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JA ha dias, em outra tocai dtsla
tolha, condemnamos incondicional-
mente a pratica que se pretende In-
troduzlr, aulorisiida pelo Interventor
municipal, de abrir casas de com-
mercio nos domingos.

O fim com que se poderia juslift-
car esta medida, uma vez que consta
a suu permissão de lei do orçamento,
teria a de augmentn da arrecadação
de receita para os cofres munící-

Ka actual crise financeira, não
deixa de ser louvável a intenção de
attii«lir aquelle (im.

Sins o meio de que se pretende
lançar mão na hupothese oceurrente,
t qut, longe de ser legitimo, padece
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Melhora a situação do Brasil nos mercados financeiros

de todos os defeitos que o recom-
mtndam à mais formal condemna-mtndam
ção,

Anttf d,, , ,i tudo, a abertura de arma-
tens nos domingos, vem contrariar
chncantemenlc hábitos já assentados
do commercio e da população, cos-
tume immcmorial, nunca impugna-
do, ininterruptamente adaptado na
sociedade brasileira, como em todo
o mundo e.hrislão.

£' um rompimento brusco c pro-
nncadar contra uma ordem de coisas
pacifica e sem solução de conlinuida-
de, acetita até hoje por patrões e em-
pregados, que com ella se conforma-
mm. muito antes das leis do traba-
lho. pnr obediência ás leis de Deus.
O repouso hebdomadário é de insli-
tuirâo divina, c para os que accei-
tam as tradições mousaicas e o cnsi-
no do Evangelho, que são quasi lo-
dos os nossos homens de commercio,
o domingo continua* a ser o dia do
Senhor (dies d.uninica), como o sab-
bndo era pura os hebreus a consagra-
ção do descanso de Deus, após os seis
dias da ('.reação, assim como do be-
nefie.in que. fizera ao povo de Israel,
livrandn-o da escravidão do Eggpto
(Deut. V. II c 15). A lei do descan-
so, diz o Padre /•'. .Y. Schouppc,
(curso abreviado de Religião), remon-
ta provavelmente á origem do gene-
ro humano.

Segundo este sábio jesuíta e zelo-
so catechisla, a Egreja prohibe aos
domingos as vendas publicas, a expo-
sição de mercadorias, o trafico ruído-
so em lojns abertas, as transacções e
os contratos, os mercados c as feiras,
sahto algumas modificações, qne não
af fedam o caso cm espécie.

Para ns crentes eliristáos, aliás nada
mais seria preciso invocar do que ser
o descanso dominical um preceito do
Decalogo, um dos Mandamentos da
Lei de Deus: "Guardarás os domin-
nos e ns festas de preceito."

Dirá, talvez, a autoridade munici-
pai, que se trata de uma lei faculta-tina, cuja permissão sá possam apro-
veitar os que não commungam no
credo chrisião. ou os que sendo chris-
tãos se dispõem a preferir o lucro dainfracção do preceito religioso ao sa-crificio da sua observância.

Para os que assim pensam, a me-dida encerrará uma immoralidade, ade tentar consciências fracas. E' umalei anzol, que pescará apostasias e
prevaricações na fé religiosa. As ins-tüuiçocs dn Estado não tem, entre osseus altributos, o poder de desviar
consciências, sem altentar contra aliberdade que lhes garante a Consti-tuiçao, que nesta parle está em vigor
por lei orgânica do Governo Provi-sono.

De parte, entretanto, estas conside-Wfoes de ordem religiosa, fica aindamuito na ordem temporal e civil,Pira ser oppnsto a esta "reforma"
precipitada.

Embora não haja ainda lei posi-
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O Banco do Brasil, que. vae ser transformado
de Emissão e Redesconto

em Banco Central

Os nossos leitores devem es-
tar lembrados que ha mais de
anno vimos demonstrando exis-
tir um "déficit" de mais de 25
milhões esterlinos na nossa ba»
lança de pagamentos, se bem
que o governo passado delle se
apercebesse e não tomasse qual»
quer providencia para enfren-
tal-o.

Os gastos tumultuados con-
tinuaram, cresceram os abusos,
arrastando o paiz á situação de
crise e de penúria em que veiu
encontral-o a revolução. O nos-
so principal estabelecimento de
credito, o Banco do Brasil, des-
virtuada a sua missão de ban-
co dos bancos, para transfor-
mar-se em banco commercial e
fazer concorrência áquelles que
por sua funeção devia amparar,
teve o seu patrimônio delapida-
do em operações ruinosas, devi-
do á incapacidade ou falta de
escrúpulos de seus directores,
tendo perdido nas fallencias de-
cretadas durante o quatriennio
Washington Luis, mais de duas
vezes o seu capital.

Clamámos, em vão, contra
esse estado de coisas. Mostra»
mos, com um esforço memora-
vel de reportagem, os prejuízossoffridos pelo Banco. O gover-
no de então, como de costume,
despresou todas as adverten-
cias, e encampou os crimes da
directoria, reelcgendo-a. Mani»
fçstou-se, pois, a crise, cujo pe-riodo agudo coincidiu com o
advento do actual Governo Pro-
visorio.

Estudando a situação, verifi-
camos que um "funding" 

geral,abrangendo ps empréstimos ex-
ternos dos Estados e dos muni-
cipios, era indispensável; e queeste resultado não poderia ser
conseguido sem a visita de um
technico estrangeiro, que estu»
dando a nossa situação, apre-
sentasse um relatório para ser-
vir de base ás necessárias ope-
rações financeiras. Pugnámos
pela transformação do Banco
do Brasil em Banco de Emissão
e Redesconto, que venha apoiar
os outros bancos, afim de que
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Manoel Bernardino
Lisboa, 27 de dezembro..- ,
Regressa hoje ao Rio de Janeiro o

Dr. Manoel Bernardino, enviado espe-
ciai da A NOITE. Não faltarei com o
ineu abraço á sua despedida, e não
faltarão também os numerosos 'ami-
gos-e admiradores'que o disfineto jor-
nalista aqui deixa, todos saudosos já
^ia sua optima e encantadora convi-
vencia. O Dr. Manoel Bernardino
soube captivar os nossos corações -—
de tal modo consagrou o seu tempo a
estudar, a observar, com affectuosa e
attentaeimparcialidade, Portugal e os
portuguezés. Desde que chegou —
não perdeu um-minutoI Viu tudo
quanto era possível ver, indagou tudo
quanto era indispensável indagar,
para adquirir uma visão nitida, não
só das coisas, mas- ainda da alma lu-
sitana. Realisou assim esplendida ta-
refa, e seguro estou de que o resulta-
do do seu trabalho será utilissimo ao
melhor entendimento e â mutua com-
prehensão das duas Pátrias fraternas.

Nos seus passeios, nas suas conver-
sas com pessoas representativas, ou
com humilde gente do povo — Ma-
nocl Bernardino andou por toda a

parte e entrou em todos meios sociaes— deve o nosso illustre camarada terreconhecido a perenne e cordialissima
amizade que sentimos e demonstra-
mos sempre pelo Brasil. Elle verifi-cou, sem duvida, que essa amizade
brota instinetivamente nos peitos, co-1110 nascente limpida, que nenhumasombra turva, que nenhuma agreste
desconfiança vem seccar. Ante o ma-
gnifico, o ousado impeto de futuro
que dia a dia conduz o Brasil a pro-digiosos destinos de prosperidade e
grandesa, a nossa attitudc espiritual
é só uma: — admiração e carinho.
Mesmo desconhecendo certo publicomuitos factos e acontecimentos brasi-leiros, e porventura a exacta evolução
das idéas ahi — mesmo nessa relativaignorância, mantemos todos a- espon-
tanea inclinação de ternura e respeito
que esse paiz victorioso merece.

O Dr. Manoel Bernardino verificou,
precisamente, que se alguma falta oudeficiência havia nas sempre boas elegaes relações luso-brasileiras — nãoera na sympathia, que nunca dimi-nue, não era na fidelidade, que nun-ca se entihia: — era no conhecimento
reciproco da energia, da intelligencia
da sensibilidade e das tendências du-ma e doutra nação. Por isso, parte doLisboa, decidido a combater as diffi-cuidados e impecilhos que — por. cir-cunstancias varias, e independentes,'
afinal, da vontade e dos propósitosdos homens — tem contribuído e con-tribuem para que essa injustificável
ignorância ainda não desapparecesse
inteiramente. E' necessário fortalpcer,
com effeito, os laços que o.sentimen-
to e a tradição formaram — pelaconsciência profunda das suas vanta-
gens, pela interpretação clara de seusbeneficio, communs ás duas Hepubli-cas„ e pelo rendimento perfeito da suaaliás indestructivel solidez

A NOITE, aproveitando o ensejo daviagem do Dr. Manoel Bernardino áEuropa para que este seu dedicado
collaborador intimamente se infor-masse de aspectos e assumptos portu-guezes, prestou um real e incontesta-
vel serviço á obra da approximação af-fectiva entre o Brasil o Portugal, cadavez mais digna dos nossos cuidados ereflexão. Ninguém em Lisboa se re-cusou a apreciar ó significado s á im-
portancia da missão de Manoel Ber-nardino. Antes, todos a louvámos eenthusiasticamente agradecemos seusintuitos e suas .iá previstas e felizesconseqüências. E apenas ambiciona-
mos que elle, ao chegar ao Rio de Ja-neiro, não esqueça a affeição devota-
da que, tão longe da sua terra, aquienvolveu a sua presença e o seu nome,o nome e o prestigio da A NOITE onome sempre glorioso do Brasil...

clles possam maia livremente
auxiliar a noasa producçõo.

As nossas sugestões, desde»
nhndas outr'ora, triumpharam
agora, cm momento cm que pa-
reco surgir uma éra nova, cheia
de esperanças para a nossa in-
dustria e para o nosso commer-
cio abalados.

O actual ministro da Fazcn»
da estú se revelando á altura da
confiança nelle depositada pela
nação.

A missão do Sr. Otto Nie»
mcyer nos traz a certeza de que
sairemos da situação de angus-
tiosa desconfiança, qúe opprime
o paiz.

Já agora podemos contar com
o Banco Central de Emissão e
Redesconto, que normalisará a
situação da praça. Podemos,
também, contar com o "fun-
ding" que nos alliviará dos com-
promissos immediatos que nos
afogam, permittindo o paiz a
continuar a trabalhar para hon-
rar as obrigações assumidas, nos
prazos razoáveis, que nos se-
rão certamente concedidos.

Já começa a formar-se o am-
biente de confiança no mundo
dos negócios. A nossa crise es-
tava muito aggravada pela des-
confiança dos Bancos, retendo
nas suas caixas os seus deposi-
tos, pelo receio de uma corrida,
por, não contarem com o apoio
do Banco de Redesconto.

Além disto, os particulares,
apoderando-se de pânico, reti-
nham em espécie, nas malas e
nos cofres, talvez 30 °|° do pa-
pei moeda em circulação. Rara
é a pessoa que, nos tempos
actuaes, não. tenha Süj^sa um
pouco de dinheiro, prevendo o
dia de amanhã. Esse receio,
essa previdência, faziam sair da
circulação cerca dê 800 mil cqn-
tos em papel moeda, retidos pe-los cofres particulares.

Neste momento, podemos as-
segurar não haver mais motivos
para receios e desconfianças. A
situação política é estável, ten-
do desapparecido quaesquer pe-
rigos de revoltas. A revolução
brasileira foi tão rápida e in-
cruenta, que os jornaes euro-
peus a classificam como um
golpe de Estado contra um go-
verno incapaz e prepotente, quenão soube tomar medidas para
salvaguardar os interesses do
paiz, na crise econômica que as-
sola o mundo.

A situação econômica e fi-
nanceira dò Brasil é de muito
mais fácil solução do que a da
Rumania e da Áustria, reorga-
nisadas recentemente pela fi»
nança européa. O ambiente do
Brasil na política internacional
é o mais sympathico possível.
Tudo, portanto, nos leva a en-
carar o futuro com confiança e
coragem. ,

Trabalhemos, pois, com ener-
gia, congregando os nossos es-
forços para restaurar a grande-za do Brasil e a abundância nos
nossos lares.

A nova Constituição deverá
ser promulgada em nome

de Deus

Os degolladores do

Medidas pleiteada» peloscatholicos paulistas

Congresso Nacional
Novos attentados, em 1906 e 1907.

contra a soberania das urnas

ssssssssssiill(
D. Duarte Leopoldo e Silva

S.-PAULO, 17 (A. B.) - A maio-ria dos bispos da Archidiocese de SãoPaulo sc acha presente nesta capital,onde tem rcalisado reuniões afim deexaminar as relações c aspirações doscatholicos com relação ao novo re-
gime.

As reuniões rcalisam-se no palácioS. Luiz, sob a presidência do arce-bispo metropolitano, D. Duarte Leo-
poldo e Silva, tendo estado presentes). José Marcondes Homem de Mel-Io, bispo de S. Carlos; D. Alberto(•onçnlves, bispo de Ribeirão Preto;I). Francisco Barreto, de Campinas;U. José Maurício, de Bragança; D.José de Aguirre, de Sorocaba; D. Car-los Duarte Costa, de Botucatú; D.José Maria Parreira Lara, rie San-tos; D. Attico da Bocha, de Cafelan-ma, e D. Antônio dos Santos, deAssis. '

Muitas foram as mensagens de as-liocinçoes apresentando suggcstões eindicando desejos. Todas cilas fica-ram reduzidas a quatro, que merece-ram a attenção desses chefes religio-sos e que foram os seguintes:
a) — que a nova Constituição sejapromulgada em nome de Deus aexemplo das Constituições, de outrosnaizes, mesmo de populações não ca-tnolícas na maioria;

™iili'~ qUb scjn. faci,I'ndo o ensinoreligioso e a assistência religiosa ásforças armadas, aos presídios, hospi-tacs e outros estabelecimentos;
ç) 

— que o casamento religioso denubentes catholicos seja officlalmen-tç reconhecido sem outra formalidadealem do registo civil obrigatório;
r.„ii„í 

— que seja fac"'tado'o ensinoreigioso nas-escolas e estabeleeimen-tos de ensino offieiaes.
A officilialisação da religião ca-

tórlHi- 
COmy.clÍKia° do Estario" sug-

foi o?-P?r ,d,Versas mensagens nãofoi objecto dns cogitações nos repre-""noricTou11"'6 Archidi°-e, «o»*?*

Em 1906, ao reahrlr-se o Congresso,
o conselheiro Rodrigues Alvos, nobre-
mente vencido no problema de sun
succrssnn, era, por isto, mesmo, umn
comndre de goverho.

O reconhecimento de pndcrrs pnsnnu,
pnlii, a «cr feito exclusivamente polo"Bloco" — Rio Grande, Bnhla, Mlnns,Rio do Janeiro — nu melhor Pinheiro,
Ruy, Carlos Peixoto e Nilo, apoiado»
çm Borges de Medeiros, José Mnrcei-Uno e João Pinheiro.

E como se fazem os reconheci-mentos?
Com justiça? — Ao contrario.
Ebsb época se nssignaln por degolln-mentos celebres. No Sentido, assume adirecção Pinheiro Mnchndo, que deverinconscrvnl-i até a sua morte.
Na Camarn é Cnrlos Peixoto quemalrlge, num cnmmnndn cphemcro quesc deverin oncorrnr tros annos depois.Ali, n novn pnlltlcn sc eclebrisn comns dccnpitnções ruldosns de Sonbrn.blelto por voto n descoberto, pnreclnImpossível a sus dopurnçno. Mns n si-tunçno bnhlnnn. com José Mnrcellino nfrente, exige o attentndo. Em ate certo

ponto a represnlln pelos degollnmentosde Jnmbclro e Snlvndnr Pires, pleitcn-dos Jrcs nnnos antes por Scnbra nonpogeo do governo Rodrigues Alves.Uesnte dn exigência da situação hnhia-nn, cognnminnda então, "o estadomaior do bloco", Ruy e Pinheiro cnpl-tulnm. Tno dlfficll c, ás vezes, mes-mo aos grnndcs homens, resistir ápressão partidário* Eleito o voto des-coberto, não vale a Seabra, nem mes-mo o critério dos candidntos preclaros,inventado para Ladario.
Tratava-se de um parlamentar illus-tre, coberto de serviços ao paiz. c queacabara de deixar o governo após umandministrnção brilhante nn pnstn dnJustiça. Tudo cm vão. Seabra é de-go lado, nao uma, mns duns vezes se-guidns.
Privara-se, por isto mesmo, como seprivou, a um Estado como o de Ala-Boas, do direito de ter determinadocidndno, como seu senndor. Meditemna extensão desse nttentndo! Mns osdirectores dns decapitações clnmorosnschnmnm-se Ruy e Pinheiro, isto é osdois maiores vultos da política repu-blicann, sendo que o primeiro accumulaft essa qualidade, a de.ser o maior bra-si clro, em toda a extensão de nossahistoria. Tanto podem, ás vezes, asinjuneçoes partidárias!

Dos senadores que depuraram Seabraestão ainda vivos Bueno Brandão, Azc-redo e Francisco Sá.
Na Camnra, sob a batuta de Cnrloq1 eixoto, o reconhecimento se processacornos mesmos excessos partidários.Aao ha justiça, nem piedade siquer

para.os que não pertencem ao "bloco"
Oppçsicionistas eleitos, insophismavel-mente eleitos, são criminalmcnte sacri-ficados.

