso o seu novo catalogo "PREÇOS CORRENTES",
publica e da minoria parlamentar,
a Fiança tratou quasl r>promoveu
n.
deste
empréstimos
credito
mez,
c pede A justiça um
á
aos
tarde,
de
agrícola
rua
nà
Senador
líuquando bem orientadas, sobre as
entrou
em
vigor no dia 1 de Dezembro de 1934.
qne
lavradores que usarem o trabalho ra- zebio, foi ntropelado por um auto, sempre com o Brasil indirecta- mandado de segurança para poder
maiorias governamentaes..
O mesmo pôde ser solicitado pelo correio ou
soffrendo ferimentos na cabeça, A mente, por intermédio de socie- convocar e realizar comícios na cacional.
procurado
dlrectamente na Casa Matriz, á rua Primeiro de Março
dades belgas e inglezas ou de pitai.
O valor dos empréstimos será ba- Assistência soecorreu-o.
14,
16 e 18, ou nas suas filiaes & rua Visconde do Pio
seado no credito pessoal do lavrador
agentes de negócios brasileiros.
Brnnda
1».
(Conclusão
pag.)
co, 31. e ma Conde de Bomflm. 300 e 300-A.
Jclrnaes norte-americanos e iue nas forças da sua lavoura, e será
•O estado actual do nosso desOONSTIPOU-SE ? USE
garantido pelo abono do Delegado
glezes, especializados em assumO quadro que se lhe deparou no
envolvimento
tal
Municipal
do
trabaiho,
o
caracter!que
qual
prestará
1 ptos. econômicos o financeiros, interior desnorteou-o. A joven
GRANADO & CIA,
A Predial Sul America S. A. de- ?a o exemplo das nossas vendas
informações á Agencia do Banco, ti:#;vêm reconhecendo, de um modo estava inerte, mergulhada nagua.
cando solidariamente responsável clara que o sr. WALTER KROH- de algodão, o a consideração de
o
acerto
da
geral,
recente delibe- Immediatamente reflectiu na respelo reembolso, no caso de falsas XERT deixou de ser seu corretor que a industria brasileira ultra- Rua da Quitanda, 27-Tel.: 22-310;)
p' ração
do Conselho Federal do ponsabilidade que tal situação
informações.
;x'
desde janeiro p. p,
passa, ella só. a cifra da America
Commercio Exterior, no que diz lhe trazia, resolvendo communiOutrosim, avisa que o rríesmo Latina,
Os empréstimos serão amortizamostram que chegou a hoI respeito á liberação do cambio. car-se com a Central, preveniuveis em prestações de 20%, a partir nunca teve autorização para fazer ra
a França de tratar dlrepara
Affirma-se, em Londres, que a do-a.
recebimento
qualquer
da
colheita,
e
conts
os
nunda ctamente
por
primeira
juros
Jpl medida
dos seus interessee no
Companhia
.
ca
serão
superiores
a
6%.
sido
Com a chegada do sub-delega||? adoptada poderia mesmo ter
Rio <le Janeiro, 13 de fevereiro Brasil. O interesse que Paris liga
Art. 2" — O Governo da União,
ha um ou dois annos. do Vicente Parisi foi arrombada
;|;..
íl America do Sul é evidente. Ende accordo com os dos Estados, ini- de :i:;)r..
|i Accreseenta-se quo, se o futuro a porta, verificaudo-se que a jo¦loi-tt-c li. Rielicnbcrg' Klllio. tre outros factos os esforços feilos
ciará a grande colonização nacional
das compras commerclaes até ago- ven estava morta.
|
NOMEAÇÕES E
Gerente
para realizar, de modo intenso e
em prol da ligação aérea o de- EXONERAÇÕES.
1Ira
congeladas é ainda obscuro, os
systenmtico, o povoamento e agrlB o rapaz que estava com ella
monstram. Mas esses esforços só PROMOÇÕES NA PASTA DA MAnovos negócios- ficarão consideracultura do solo pátrio.
RINHA
hospedado nada sabia dizer sobre
li
produzirão verdadeiramente todos
;| [.. velmente desembaraçados. Este é,
—¦ Em todos os Estados
Art.
a mesma, a quem desconhecia.
3o
O
(Conclusão
da Republica assida
os
presidente
seus
E
1*.
frutos
ee
pag.)
se apoiarem bocomo conseguiu o senhor sa- em
Hidc facto, o ponto mais importante
— Relacionei-me, então, com os ber o nome de dois
O exame medico verificou Bique os respectivos Governos enbre as relações econômicas as gnou, boje, na pasta da Marinha, os
inconfidentes '1 tregarem
da questão. Com o cambio livro,
;
terras aravels e Irrigaseguintes decretos:
Sendo desconhecia
intoxicação, membros da missão e intimamente — perguntámos.
jjj negociaremos
gnaes evidentes de
veis, serão estabelecidas colônias de reco, cpnvidamol-o, o o seu ende- mais estreitas possíveis entre as
de accordo com as embora no
Exonerando o capitão de corveta
|/; dosséis
local não houvesse o conversei com o dr. Eurico de Aleste
por
meio,
duas
Ainda
nações.
Não deve bastar A Antônio Guimarães
foi produeto de estudos nacionaes, fornecendo-lhes o Gover- a comparecer,
possibilidades, e obedecendo cheiro aecentuado
meida,_ pedindo-lhe que investigasse
de'commandante"
dentro
do
|'.:
do
de gaz. Aliás, na' Guiné,
prazo
França gozar de grande prestigio do
feitos pelo dr. Eurico de Almeida, no da União — terrenos sufficien"Parahyba";
lj;-a margem de lucros que os prosi existiam lá enterrados baseando-se
oito clias, aos nossos escriptorios,
çontra-torpedeiro
o
acto
a
"Historia
de
Carmino
tes
á
intellectual
lavoura
quebrando
na
c
e
moral
criação,
das Colopequena
alguns dos inconfidentes. O dr. Euelite
WMduetos, objectos
nomeando
a
junto
esse
afim
commando
de
transaesão vidraça e a
o catratar
para
de
assumptos
,de
qué brasileira.
Desejamos que essa pitào de cc -veta Braz Paolino da
própria água da ba- rico,_ que por signal é do Rio de mas Portuguezas", de Rocha .Mar- casas, machinas agnco.as, animaes niiiiio o interessam.
comfliercial, possam offerecer.
de
lins.
custeio,
Os
sementes
e alimentação
inconfidentes Domingos ViH
Rio de Janeiro, 10 de fevereiro autoridade espiritual seja acom- Franca Vclloso: promovendo, no
Ag. passo qué se receia, em Lon- nlieira, durante o tempo que de- Janeiro, donde saiu com 11 annos e dal Barbosa
c José Rezende Costa por doze mezes.
Hji
morou a presença da autoridade, é portuguez porque foi registrado
de 1035.
panhada de maior actividade eco- ^Corpo de Palrões-Móres, a 1" teneu-1°
—
j|K;dresc o retrahimento
dos comArt.
foram
Os lotes agrários, casas,
enviados para Cabo Verde.
no consulado, tomou na mais clevnte, o 2" tenente Augusto Fagundes
PREDIAL
nomlca..
SUL
AMERICA
S.
brasileiros, pela circum- podia neutralizar esse cheiro,
A.
da consideração o meu pedido e ini- Nesta oceasião, porém, havia na- animaes e acceisorios constiturão,
dc_
Lima; nomeando '2o tenente prgpradores
Suicídio ou accidente ?
Com
a
Hespanha
istannla de terem de pagar mais
Jorge
e com a Alie- trão-mór
H, Klchenberg Filho.
ciou as suas investigações, vindo a qucila colônia um movimento nati- desde Jogo, p opredades das famílias
|
o mestre do Corpo de SubNenhuma
hypothese
manha não nos resta senão co.•
Gerente
nelles residirem e trabalharem.
podia ser saber fpJc existia a
;Carq-:;6m mil réis, aqui considera- feita.
Officiaes José Marit Vinto; e o Ia
Michae- vista e, temendo o governador que queParagrapho
— A família ou
Carmino declarava que du- Ia Costa, octogenáriaindígenasabia
lher
os
fruto
único
brasileiros
m
maduro.
mo$':- Qualquer diminuição
tratados
Os
influenciassem
sargento Eric Feitosa de Araújo paru
algo
das
que
junto qualquer de seus
aos nativos, agítando-os, mandou-os
membros que se
nossjtg importações como uma rante as horas que estivera com- referente ao assumpto.
já estão elaborados. Do lado dos sub-official do Corpo de Sub-offlciaes
mudar
cidades
ou
JUNTO A UMA IGREJ1NHA NO
para
para a Guiné Portugueza. Não tenho
povoados perSoviets, ao contrario, nâo parece da Armada, sendo incluído no
adap|aíão á realidade da nossa sigo, a joven se mostrara satisder o seu direito aos lotes e a toquanenhuma duvida que os ossos
POVOADO DE CACHEU
TEM
PRISÃO
haja muito a esperar. Podia- dro de conduetores-motoristas.
situação econômica. E' preferível feita e jovial, não deixando transDE
que
seVEfitRE?
das
as
bcmfcitorias
não
—-i
rec
destes
jam
poderá
dois
Enlendcndo-so
dr!
Almeida
martyres
o
so cogitar de um accordo para a
comprarmos menos e pagarmos a parecer nenhuma intenção triste.
' pois se cupcral-o.
ns factos relatados
pela indígena
Na bolsa da, morta a policia ve- com a mesma — proseguiu o nosso
troca de café por petróleo, mas
Importarmos muito para congelar
Art. 5o — Terão preferencia á
— esln lhr narrou que
"a°
entrevistado
fosscm
e«ctos, seria concessão
não
créditos. A providencia adaptada rificou o nome de Maria Mazza, e seus antepassados sempre lhe. con- Z«,1Ia nuni
acreditamos eme Moscou esde
lotes
os
doutores,
os
i^
J
iMfrh ^^W~lV7aí^|,ip¦ i'¦ r¦
scm Mnhum si- bacharéis
»;.ii'de sepultura,
,í0fiar encontrar-se
e os titulados pelas escolas
teja resolvido,a consumir direpelo governo reintegra o commer- o endereço á rua do Rosário 1, lavam que, ao kdo esquerdo da igre- final
os
em Bòtucatti, mas o moco dissera jinha qoc existe no lugar denomina- ossos.
e livres.
ctamente e não temos necesslda:<?ío no rythmo das
A tradição, pois, é verda- officiaes, officializadas
'da transacç.ões em ter-lhe
Art. 6o — O lucro liquido que exdo
Cachcu,
ella
um
andito
residir
rua
classicao
de sobre o mercado europeu, de
pequeno
povoado,
á,
economia,
jbases
p.or
ceder a quota de 25 °|° de remuneratiga capital da Guiné, tinham sido
Edith 22, no bairro do Blbi.
nós ha muito abandonadas.
um rival que nos' faça concurrendo
capital
de
todas
ção
exploraas
enterrados Ires brasileiros que foAPPARECE UMA IRMÃ DA
cia com a' nosBa própria merca(Conclusão da 1.» pa^íni,-!.1
ções individuaes, de todas as empreram "por cflstigo" para. a África.
ComplleaçBea
MORTA
dorla. Eis em conjunto todas as vo,
Baseado nestes informes, o meu
Ur. Atnolío Mar. sas, sociedades e consórcios indusimpor um candidato d*
Hoje* pela manhã, compareceu amigo foi ao lugar indicado e apenossas Idéas. Viemos expor nos- suas queria
«n« _' Bspeclalts. triaes e mercantis, exceptuadas as
affeições.
á, policia uma irmã da joven, a sar de verificar náo haver o menor
so ponto de vista e o Estado das
ta — Innumeras actividades agro-pecuarias, será parTudo isso contribuiu para a saiuDeante da
nossa
reportagem qual se chama Eugenia Lleby, as vestígio de que ali existisse sepultatilhado com o governo, cnie o arrenossas finanças e da nossa eco- tar revolta do povo,
ASSIáBIBLeA, 8S - 1 «.«HhoiM
que culminou
cadará, como imposto que será apisobreVo Pateo.dos Milagres da annos. austríaca, residente
ras,
mandou
fazer
uma
exeavação.
nomlá. Queremos também, além
ã rua
a victoria do movimento de oui;Ponta do Calabouro e dos com- D. Edith 2:.'.
çom
exclusivamente nos serviços
plicado
De
as
facto
foram
encontrada-;
osno Jardim Paulista,
disso, estudar as suggestões que tubro.
dests lei,
jjaentarios que aqui fizemos sobre e cujas declarações vieram escia- sadas de frer, pessoas, que, pelo esnos
forem feitas, a composição < A lei de segurança não visa, como
—
Art.
Revogain-se
7o
as
disposiludo superficial por elle feito,' pi'
facto, a poljcia deu, ali,
tem affirmado
uma recer o facto.
||
da
nossa
contrario.
delegação é a garantia cam, manter aqueiles que a critições
em
recém pertencer a indivíduos da
prendendo mendigos, desno poder os actuaes
Disse que a fálleclda se chama roca branca. Recolhidos os ossos,
Jptida,
dos
nossos propósitos."
wMcutfâdos e enfermos,
governantes. Visa, sim, reprimir a
Maria Lichy, tem 20 annos g re- coílocou-os cm um caixão.
ousadia do extremismo,
OV&, desde o primeiro momen- sidia
aVt\
em Jaboticabal, donde vie- PENSANDO REALIZAR NOVAS INIII e8f
subverter a ordem poütica qu«
tra.támoa
que
e social
do
ffig
caso, dei- ra. ha cerca de Ires semanas,
AÇÕES
VESTIG
'a^ámoà
nosbem aecentuado quo:a soUM INCIDENTE
O cônsul Barreto Leite acccndc
i ;;|iução^para o problema da mlse- pedando-se em sua casa.
O
continua:
um
sr.
cigarro
e
Aloysio
Filho dá um aparAdeantou ler notado na irraa
--- Em novembro de 1932, por oc0 sr. Bcllens de Almeida, ministe:
|;|ria, cada tez-mais grave nesta que esta não abandonara suas
Nessa
tro
!i:;;apital, não seda nunca uma
interino
da
de
uma
Fazenda, concedeu
mmíio
visita que o governalei devia figurar um dispro'^•IdenBia
regalias de hiate de recreio aos vapositivo que envolvesse a situação
dessa ordem, adoptada idéas de, suicídio, e ainda hontem dor Valdez fez a Cachou, o dr. Al"Express"
"Austrália",
O
do
Marinha
consultou
ministro
da
deputado, que votasse leis inconc
pores
que
recurso de emer- procurara entrar num gabinete incida mostrou-lhe a ossada. Kesol!!|empç-e como
stitueionaes, ou leis que ferissem
dentário situado na frente do pre- veram, então, lavrar uma acta, que DB<;ORRlüO O PKAZO CONCBDÍDO ao seu collega da Fazenda, sobre se. conduzirão, cm próximo cruzeiro,
as
IlUônciá, pelasí autoridades. Todos ÜIO, ( onde
os
recursos do Thesouro Nacional grande numero de turistas em exPELA CONSTITUIÇÃO
garantias do indivíduo.
pretendera, tirar n.l- foi assignada pelas autoridades Johomens que n polisupportam a despesa coro a abertura cursão ao Brasil.
|;isses.j)obres
Só
um
do
Ministério
calouro
ao
cies
remettida
e
em
Direito
1
daria
O Ministério da Fazenda solicitou de um credito especial de 3.000:000?,
ila prendeu náo poderão ser man- guns frascos d" ácidos. líugeula, Exterior. O caixote me foi enviado
um aparte dessa ordem — intervem
surprehendendo-a, censurou-a, do
informações ao do Trabalho, se as para custear a viagem de intsrucção
•'!idos por muito tempo no
o
sr.
Gaspar
Saldanha
de.
saEu,
esperanço
na
Dakar.
para
do uoro nsadas. companhia
guardas-marinha, quo terminaComo o sr. Aloysio não desse resíi(rez. Amsnhã, voltarão de novo que resultou Maria sair do casa. Conseguir não sô identificar os nics- rias ou os ou empresas concessiona- t dos
Está
ram o curso em 1934,
Pagarão
contractantes,
dizendo,
sob
até 10$ todo o interessando vivamente a posta, a juntou:
em
tom
de
qualgracejo,
que nios como lambem ver sr. consc- quer titulo, de serviços
:¦ Ponta do CalabouÇô, ou a qualcommercio
pequeno
campaa
Eu conheço a Constituição
fca gramma. Cau- nha que teve iniciativa no Syndícalo
do
!uer outro logar, onde continua- náo rse mataria.
guia nas colônias de Cabo Verde deraes, estaduacs ou públicos
municipaes,
meu paiz. Nuo ha nenhum dispositiencontro
O
Ia
outras
ossadas
telas,
ventura
accidental
brilhantes,
dos
(-'arLojistas,
por
que
com
viver
a
obler
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uma legis- vo prevendo a cassação do
accordo cnm o art. 136 da
em promiscuidade, reque.
!;So
para
mino teria offerccido â treslou- existissem
dr inconfidentes, não Constituição da Republica, devem
pratas é quem paga melhor. — lação que facilite a cobrança das peMas, quem disso isso mandato.
Ijfôrrendo á car!dnd« publica.
? — indaR. DO ROSÁRIO N. DO (esquina quanas dividas, dando assim um
cada o ensejo que procurava, c. conimuniqtiei desde logo ao Mlnis- constituir as suas administrações
•ga
o
deputado bahiano.
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"
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tempo
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de dirertores brasileipe de .morte no calote.
rganização da ¦ ¦'. plano racional fingindo annulr aos caprichos do nhuma informação passando
que uào ct»>i'ece a ConsY" ej''
consegui, nics- ros, residentes no
ou delegar
O Syndlcato dos Lojistas vem re- .•n
tituiçáo
do seu paiz — respondeu,
e soccorro aos? verdadeiros men- moco, ápparentando entregar-se- mo porque não podia me ausentar poderes do* gerencia paiz,
exclusivamente
cebendo numerosos officos c telc- aggrcssivo, o sr. Saldanha.
iigosr!;'de hospitalizarão doa en- lhe por uma noite, tinha )íi todo de Dakar e ••<-• colônias portuguezas a brasileiros, já legalizaram a sua
Quem falou em cassação
grammas de applausos e adhcsão das
UM DECRETO DO INTERVENTOR
'e -de collocwío do^ d"';- o seu plano em vista, executan- não
do
situação,
de modo a poderem contiassociações
pertenciam a minha /:nna conde classes connexas, mandato foi o sr. Adalberto Corrêa
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a gozar das vantagens que. lhes
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são asseguradas pelo decreto numero
a*(;carj!nps.
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declarando
n França, r. no enlrcgar o consulado 24.023,
O sr. Jorge Fontcnelle, consultor lumtc .teria apresentado emenda nos
que
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irmã
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Arau- sado, oude cm
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virtude de lei especial minou que) somente os vchlculos que gulnlcs folhas do décimo
dor, pela consideração pessoal
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monlaes, qulz apenas ji>. fiz lambem entrega do' cairão, ou dos respectivos contraclos, visto transportarem
Klchjntes, para. não falar no ap- cuidadas
quí
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norrnndo-lhe
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Uma
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no
do
vel-a
Syndicato
dehaver decorrido o prazo de 90 dias, lc, aves, pão e capim para estabulos de p a 7. — Montepio
necrotério, deixando s cíiIIcüíi
Becto âèsbumand da qiiè se rever;apartes
grosseiros.
rcmcfteii a preciosa reliq^iin a que se refere o arl, 22 das Dispomilitar da vcr.1 entender-se opportunamente
nu cocheiros,
indicia u cuidado do enterro,
O incidente
trafegar depois Guerra, de A a 7, c Montepio Civil com a co.mmissão
Aditlpara o Miuhleriu du Exterior,
iicócs Transitória; da GousUtüicão. das 17 horas. podem
incumbida de vc- bertç Corrêa parou abi r
proseguiu a lcittir
tlíi Jusüct, de A a o,
_
>
dígir « tíodigò de Processo Penal,.
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Novos e veteranos tiveram actuação destacada— Um revés inesperado e um
tríumpho
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"Copa Cidade de uma
O tcam uruguayo, que levantou o Torneio Sul-Amcricano, realizado em Lima, o qual linha como prêmio principal a
Enrique Fernandez — Foi ao lado
de Facclo, Tambasco e tantos outros
"astros"
que Fernandez se fez. Suas
características principaes de optimb
artilheiro e magnífico construetor dc
ataques* deram-lhe "chance" para figurar no seleccipnado dc seu pai/.,
onde não desmereceu da confiança de
seus companheiros.
Hcctor Castro — E* também um vcterá no. Fez suas primeiras liças em
1921 no Lito, onde oecupou todos os
postos.
Com o surto progressista porque
passou o football no continente sulamericano, Héctor foi creando fama
e formando-se destacadamente no
posto de commandante de ataques,
logar em que brilha como estrclla
de primeira grandeza.
Sua actuação cm Lima, foi tão as•jombrosa que lhe puzeram o appellido de "Divino".
Possuc um shoot violentíssimo. v
Annibal Ciócca— Consagrou-se vertiginosamente. Jogava em club sem
expressão de General Flores c Larranaga, c uma tarde seu pae levou-o
ao campo do Wandercrs para treinar.
A impressão deixada foi tão boa
que immcdlatamente foi convidado a
ingressar nas fileiras do club. Algum tempo mais tarde transferiu-sc
para o Nacional onde se firmou de-.,
finitivamente.
Somente o anno passado ingressou
no team principal como effcçtivo.
Em Lima desenvolveu tal actuação
que consagrou-se, sendo carregado em
triumpho pelo povo peruano.
Alberto Taborda ¦— Foi na equipo
dos "bohemios" que fez seu "debut"
ao "socer" uruguayo.
0 anno passado passou a integrar
o team principal de Wandcrers onde
se revelou como um jogador notável,
o que'deu opportunidade para integrar vários combinados e represenLições locaes, nas quacs se portou
sempre com êxito absoluto.
E' um dos favoritos da torcida.
Seus característicos principaes são
rapidez espantosa e coragem inaudita. Possuc perfeita visão do goal e
arremata em qualquer posição.
Tanto os argentinos como os uruguayos contavam vencer a derradeira partida que iriam disputar
pela posse da "Copa Cidade de Lima". O match, em si, foi magnífico
de tcchnica. Pela primeira vez na
historia do football sul-americano,
fVi verificado o score de 3 x 0 cm
jgos disputados entre argentinos e
uruguayos.
O team campeão desle torneio
•imisloso, disputado para festejar o
centenário da capilal peruana, encerrava em suas fileiras verdadeiros
"astros" da
pelota.
São clles: ,
Knrlnue Bcllesleros — Arquciro
invicto ncslc torneio sul-nmericnno,
Iniciou-se na pratica do football no
•'•'th Misiones. Passou-se após Para
Rnmpla .luniors, onde ainda se
^-nserva. Foi frente á equipe hunXará do Fercncvaros, cm 192!), que
cstrécu cji scratches uruguayos.
Disputou o campeonato mundial em
Montevidéo. Nesse certamen jogou
contra
Peruanos. Rumenos, Yugoslavoi e Argentinos, "cngullndo"
apenas três bolas.
Seus
característicos
principaes