Mns o escândalo sobresae e requintaexactnmente em certos reconhecimen-tos de Minas. O Sr. Leonel Filho, eleitoe diplomado e substituído pelo candi-dato official derrotado, Carneiro deitezende.

Pinheiro Machado, que dirigiu os
reconhecimentos de poderes de

lOOfí a 1!)15
O Sr. Clnclnato Braga apresenta

uma emenda cm favor do eleito.
Tudo debalde. O parecer drgollato-

rio, de autoria de .Miguel Carneiro, sof-
fre na discussão um rude embate.
Carlos Garcia, Adnlpho Gordo, Serzo-
dello, Irincu Machado, Barbosa Lima
protestam contra o esbulho de Leonel
Filho eleito c diplomado; mns o pare-cer que o decapita, defendido da tribu-
na por João Luiz e Carlos Peixoto, ó
npprovndo em triumpho numa votnção
symbolicn. Maior ainda, se possível, foio escândalo do reconhecimento de Ber-
nardo Monteiro, pelo 1" districto deMinas, com a exclusão do candidato
Telles de Menezes, eleito c diplomado.

Tratava-se apenas disto: Tcllcs deMenezes tivera majs de 12 mil votos;o seu competidor rião conseguira 6 mil.E no emtanto foi o reconhecido, nãoobstante uma emenda de Pedro Moacyr,em favor do eleito. A discussão do'
parecer se realisa na sessão de 7 demaio. Duramente atacado por Moacyre Adolpho Gordo, o parecer cxhulha-tlvo é defendido por João Lopes, seuautor, e João Luiz, Carlos Peixoto eRibeiro Junqueira. O escandado con-summa-se e na sessão seguinte BarbosaLima requer votação nominal, que lhee negada.
_E a Cnmara, acto seguido, por vota-

çao symbolica, approva o parecer. Masesta sessão de 8 de maio é celebre, pormais de um titulo. Nella se opprova,
por votação symbolicc, a emenda Sal-danha, que se perpetuou como um pa-dr-io de escândalo.

Tratava-se de esbulhar o desembar-
gador Silva Marques, eleito e diploma-

,nnlJ£Blve' paTa "Hocar em seu(CONTINUA NA ULTIMA HORA)^i^üíimj
Como decorreu a visita |8gjlj|pipj|^

mmr^issT-Accusado de roubo, falsifica-
çao e fraude, foi preso o
ex-gerente do Banco de

Itália e America em Roma
ROMA, 17 (U. P.) - Annuncia-se

SffiLi J"eÕt0 M«J'»W. ex-gerente dafilial de Roma do Banco da Itália eAmerica, que era filiado ao Banci-taly de F. Francisco da Califórnia, foipreso aqui por denuncia das autorida-des judiciarias, sob aceusação de rou-bo, falsificação e frande num valorsuperior a tres milhões de liras. Tul-lio Benedctti e Silvestre, Graziano, am-bos ex-deputados do Partido Dcmocra-tico, foram também presos e denun-ciados de cumplicidade com Malfattinum caso de deshonestidade na im-portanci^ de 700.000 liras. Benedettiestá fugido da justiça. Falfatti e Gra-ziano foram.presos ha um mez, «m se-guida á denuncia. Graziano è profes-sor de direito constitucional da Uni-
yersldade de Perugia. Foi deputadofascista por algum tempo e depois oexpulsaram do partido.

A primeira derrota do
candidato conservador

de East Bristol
LONDRES, 17 (U. P ) _ o rm1iii„„trabalhista Sir SiaffoídI Cripps ganhou°a eleição parlamentar em East Brislol

7 a« P.' ChaPm.an Walker obteve7.837 votos e o liberal Baker, 4.010E a primeira vez, desde 1910, que ó
^edoistric?onSCrVad0r é derrotad°

¦ travessia Itatia-Brasil Uel Prete fizeram a

Na Aviação Naval -ii. O generalitalianos visitaram o "Savoia Ma

Para os, aviadores italianos que orarepousam em nosso hospitaleiro e fra-
i^L cannh°. P dia de hontem foipródigo de emoções. Cultuaram a pa-tna distante, numa cerimonia mati-nal de patrotico civismo; homenagea-ram a memória de seus grandes mor-tosnuma tocante e commovida evo-cação. E so depois de attendidos taesdeveras, que uniram, indistinetamen-te,; aviadores e tripulantes da divisão
H-Ãii* 

<ne 0S bravos mensageirosda Itaha,nova,consentiram em átten-der aos recreios e ás homenagens' que°mB^u-Fouveor!°VOhaVÍara Prepa"d0

que",U„rSb0eUIli^i^baa)fad''r. CerniUi

iazer votos de prosperidade ao

grande

GetníW° Cidade pessoal ao DrGetulio Vargas. Respondeu, saudancV
tSroAMXfran°c„r?ÍdaItalÍa'°^-

O 3° DIA DOS AVIADORES
ITALIANOS NO RIO

A visita, esta manhã, á Escola tle
Aviação Naval

seus rnmlr°i,d''a do fieneraI ^'bo eseus 
companheiros entre nós ficou as

nhãnaádEscT V'¥a feita ^™
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Ecos e Novidades
Km resposln ã

fôra Iransiullllda
mciiMigem quo
por Mussolini

lhe
ex-

rlglu no nuec
um modelo d
çno piitriollrn

crise de hospitaes
prliiiln.lo a nlegrln o o urgulhn do pn-
lu Ilnllimo. ilonnte do fe»" Immurt.il

Atlântico, « ministro llnlo Bnlbo dl-
um telegramma que «

civismo o de exulta-
Sente-se nas des linhas

.i,e íncnnlco despacho que <M.uennl.
um o espirilo e o cornçAn dos rompo-
neiiles da esquadrilha fascista 0 0 »on«
limenlo religioso do dever cumpri-
dn. Aecentuu o gencrul Hulbni imo 0
bTobIo dn primeiro ministro llallnnn
representa pnra «d o os seus eompn-
nlielros n Incentivo mais forle a ou-
lios emprrhonilinientos. .

As palavras nervosas e vibrantes do
fovoii ministro dn Aeronáutica dn
llnlin vnlem por um novo canto de
vietoria. exaltando o valor de sun
nica. E porque un formação elhiiicn
do nosso povo lenha entrado boa
parte desse Idealismo renovador, pie-
no dc lances nventurnsos, não quero»
mos que ns dcclnrnções de Rnlbo so
percam no noticiário dos Jornaes, som
o comiiicnlnrlo e o destaque que mo-
rccein.

* «
Ao que se Infere do notlclnrio poli-

ciai destes últimos dins, está sendo
burlada a vigilância, quo devo ser per.
inimcnlc, do commercio de tóxicos.
Não so ignora que os contrnvenlorcs
multiplicam, din a dia, os nrdis cm
que são férteis, pnra neutrnlisnr n re-
pressão do commercio clandestino,
viciados e mercadores, uns por des-
grnçn, oulros por interesse nn pecunin,
¦niincmiimuniim-sc pnrn quobrur o ri-
gor dos dispositivos quo punem o uso
illegal dc substnnclns cntorpoccnlcs,
creando, á ncção policial, embaraços
que urge remover. O perigo de for-
iieclmcntos por pharmacias. está pre-
ven Ido pela severa fiscalIsnção dns
autoridades snnitarlas. Subsiste, po-
rim. a astucia dos ambulantes, que
alimentam, As occultns, com hnbllida-
dc c nrdil, o commercio torpe. Im-
põe-sc, pois, nos investigadores espe-
cialisados, umn vigilância systemntl-
ca, pcrtinnz e intolerante para que
nno tcnhnmos a lamentar, de futuro,
malefícios que podem e devem ser
evitados. *

0 telegramma do presidente Olegario
Maciel, ao presidente dn Republica, rc-
clamando providencias contra a fnlsi-
ficação dc laclicinlns dc procedência
mineira, tem uma significação eloqucn-
te sobre o deplorável situação dos nos-
sos mercados do Rio, aonde não tem
chegado a ncção da hygiene publicn.

O Dr. Getulio Vargas, felizmente,
não sc tez esperar, nem declinou, co-
mo o pretor do proerbio, qui de mi-
nimis non curat"; mns tomou inime-
diatas providencias, expedindo severas
ordens para a syndlcnncln sobre as fnl-
.siricações. O Sr. Pinheiro hagasj di-
rector da Industria Pastoril, já Iniciou
n benéfica e ntil campanha contra os
falsificadores do Rio, Nictheroy e São
Gonçalo, focos principaes desta Infcc.
ção industrial. .14 vne sendo realidade
no commercio n ünnteiga pura, a man-
leiga sô de leite. Contam-se as_ cnsns
de commercio, onde é essa preciosidn-
de offerecida ao consumo.

Nos restaurantes... ainda 6 mais sen-
sivcl essa raridade. Mas não é somente
a manteiga, o produeto mineiro victi-
mado pelos falsificadores. Tomhem os
queijos o são, c alguns, intragáveis.

Não deve o governo contar só com
a acção fiscalisadora do serviço do Mi-
nisterio da Agricultura.

A Saude Publica tem grande pnrto
nessa policia alimentar, cm que muitas
vezes pode encontrar nesses gencros
substancias tóxicas.

Ha tambem a repressão penal, e esta
deve ser inexorável.

*tfWCMQMWP|PM|WÍWWWIW MM

Suggestões do administrador da Santa*¦ Casa para melhorar a situação
A celebre phrase — "O llrnsll e

um vasto liospltnl", utlribuidu uo Dr,
Miguel • Pereira, como expressiva tltt
vuslltlüo tle enfermos existentes nn
território nnulonul, firmou-so na con-
COIto publico, o sobrevivo no seu au-
tor, hn nnn.K, i!i".up|Mi'i-i'iilo dn face
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O governo federal faci-
lita os casamentos no

Acre
O chefe tio governo provisório as-

signou o decreto seguinte, na pasta da
Justiça:"Art. Io Os promotores públicos
e os adjuntos de promotor no Terrl-
Iorio do Acre são obrigados:

I. A prestar gratuitamente todo au-
xilio de que precisarem as pessoas quo
se desejarem habilitar para casar,

orientando-as e preparando-lhes os
papeis necessários.

II. A pntroeinar gratuitamente ns
causas eiveis das pessoas miseráveis,
em que a União Fedcrnl não seja in-
toressadn, nos lognres onda não so
ache orgnnisada a assistência judicia-
>'la. • 

'._
Art. 2o Revogam-se as disposições

rim contrario."

cTjãíprimentõs" 
~ã

"A NOITE"
Recebemos, agradecemos e retribui-

•:ios, cartões de Boas Festas, da Liga
.los Empregados do Commercio, de
Santos, S. Paulo.

Preso em flagrante o
larapio

José da Silva, de 93 aunos, sem resi-
dencia, hontem. ás U horas, entrou no
botequim n, «164, de Cypriano de Al-
molda e, pondo a mão pa gaveta, fur-
lou a quantia de C3S00O. A manobra
foi observada e o larapio saiu a correr.

Foi tão infeliz que, no logar passava
o Investigador Neves, que o prendeu.

José du Silva foi autuado no 19° dls-
tricto.

Coronel Olegario Monteiro
da terra. O novo director da Asslsten-
cia Hospitalar, Dr. Pedro Ernesto, po-
rim, esposando a expressão do seu
collega, appoz-lhc um addendo: — "O
Brasil è um vasto hospital.,, sem lei-
tos". Nesse complemento, dc fucto, rc-
side uma verdade inconcussa, reconhe-
t-iila c confessada por todos, cm que
peso aos escrúpulos dos pseudo-putrio-
tas, que proferem permanecer quietos
no mal a proclamar as verdades,

Está-sc trabalhando, agora, com mais
interesse, no sentido de resolver a
magna questão da falta de hospitaes.
Mas o caso, mis deploráveis condiçfics
em quo o deixaram ficar, não é tão
facll de solucionar como ao primeiro
Instante sc imagina.

O administrador da Snnta Casn dn
Misericórdia, coronel Olegario Montei-
ro, cneanecido nessas funeções, que
exerço ha 28 annos, em conversa com
um redactor dn A NOITE, não tevo
duvidas em usar desta franqueza :

Julgo a questão hospitalar do
Brasil um problema difficil dc reso*-
ver, em virtude da falta dc hospitaes.
Não sc pode, por esta riizno, conferir
o controle das entradas dc enfermos á
Assistência Hospitalar, que, digamos
de passagem, vem agindo com muito
critério, attendendo nos doentes que
lhe recorrem ao serviço.

Como notássemos que o coronel 01c-
gario estava disposto a falar sobre o
momontoso assumpto, inquirimnl-o :

Quantos hospitaes tem a Santa
Casa e quantos doentes, mais ou me-
nos, existem nos seus cstnbelecimen-
tos ?

A instituição, respondeu elle, pos-
sue o hospital geral, o da Gamboa, Soe-
corro, São João Baptista c Cascadura.
O hospital geral c custeado com o pa-
trlmonlo próprio. Gambôn, Soccorro
o São João Baptista pela renda da Em-

mantido

u-nçiio do governo dn União, O geral
tem em triiliinienlo RMl doentes grntul-
tOS, ll.nilliM.i UM, ri«" Jofin It.ipti-.t.i
121, .Soccorro Htl, Cascadura 20ã, per-
fasendo um total de 1.622.

Com relação ao inovliiinito da
Assistência Hospitalar, sube Informur
alguma coisa?

Hei nua ella dispõe do São Fran-
cisco de Assis, do D. Pedro II c dns
de niychopathas, mas quanto á Inter-
nin,-.''. dos seus doentes, nada posso
Informar. Fornecemos a todos innppus
dlnrlns, mensaes e annuucK do movi.
mento dns nossos hospitaes, porém,
não lemos o praser da permula dn mo-
vinieutn dos outros, com excepção da
Snnta Casa de SSo Paulo, que nos
inunda todos os .mezes muppns clrcun-
stnnelndns,

Que serã possível fnzer-sc, pnra
melhorar u situação de tantos mísera-
veis que se encontram por nhl?

Acho que, por emergência, a As-
slslcncln Hospitalar poderá promover
amigavelmente um beneficio provlso-
rio, obtendo de coda umn das ordens
terceiras uma enfermarln nos seus hos-
|ill;n», como nn tempo da epidemia da
grlppe, para aoecorrer os pobres, me-
diante pequena subvenção dn Prcfellu-
ra, que não tem hospitaes. Por exem-
p)o, anui nos nossos vizinhos do Prata,
segundo ouvi do um distineto profes.
sor da Fnculdnde c oulros visitantes,
na Snnta Casa, so as municipalidades
tém hospitaes, não liuvendo nenhum
particular. Recebem doentes pagos,
abastados, e os Indigentes, provados,
são tratados sob a responsabilidade do
Município, Ha pouco tempo, veiu da
Allemanhn o mou amigo Dr. Jayme
Guimarães, que, em conversa, me ga-
rnntlu que naquelle paiz iidcnnludo OS
hospllaes stto públicos, recebem abasta-
dos e todos pagam liospltnllsação, nlc
mesmo os indigentes, em Berlim, cuja
municipalidade indemnisa os hospitaes
pelo tratamento destes,

Voltando a falar sobre o nosso esta-
do de coisas, disse o administrador
da Santa Casa:

— O que não resta duvida é termos
do acreditar na bondade e multa neti-
vidade do Dr. Pedro Ernesto, tomando
cm consideração o seguinte: aos docn-
les que so apreiontarcm pedindo hos-
pitnllsnção, seja folia verificação se a
moléstia ó chronica ou habitual, por-
quo um quinto dos Intornados nos nos-
pilacs são doentes incuráveis, que per-
manecem em tratamento 30, (10 e mais
dias, pedem alta, refrescam o voltam
a occupnr ns camas. Creio que o rc-
médio para isso será.a inspecção nos
livros dc entradas e parn esse pessoal,
em que ba muitos indivíduos mauho-
sos, deve-se dor asylo, ou coisa que o
valha. Dessa gente dc quo lhe falo,
existem aqui cento e tantos, e entre
cllcs alguns hn que fazem camarada-
gem nas enfermarias, ahi ficando to-
da a vida... Em summa, pnrece-me
que o caso agora se encaminha para
umn solução, porque a Assistência
Hospitalar vne .agindo muito bem,
mns melhor será se as entradas do
doentes nos hospitaes ficarem sob a
inteira responsabilidade daquelln ins-
tituição do governo, JIvrniido-nos as-
sim dos pislnlões, que sempre appare-
cem até nisto I'

Em conclusão, perguntnmos-lhe:Que nos diz quanto As consultas?
Em todos esses hospitaes ha am-

bulatorlos, que, independente de re-
coituario, ainda fazem pcquonns ope-
rações. Não posso dar a A NOITE o
numero certo, mas a média é de 800
consultas diárias. Mais tnrde pedirei
um relatório do nnno compromissorio
de 1929 n 1930, Nellc se encontra umn
verdadeira exposição do movimento
dos nossos consultórios, etc.