são: grande collocação. valor temerario e agilidade extremada.
Agenor Muniz — Foi uma das figuras mais destacadas deste torneio. Sua mocidade não impediu que
tivesse uma actuação em nivcl superior a alguns veteranos.
Sua carreira c bastante curta. Começou no Club Phenix, em 1929, c
em 1933 transferiu-se para o Wanderers. Sua passagem pelos campos
orientaes- foi uma série notável de
triumphos. Tornou-se figura indlspensavel no scratch uruguayo desde
o jogo que se realizou contra qs argentinos, em homenagem ás deledo Congresso Pan-americano.
gações
'
Ao lado de Nazasi f6rma o complemento necessário para constituir
uma grande parelha.. •
Une á clara visão dc suas jogadás grande noção de responsabilidade.
José Nasazl — E' o campeão dos
campeões. Nenhum jogador do Hio
da Prata interveiu cm mais conquistas nèm adquiriu tantos títulos:
campeão regional das terceira, extra, intermediária e primeira divlsoes; tres campeonatos mundiaes e
quatro sul-americanos.
Nem no Uruguay, nem na Argcntina, nem no mundo Inteiro existe
um jogador que possa superar este
"récord".
Além dc ser um back de primeira grandeza, foi um excellente center-forward, logo no inicio de sua
carreira, no S. C. Lito, da Terceira
Divisão Extra. Em 1923, começou a
actuar na 1* Divisão, jogando pelo
Bela Vista.
Os sens títulos descrevem perfeitamente o sen valor.
Agilidade extraordinária e perfeito golpe dc vista, assim como complelo domínio da pelota, são os seus
característicos principaes.
EREBO ZUNINO — Foi um dos
jogadores dc rendimento mais regular do torneio. Sua actuação não soffreu as alternativas dos altos e baixos.
Representa, na selecçáo nruguaya,
o football do interior, pois veiu do
Libertad, de Canelones.
Em 1932, ingressou no Penarol, onde vem brilhando, com raridade. Seu
perfeito conhecimento pela posição
que oecupa, dc half direito, e a grande agilidade que possue, dão-lhe
posto destacado entre seus companheiros.
LORENZO FERNANDEZ — E' outra figura respeitável nos sports
orientaes. 0 seu nome está ligado a
todas as glorias do. football uniguayo.
,
Quer no River Plate, onde se Iniciou, quer no seu mais recento
match, em disputa do torneio de Lima, Lorenzo Fernandez sempre se
impoz pela sua classe, valor e competencia.
Não se pôde falar no football do
1'ruguay sem ser lembrado seu nome.
Apesar de acluar numa posição
que ha mais dc um anno não jogava, sua exhibiçâo, frente aos argentinos, cm Lima, foi fantástica.
MAHCELINO PEREZ — Foi no
S. C. Ariel que praticou football pela

primeira vez, levantando o torneio
desse anno. Seguiu-se-lhe uma temporada magnífica, onde ascendeu do
posição rapidamente.
E' um half tcchnico que possua
invejável collocação, grande agilidade e domina perfeitamente o jogo
alto, e apoia conscientemente os
deanteiros.
BRAULIO CASTRO — E' um dos
mais perfeitos ponta-direita do Continente sul-americano. E' o favorito
da torcida uruguaya.
Sempre • figurou no Penarol. Nunca conheceu outro club. Em 1932
passou a disputar no team princiainda figura, ao lado do
pai, onde"cracks"
famosos. ,
outros
Espera a bola com grande sorenidade para, de posse delia, enviar
certeiros c perigosos centros fulminantes.
AINDA SEM SOLUÇÃO O "IMPASSE" NA SITUAÇÃO
AMADORISTA
conApezar de desmentidos em "imtrarlo, continua sem solução o
passe" surgido entre a A. F. E. A.
e as entidades de São Gonçalo, e
Barra do Plrahy. Estas ultimas
continuam firmes na attitude que
assumiram e não se decidirão em
contrario, emquanto a A. F. E. A.
ou a C. B. D. não modificarem
suas decisões anteriores.
Tivemos occaslão de ouvir os srs.
José Luiz Mexias, da entidade de
Barra do Plrahy e Bellarmino de
Mattos, de São Gonçalo e ambos