Tentativa de suicS
dio de um nego-

clante
Dentro di barca, diipnrou um tiro

no ouvido!
O faclo oeeorreu, hontem, a tardl-

nha, drnlrn dn barca "Nictheroy". Ahi,
um negociante estabelecido nesta capital,
rom uma das nrnls Importantes e tra-
¦ln-i"nm¦-,¦ essas du "iirbs". tentou por
fim aos seus dius ,cum um tiro na ca-
beca.

. • -ti.iiiiit--.t- n Ireslnueado Cesnr Mnr-
ques, é rutadn, suclo da firma Lauro
Silva A G„ proprietária da cata du

tmKnHc
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Tragédia conjugai em Maricá

presa Funerária. Cascadura é
pelo hospital geral e recebe uma sub-

O negociante César Martins
louças "Vista Alegre", estabelecida .i
rua Gonçalves Dias n. 49, tem 50 an-
nos do ednde c resido em S. Gon-
calo.

Hontem não veiu trabalhar. A' tar-
de, porém, cerca das 17 lioras, tomou
a barca "Nictheroy", na vizinha capi-
tal, cb demanda dn Hio. Navegava a
embarcação próximo «o ancoradouni
dos navios dc guerra, quando foi ouvido
O cstnmpidn dc um tiro. E' quo o lie-
gocinntc Ccsnr Marques acabava de
metter uma Imln no ouvido direito I

Amparado por vários passageiros, Io-
go que a barca atracou Junto no enes
Pharoux, foram chamadas a Asslsten-
cin Municipal e a policia dn 1° districto.

Esta, representada pelo cominissarin
Sérgio, compareceu antes daquelln. A'
autoridade disse o tresloucndo que fft-
ra levado áqucllc gesto devido u atra-
zos fi mirei ros.

Arrecadou a policia cartas dirigidas
As seguintes pessons: D. Francisea
Noronha, esnosa do negociantej Manoel
Lauro dn Sllvn Sampaio. Manoel José
Lcbrão, Manoel Lncerdn, Mnnoel Pimen-
tu du Luz c u Hélio c Jordcl, estes fi-
Ihos do infeliz.

Havia mais um bilhete, concebido nos
seguintes termos;"A's autoridades polieiaes — Não cul-
pcm a ninguém por esso mou acto. —
(a.) Ccsar Marques,"

Logo em seguida, chegou a Assisten-
cia Municipal, cujo medico reputou grn-
vc o estado do negociante Cesnr Mar-
ques,

Levado ao poslo central e tendo rece-
bido ali os primeiros curativos, fo)
removido para o Hospital de Prom-
pio Soccorro.

Esteve hojo nesse cstnhelcclmonto n
esposa do infeliz negociante, que so
recusou a fazer declarações c provldep-
ciou para a remoção do trosioucudo pn-
ra o hospital da Ordem 3* do Carmo,
da qual è elle irmão.
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Como o aaaaflaino e quaai
suicida explica o crime
Nflo ha detalhes nlmln da Imprçs-

«lonaute i™«dl» oeeuirl. a, ai c-
liniilem. nn v «lulio iiiiiulelulo flumi-
nc i e te MurlrA. na local ilude dei.n-
minn.lu Inohan, de que hoiiln» "os
oeeupámns. ': . .-- 7

As uulorldndeH ptillcines desse mu-
nlclplo, mandando liilernur. por In-"rmed 

0 du chefalura dç Pollelu dc
Nlc heroy. nn Serviço de Prompto
Soccorro dessn cidade, a figura l»'l «-
elpal do horrível acontecimento nmlu
iideanlaram sobre o façlo.

O lavrador Anlonio Luis Sobrinho
mutárii. abi, u esposa, a íolpej^de
foice. Na mesma oceasião, natural-
mente arrependido do que fizera, o
criminoso, nrmnndo-se de uma faca,
tentou niutiir-sc, dcsferlniln profun-
dos golpes no ventre e no thorax, io-
siiudo n nuliiião. - .;-. .

Em estado gravíssimo foi p cri-
mlnoso removido para o Serviço dc
Prompto Soccorro dc Nictheroy. onde
nindn sc enciinlrn Internado. .

Procurámos ouvli-o esta manha.
Anlonio pouco fala. ítespondo com

muita difficuldade ás perguntas que
se lhes fazem, ahi, com voz assu-
mitlti, quasi Imperceptível. De quan-
do cm quando reclama um pouco
il'nnun. ., ,. ¦ ,Tendo sédc... Uma colherzl-
nha dágua, por favor...

Os médicos condemnnrain-n'o a nao
beber agua. depois da Intervenção a
que foi submcltldo. Nem uguu, nem
aliincnlnção,,. ,

Começa Já o Infeliz a pagar o cri-
me que commctlCM...

Que fo Isso, Antônio ? pergun-
támos-lhcs. •

O criminoso, a suar por todos os
poros, fitou-nos uns momentos para
depois fnlnr, num grando esforçoi

Foi uma loucura... Perdi a
cabeça.;. Matel-a... Qule morrer
tambem. •• n«i*„

Fnz uma pequena pausa. Deixa
pender a cabeça para o lado em que
nos achávamos.

Eu gostava multo dei o... Ira-
balbol toda a vida para lhe dar o
conforto que cila merecia... Depois
dç tnntos nnnos cila manchou os meus
cabcllos brancos...

Mas, vocô não devia acreditar
cm denuncias anonymas, avançámos.

Antônio pede novamente um gole
dágua. Depois, procurando dominar
a sédc que o crucia, elle procura,
com pnluvras espaçadas, polo cansa-
ço, justificar o crimo:

Eu a principio nao liguei ás
denuncias. Passei, muis tnrde, a ob-
servar, e fiii-mc convencendo da pro-
c edencla dns mesmns. Um dia...

O homem interrompe novamente o
psnsnmento pnrn pedir agua. Fiou
om grande excitnção.

Um dia, porém, no diu dn mi-
nha desgraça, encontrei uma carta...
A confirmação plena da alta traição...
O corpo de delicto aterrador... Ma-
(el-a c tentei sulcidar-nic depois...

E' gravíssimo o estado do crimi-
noso c quasi suicida.

Visita do principe
de Galles á America

do Sul
0 Chile é o'paiz do continente

que e»tá em melhore» condiçõeí
financeiras
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quinquagenario

Muito grande sua
res !

BRIS

Apurando a applicação do
legado de Alexandre de

Sá Pinto
Inquérito aberto na cida-

de de Ovar
LISBOA, 17 (U. P.) — O prefeilo

da cidade de Ovar ordenou a abertura
de um inquérito sobre n aplicação do
legado de mais ou menos 20.000 pe-
sos deixado por Aloxandre de SA Pin-
to, fallccido ein Buenos Aires em
1923.

Esse legado até ao presente tem es-
tado cni poder do bispo do Porto, que
não lhe deu uma justa applicação.

Tentou, por isso, suicidar-se,
incendiando as vestes

Sopnrondo-se do marido, o chauf-
feur João Mnnoel Gonçalves, vulgo [J_"Jucá Bombeiro", foi Iracema Gon-
calves morar om compiinhia de sun
irmã Aleina de Lucas, casada com
Amadeu de Lucas, residente A rua São
Januário n. 7, Levou ella os dois fl-
Ihiiihos, um dos qunes so chama
Pery,

Para auxiliar a irmã, cm cuja re-
sidencia passou a morar, Iracema tevo
de se empregar. Todas as manhãs cila
sao de casa, deixando os filhos com
a irmã.

Assim, mais uma ves, limitem.
Pery quiz ver o pae c Aleina consen-
tiu, embora sem "ouvir a mãe do me-
nor. As horas se passaram e o pe-
queno não regressava, Approxlmo-
va-so a hora de Iracema chegar. A
irmã começou a ficar preocuupada, A
sua responsabilidade, pensava, era
grande, por isso mesmo que o gury
sairá sem premissão da progenitora.

Aleina, cansada de esperar, vestiu-
so e saiu, indo A procura de Pery.
Encontrou-o na cnsa do pae, Este,
porém, a recebeu hostilmonte, não dei-
xando o pequeno voltar.

— Minha responsabilidade é griin-
dei — disse ella.

Longe de attondel-n, "Jucá Bombel-
ro" entrou a maltratal-a com pala-
vras, e Aleina voltou A cusu som o
menor. Estava muito desgostosa e
preoccupadn com o poso da responsa-
bllidade, por ter deixado Pery, som
licença do Iracema, ir vor o pae. Tão
apprchensiva ficou quo ponsou, logo,
em sulcidnr-so, E, dirigindo-se no seu
quarto, ali ateou fogo ás vestes, Co-
mo uma fogueira ambulante saiu cila
a correr peio sala. O marido correu
em seu soccorro, abafando as cham»
mas, mas ficando queimado nos bra»
ços c nas mãos.

Aleina foi levada ao Posto Central
de Assistência, ondo os médicos de
serviço verificaram quo olln «prosou-
tava queimaduras de Io o 2" gráos em
varias partes do corpo.

A trosloucada, que é brasileira e
conta 23 annos de ednde, depois de
medicada foi hospitalisadn.

Arthur Bernardes Filho
Evaristo de Freitas Castro
Oswaldo de Miranda Ferraz

Advogados
Correspondentes em Portugal
Rua 7 de Setembro. 94 - 3o. sala 1
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EMORRHOIDAS — Cura radical
sem operação. — Dr. R. Pitanga

Santos, Passeio, 56.

O príncipe de Galles
LONDI1ES, 17 (U. P.) - Flnnncclros

brllannicos Informaram o príncipe de
Galles que, qunndo chegar ao çmlc,
terá visitado a nação sul-nmcrlcano
que apresenta, neste momento, uma sl-
tuação dc maior prosperidade flnan-
cg ini*

O príncipe de Gnllcs tcnclonn com-
blrtiir prazer eom negocio na sun cx-
cursão c estudará, para isso, as condi-
çfies econômicas o us perspectivas dos
paires visitados.

Antes de embarcar, o principe teve
varias opportunldndes dc commentar a
situação finnnccirn do Chile. Durante
o juntar offerecldo pelo cmbal;;ndor
Villegas a clle c n scu Irmão, príncipe
George, o herdeiro do throno conver-
sou com esse diplomata sobre o rela-
torlo do Banco de Londres c dn Amcri-
cn do Sul, feito peio Sr. Bcnumont Pcn-
se, residente do cstubelcciniento. Nesse
relutorio annual, affirma o autor: "O
Chile foi mnis feliz do quo nlguns dos
sous vizinhos, sobretudo porque ne-
iiliumn dlssenção interna perturbou o
«ou bom estar. Tranquillidade política
c inteira nusenciu dc groves e pertur-
buções do trabalho marcaram o anno
de 1030."

A ÁSSEMBLÉA GERAL 0RD1NA-
RIA DA UNIÃO DOS EMPREGA-

DOS DO COMMEr.ClO

Os degolladores do
Congresso Na-

cional
ji

0 caso será julgado pelo Tribunal
Especial

ARACAJU*,' 17 (A. 0.) - O juiz cri-
minai reconheceu a cxcccpção dc In-
competência que lhe foi opposta pelo
advogado Costn Filho, pnra conhecer
do processo Instaurado contra o me-
dico Oscnr Lacerda e o official da For-
ça Publica, capitão Miguel Pereira, rcs-
ponsavois pelos crimes praticados na
Penitenciaria do Estudo ao tempo do
governo Manoel Dantas.

Neste sentido, o referido juiz orde-
nou n remessa dos autos ao Tribunal
Especial. A' disposição do mesmo Tri-
bunal foi posto o capitão Pereira.
Quanta ao outro nccusndo, o medico
Oscar Lacerda, continua foragido,
—^ »«?V*»"-

Uma velha portugueza,
pobre ,e doente, appella

para os seus patrícios
v Velha,'doente, completamente des-
amparada, a portugueza Maria da Con-
ceição, natural do Arouca, veiu á roda-
cção da A NOITE pedir que fizesse-
mos, em seu nome, um appello ao co-
ração bondoso dp seus patrícios no
sentido de Iho ser obtido qualquer au-
xilio, afim do não morrer á mingua.

Atacada de rheumatísmo agudo, ca-
minhando com difficuldade, a infeliz
senhora espera ser repatriada para
Portugal, mas emquanto Isso não se
dér, não tem ella meios de subsisten-
cia, pois não conta com parentes nesta
cidade.

Por isso Maria da Conceição appel-
Ia para os seus patrícios, esperando
que alguém a soecorra na casa onde
mora por favor, no largo do Machado
n. 48.

Obra de Assistência aos
Portugueses Desarn» *

parados
Sob a presidência do Sr. Antônio

Parente Ribeiro, esteve reunida, se-
gunda-feira, em sessão- semanal, a dl-
rectoria da Obra de Assistência aos
Portugueijcs Desamparados,

Lida e approvada a acta da sessão
anterior, o secretario passou á lçi-
tura do expediente constante dc co-
pias dos offlclos dirigidos ao copsu-
lado de Portugal e cinco cartas, fa-
zendo cffertaá de empregos, sendo
para uma famílias de 6 pessoas, Es-
(ação de, Bomfinii tres lotes de ter-
ras em Magé; 2 trabalhadores para
chácara, em Jniz de Foras 2 traba-
lhadores para chácara, e 5 com prati-
ca de pomar e hortuliças. em Sao
João Marcos, Estado do Rio,

Foram approvadas 104 propostas
para novos sócios, sendo 80 de 3?,
13 de 5f e 1 do 700*000 mensaes.

Tiveram despacho favorável 13 pe-
didos de auxilio e repatrinção.

Foram discutidos vnrios assumptos
de ordem Interna, ficando ainda fe-
solvldo tomnr-so ns providencias ne-
cessarlas, sobre o repatriamento e
collocação dos portuguezes "sem tra-
balho".

Em seguida, pasSou-se A parte cs-
pecial da sessão, tendo sido despa-
chndoa os seguintes pedidos de re-
pntrlaeão: Abílio José Martins, Ma-
noel Fernandes Loureiro, Albertina
Vicente Ferreira, Antônio dc Souza
Pereira, Antônio da "Gosta, Aptopio
Monteiro, EHsio Pinto Garcia, José
Pinto, Albano Monteiro, Gaspar Ro-
drigues Barroso, Ademario Francisco
Fangucirn, José Seabra e Antônio
Francisco Cardoso.

*J^***fm*,<-
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SORVETE FISKY
Copinho 800 Rs.

GATOFRIO 800 Rs.
OVOFRIO.. 300 Rs.

Dr. Belmiro Valverde
Vias urinarias, syphilis, moléstias

venercas o da pelle. Tratamento radj-
cal du blenorrhagla c 6uas complica-
ções no homem c na mulher, com sup-
pressão dc todo corrimento urctlmil
ou uterlno. Exame directo da urethra
e bexiga. Modernas idéas sobre o tra>
liimciilo da eypliilis. Tratamento cs-
pecial das hemorrhoidas pela alta fre-
quencia. Dispõe de todos os recursos
para o diagnostico o tratamento das
molcstins das vias urinarias, Cons.:
S. José, 81-1" and., do 1 ás «.

A NOITE
AGENCIA: LARGO DA CABÍOCA

N. 10 - SOB. TBIiEpH. 3-4918
Para facilidade dos nosso sclientes

e do publico em neral, a A NOITE
mantém' uma agencia no Largo da Ca-
rioca que attende a annuncios, assi-
gpaturns, reclamações e pequenas no-
tlclas.

O reconhecimento do debutado
Lamounier Godofredo

A propósito do reconhecimonto do
deputado Lamounier Godofredo, em
1903, com o dcgollnmcnlo de dois ou-
tros candidatos, por Minas, recebemos
a seguinte carta, do magistrado Sr.
José Lamounior Junior, seu irmãos"Sr. redactor,

Os mortos, mais que os vivos, im-
põem-se á defesa de Injustiças á sua
actuação, quando discutida. Quero pa-
ra esta cartinha esse so. merecimento.
O Lamounier Oodofredo, propngnndis-
ta, constituinte e deputado em fiois le-
gislaturas seguidus, não pôde figurar
entre usurpadores de diplomas logiti-
mos, Elle, como nenhum outro polili*
co, tinha em cada eleitor um amigo,
e em varias localidades ropetidas vo-
tações attestaram o §eu prestigio coni
victorins unanimes. Como recurso do
combato ao seu valor eleitoral, após
um triumpho, modificava-se n cnmpo-
sição do districto «om exclusão ÓU
troca de paroebias, visando a sua
próxima derrota. Er« o idolo de um
eleitorado, que não transigia. Fazer-
se eleger, fôra de chapa nús primei-
ros tempos da Republica, ern vnnta-
gem; com o desvirtuamento do regi-
me tornara-se quasi um impossível,

Pois bem; foi já na dictadura poli-
tica dos governadores que o LaniQU-
nier, extra chapa e enfrentando n\t\
concorrente inlelligontemonte ageita-
do, se apresentara eleito, disputando
à representação do Estado, sem frau-
de cm sou proveito.