mantèm-se irreduetiveis, aguardando a qualquer momento a renuncia
do dr. Almeida Castro que, conforme nos adeantou o paredro gonçalense, está propenso a diexar a presldencia da A. F. E. A.
Hoje ás 21 horas haverá imortante rcun'ão na sede da A. G. E.
A. c na qual ,após a posse da nova
dlrectoria, será levado ao conhecimento dos clubs filiados a attitude
que foi assumida.
Nessa reunião será pedido autorização aos referidos clubs, para ser
redigido um memorial á C. B. D.
expondo a situagão tal e qual ella
é. e pleiteando uma decisão definiUva da referida entidade com a
maior brevidade.
Enquanto essa decisão não for
resolvida, as duas entidades não
fornecerão elementos para o seleccionado fluminense que deverá enfrentaros mineiros no domingo em
disputa do Campeonato Brasile'ro.
E tanto assim é que a A. G. E. A.
já escalou os jogos de seu campeonato para aquelle dia, conforme
nota em outra local desta secfião.
Sabemos que o dr. Almeida Castro, lançará mão dos elementos do
Canto do Rio F. C. para formarem
o seleccionado, a exemplo do que
fez no domingo findo, a não ser que
a situação se defina até domingo,
o que achamos impossível.
De qualquer maneira, a situação
ainda é muito incerta e não nos
causará surpreza si se registrarem
novidades nesses próximos dias.