. A grande c influente bancada, com
excepção de dois, tudo fé? para a pá
de cni na carreira politica do republi-
oano histórico, querido dos antigos
companheiros de Congresso, quo em
seu soccorro snlnim a campo, desat-
tendendo a palavra sêductora do
maior talento de Minas na sua repre-
Séntação,

A acção do presidente Rodrigues Al-
Ves, limitada a uma sympathia pes-
soai pela situação pó^lMca dó çandi-dato, oom um passado de serviços o
honradez, não dove _ser confundida
com certos intervenções no reconhar
cimento de poderes, Sejamos justos,

Obrigado r-olo acolhimento, *** José
Lamounier JJuniòr," ,

SORVETE FISKY
GATOFRIO 800 Rs.
OVOFRIO» 300 Rs,

Procurem nas "Frigidaires"

Foi registado mais um
movimento sismico no

México
MÉXICO, 17 (U. P.) — Os sismo-

graphos registaram um movimento
sísmico ás 10,31). Calcula-se que o epi-
centro desse terremoto se encontra no
Pacifico ou na Guatemala.

**i»0%j^

PR,R0D.J0SETTLv|a. urinarias
- Cirurgia geral — R. Treze do Maio

44 - 4 ás 7 - 2-1000

O caso das
laçffôs

radss

aceumu
resniwe-.

Uma communicação aos associa-
l t da mesma associação de

classe
Em nssembléa geral ordinária, re-

unir-se-á, segunda-feira próxima, dia
19, ás 20 lioras, n União dos Emprega-
dos do Commercio do Rio de Jn-
neiro.

De conformidade com os estatutos
socines da mesma nssoclnção dc clnssc,
só poderão compnreccr os associados
quites que possuam mais dc um anno
dc effectividadc.

Nessa nssembléa deverão ser lidos o
submettidos á discussão e votação o
balanço gernl e o relutorio dn í* the-
Rournrin, referentes no ultima semestre
finnnceiro, bem como o parecer respe-
ctlvo do conselho fiscal. '

O relatório do referido depnrtamento
é uni documento que synthetisa o mo-
vimento gernl dn vida econômico fi-
nanooira da União dos Empregados do
Commercio, salientando os factos
mais relevnntos. O balanço é uma con-
densiiçnn dos bnlnncctes já discutidos
o npprqvndos pelo conselho fiscal, re-
velando n boa silunçno dn mesma as-
sociação dc classe, cujas possibilidades
são magníficas, máo grado a crise que
afflige o commercio inteiro. .

O balanço e o relatório da 1* thesou-
raria já foram entregues ao conselho
fiscal. Neste sentido, a secretaria da
União dos Empregados do Commercio
solicita-nos a publicação do seguinte:"De ordem do Sr, presidente, convi-
do os Srs, associados quites, e que pos-
suam mais de um anno de effectivl-
dade, pnra tomarem parte na asseni-
bléa geral ordinária da União dos Em-

Sregados 
do Commercio do Rio de

nnelro, a renli$ar-se, segunda-feira
proximu, 19 do corrente, ús 20 horas,
do conformidade com ns disposições
do § III, do nrt, 43, dos estntutos sor
cines,

Ordem do dia; ™ Leitura, discussão
e npprovaçSo do balnnço geral e relato-
rio da thesQurnrln, referentes ao ulti-
mo semestre financeiro, e do pnrecer
do conselho flsoal, » (nl José Alberto
da Silva, l" secretario,"
•***ra'*gs3grengta=sgg5g¥5^^
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E 0 OUVIDO DELICADO
DA COSTUREIRA

Um "embroglio" na delegacia
de Copacabana

O Dr. Ascanlo Acrloly, drlcg«d0 j„30" dlslrlcto, compiilsuvn, sllenclq,,.
mente, uns auto», quinido o pronititl,
dão da delegacia llie foi dizer que HMcavalheiro de semblante au„tcro qUt.ria fnliir-lhe.

Que cnlrc I — respondeu a auto.
rldnde.

O promptidão saiu e, doli mlnutoi
depois, ubrln u porta an rompoilior
musical Antônio Caldas, de .,n ,„.
nos, residente á rua Seuuilor Verguei-
ro, 150.

Iu elle oprescnlur uma queixa «.>
pedir uma providencia ao delegado, •

Pode dizer...
O musiclstu acconunodou-se no et.

deira e poz-se a falar. Estava proht-
bido dc entrar em casa dc Amaro
dc Corvnlhn, empregado no commer.
cio, e que reside, cm companhli ¦!.,
esposn, Eunice de Carvalho, . rua li_.
rfio da Torre, 132, casa 1.

O delegado ficou sem comprchen.
der e pedlu-lhc explicação:

Mus com que direito exige o k-
nhor a entrada numn cnsn parti-
culnr ?

O muslclsta explicou. Fôra, duran.'
te tres mezes, amante de Eunice, a
despeito mesmo dn differinçs Au
edades — ella tinha 19 annos e clle
60. Encontrou-a na praça General
Osório, cm Copacabana, e, gobtando
dn moça n ella ficando upaixonidu
pela voz do scu violão, deliberaram
os dois viver juntos c foram pura VII-
Ia Isabel.

Eunirc cru costureira.
Amaro dc Carvalho, que amava moi.

to a esposa, não poude supporlar a
separação e, desfeito em lagrimas,
procurou-a, para propor-lhc um ac-
cordo: —- levaria Eunice para si»
casa c clle, o violonista, teria, níi,
livre accesso, á qualquer hora do dia
ou da noite.

Agora, porém, concluiu o quin-
quiigcnnrio, o marido dc Eunice m
róc ns cordas, prohibindo minha en.
trnda cm casa, conforme havia coni.
binado commigo.

E é isso que me vem reclamar!
— perguntou a autoridade.

Certamente I — exclamou o quel-
xoso. Uuero que meu contrato pre- -
vnleça.

O Dr. Accloly esteve para mcttei
no xadrez o quinquagenario atrevido,
Poupou-o, porem, c deu-lhe oí inclho-*
rcs conselhos.

Antônio Cuidas, entretanto, apenai
deixou a delegacia, fui para a casa di
Eunice, e, á portu, promoveu lama-
nho escândalo, que um guarda civil
deliberou prendcl-o, bem como Aman
de Carvalho c sua esposa.

Desta feita, ihtervciu o commisii-
rio André Uoméro.

O mnrido não negou que tivesse m-
trndo cm accordo com o velho do vio-
lão. O caso, porém, é que Cuidas, ul-
timamente, nlé lhe espancava a espo-
sa. Era de mais! Deliberou, cnISc,
prohlhlr-lbe a entrada em sua caia.

E a senhora gosta do musiclsu;
— perguntou o eommissario á coi-
turcirn.

Não nego, "seu" doutor, gostava
e gosto: — apesar de velho, elle tan-
to sabe prender.,.

A autoridade mandou o casal ein
pnz e deteu o homem do violão, que,
quando sc viu a sós com o cemmliu-
rio, disse:

Não tem importância: — cruaa-
do cu sair, farei uma "serenata" ga.
porta da Eunice e o senhor verá em
como seus ouvidos delicados não re-
sistirão a voz do meu instrumento,

0 Dr. Utidolpho
Cagara vae ap©-

sentar-se
O inspector da Alfândega enviou ao

director da Roço}to, copi as informa-
ções pedidas, o requerimento em que
o ex-lnspaotor Lipdolpho Cnmara pede
a sua aposentadoria.

OperaçSo de Voronoff gg f|
tlcular. bem apparelhada e exclusi-
yamente destinada a esse fim. Dr. Bel-
miro Valverde, Sáo José 84, •*• andar,
Dc 1 ás 6.

Homenagens, na Bahia,
ao Dr. Antônio Monte
PAHIA, 17 (A. B.) ** O Centro Po-

Jitlco Leopoldo Amaral approvou, por
unanimidade, um voto de pesar pelo
faljéolmepto do ej-governador Antonin
^fqplz e nomeou uma commissão pari*
represçntal-o nas homenagens fuftebrés
a serem prestadas áquellê político ba-
blano.

«^*. *4*

Suspensos os pagamentos no
Departamento Nacional de

Assistência, até ser resolvida
a situação

« Afim de que possem ser prampta-
mente cumpridas as normn? cio decre-
to que regulo as accumulações remu-
norodas, o director do Departamento
Nacional do Assistência Publica, de or-
dem do ministro dn Educação, solicitou
aos chefes do serviço a remessa, com
a máxima urgência, dns notas que es-
clnreçam a situação dos mesmos chefes
o dos funecionarios seus subordinados,
em face dns disposições do referldq do-
ereto.

O Dr. Pedro Ernesto determinou
tnmbcm á suspensão dos pagamentos
nesse sentido, até sor resolvido o caso.

Mysteriosa quadrilha df
assaltantes impressionai

cidade de Porto Alegre
PORTO ALEGRE, 17 íD. T. M.)-

Os freqüentes assaltos á mão armai".
de quo ultimamente têm sitio vlclim»
os chauffeurs, vém impressionando vi-
vnmcnte não só essa laboriosa clasie
cpmo u população o a policia.

Hontem, verificou-se mais uma des-
sas façanhas e como nas anterior*.
apura-se que os assaltantes nao Ila
por objectivo o roubo dos automóveis
ou de qualquer valor.

Apossnndo-se dos vehiculos, não raro
depois de haverem espancado os moi»*
rjstus, os handidos servem-se mm
ros, por algumas horas, para, afina!,
os abnndonarepi nos arredores <•>»'
dade, , . ,„O cnso torna-se mnis mysMJW
pois estas façanhas sã-., executada) l
luz do dia e sem disfarces.

Mais immigrantes poj
tuguezes para o Bra

LISBOA, 17 (U- P.) - 0"Sl3
Morena" levou pnra o Brasil 4» f
grantes portuguozes.

«35KS5*»-
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João Franklln

Homenagem da cidade á mercio
data revolucionaria

Homenagem á memória
de Hermes Fontes

A Academia Carioca do Letras, hoje,
As 20,30 horas, rcalisará, no edifício dá
Syllogen Brasileiro, a |\omenagem ã
mpmoria do mallogrndo poçtn Hermes
Fontes, tendo o programma fiendp as-
sim orgaplsndo.i

Aberturn da sessão pelo Sr- Costa Ll-
ma; estudo, pela acadêmica Maria Sn--
blnnj elogio do poeta, pelo Sr- Pho-
oion Serpa; II, F,, pelo Sr, Othon Cos-
ta; versos do Hermes Fontes, pelo Sr-
Modesto Abreu; A Fonte da Mntta, polo
Sr, LuU Martins; Esperança (de H.
Fontes), por Maria Snfiinn.

Não haverá convites especiaes.

0 seu fallecimento
Este que morreu, hoje, era um do?

antigos companheiros de impionsn,
vindo dos primeiros dins destn folbn,
á qun) prestou relevnntej serviços de
administração, un sun primeira phnse.

Esforçado, tn.bnlhndor, dediwlc e
tntelligehle, dotado do um boníssimo
coração, João FrnnUIin tinha os sem;
sonhos e os seus ideaOs, pelos qunes
sa deijíava conduzir neste mourejnr de
imprensa, Antes, João FrankUn havin
inoursado no commercio do Rio, lin
Já longos annos, chegnndo mesmo a
fundar um estabelecimento que ti-ve
o nome de "Santos Dumont" á rua
do Ouvidor, cnsa que tompo foi pon-
to de reunião elegante,

O fallecimento de João Frnnklip oc-
correu, hoje, pa casn de i,un residon-
cia, 4 rua Pnrn ni 63. apartamento 7,
de onde sairá d enterro, ús 17 horas,
para o cemitério de S, Francisco Xa-
vier.

João Franklln em viuvo e deixn um
filho, que fai! pnrte do Corpo de Dom-
beiros.

*********** — iiiuiw iiiiiii»«aiMiuwimwMBMMnv-. ^*^tmi 
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de Julhii" 1
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A "Rua 6
A cidade acaba de consngrnr, afi-

xapdo-n a uma de suas novas ruas,
a data memorável do primeiro movi-
mento revolucionário que crcou o
ambiente pnra a revolução trium-
phmito de outubro —. ft de julho,

Coube a iniciativa dessa consagra-
ção ao ntorventpr do Districto Fe-
deral, Sr. Adolpho Bergamini, que
hontem baixou o seguinte decreto i"O Interventor do Districto Federal
cosidernndo què a data de 5 de julho
se integrou, definitivamente, no pn-trimonlo histórico do Brasil; consl-
derando que essa data recorda os pri-

meiros movimientos V^flÀ
a desordem, «rfollilco, «"«íjio«
plstrat va, qué levpfl .*»-*1*'&ll
á rebeldia e> í'orJos!j , «<
outubro; considerando W^M

igada. a° M
Mx- em'»J||

olntura dos logradouros
estar lntlmnnyeiite
nin da educação póp_„ ^ „
cordoildo, aclrlnn dns V? , t

altitudes "»f.m \%mles feitos e
cionalldode iftspe
resolveu inudiV liara

¦Irl^l

comei-.nome da uma) m" 
^gindimetros antes .(In

rèa e termina
mos, no "!()*' diíls%W

ã \*
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A REFORMA DA
POLICIA
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0 motivo da nomeação
dc novo delegado auxi-
liar e a data marcada

para a primeira reunião
da commissão de

technicòs

Declarações do Dr. Ba-
ptista Lusardo

yptii ;

ao Banco do Brasil

ÉIOutra 
barreira so

^''^-'^•**,*--**^*<^**^*^^ —> ¦ i. i-lr-l rr. mm-,,

bre as linhas da

2. m
jj Central do Brasil
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0 gabinete do ministro da
Fazenda desconhece a

assignatura de qualquer con-
trato a respeito

Procurámos, á (arde. no gablnele doministro da Fazenda, informações se-goras acerca do contrato para o em-
prcst mo de sete milhões, que se diziatir sido assignado entre a casa Ilots-child c o Banco rio Brasil.

As noticias nffirmnvnm que o refe-nrio contrato, fora nssignado pelo Sr.Mario Brn.it, cm nome do banco, c porSir Harry Lynch e o «Sr. Slepliaiiv.
em nome du conhecida firma bancariaingleza.

Ent.-ctanlo, no gabinete do titular
ria Fazenda sc c mtcstn n assignatura,
pelo nicnr.3 ali, dc senielhnnte contrato,
dc cuja existência, de resto, o gabinetenenhum conhcclfncnlo lem.

O Banco rio Brasil, A hora a que sedivulgou a noticia cm apreço, já ha-
Via. fechado suas portas, pois hoje ésalibado e o Btnco observa o regimedn semana Ingleza.

iMcalol
s~v l'-**

Dr. Baptista Luzardo, chefe de
policia

0 Dr. Baptista Luzardo, conforme
hahiln seu, desde que entrou para a
Chefatura rie Policia, reuniu hoje, em
seu gabinete de trabalho, os represen-
tantes dn imprensa. O chefe gosla dc
palestrar com .jornalistas, tratando, com
os mesmos, rie assumptos que interes-
sam ao departamento que dirige. E es-
se prazer parece maior quando o Sr.
Luzardo leni uma noticia nova a ser
divulgada, Hoje, por exemplo, o Dr.
Luzardo desejava annunciar a nomea-
çài dc novo delegado nuxilinr.

Trata-se, conformo noticiámos em
nessa primeira eiliçáo rie hoje. da sub-
stlluiçãò do Dr. Francisco rie Paula
Santiago, que vinha exercendo, ilestle
que rebentou ncsla capital o movimen-
to .revolucionário "iclorioso, o cargo dc
segundo delegado auxiliar.

O novo segundo deleitado, consta,
egualmontc. da nossa noticia anterior,
ê o Dr. Virgilio Barbosa Lima. Uma
autoridade moça, ainda, que muito po-
derá fazer em beneficio do publico
carioca.
Porque o Dr. Santiago volta á

Justiça
O chefe rie policia explica, então, o

motivo dessa mudança de (Jclcg.-.do au-
xiliar. Desde o riia 27 do mez tle dc-
jemliro ultimo, estava em mãos de S'.
Es. uma carta ilo Ministério ria Jus-
liça, assiíiindn pelo isnrnnel Emilio Es-
teves, director geral rio gabinete, na
qual se pedia, cie accordo com rictcrnii-
nações de respectivo titular, providen-
cias no sentido ile voltarem aquella
secretaria dc Estado os funeeionarios
que estivcsseir na Policia Civil, no des-
empenho dc qualquer commissão. Era
uma medida de caracter geral. O Dr.
Santiago, como se sabe, é official rie
categoria do Ministério ria Justiça e
Negócios Interiores. Tinha, portanto,
d* volta, ás suas antigas funeções.

O Dr. Oswaldo Aranha, ao que parece,
não desejava modificar a ordem, de
sorte que a ella ficaram sujeitos quan-
tos se encontravam na policia ou nou-
tra qualquer repártijão publica.

Empuiiliaiitlo a lanterna de
Diogenes

Desde p dia que lhe chegou ás mãos
a caria pedindo a providencia de quefalámos, o Sr. Lusardo sentiu a neces-'idade de sulisliluir o 2" delegado au-
xiliar. Onde encontrar, porém, uni ho-
mem A altura '.' E' o próprio chefe queassim nos fala :- Tenho, não resta riuvidi.. innu-
meros candidatos a empregos. Delega-ío policial, uma infinidade rie cavalhei-'os desejam ser. Mas eu não posso,
Jiem devo altoiidcl-ns, tanto mais quelenho sempre as minhas precauções«om os mais "empistolados". Prefiro°sque sc apresentam sósinhos... Uma[srta de recommendaçãò é coisa que
I* 

consegue facilmente... Além disso,lenno o firme propósito de dotar*aPopulação com nma policia digna da«confiança. Ahi eslá o motivo por:.-somente açora, consegui um ho-
BW Para o cargo em questão. Fui
afiando a execução da carta 

'do
¦Mistério, dc vez que andava no en-
?.,'° "f nuem pudesse figurar ao lado
il jí íc5 ¦"-"''•¦¦aves que tenho a feli-«Mae de possuir. Hontem, finalmcn-"Min rcsoli ido, e satisfactoriamente,o caso.

1,,.,,-R Santiago vae receber do Dr.
2 "ma cart;l •'•«.•adecendo os re-
'oco a0"''50.*- l-ccstados á policia e

l S ASE, PEíSmèP
CAIXA  4S000
UM SABONETE . 1S500

Faliece um miliiona-
rio portuguez

LISROA, 17 (U. P.) — Falleceu emFiguciro rios Vinhos o millionario Ma-noel Baeta dc Vasconcellos.

Amadores
photographicos!

Mandem revelar e copiar seus films na
CASA BERTÉA

. RUA 7 DE SETEMBRO. 126

No erirte" existente no kllnmclro
.enlral rio Brnsil, nova barreira caiuhoje sobre ns linhas Impedindo o tri"

JSÍ. ui ° l'<lrr("' 'lo -*••¦• **P««*' dasprovidencias tomndns.. ti (erra dosai'«regada nugmcntou dc volume ntlln-lindo a 1.600 metros cúbicos, 
"ff".

desobstrução. Durante A horas o
^7^"2neo„re.ido„neS.„í!odê
i.i r,í' en-Penhnndo.se os tinhn-lhadproa da Central tln Brasil em abrir
S!MnKi?° local '"'«"ompldo, arimrie permlttlr no menos n bnldonçno dcpassageiros e pequenos volumes.

HONTEM
14325 -100 contos
Vendido no Ccnlro Loterico

O pagamento dos nos-sos bilheles será cffectun-do dns 8 ás 18 horas, e noagrado de V. Ex.. em che-
que ou cm jinpel-moerin: o¦-entro Loterico, simplifi-cando tudo, tutlo facilita.
Centro Loterico
Travessa do Ouvidor, 11

0 novo chefe de machinas
do "Amazonas"

M,PHnl,!ICt? td^ hojc- do ministro da
n,.„i , n 

t0}- í*,sPcnsado o capilão-te-nçne Bcncdicio Rangel Coutinho, das
ir, nn" .'• C,?,C.fí de mM"«s «io eo"
sicnJn 

dC,r0 Am.«™™s". sendo de-slgnarfn para suhstituil-o o offieinl dcegual patente Jayme de MagalhãesBar-

Preparando èe
para receber a
PoSicsa a bala

Mas não será permittida
a passeata

Pelas ruas tln cidade, prlnclpalmcn-c nas proximidades rio èstabcleclmen-los fabris, lem sírio distribuídos nu*merojos boletins subversivos, no qmilmio cnnvncnrios os trabnlhndbres emgera pam uma reunião marcada pnrao riia 19 rio corrente, nn praça rinBandeira. Em seguida, os eomponen-les tia rcunlno.ilc necorrio, ninrin. comos boletins, faraó uma pnssenln, á qualderam o nome ric "pnssentn iln fome".Acontece, porím, que seus promotoresnno sào riesenipregntlns. mas sim ele-mentos que se Interessam pela per-lurhação rin ordem na capilal Pre-lentlem, lão somente, cnnio eslá ve-rlficntlo pela policia, n organisação tlegrnnrie comício e passeata rie fins cri-minosos, Indo sob o prclexlo, pnrn quen policio nno lhes preste nllençnn, deevitarem n fome.
Nos bolei lns npprchenriirin-, peln A'delegacia nuxillnr, os promotores domovimento Insultam ns Instituições pu-bllcas e particulares; aconselhando,nintln. n que rniln oneraria rnmpnreçn.nn riia 19. armário rie cnrnhlnii ou pu-nha!. Innlo mais que ns victimas riosbnrgiiezes. iUzem os inleressnrios nadistribuição dos boletins, contam com

n 1'rilicsno tios soldados,
Como se yò, ns inlcnçõcs rios tnes

convqcadores são altamente crimi-
rosas.

O Dr. Salgado Filho, eomprchenricn-
rio isso. resolveu prohibir n reunião ctomou outras prnviriencias que o casoexige.

Cavalheiro elegante
A Passnricirn Hnriium passa, limpa,

esterelisa e perfuma o seu terno em 15minutos. Lava cm 00 minutos e renovachnpcns rie feltro em 1(1. Numerosascnbincs para espera. Não sc esqueça:— Rosário. 1311. Tel. 3-5B10.

Duas batalhadoras do idea
feminista, no Brasil

A visita a A NOITE das Dras, Elvira
Komel e Nathercia da Silveira

Esta edição continua na
pagina seguinte.

Asas da Itália sob o
céo do Cruzeiro

tWM gp
As Dnis. Elvira A'»"•• '<^i»?^£!^*iáiffi^;^

0 Banco Noroeste do Estado de São Pauío
communica aos seus clientes
do corrente as operações da

que resolveu encerrar em 31sua filial desta Capilal.
m,e „A»,í7tÍr 

,,aqU*e1^ da,a' °8 8aldos f,e Conías correntes

Rio de Janeiro, 15 de Janeiro dc 1931.

A GERENCIA

A NOITE recebeu a visita rins lo-\cns Drns. Elvira Komel e Nnthercintia Silveira, ardorosas batalhadoras doIdeal feminista cm nossa terra Sãocens espíritos irrequietos e equilibra-fios. com uma visão muilo nii iria riasrealidades brasileiras. Uma só ns.ii-ração lies anima a IntelHgèncIa, nestahora ile reivindicações políticas c sn-
çiacs: demolir a bastilha ric prccoricel-tos que cxçcptua a mulher (|ns aeli-vidades políticas, dnrido-Uie direito ngalgar as posições que alé ngora lènisido privilegio rins homens.

A Dra. Elvira Komel pnr nqui andou,

sympnthlcn franqueza, declarou nuenau tlislinguia enlre homens c mu-Incres, quando se tratasse rie consnli-riar a obras revolucionaria. E juntandoa palavra a neçn.i mnntlou logo insere-ver os seus nomes na Legião nevolu-cionarla 'il dc Outubro. Oulros sc-crelnrins rie Estado, cnmo o ecneralI „:, - ,. ' *¦¦'••¦*' w .,«uri,iil.eile riç Castro, Ininlieni opinaram fa-voravelmeiile á creação ric postos ho-nnrarins no offlclalalo do Exercito,
para gnlardonr o esforço e a inlclli-
gçncla rias mulheres que hajam feilnjus, pnr nclns excepcionaes, á con-
qulslti dessa láurea

O general Bnllio agradece ao
Dr. Sampaio Ferraz

Ao Dr. Snmpiiio Ferras, da Dire-
clnrla dc Meteorologia, o general Halo
Balbo dirigiu o seguinte telcgram-
mn:"Sampaio Ferraz — Director do
Serviço Meteorológico Brasileiro —
llio — De Natal Ml 83 — Data 8 —
lft hs. — Oli nvlntori delia crocicrn
atlântica rlngrãzlone dei gradito sa-
luto esprinienrio vizio meteorológico
brasileiro rittrnntl il volo atlântico.
—¦ (a) Balbo."

Um almoço aos jornalistas
italianos

O Dr. Edmundo dc Oliveira, dire-
ctor comniereial da Acro Postal, of-
fcrccc, amanha, ás 12 1>2 horas, no
Palace, um almoço aos jornalistas
Italianos, que vieram ao Brasil com
a esquaririlhn rio general Balho.

O Dr. Kiliiiiiiitl.i dc Oliveira, convi-
tlnti lambem os jornaes cariocas.
O ajudante de ordens do general
Oaliio agradece ao ministro da

Justiça
O general ítalo Balbo, chefe da es-

quadrilha italiana que sc encontra en-
Ire nós, mandou o official brasileiro
que está ás suas ordens, retribuir a
visita que o ministro Oswaldo Aranha
lhe fizera.
"¦¦—•"" ¦^T-iiBi.-t'** ¦¦
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Pessoa, ç revelou unia grande lirniesade princípios c ile itléns, inlcgrando-sc•iilmiravelmenle nn pnpel ile comman-dante de um batalhão rie moéas, oue
p.rcs|ara efficientc contribuição pnrn otriumpho rio movimento de òiitubroI: quando, cessado o inicio marcial riéclarins e tambores, recolheram-se

Wo-da cspltal.
ty. nMv" dele gado, muito espera o
tonl.' ,• Virgílio Barbosa Lima é
Zt?°r d,a Faculdade de Direito do
tSfSSè lentc cla Escola Xormnl do
fa ij -?-e?el,*>li membro do Instituto
S Advogados

• ÍB Jurídica c figura notável, prin."'Palmente

Pr.

possuidor rie muita
figura sni

no Ceará, de onde 6 filho.'"¦-urando 
organisar uma

li ,P0''cia exemplar
%-sIi-wOS n "PPortunidade-para
mtros.. e dc PoUcia a respeito dc
,Dr "«utnplos ria administração. E
Ú Íi» ,l"'f° affirma, ainda uma vez,
"¦«Drili?.- r' custe ° ine custar,

'• nia Ra "."nplar, tão boa como as
A!ais°se.|ani.

;*"*CiA"es".ln - -embra S. Ex.
S lr»h.iu'ov"aenclar para que vc-
««Ira] ,ww; l,1'"bcm, na Policia
" !*mcntp 'lcleR;"Ios districtaes,
'Paies d,. l"irrliie os conheço como"êsííio 

rf aUXÍHo mais efficaz
São programma- que tra-

do 1)1

p. R*.C"i

'i,>> dn O" i* ..->*¦* '«vau vjuuiiiu

;'"», do 27. í,,s"'"*to, e Alves de
Primeiro está, até,iiiKiAo. Prorogada para todo

«'Jl dele-?-.?08 .seTviÇos .?«e-"cgacia e á 4* auxiliar. I

O Dr. Coelho Branco ricsempenh.011 o
cargo dc director da "Bcvista de Di-
rcito". E' homem de muita capaci-
dade. O Dr. Alves de Mello foi chefe
ric gabinete do Dr. Antônio Carlos c
tem riesempenhario funeções rie gran-des responsabilidades.

Ora, com esse crilerio, critério rie
melhorar as condiçções da policia, cm
todo ponto de vista, o Dr. Lusardo
acha que eslá bem servido, fnzenrio,
agora, referencias aos Drs. Snlgado
Filho e Barros Junior, que, parn pres-tarem serviços á nova Republica, es-
tão sacrificanrio seus interesse?. E
foi- para completar o numero rie ele-
mentos competentes, rie que necessi-
lava, que o chefe andou, feito Diogc-
nes, riesrie 27 de dezembro, á procurarie um segunrio dclegnrio auxiliar.
A reforma da policia c a primei*

ra reunião da commissão
lechnica \

Tocámos, cm seguida, na falaria
reforma, por que vae passar o nosso
apparelhamento policial. Se não fa-
lassemos nisso, seria o Dr. Lusardo
o. primeiro a se interessar pelo as-
sumpto, na palestra, pois 5. Ex. não
teve nenhur.j duvida em responder,
promptamente, ao que perguntava-
mos.

— A reforma geral da policia será
um facto, dentro de breve tempo. O
tempo necessário para que sejam dc-
batidos todos os assumptos julgados
dignos rie attenções. Dentro, talvez, de
Ires mezes, se tanto, teremos conclui-
cia essa importante questão.

Para o estudo da reforma, fornm
lembradas, já, as pessoas de compe-
Içncia comprovada. Os assumptos at-
lincntcs a tóxicos, entorpecenles, exer-
ficio illcgal da medicina, falso espi-
rilismo, etc, serão cuidados por me-
dicos especialistas, que entendam,
siifficicntemente, do assumpto. A
parte da reforma geral, que se prende
ao Instituto Medico Legal, cujo re-
gult.mcnto está atrazado nada menos
ric vinte e cinco annos, ficará, tam-
bem, a cargo de médicos de reconhe-
cida capacidade. Ha, ainda, as ques-lões dc delegacias, cartórios, etc,, quemerecem attenções especiaes. Para
esse cnso, já será necessária uma com-
missão de juristas. A quarta delega-
cia auxiliar, por exemplo, está exi-
gindo grandes reformas.

Emfim, todas as dependências da
Polieia Civil, inclusive a policia ma-
ritima, serão radicalmente reforma-
das, dentro de muito pouco tempo.
O actual chefe de policia pretende,até, crear um juizado destinado a re-
solver determinados assumptos de po-licia, procurando-se, com isso, evitar
injustiças e irregularidades em pro-cessos.

— Vou fazer esta reforma, refor-
ma que ha de custar grandes sacrifi-
cios, porque, além de ter verificado,
e sufficieritemente, que o apparelha-
mento necessita de melhores att.lti-
ções do governo, conto, conforme
acabo de ter prova, com o apoio do
chefe do governo. Para não se fa-zer uma reforma rigorosa, que mclho-
rc a situação rios funeeionarios e con-
quiste a confiança do publico, nãovale a pena cuidar delia. Eu, pelomenos, não me nbalançaria a tanto.

A primeira reunião dos membros
ria commissão technica está marcada
para o dia 25, que. é domingo. Essa
primeira reunião será na chefatura
dc policia, nella tomando parte o Dr.Baptista Lusardo."
A posse do Dr. Barbosa Lima

Foi assignado, á larde, decreto no-meando o Dr. Virgilio Barbosa Lima
para o cargo de segundo delegado au-aliar da Poliria Civil.

A posse da nova autoridade estámarcada para depois dé amanhã, ás
quatorze horas, no gabinete do chefede policia.

Os novos horizon
tes que a revolução

fez descobrir ás
classes menos
favorecidas

A revolução veiu despertar o animo
do brasileiro, que vivia ensimesmado
num desinteresse lamentável pelo seufuturo. Com a aurora de 24 de outu-bro, raiou para o pequeno proletárioum novo sol dc esperança, e elle pas-sou a alimentar pelo "amanhã", umideal de prosperidade e dc animo.

Por que, no emtanto, deixar paraamanhã, sempre para amanhã, o quehoje mesmo, com um pouco rie esforço
e boa vontade, poder ser feito?¦jl discutirio problema da habitação
não nssuine o vulto que sc lhe empres-
tn. Quem não possue rendimento bas-lante pnra adquirir um predio de maiorvalor, ou installár-se numa fazenda dn
qual possa auferir renda bastante, as-sim mesmo pode cuidar do futuro Jafamilia, e o seu próprio, com uma pc-qttena economia mensal.

Procure, na primeira opportunidade,
o escriptorio de Eduardo V. Pedernei-
ras; á avenida Rio Branco n. 35-A, 1°
aridaí,p*?Se não puricr ir hoje, vá ama-nhã. Não se deve deixar rie fazer ama-nhã o que não foi pòssivel fazer ho-
je...

Ali, naquelle escriptorio, encontrará
pessoa habilitada a dar-lhe o melhorconselho para a solução do seu proble-ma: adquirir um pequeno lote de terre-no cm Nova Iguassu'. Em zona snlu-berrimn, saudável, com terra Çertilissi-ma, poderá adquirir, ei., prestaçõesmensaes, desde 308000, aquillo que jus-lamente precisa. Aliás, esses são terre-nos insuspeitos, cuja melhor recom-
mendação é pertencerem a Guinle Ir-
mãos.

A crise passará, c todo aquelle quetiver, mais larde, um desses excellen-
tes lotes, onde a cultura da laranja, dabanana, da mandioca e do fumo dá re-situados optimos, ha de felicitar-se
pelo prêmio que se fez a si mes-mo.%-)!Hi

Aceusados de vioüa-
rem preceitos con-

ststuclonaes
BERLIM, 17 (U. P.) — Os mem-bros do partido nacional socialistachefiado pelo Sr. Adolf Nitler, resol-veram não tomar parle na comine-moração do 60" anniversario da con-stituição do império allemão, ai-legando que o programma fora qrga-nisario pelo governo de que fazem

parteios Srs. Gocrner c Wirtlí que oshitlenstas consideram incompatíveis
com as funeções publicas por teremviolado os preceitos constitucionaes.

A CULTURA DO 1TIG0
RH BRASIL

0 que diz aba.isado teehnico
PORTO ALKGBE, 17 (D T. M.I — OSr, Gaspar Uchõa, chefe cia Directoriaric Agricultura do Estatlo, que acaba tle

percorrer a zona proritictõra rie trigo,falando á imprensa riestn capital riisise
que a ferrugem prejudicou bastante asculturas.

Deve-se notar, entretanto, accrcscen-
tou aquelle teehnico, que da zona cln'
plnnnltn, onrie lambem sc cultiva tri-
go, chegam noticias de boas colheitas
mormente cm Guaporé, Passo Fundo eErccnim.