Bilheteria
Mesmo a calhar,..
csNo domingo, após a
frondosa vlctorla obtida pelos "mJIlionarios" sobro o
triângulo Rcy, Domingos e
Itália (os outros oito estiveram apreciando qual levaria
n melhor: se o quadro do Kl»
ver ou o triângulo vascaino. ..), o Hotel dos Estrangeiros foi assim uma espécie
de Camaval-niirim: o lílvcr
commemoravn a vlctorla com
muita champagfnc, bõa musica c optlmas piadas.
O Vasco, mantendo a linha
impeccavcl que sempre o distinguiu, enviou pura cumpriJiientar o sen leal vencedor,
o seu maior "hinclm": lílrteu do Almeida.
Este, recebeu o convite asslm-assim; tomar parte «uma
festa em que se gosava a
derrota do seu club, era o
diabo.. . mas, como se falou em ehampagne, musica...
elle foi.
Muito bem recebido, abraços, discursos, etc. etc. Ijü
para ns tantas, ilejKHS de ter
cantado um ou dois tangos a
Kerreyra
Bemubó
Gardel,
approximou-se do Dirccu que
deliciava um "driult" e ati»
roíi-lho esta á queima-roupa:
Eh! Dlrceu! Que <Wferença ha nutre um homem
cansado o um ventilador parado? Responda-me iisted!
Confuso, IMreeu confessou
que não sabia e, então, Bernabé, sorridente, gozando a
bola. disse:
O ventilador parado,
"no venta" e o homem cnnGostou
sado, "so senta"!
usted? W portanto 30 a dlfferança!
Dirceu .não gostou, não. I<o«
vanton-se, pediu o chapêo,
ao
despediu-se de todos e
chegar na porta da rua, voltou-se, chamou o Bernabè.
Este attendeu promplamente.
E Dlrceu perguntou-lhe:
Eh! líernabé! Você sabe a dirrerença entre uma
barca da Cantareira c você?
Hein?.
Tomado assim, Bernabé encafffou o fez um gesto negatlvo.
E Dlrceu gosando:
E' que a barca da Uan*
tnrelra "joga" prâ burro.. .
e puchaindo "La Flera" c
gritando-lhe no ouvido:
e você não joga nada,
ouviu?!
E foi-se embora. .