O Sr. Uchõa referindo-se ainda acultura rio trigo em larga escala, riisse:Estamos intimamente' convencidos
[le que a cultura rio Irigo será resla-belcciila em larga escala no sul rio Bra-sil, principalmente ho Rio Grande tlnSul, nao pela distribuição de sementesimportadas do estrangeiro"c entregues
pejo gnvcrnn no agricultor, a titulo gra-uito, mas, sim pelo emprego dos hy-liriclos oblidos pelo cruzamento cias va-ncdnries loeaes, perfeitamente adapta-das a esle ambiente c cujos valoresculturaes sao sobejamente conheci-dos pelos Technicòs das Estações Ex-perimentaes."

Inegualavel pai'a a sua pdie. é 0
Sabonete neutro "3,'l"

perfumado até o fim. Um 2?000; caixaeom S-6Í500. A' venda em toria partee na Casa Hermanny. Gonç. Dins. 50.

NEM PROMOÇÕES NEM
ADMISSÕES

O siib-tlirecior cln 2» divisão daCentral rio Brasil expediu, hoie, a se-guinte circular: "Tenrio o Sr; Drdirector resolvido não fazer, no mo-mento actual, á vista das condiçõesdeficitárias ria Estrada/ promoção nemprehcnchimento rie cargos effectivosrie uma maneira geral, lembro a iplconveniência cio encaminhamento depropostas ou pedidos neste senlirio "

t . |i , ---¦'¦ '.vaiiiiuiM-*,-,* ¦¦,-,batalhões pnt.rloticos ás respeclivns sé-des, marcando o epilngo ria campnhhii,recncelnii a nossa pntricin suas aclivi-dados doutrinárias, inzcntln pela im'-prensa, o cm conferências e máriifes-lns cie larga projecção entre ns suas
conterrâneas, n propaganda rin vnln le-niinino c cie nutras aspirações ria mu-Iher brasileira.

Sua visita an Rio, nesta hora ric rc-novaçties, obedeceu ao 'mesmo impera-ivo de ordem sociológica; Descia apra. Knmcl allrair á cruzaria feriünis-ta o maior numero pòssivel rie ade-pias, já tenrio resolvido excursionar
por todos os Esínrios, levando pala-vras tlc fe c rie esperança ás suas pa-Iricias rio interior. .

Empresta lambem sua collaboracão aessa cruzaria de verdadeira redempçãofeminina a jóycn Drn. Nalhercia Sil-veira, advogaria militante no foro riollio cie Janeiro, escriptora e pioneiratio feminismo. A excursão cie prima-Banda será feila pelas duas esforçatlaslintnlliailorns, abrangendo lorias as uni-findes tia federação, do Amazonas aoluo Grnnrie.

A VISITA A "A NOITE"
Falaram-nos ns jovens "lenriers" fc-niiiiislns com cn'Íiusiásmó rios seus

projectos e iniciativas cnllimnnrio umluluro mais brilhante para ns niullie-res rio Brasil. As auriienclns que lhesoram concedidas pelos ministros rielistado e oulras figuras rie destaqueda actualidade brasileira deixaram-nasainda mais convencidas do exito riacampanha que vão travar. O Dr Os-waldo Aranha, por exemplo, com a sua

Kn-
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mel se ampliou consideravelmente nnnniire terra montnnlieza, concrctlzán-do-se em itléns uteis c interessantes-.is.ni Uello Horizonte existem 1.200 lc-gipnnrins Inscripins rio balalbão Joãolesstm. existindo ainda filines cm 55municipios, cios mais importantes rie•Minas. Secunriando a campanha cm-
prelionriidn polo Dr. Amaro I.iinurisecretario das Finnriçns do Estnrlo Cen-trai, n Dra. Elvira Komel tom leitounia ardorosa propaganda cm prol doresgate ria nossa divida externa. Aolado tln aspecto material ria questão,frlsti n intelligcnte patrícia o lado mo-
ral, que olln desenvolve brilhnntcmen-le, om largas considerações doutrina-nas. De tal.sorlo, lormon-sc em Mi-nns uni núcleo admirável rie energias
femininas, reivindicando pnrn si umaparcella das responsabilidades que ora
pesam sobre os nossos políticos e cs-
fadistas, empenhados na campanha cie-saneamento rias nossas finanças c do
proprin caracter nacional.

Esses, cm suniiiin, ns pontos rie vistnexplanados pelas Dras. Elvira komcle,Nathercia ria Silveira- com nbundaíi'-cm tle detalhes, na rápida palestra queentreiíveram eom uni tios nossos com-
panlieros. Accrçscchtc-sc no que ahifica dito, parn que se npprohencln emtodn n sua radiosa plenitude n pensa-inenlo rias duas pioneiras rio fominis-mo, que o ponto capilal rio programmaque as anima coinprchenric a inclusãono projecto rie reforma rin nossn leieleitoral dc um artigo assegurando odiroilo ric volo á mulher.—• Só assim — frisnrnm á despedidaas duas sympnl bicas "sulTragislas" —
teremos avançado pm grnnrie passo nocaminho cias nossas realisacões; queencerram só e só o desejo ric contri-mnr para o alevanlamenlo rio nivelinlelleetual politico rie nossn pátria.

A Drn. Elvira Komel rin nrio pnr cn-cerrada a missão importante que atrouxe no Rio, seguirá polo nocturnodc hoje para Bello Horizonte.

A entrada de café
em Santos

E' falso o boato do augmento
das quotas

S. PAULO, 17 CA. B) — Ha dias
vem correndo o bonto rie que o Insti-
luto do Café de S. PüJo e o Ministe-
rio ria Fazenda cogitam do augmento
rias cotas dc entradas cm Santos.

Essa noticia causou certa aitação no
mercado santista c forçou a publica-
ção ric umn notn contestando que nada
houvesse n respeito.

Voltam nora os mesmos rumores a
ci eitlar. E' n esse respeito que o "Dia-
rio Nacional" ouviu pessoa autorisada
da qunl enlheu a seguinte declaração:

"A qualquer modificação que se
queira fazer no regime das entradas
em Santos não pode ser extranha á
direeção do Instituto e nesse sentido
naria existe combinario entre o gover-
nn c aquelle estabelecimento. Além
disso. n:"o se poderá modificar.o regi-
inc om vigor sem uma previa revisão,
mediante accordo das partes nos ter-
mos do contrato do empréstimo e con-
venio interestadual. Trata-se de uma
noticia absolutamente infundada."

ORF-LÈME LIQUIDO

NÃO HAVERA' CARNAVAL
EXTERNO !

Parece fora rie duvidn, que o gover-no não dará este anno o auxilio parna confecção do.s prestitos pelos gran-ries clubs. Em vista disso, o novo ca-riocn nno ficará privado de sun festn
predilectn, pois no Ihcnlro Recreio éonde se está festejando verdadclramen-
lc o Carnaval deste anno com as exhi-bicões dn palpitante revista "Deixa
essa mulher chorar", onde Aracy Cor-tes e Mesquitinha cantam saníbas edivertem o publico. O Recreio, sendoo único theatro de verão da cidade,com o seu pittoresco jardim que cir-cunda a sala de espectaculos, inaugu-rou agora um systema de ventiladores
modernos em toda a platéa. A apo-theose aos cinco grandes clubs leva o
povo ao delírio. íjcíJcí}:

E um preparado moderno e praticopara rejuvenescer torios que têm ca-bellos brancos, pois elle os tinge coma máxima perfeição, eonservando-osmacios e sedosos. A venda nas mclho-res PKRFUMARIAS e DROGARIAS endoptado nas melhores casas do riBELLEIREIRO DE SENHORAS acomo INSTITUTO PH^^PlIItÍcO

AMÉRICO & CIA.
Insinuados cm s

IP
Livro de grande actualidade, com a
analyse completa da realidade brasi-
leira, por A. M. BITTENCOURT

a apparecer no mez corrente

Continuando na grande faina
de enriquecer a toda a gente

"Ao Mundo Loterico" — rua do Ou-
viclor, 139 — vendeu hontem mais unia
sorte grande sob o num. 68.954, pre-
miatlo com 21:064S00O, bem assim toria
a dezena rie ns. 68.951 a 68.960, todos
distribuídos dentro de "dez felizardos
Envcloppes Mascotte" — tendo sido
iilimeclintnniente pago ao Sr. José Af-
fonso, residente em Alegre, E. do Es-
pirito Santo e hospedado no Hotel In-
glcz, o bilhete numero 68.953, appro-
ximaçno da sorte grande, e aos Srs.
Orizimlio Pereira, residente na rua de
S. Christovão 366 c Miguel Bonchistia-
no, residente á riia Mariz e Barros 180,
os bilhetes inteiros de números 68.956
e 68.951, premiados na respectiva deze-
na. Na próxima semana: 100:0005 por25?, na segunda-feira; quarta-feira,
100:000? por 30$; quinta-feira, 100 Con-
tos ria "rninha; sexta-feira, 501 Contos
em 5 loterias e sabbado, ÍOUGOOSOOO
por 20?. Sabbado, 7 — 201:OOOS0O0 por
20?, fracções a 1?, com mais 20 finaes.
Só no "Ao Mundo Loterico" — rua do
Ouvidor, 139. **>!*

seu novo estabeleci-mento, onde se fazem centenas de an-plicaçnes mensalmente, á rua Sete do
- 2-m? M' 

r^f°'r ™ePh*- 3-484
PA A r.l\.-Z ?;15ÍÍ' Cni-**a 123000 -Polo correio I5Ç000,

Designações na «Marinha, torna-
das sem effeito

S?or;_ neto de hoje, rio minislfo riaforam tomarias semMnrinh
as designações dos capiTftcs-fenen òs>ornar Neves Marques e Aníonio ,imarnes, respectivamente, para ü".-ehé"' 

Mara,,hã„C,.,.'nAS d°- ^"''•'-'oi-perioim
l.*a-torPerieIr0--Sp,erdÍ!,l°^^-

QUER TERAs %^&Tâ^nva
ELECTRO=BALL

Rua Visconde do Rio Branco, 51

Á Loteria
ie Minas

pagou 1|2 bilhete numero 5410,
premiado com 500 contos na ex*
tracção de 5 de Janeiro, ao Dr.
Antônio Dias de Gouvêa, enge-
nheiro, com escriptorio á rua
Libero Badaró, 51, sob., 7» an*
dai*, e o outro 1|2 bilhete foi pa*
go ao Banco Commercio e In-
dustria do Estado de S. Paulo,
por conta tle Ozias Costa, amhoa
residentes no Estado de São
Paulo. *.*•#

O ÁLCOOL MOTOR
Realisa-se hoje, ás 20 1|2, na sederio Automóvel Club rio Brasil, mais umasessão tle estudos do alcool-motor, pre-s.clicla pelo Or. Ernesto Lopes tia Fon-seca Costa, ilireetor ria Estação Expcri-mental rie Combustíveis e Minérios, esecretariada pelo Dr. Sylvio Júlio deAlbuquerque Lima.
São conviriados a comparecer todosos interessados que desejarem ser ou-Vsa°nacionaUL° espcdalm<^e a impren-

Vestir cora suprema
elegância

Alfaiataria Guanabara
R. Carioca, 54 -2-0092

axaminem suas vitri-nes, ns mniores e
mais bellas do Rio.

O cesteiro fez o
meiro cesto...

O investigador Doria. do 7° districto,
prendeu, á tarde, Paulo Martins, preto,ex-cnípregadn da Casa de Saude Dr.
Eiras, que era aceusado de haver pra-tionilo, ali, vários roubos.

Paulo Martins, conhecendo os habi-
tos cia casa, penetrava, ás noites, no
quintal c dahi se passava para o inte-
rior afim de roubar frutas na geladei-ra; depois, passou a roubar roupas
brancas e, afinal, ternos. ¦?¦¦

Na delegacia, tudo eüe confessou, en-
trepando quanto tinha roubrrio e quepertencia a uslavo Manoel dCs Santos.

Depois de Amanhã
O FORMIDÁVEL PLANO DE

100.000.f000
EM DOIS PRÊMIOS DE

5 0 CONTOS
3» PRÊMIO™™ 25*°00

10:000$000
3 PRÊMIOS DE

2 : 0 0 0 $ 0 0 0
Loteria do
Espirito Santo
EXTRACÇÕES

ás 3 horas da tarde

Quantos são os alumnos torpedis-
tas-r-ineiros

O ministro da Marinha declarou aodirector rio Pessoal da Armada que osofficiaes alumnos, aos quaes foi con-lenda a especialidade de torpedistas-
mineiros, são em numero de seis, e não
quatro, seguintes: — Affonso de Albu-
querque, Antônio de Santa Cruz Abreu,Raul Alvares de Azevedo Lima, tvanode Albuquerque Lima e Rubens Cons-lant de Magalhães Serejo.

^v^ L!
Deixou o "São Paulo"

Foi dispensado o capitão de cor-vela Milciades Portella Ferreira Al-
ycs, do cargo de encarregado do má-terial do encouraçado "S. Paulo".

As lutas entre os co-
Iodos polonezes, no

Paraná
CORITIBA- 17 (D. T. H.) _ Osr. simao Kossobudzki, medico polo-nez, aqui residente, explica o atten-

Óon?~ f qUe foi*.?lvo **-*••*• residência,como umn manifestação de represa--lia a resposta que dera a um artigorie escriptor italiano F. Nitti, publica-do no "Estado de S. Pauio", e re-produzindo na imprensa dp Coritiba.
.Nesse artigo, cpigraphado "O pe-ngo tia Polônia", Nitti apresentaconceitos desfavoráveis àquellè paiz.A policia investiga acerca dos in-dividuos que atiraram, no'porão daresidência daquelle clinico, a bomba

de dynamite que ali explodiu ante- •
hontem.

í
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0 "Duilio" chegou

de Gênova 
'

Repleto de personalida-
des illustres, está fun-

deado na Guanabara o
Buper*paquete italiano da

linha sui americana
t

Carregaram com o
-.tUHUJU. L..1  ,--

dinheiro do Fi
mumuj,. - a—

dalgo
Novamente furtado, o homem

queixou-se á policia de
Nictheroy

Noticiámos honlem que Antônio FI-
dalgo, empregado á rua Marechal Den-
dorn, US, em Nictheroy, havia pm-
curado ns nutnrldndcs pnllrlnrs da
tlelegneia geral dessa rliladr para se
queixar de que havia sido furtado no
dinheiro que cnstumavn guiirtlar num
calxnllnho.

Declarou mais n queixoso que sus*
peitava de seu companheiro dc servi-
ço de nome naminiiln Martins.

Esta tarde, Fidalgo voltou á dele-
gacla mais Iristonho dn qur honlem,
e contou ao commlssarln Raul.

— Depois que estive aqui, hnnlem,
queixnnrio-me do furto de que ha-
via sido victima, voltei para o em*
prego. Ao chegar ali, recebi n meu
ordenado dn mer. passado. Com re-
ceio de que elle tivesse o mesmo fim
das minhas economias, enlreguel-o no
meu companheiro dl serviço. Joio d*
Souza, que o guardou juntamente com
o seu, na Min mnln. Fomns almoçar
e, no vollnr no qunrto, encontrámos a
mala nrrnnibnda, já sem o dinheiro.

Coincidiu com o fneto n desnppnre-
cimento do tal nnmmulo, cujo verda-
deli-o nome é Leandro Vianna.

Foi aberto Inquérito.

0 Ministro do Trabalhe visi
tou a Fahrict Botafogo

"r'i"i"*"*""r' "~"———-—*~~ —»———¦

. Padre Pcter Magennis
Repleto de passageiros, está fundea-

do próximo ao caes da praça Mauá o
paquete "Duilio", que zarpará hoje ás
18 horas, para Santos.

O superior dos Carmelitas
A caminho de S. Paulo, está a bor-

du o padre Petcr afigurais, que é
a-tualmcnte o superior da Ordem dos
Carmelitas em Roma.

Sobre a sua missão na America, dis-
sc-nos:

Faz oito annos que aqui estive
cem o fim dc inspeccionar os nossos
colltgios. Encontro a capital do Brasil
muito mudada.

Cada vez está mais bella e cheia de
múltiplos encantos. A cruz no alto do
Corcovado veiu completar a magnifi-
cencia do panorama da cidade única
do planeta.
Visitarei todas as cidades do Brasil que

possuem conventos dos padres carme-
litas. Finda a minha missão neste paiz,ganharei os demais paizes que estão
situados ao norte do Estado do Ama-
zonas, a America Central e os Estados
Unidos da America do Xortc, com o
n-.esmo fim.

O meu cruzeiro de inspecção deverádurar um anno pelo menos.Vejo que o senhor padre pro-nuncia o italiano de um modo bas-tante differente dos naturaes da pe-ninsula?
A razão é muito simples.' Comosou irlandez, tenho os sons das vo-

gaes mais cerrados do que os latinos.
Assim terminou o superior dos pa-dres Carmelitas a sua palestra.

Almirante Vicente Montes
O almirante Vicente Montes, presi-dente da Cruz Vermelha da Argentina,

que acaba dc representar o seu paizno Congresso Internacional de CruzVermelha realisado ultimamente emBruxellas passou em transito.
Sobre as varias theses tratadas namagna- reunião, o almirante Vicente

Montes- disse aos- jornalistas que o
procuraram a -bordo, que o principal-assumpto foi o das enfermeiras e asituação das mesmas no momento
actual. A conferência vae resolver, a
pedido da delegação da Argentina, es-te caso.