America c Fluminense
marcarão, domingo, o
epílogo do celebre certamen dos tres turnos

Será encerrado, finalmente, na
tarde de domingo, o torneio extra
promovido pela Liga Carioca dc
Football.
Oque foi esse certamen. não
precisaremos accentuar, pois toda a
cidade ainda se recorda do turbilhão
de fracassos que proporcionou, desde os jogos finaes do segundo turno.
Como um certamen e exnerienel.i,
o extra serviu para demonstrar mm
não poderá ser conservado no futnro.
Na tarde dc domingo, passara por
sua derradeira etapa.
America e Fluminense disputarão
esse u'tlmo jogo, apenas para não
desobedecerem aos dcsign'os da tabe'1.1.
O titulo já se encontra em poder
do Flamengo, o segunda logar pertence ao America e o Fluminense
faz companhia ao Boniaucccsso nos
doi.t v'tlmos postos.
O America, para o jogo di domingo, lutará com dificuldades para se
fazer representar, por isso que graude numero dos seus profissionaçs já
nãc l! c pertencem e para substitui!os, não foram ainJa contraclauVs
novos elementos de vjíor.
Eella Torre, De Sáa, Mariani, Arrese, Rivarola, Dcdovitls não empiesttirão seu concursj ao grêmio
rubra,
0 Fluminense está mais ou menos
organizado, pois dispõe ainda de_ sen
quadr effectivo, que— deverá jogúr
Velloso: Erissim constituído:
nnsto e Votorantim; Marcial, Brant
c Ivan: Sobral, Rus-ío, Tintas, Vicentino c Pirica.

À preliminar do
jogo S. Ckistovão
xBangú
Realizando-se domingo, como preliminar do encontro entre os profissionaes do São Christovão x Bangu',
na cancha da ma Figueira de Mello,
ás 14 horas, mais um encontro entre
os Juvenis do São Christovão com o
Vasco da Gama, o encarregado dos
Juvenis sanchristpvenses escalou o
seguinte leam e reservas: Luizlnho;
Néco e Hygia; Almir, Mendes (Cap.)
e Alberto; Puding, Cantuaria, Mario,
Al»aro e Joãosinho. Reservas: Nelson, João, Felippe, Edgard e Alcides,
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H. Herrera e o stud
Noronha
Ao que fomos informados, o jockcy Humberto Herrera que estava
de malas promptas para o Peru', vem
do renovar o seu contrato com o sr.
Rubem do Noronha.

IéIIhi iii a f ép Mí opli
Esta tnmi*«ia para amanhã a
installação da Federação Metropolitana. Após ser fundada ha aiguns
mezes só agora aquella entidade vae
ser installada, segundo se affirma,
por terem tardado a confecção dos
estatutos.
Apesar de haver um certo mysterio em torno do importante aconteclmento de amanhã conseguimos
colher alguns dados, realmente Interessantes, como se verá linhas
abaixo.
A PRESIDÊNCIA
O nome indicado para oecupar a
Metropopresidência da Federação
lltana o qual esteve no "cartaz" du| rante muito tempo, foi o do sportl man Jorge Mattos,.

No momento porém, fala-se num
outro candidato senhor Rivadavia
Corrêa Meyer. Entre os dois oscil?fi a presidência da nova entidade.
Não será de admirar que o escolhido paredro botafoguense venha a
ser Indicado uma vez que o senhor
Jorge Mattos está actualmente na
presidência do Boqulerão.
UMA INDICAÇÃO ACERTADA
O senhor Cherubim Silva, um
Gportman dedicado e que tem tido
actuação destacada nos aconteclmentos desenrolados após a nova
sclsão, está indicado para uma
das vice-presídencias.
O CONSELHO GERAL
Também apuramos que o senhor
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Carolla, que ainda pertence ao America
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reinaressar na C. B. D.
Retornando a BelSo Horizonte, o sr. Affon*
so Neves concede á imprensa mineira Intt»
——- ressante entrevista ——~

ANTÔNIO CONSELHEIRO

A presidência oscilla entre os srs. Jorge Mattos e Rivadavia Corrêa Meyer — 0 sr. J. M. Castello Branco num
cargo de elevado destaque — Tres divisões: principal, intermediaria e secundaria — Notas completas sobre o
notável acontecimento de amanha

¦HHHB

dez clubs, mas os restantes só serão
escolhidos após a posse da dlrectoria
eleita.
O BANGU'
Apuramos ainda que ao Bangu' caberá, também uma das vice-presideucias.
O ACCESSO
Aos clubs campeões da divisão intermediaria o accesso á principal será
facilitado mediante eliminatória.

A INSTALLAÇÃO
Não será de estranhar que o acto
da installação venha a ser levado a
J. M. Castello Branco reúne geraes effeito na elegante c confortável sésympathlas para oecupar o cargo de de do Botafogo.
presidente do Conselho Geral.
OS DEMAIS SPORTS
O CARIOCA NAO SERÁ'
ESQUECIDO
Inicialmente o tennis, o athletismo
Para uma das vagas da commis- e basket, embora sob a bandeira da
são Fiscal e de Regatas, será lem- Federação Metropolitana, funecionabrado o Carioca. O club da Gávea, rão subordinados a departamentos
segundo apuramos, dará um ele- autônomos.
monto para um daquellcs postos.
AS CORES DA NOVA ENTIDADE
AS DIVISÕES
Hoje á tarde, ficarão promptos os
A Federação Metropolitana comporse-A dc tres divisões: principal, inter- croquls do escudo, do pavilhão e da
mediaria e secundaria. Para a primei- camisa official da entidade. As cores
ra já eslão indicados, como fundado- adoptadas foram o encarnado, o branTes: o Vasco, o Bangú, o S. Christa- co e o prelo, precisamente as cores
vão e o Botafogo.O Carioca é o qtiin- que se vem nos quatro clubs fundato filiado. Essa divisão deverá contar dores.

0 sr. Affonso Neves, a bem dizer,
vem desempenhando ns funeções de
"leader" nessa questão em que a
Fama surge como propensa a reingressar á C. B. D.
Ainda agora, após andar em franca
actividade no Rio, aquelle sportman
concedeu á succursal do DIÁRIO DA
NOITE em Bello Horizonte a seguinte
entrevista:
"Por emquanto nada posso
adeantar ao seu jornal sobre os rcsultados dos entendimentos que tive
com o dr. Luiz Aranha, n oRio.
Seria, não só descortez para com os
meus amigos, que cm mim depositaram confiança incumbindo-me da conhecida missão, como inconveniente,
porque poderia lançar a confusão e
mesmo a desconfiança no meio sportivo,
E' preciso que fique bem esclarecida a Iniciativa do meu particular
amigo Affonso Paulino, que só deeria receber applausos e não census, porquanto elle visa somente o
em-estar e o progresso do nosso
sport.
Não temos idolatria pela C. B. D.
Apenas achamos que o momento não
admitte mais duvidas quanto á attitude que devemos tomar, deante da
victoria da Confederação. Não é neeessario cnnumcrar as vantagens da
adhesão embora tardiamente tenhamos tratado do assumpto.
O presidente do Conselho Administrativo do Athletico não quer e disto
faz absoluta questão que haja nma
scisío no football bellorlzontino.
Deseja que tudo se faça na maior
paz e harmonia e está disposto a
abandonar a iniciativa que tomou, se
apparccer algum club qu,e discorde do
seu ponto de vista já conhecido.
Perguntamos ao sr. Affonso Neves
se acreditava na adhesão dos clubs da
capital á C. B. D.
Respondeu-nos s. s.:
Não posso fazer tal affirmativa.
Entretanto julgo que, depois da cxposição que farei na reunião de amanhã, os directores dos clubs só não
tomarão o caminho da adhesão se
não qui/erem, realmente, o bem-estar
para os seus clubs e a situação de
destaque que sempre desfrutamos no
sport mineiro.
Esta e" a opportunidade que. temos
e penso que não devemos perdel-a.
Que os dirigentes dos clubs meditem
bem na situação sport iva do pau, para que mais tarde não se arrependam.
E quanto aos entendimentos com
o sr. Horta Jardim?
0 sr. Horta Jardim teve uma
altitude/ elevada, A- bôa vontade que

demonstrou para com Bello Hortea»»
te, transigindo em certos pontos d«
vista, que muitos julgavam inipossi»
vel, é facto digno de ser citado,
O gesto do er. Horta Jardim, qtw
muitos julgam erroneamente um "iai-»
migo" do nosso football, calon orefundamente no meu espirito e exeo»
deu mesmo á minha expectativa,
Devidamente autorizado pelos cltthti
de sna terra, o sr. Horta Jardim pre»
curou o sr. Luiz Aranha, juntamtmi*
commigo, e nas conferências que ti»
vemos, s. s. deixou entrever ciam»
mente que não poria nenhum ettao
culo á nossa entrada para a Cl, D,
Na reunião de amanhã, meu cara
amigo, vou lêr o meu relatório e tido
ficará esclarecido."

Os cariocas nos
Campeonatos Nacionaes de Remo §
Natação
A Federação Aquática do RI» 4to
Janeiro, cm data de hontem, solicitou)
á C. B. D. inacripção para a disputo
dos Campeonatos Brasileiros êe Re»
mo e Natação, a serem roaliaiSoe
em nossa capital, nos primeiros ie>«
mitigos 4: abril vindouro.
Para a escala das rcprescntaçíeíl
da cidade foram marcadas as dataa
do 17 a 24 de março para as eilmiri»»
torias de remo e de natação.
mm*

Edú foi punido
pela Federação
Aquática
A dlrectoria da entidade officfnü
aquática da cidade, em sua reunião
de hontem. suspendeu por duas partidas o waler-polo player Eduardo
quadro principal do Guanabara, por
ter o mesmo alterado a ordem, duranlc a partida com o Vasc ©d* G«»
ma.
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