A delegação argentina á Cònferen-
cia internacional da Cruz Vermelha
ainda pediu aos delètatfos dos demais
paizes estudar tambeU?Jã situação dasenfermeiras visitadoras, que não sãoenfermeiras profissionaes mas sim
praticantes. Em Buenos Aires, as
praticantes conhecidas pelo nome de"Sainaritanas", é um corpo formado
pelas senhoras da melhor sociedade,
que em todas as oceasiões visitam osdoentes, levando o conforto aos quenecessitam do auxilio medico.

Giuseppe Zuccoli
O banqueiro Giuseppe Zuccoli, di-rector do Banco Francez Italiano, re-

grcssou.hoje ao Rio pelo "Duilio".

Passageiros
Entre os muitos passageiros do¦Diulio", notamos os seguintes Simo-nini Olinto e senhora, Salvatore Sca-tâmaechia, Pierina Scatamacchia, An-riraus <• fami.Ja, Leopoldo Bofil, Dr.Julio de Castro e família, Lorenzo

Casciani e familia, Ignacio Gallinal,
Wiltich Kurt, Rosa Otero, Luis Pareja
Guani,: Deo Pareja Guiani, Enrico-Finizio, Elisabetta de Finizio, EbeF-. de Gelpi, lida Gelpi, Emílio
Graffigna, Maria Graffigna, Umberto
Galli, Nellie Huggins, Clotilde Spinel-
h de Marain, Nicola Mussi, Mathilde
K. de Mussi, ora Mussi, Mario Mus-si, Dr. Luis Nâsi, Mario Parmigiani
Ebe Parmigiani e muitos outros.

Transporta Mnritimca
O Rápido Paquete

SlèM¦RIDA!
esperado dc Buenos Aires*

sairá em 19 de Janeiro
para:

DAKAR
LAS PALMAS
BARCELONA

MARSELHA
e GÊNOVA

Cablnes de todas as classes
Conslgnatarifi*:

COMPANHIA COMMER*
CIAL & MARÍTIMA

VEXIDA RIO BRANCO N. 16
mf^m

Prof. Maria Dolabella Portella
Nunes

Após longos padçcimcntos, fnllcccu,
hontem, ás 23,30, nesta capital, onde
residia ha cerca de tres annos, a Sra.
professora Maria Dolabella Portella
Nunes, esposa tio Sr. Joaquim Nunes
rie Carvalho, gerente tia Serraria São
Francisco, desta prnçn, e irmã dos Srs.
Alfredo, José, Altivo, Juvenal c Fredc-rico Dolabella Portella, Industriaes cconstruetores aqui residentes.

Natural de Lagoa Santa, diplomou-sc
pela Escola Normal dc Snbiirá e ingres-sando no magistério excrecu-o durante-5 annos, lendo occupndo n directoriario Orupo Escolar rie Pilanguv, onderegeu tambem varias cadeiras da Esco-Ia Normal c do Gyhihaiio Municipal,

Era um dos ornamentos do magis-terio mineiro e extremosa mãe de fa-milia, deixando na orphimdade cincoHinos. O seu enterramentn realisou-se hoje, as 15 horas, no cemitério det>. João Baptista, para onde sairá o fe-retro da rua I), Afariaha n. 185.

Alerta, Senhoras
Não comprem a Cera Royal para lus-irar moveis e assoalhos nas casas ondesouberem que compram as latas vasiasdas mesmas, pois quem compra é parafalsificar.

Ó Sr. Lindolfo Collor, durante a sua visita d fabrica
O ministro do Trabalho visitou, hoje,

pela ninnhá, ncompiinliadii dc seus of-
ficlnes dc gabinete, ns Srs. Heitor Mo-
niz c Carlos Cavaco, n Fabrica Bntn-
fogo, situada á rim liarão tle Mesquita.

Essa fabrica que se tledicu, princi-
palmenle, á confecção tios tecidos dc
lã, teve, já, cm tempo», innls tle mil
operários; Aclualmentc, com a grandecrise que assoberba a nossa pntrln, —
crise de süpcr-producçSo ou dc stib-consumo —, o tolnl dc seus operários
reduziu-se n pouco mnis tle duzentos,
sendo considerável o numero dc mn-chinas que se conservam parnlysãdns,0 Sr. Lindolfo Collor percorreu de-ínornriaiiicntc ns diversas dependeu-
cias da fabricai tomando sempre infor-
inações, ouvindo os dtrèctòrea e cnn-versando, tambem, com os opernrios

No escriptorio, no findar a visita, adireciona offcrcccu no ministro umataça tle "chnnjpngnc", agradecendo nhonra dc-sua presença naquella ensn cfazendo volos pela felicidade tle sua
gestão nnpnsln que dirige.

Por esln òecsaslao, o Sr. LldolfoCollor conversou cordialmente comos cirriinslanlcs, trocando idéas solire«s medidas que se fazem necessárias
para a prolet-ção da verdadeira in-tlustrin brasileira, que se náo pôdenem se deve confundir com a falsa

Industria, c, principalmente, dn pm-terçai» ila matéria prima nacional. 0ministra dn Trabalho acerescentou
que umn das grandes dlfflculdades
existentes para que ti poder publico
possa resolver ò problema, a conlen-to tios Industriaes e nttendendo noInteresse geral, é a falia dc unidadetios próprios prnpriclnrios ile fnliricns,
que min se apresentam nunca no go-verno, com o puniu ,|c vistn tln intlus-Iria nacional, senão que cada um com-
parece com o sou modo especial tleencarar a questão. 0 empenho, entre-
janto, tio governo, continuou o Sr. Col-
or, é ouvir todns ns suggeslôcs, cominteresse e com carinho, nnrmohlsan-cio, quanto possível, ns conveniência»t os industriaes com us conveniênciasda Nação.

Quando n ministro do Trabalho seretirou da fabrica passava já dc meiotlln.
O Sr. Collor deixou no livro dc vi-sitnntcs dn fabrica ns seguintes im-pressões.-

,|1.','L.<Í°m ° mni.s vivn scntimenlodc patriotismo e de satisfação naelo-
a Bota fogo demonstração da cana-Cidade .causadora do brasileiroopenhor da grande/n, num f„t„r„, daaciydade nri.,s„|„| no RrasiL ' 

Em" ' "IJ!"- (a) — Lindolfo Collor." ,

A' PRAÇA
novo catalogo - «PREÇOS cSrRI^TES» 

,,nprC8S° ° 8CU
cm vigor no dia I de Janeiro dc1931 ' 

~ *"' ent,*°U

Visconde do Rio Branco 3'le tu^f^^™^™*e 300 A. Lomle de Bomfím, 300

ÍíS^**^'ts^^i*?sy
Rio de Janeiro, 1 de Janeiro de 1931.

Ultimas Noticias
Sportivas

MaaaafWMWiiw
Nolns deata tarde nn Confe*

deraçlo
A Confederiiçáo Brasileira de Des-

portos recebeu communlcaçán tia Cnn*
federado Latino Americana de haver
esla entidade resolvido homologar o"rrnirtl" dc lançamento dn dardo do
nililrtii vascalno Joaquim Duque, ti-
i-iiiulo assim Cite recordnian sul-ame*
ricann.

A riilldiiile bi-iisileli-M negou II-
i-i-ni.-a a um grupo de amadores dn
Fluminense F. (!., que com o titulo
de um jnrnal iirrtentlla jogar, iina-
nhl, em Juiz tle Fora.

—— A Confederação l.nllnn Ame-
rlcnna rnminunlrnu haver a Federação
Argentina de Alhlellsmn nollellado a
hoilinliignçnn do "rernrd" do nlhlcln
argentino Carlos Iluclil, de «alio em
riisiniicfc — 70,85. A entidade brnsl-
lelrn vne responder, clinmnntlo n at-
lenção hnver snllfllnilo este "record"
paia o amailor brasileiro C.vro Fal-
cito, por hnver o mesmo alennçmlo
maior dislnnclii,

 A incsmn entidade pediu n hn-
molognção do "record" tle salto com
vara, tle Dlego Polomltch, athleln nr-
grnlinn. Coinquniilo o nosso sallntlor
Lúcio dc Castro lenha maior snllo, n
entidade não pínlc contestar por náo
ler sido o mesmo homologado.

A Federação Brasileira das So-
rirtlnrics do Itemo, solicitou Insrripcãn
pnrn Iodos os rnmpennnlns brasileiros,
n serem disputados este anno, pelaConfederação.
Carnera c l zniiluni prohihidos
dc entrar no Madison Squarc

Garden
NOVA YORK, 17 (U. P.) — Foirecusada, hontem, á noite, admissão

na Madison Square Cnrden a PrimoCarnera c Poajino Uzcudum para ns.slsllrem no inntch entre Heency eNaer, porque n Commlssfio dc hnxinvocou em fnvor da sua resoluçãoo regulamento que prnhibe os pugl-lislns suspensos dc entrar nos clubslicenciados.
Carnera foi suspenso por rausn deuni encontro marcado pnrn a Cali-fornin, ao qne se ciijr. c Paolinn esláInmhcm suspensn por cansa tle seufracassado màtch com Carnera, emMnrcelonn.

será mais ex-
Incta a guarda civil

fluüiiinieüise!

0 "Avelona Star"
—¦—— .4J H..UJw-4.lM

chegou de Londres
Regreuou o ãddido naval do

Braiil em Parii
O "Avelona Slar" fundeou hoje, át

lá horas, e .arpará amanhã, á» 14
horas, para Santos. Montevidéo e
Buenos Aires,

Cominandnnte F. Xavier da
Conta

O cominaniUnle I'. Xavier dn Cos*
Ia, «delicio naval do Brasil em Fran-
ça, regressou hoje ao Blo, em com-
paiihla de sua família.

PaaanKriroB
O vapor ria "Bluc Slar Llnc" anor-

lou ao IIlo repleto de passageiros.
Bnlrt os muitos, notamos os seguin-
les: Adiro, Alkman e família, E, W.
família, Belln Sarmlento e fnmllla.
niiflilon c família, H. B. Culder e fa-
niill.i. 0. C. M. Jackson e familia,
M. II. Jay, J. Kemp. L. I.ipmnn,
It. J. L. Lyon, E. C. Mackuy, S.
Marques Guerra, F. Merrleks, It. K. .1.
Moore, J. S, Morgan, Mostyn-Cam-
pbcll e família, B. de Oliveira, H. F.
Otegul, Pllcher c familia, M. Plllet,
F. F. Pinto de Moraes e familia,
\V. (i. T. Pope, tlasnnegra e fnmllln,
C. M. Crowdy, Dr. M. M. Cuenca.
M. II. Davle, Davic, Delaforce e fa-
mllla, C. C. Devore, Durwar, e fa-
milia, O. Feeman e famllln, Lad.v
Alice Egerton, Ewart e famllln, E.
W, (ii^iierto, M. R. T. de Orcene,
B. M. llny, A. K. Hntlges, B. (i.
Ilollindgeib.v, llollingbcr.v e família,
F. \V. Ilolmes e muitos outros cujos
nomes náo nos foi possível tomar.

Esta edição conclue na
pagina seguinte

Decretos do Gover-
no Provisório

Koram asslgnario» hoje, pHo chudo Governo Provisório, os »e«Ul«i..decretos «"nni
Na pasta do Exterior;
Designando o cônsul de |« ,i,„.

Narciso Peixoto de MnsalM» njt,representar ns interesse da\ (xnnrtiidores brasileiro» nn commluio nó.llienda pelo Governo rin Republica tr
genllnn para estudar a qin-stàn diherva niiili' e encnnlrnr soluçici cnnclllntorlns dns Interesses ret-lprocos-*

KenrgniilMintlo tis serviços do Mlnlsterln tlns llelnções Exlerlnres.

CRANADQ g CIA.

a gysstasn

ag
iss a

OE
SAGGOS

O menino Walter, de 11 annos, fi-lho de Claudionor de Souza Neves,residente á rua Leitão Senna n. 8, co-tava milho, num armazém da rua Co-ronel Pedro Alves, quando uma pi-lha dc saccos, mal disposta, caiu é
o colheu, fracturando-lhe uma cos-
tella,

¦ A Assistência soecorreu-o, intérnan-
do-o, a seguir, no Prompto Soccorro.üSÍfrn— mmmmw ^y—  ¦¦ . ¦¦ ¦...

Já regressou dos Pampas o
coronel Klinger

Por ter regressado do Pio Grande doSul, onde fora em goso de férias, apre-sentou-se ao chefe do Departamento doPessoal, o coronel Bertholdo Klinger.

COLHIDOS POR AUTO
A Assistencia-snccorreu, á tarde, João

Soares Azevedo, de 37 annos, nortu-
guez, residente á rua Segundo 95, naPenha, quj foi colhido por ura auto, narua Uruguayana, recebendo contusões
generalisadas.

Tambem foi atropelado por auto,
na praia de Botafogo, recebendo' fra-
ctura do braço direito, Sebastião José
Goulart, inspector de vehiculos, de 45
annos de edade e residente á rua Pe-
reira da Costa, 103.

Um fazendeiro que ficou sem
a carteira

Os "punguistas" estão agindo des-assombradamente cm Nictherov. Ha
poucos dias, hoticiámos a "punga" de
que foi victima um humilde pedreiro,na rua 15 de Novembro, o qual ficousem os seus dois contos e quinhentosmil reis, a despeito de terem sido pre-sos os punguistas, horas depois, numbote, quando pretendiam fugir pnraesta capital.

Um outro facto oceorreu esta ma-nha. Ao saltar ali, de uma barca daCantareira, um fazendeiro que ia to-mar um trem na estação da Leopol-clina, ao procurar o dinheiro que mui-to cautelosamente guardava no bolsotrazeiro da calça, não o encontroumais. Diz elle que era apenas a im-portancia de 80UÇ000.
,A policia de Nictheroy teve conhe-cimento do facto c, querendo escon-de -o da reportagem, está fazendo cs-palhar que o fazendeiro perdeu o di-nheiro...

COi^STOüCÇôES
DE WlhZh

••Ji ? ]!>mentar o processo, aliássul generls , com que a conhecidaEmpresa Çonstructora e SaneamentoPr£.?11.al, Ltd- c°m sede em São Pauloe. Filial no Rio, á rua Marechal Fio-nano, 3o, vem systemnticamente dr-
çando e edificando prédios residen-ciaes! De facto, admittindo mesmo
que essas duas importantes Empresasmantenham o mais rigoroso controlee permutas de quasi todos os mate-naes de construcções e importem di-rectamente aquelles que não conse-
guem neste Paiz, os seus baixos orça-mentos, mesmo para as construcçõescontratadas a longo prazo, só podemprejudicar a classe dos construetorese as Empresas congêneres, o que nãonos parece justo. Não seria possívelumformisar as bases orçamentarias eserem adoptadas por todos? ***.

Pedidos de isenção de direitos
para leite condensado e azeite

de oliva
Tendo a firma Coelho Martins &Cia.,__com fundamento nos decretosl».d57 e 19.;ii7 pedido isenção rie tli-rei os para cem caixas de leite contlen-sado chegadas pelo vapor "Oranin", a8 de dezembro, o inspector da Alfan-dega consultou o director da Receita

Jublica sobre a quantidade da mer-cadoria a ser tlcspacliada.
Egual pedido e egual consulta fn-ram feitos com relação a 14 caixns de

nZeBd.c,0,.lvclorf; ri.espachadas pelafirma Pinheiro Silvares & Cia.

ÍVi. B. Neves, Alfaiate
Ex-l" contra-mestre da Casa Raunierparticipa aos seus distinetos clientes cnos elegantes que acaba de receber sor-timento novíssimo para a estação.
RUA DO OUVIDOR N. 137 - Sob,

Um decreto regulando
o trabalho estrangeiro

na Hespanha
MADR1D, 17 (U, P.)-Com o fimdc remediar a falta dc trabalho e evi-tnr que portuguezês, sem habilitação,laçam concorrência aos nacionaes cmvarias seccões da fronteira, o ministrodo-Trabalho decretou e o rei Affonsoassignou uma lei, regulando o traba-lho estrangeiro na industria, na ágri-cultura, no commercio e na profissãode caixeiros viajantes.

0 governo francez pretende
elevar o preço do trigo ?

0 que disse o chefe de Policia
Teve, felizmente, a solução que to-dos esperavam, o caso tios 

'guardas
civis dn jmlieia fluminense. A luzidncorporação não será mais extineta.

Apenas, por umn questão de necnm-modnçnn administrativa, os modestosservidores passa rão a perceber seus
vencimentos pelos cofres da munici-
palitlade, sem que, entretanto, cnn-forme tambem ficou decidido, essa
circunstancia os haja dc reduzir ásimples funeçãn de guardas munici-
pae», cuja csphcra de ncção, como sesabe, e muito llniilndn. Continuarãocomo orgnos auxlliarcs da segurançaniililira, renlisnntlo todas as ntlrilini-
ÇOCS que até hoje vinhnm exereendn
.Todas essas cnisas foram ditas pelochefe tle policin, em seu gabinete, epor ordem do governo fluminense,nos membros daquella corporação,

que nli foram chamados n compare-ecr acompanhados dc seu advogado,Telles Barhnsn.

A Recebedoria Municipal já ar-
recadou 883:9715800

de imposto de veÉulos
A Recebedoria Municipal já arre-

cariou nestes poucos dias, proveniente
rio imposto de licença de vehiculos,
np período dc 1 a 16 rio corrente, a
stimma de 883:971*800, assim discrí-
minaria: __ .
Automóveis r,80:3:ilS8nO
Carrinho» e carroças. . 212:39;i?000
nicvcletas e motocycletas -ll:-4Vê(illU

883/171*800

Para preparo de uniformes doí
sargentos amnistiados

Por orriem do titular da pasta da
Guerra, a Contabilidade ria Guerra
está pagando aos sargentos recente-
mente amnistiados a quantln corres-
pondenlc a tres mezes do respectivo
soldo, que lhes foi abonado para o
preparo de seus uniformes, devendo os
mesmos Indemnizarem os cofres pu-
blicos na forma tia lei.

Dr

PAIUS, 17 (Especial para A NOIT1-)-.0 ministro da Agricultura, Sr B,et, annuncloii á Câmara dos I)cn -ai osj, causando sensação, durante! in a"Uerpellnçno que lhe foi feita, que n™n? P/Ctcntie forçar a elevação do ;!'A.''Prelnr os sentimentos ria GuardaPicio tio trigo ,|e ih7 frnnt.f)S .,„,. cp Civil, pnrn, em nome delia, agrade-kiloapara 175,'-.augmèntándó,:por 'otitrõ ""' = '----¦ -
Indo, a tanta sobre o trigo de rroce-dencia estrangeira.

Ainda desta vez, coube no conhe-cimo advogado e professor dc direito

Legitimo americano, marcado na nu-rela, lindo» padrões chegados para es-te verão, vcntlc-sc em curtes aos ai-fnintes e particulares, á Rua São Ben-to n. 17 e Rosário, 101.

A Caixa dos Empregados da
Cantareira intimada a pagar

um pecúlio ^
Despachando uma supplica de D. Ftn-rentina. Maria Guimarães, o Dr. OI-demar Pacheco, juiz da 1" Vara dcNictheroy, mandou officiar á directo-na da Caixa Mutua Reneficente dosbmpregados da Companhia Cantareira

para fazer entrega ao escrivão do feitodo pecúlio a que se refere o officloue loilias 14, do mesmo processo, afimser a respectiva importância tle-positada na filial dn Cnlxa Economl-ca, em nome da menor Auta.

Afastados do serviço por soí-
frerem de moléstia incurável
Pelo interventor foram afastados doserviço activo, por soffrerem de mo-

lestia incurável, os operários, náo ti-
tulados da Directoria de Obras, Manoel
Ricardo Rodrigues e Manoel Barbosa
Soares.

Agradecimento da França aos
que participaram das homena-

cens a Me
O embaixador da França c a colônia

franceza no Rio agradecem, por in-lermetlio da A NOITE, aos numerosos
amigos da França que tomaram parte
nas homenagens prestadas A memória
do marechal Joffre.

A situação econômica e fi-
nanceira actual, do mundo,

é peor que a de 1927
GENEBRA, 17 (Especial para A NOI-tli).— O Sr. Hcndrik Colijn, presi-dcnle da commissão para uma ncçãoeconômica cpiiijiln.nria, apresentou umrelatório pessimista perante a commis-sao ria Lniao Europea. declarando queas recoinmcndaçôes da Conferência•.cononuca Mundial, mesmo ns eoncen-Iradas no cnmpo de acção curopéa, fra-cassaram completamente."Depois de quasi quatro annos tle in-cansaveis esforços — disse elle — deve-mos saber que a situação presente é

peor do que a de 1927."

Eduardo Luz Silva ou Arlindo Luz
raptou uma menor e vae ser

processado
Foi denunciado, no Juizo da 2' VaraCriminal, Eduardo Luz Silva, ou Ar-lindo Luz, casado, porque, em 28 tlemaio do anno passado, raptou umamenor, escondendo-a cm logar ignora-do,

per, muito particularmente, an rnnilao Ol.vmplo de Carvalho Boríes. osesforços empregados nn conquista dasoluça/i com que o governo, recnnhe-«•enrio o valor e n utilidade da Guar-ila, houve por hem conservnl-a.
Em suas palavras rie ng-Meeiioen-In, affirmou o Dr. Telles Barbosa,nue a sua presença ali era menos ade um adyoga.do que a dc um antieo

companheiro rie trabalho, nm guardacivil mais graduado (.k 
™

O capitão^ Olympio de Carvalhonorges concitou a todns n proseguirna linha rie condueta irreprehensivel.
que ate hoje tem enracterisndo a ncçãoda Guarda Civil, para terminar cum-primcntandn cada um desses seussubordinados «

'•icenças elispw do ponto
assinadas pelo interventor
0 interventor assignou hoje os se-

gulntes netos: coiicedenrin ns seguinteslicenças: de tres mezes, em proroga-çaoj »o íeilnr da Limpeza Publica,Pranciseò Pcreirn; rie seis mez^s, em
prorogação, ao 1» official dn Directoriafie Obras, Antônio José, Ribeiro Juninre de doi- mezes, á terceira official daDirectoria de Estatística, Célia Cunhade Oliveira Machado; e dispensando do
ponto, com dois terços do que vencem:
durante seir, mezes, o trabalhador An-tonio Silvestre da Costa; durante doismezes, aos trabalhadores Manoel Pe-reira Teixeira e Manoel de Araújo edurante 45 dias no motorista Albino
Corrêa, todos da Superintendência daLimpeza Publica.^-»^v^— __

0 EXPEDIENTE DO MINISTÉRIO
DO TRABALHO

Tendo o Sr. Oscar Homem de Mello,
medico, estabelecido na capital do Es-
tado dc São Paulo, com casa dc sautle
pnrn hospedagem, e tratamento dc
tlocnlcs nervosos e mentncs, recorrido
do despacho pelo qtiul fora denegado
registo á marca Casa de Saude "Dr.
Homem dc Mello", destinada no a 11 ti-
dido estabelecimento e para os nrli-
gos de alimentação de seu uso, pa-
peis de escriptorio, annuncios c re-
ciamos, o ministro do Trabalho, cm
fuce dos documentos cxhibidos e dos
pnreceres, deu provimento no recurso.

A Compnnhin Elcctrolux S. A., con-
sldèrándb-se prejuriicndn com a con-
cessão do. privilegio tle invenção re-
querido por E. rie In Morinicrc para"aperfeiçoamentos em machinas de
encerar, electriens", recorreu, logo
npós o deferimento publiendo, do
despacho que o concedia, na confor-
mitlade, aliás, rios pareceres. O mi-
niistro do Trabalho, depois de ouvi-
dos os technicos que anteriormente
se pronunciaram, bem como o
Conselho Superior de Commercio c
Induslria c o representante do Minis-
terio Publico, resolveu dar provimen-
to, em parte, ao recurso, pnra o fim
de ser o privilegio concedido para mo-
delo de utilidade, cujo prazo é de
dez annos, em vez dc 15, como nos
demais.

 Esteve, hoje, no Ministério do
Trabalho, o professor Miguel Couto.

Quanto dinheiro!
A Julgar pelas nollcias o Brasildentro em pouco nadará em num Sio10 milhões do Banco de Inslaterra «milhões conseguidos pelos .Srs. «nn!

Oliveira e outro» mllhAes pnutnj a dis
poslçüo pnr varias organlsaçôoi (i-nancrlras eurnpéas e agora o Sr. Gol*rienberg vae levantar 2 mllhoej pariauginenlar o capital da MobiliáriaBrasileira, que continuará vendendo-
Dormitórios... 1: OOOS000
Salas jantar. . . 1:3005000
Itua Senador Euseblo 7.1, 75, 77 e 79
V**
•• ~ "¦ ****** ,

Cera liquida Royal
Aconselhamos pnra as enceradeira»

a Cera Liquida Ho.vnl como a melhor;
porem, a cera Royal em massa é mu|!
to melhor e mnis rcntlnsn

SR. VICTOR J, SGHGGHET
Passageiro dn "Western Prince",

procedente de Buenos Aires, p.niou
pelo nosso porto, o Sr. Victor ,1. Scho-
chet, representante esperial ria Fox
Film Corporation, que se destina á
Nova York. O Sr. Sehochet, que co.
nhece tfa bastante tempo o nosso paiz,
onde já trabalhou oito annos nesta
capital, não pode esconder o seu tn-
(husiasmo pelo progresso sempre crês-
cenle do Blo.

Sobre a contribuição dos films desta
empresa para o anno próximo, teve
o nosso visitante, palavras arrebata-
doras de entliusiasmo, confiando mais
uma vez na supremacia das prlliculas
dn Fox Movietone.

Ao Sr. Scbochet, desejamos sincera-
mente os votos dc uma feliz viagem.

Executivo extineto em Nictheroy
O Dr. Oldemar Pacheco, (uiz da í"

Vara tle Nictheroy, julgou extinclo oexecutivo movido peln Prefeitura Mu-mçipnl contra Augusto Ernesto Car-reirn Lassance, por ter o mesmo pagoa multa em que incorrera.

Psdfdo de licença na Alfândega
O Inspector dn Alfândega submetteu

á consideração do director da Receita
Publica o requerimento em que o 1"
escripturnrio Augusto Andrade Costa
solicita seis mezes de licença.

Seguiu para o Sul a serviço
Seguiu para o Rio Grande, a serviço

do ministro da Guerra, o tenente-coro-
nel Luiz Gonzaga Borges Fortes.

Foram incluídos no quadro de ins-
truetores, o sargento Julião Bodrigues
de Moura,- para servir na 3' Região,
em Porto Alegre, e Ernesto Lyra Ju-
nior, do Colleglo Militar do Rio de Ja*
nelro.

Dêem andamento aos inventários,
sob pena de remoção e

seqüestro!
O Dr. Oldemar Pacheco, juiz da 1*\arn de Nictheroy, mandou intimar

DD. Alda Bcnicio e Leonor Jncintha
da Silveira Lenl, inventariantes dosinventários de Manoel Benicio e Ma-noel da Silveira Leal para darem an-
dnmento nos mesmos dentro do pra-zo de cinco dias, soh pena de remo-
ção e seqüestro:

A FALLENCIA DE MANOEL
RIBAS

O Dr. Oldemar Pacheco, juiz da 1*
Vara de Nictheroy, despachando no
processo de fallencia de Manoel Bi-
bas, mandou ouvir o curador nomea-
do á herdeira e o curador das masses
sobre duas petições ao mesmo apre-
sentadas.

Duas sub-comm:s3Ões nomeadas
para agirem nas secretarias das

extinetas Casas do Congresso
O ministro da Justiça nomeou duas

sub-commissões de syndicaneia pnraagirem em nome de seu Ministério
nas duas secretarias das duas anti-
gas casas do Congresso e na Impren-
sa Nacional e "Diário Official".

Pnra a primeira foram designados
os senhores Bicnrdo de Almeida Rego,
José Philadelphin de Barros Azeve-
rio e Francisco Pontes Corria: e paraa outra os senhores Ernesto Claudinode Oliveira Cruz e Pedro Guedes deCarvalho Júnior e Américo Mendes deOliveira Castro.

0 vôo Lisboa-África Por tu-
gueza ,

LISBOA, 17 (U. pi) - Os avia*dores portuguezês Carlos Bleck e
Humberto Cruz chegaram sem acci.dente a Port Gentile, hontem. ¦

Portaria do inspector da Al-
íandega solire entrada a bordo

dos navios
O inspector da Alfândega baixou

portaria dando instrucções aos seus
funccionarlos sobre as entradas a bor-
do dos navios, a qual é facultada a
passageiros, funccionarlos da Guarda-
Moria, Policia Marítima, Alfândega,
Correios, Immigração e Policia Civil,
quando em serviço.

Quanto á dos jornalistas, basta ape-
nas a aprescntaçção da carteira, visa-,
da pela Guarda-Moria.

Escola Normal Wencesláo Braz
A cerimonia da collação de gráo
Realisa-se na próxima segunda-feira,

19 do co-rente, ás 21 horas, no Club
Nacional, a solennidade da collação de
gráo das alumnas diplomadas de 1930
da Escola Normal Wencesláo Braz.

Após a cerimonia haverá baile.

Estão sendo chamados a inspecção
de saude

A directoria da Central do Brasil
mandou que se apresentem, afim de
serem submettidos a inspecção de
saude os seguintes empregados :
Francisco Mariano e Antônio Rodri-
gues, no dia 17; Alcebiades José Ri-
beiro, João Baptista de Faria e João
Gunlberto Nogueira, dia 19; João An-
tonio da Silveira, dia 21; Josí Fer-
reira, 32; Domingos de Oliveira, 23, e
Bento de Castro Pereira, dia 27.

Berenper, sentindo-se
recusa uma proposta lie

dlctadura
MADRID, 17 (A. ii.) — Os jornais

relatam pormenores do encontro en-
tre os generaes Bcrcngucr e Saro, era
que este ultimo, tentou convencer o
actual chefe do governo dn cslabele-
cimento de uma diclariura, dn qual lhe
offereceu a presidência.

O general Bcrcngucr teria respondi-
do pela recusa e nccrcsccntnndo julgar-
se perfeitamente forte para rechassar
qualquer tentativa republicana.

Segundo o general Saio, a convoca-
ção das cortes não é dc nntureza a
diminuir os perigos que ameaçam a
monarchia, mas de augmcntnl-os,

FALLENCSAS
Charles Bnniiviln — A rcquerimen<

to dc Jorge Kúppermanr., ci-rdnr di
quantia rie 1:13.5$600; duplicata, foi,
hoje, decretada a fallencia de Cha I»
Bonavita, estabelecido á rua Buenos'
Aires, 2fiS, com fabrica de artefactos
de metal.

O juiz da 2* Vara Civel fixou o
termo legal a partir dc 2B dc no-
vembrn ultimo; marcou n praso de
15 dfas para habilitação de credito!
e nomeou syr. 'ico Eugênio CauWt.
A assémbléa de credores, será desi-
gnnda opnortunamente.

David Lener — O juiz da 5" Vara
Cível, decretou, hoje, a fallencia de
Dnvid Lener, estabelecido j rua Pau-
lo Barreto. 108, casa 18, a requeri-
mento de Elix Touriel, credor por
3:323100, duplicnta. O termo legal
retroagiu n 1" de outulii" ultimo;
marcado o prazo de 25 tli^s para ha-
bilitação de créditos; designando.o
dia 18 de março para a assémbléa de
credores c nomeado syndlco o reque-
rente.

Assembléas de credores
Estão designadas para segunda-fel-

ra, 19 do corrente, ás 13 horas, as
seguintes:

4" Vara Civel — José dos Santos
Martins & Cia.

5' Vara Civel — Camacho & Cia._

COMMUNICADOS

Quanto rendeu a Altandep
A Alfândega arrecadou, hoje, réis

73:«575?347, ouro, e 78:245$812, papel,
num total de 151:921*159.

De 1 a 17 de janeiro a renda foi de
3.072:4255908 e em egual período do
anno passado. 5.635:851 $527, havendo
a differença de 2.563:425*619 n favor
do anno passado.
"""""" ' ¦¦ ——.mi^^gfmjm.

Tem novo inspector de Tiro a
4a

O capitão João Antônio Cálvèt foi
nomeado inspector de Tiro, na 4' re-
gião, em Juiz de Fora.

Vicente Agostinho Fernandes

ÍCrcscencia 

ria Silva Fernandei,
Ten. Antônio Vicente Fernandes
e senhora, Ten. Vicente Fernan*
des Filho e senhora e / rthur »I-

cente Fernandes, penhorados, agrad''
cem a todos os pnrentes e amigos "
carinhosas manifestações de p'M>(
que receberam por oecasião do fali''
cimento do seu querido esposo, pae <
sogro VICENTE AGOSTINHO FEn-
NANDES e de novo os conviriam pa"
assistir á missa de 7° dia que fazenl
celebrar segunda-feira, 19 do corrente.
ás 9 é meia horas, no altar-mór d»
egreja dc N. S. do Rosário, i ""
Uruguayana. A todos, hypnthccam i««
eterna gratidão.

Isolina Rebello do Cai.to e Mel»

ÍAlcina 

do Canto e Mello e.ite
mais parentes, gratos a tonos q»
acompanharam sua idolatrai"

ISOLINA á sua ultima morai'
os convidam para n missa dc IfU
segunda-feira, 19 do corrente, as
horas, no altar-mór da egreja de
Francisco de Paula. ,

Angela Nunez Velazqueí
..(30 DIAS)

Esposo, filhos, genros, «""J
irmã e mãe mandam celtnr»
missa de 30 dias dn seu Iníffl
passamento, segunda-feira^' Mjílda

n'Aaltàr-mÃr dn tP'í'M

acto a'

corrente, (
Santíssimo Sacramento, ás 9 p
horas, agradecendo a
gnarem a comparecer
religião.

torlos que s<'

a este
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No Ministério da
Educação e Saude

Publica
O ministro, ero circular dirigida

aos direetores de repartições, deter-
mínou que sejnin effectuadas rlgoro-
*tu syndicancias. tomando-se as neces-
(árias providencias para que tenham
execução Integral, na parle competen-
Ií, as medidas e normas constantes
do recente dccrelo que regula a dis-
ponihllldadc, a aposentadoria, a rc-
felina e a juhilaç/ío dos funeciona-
rios publico». Hecommendou ainda a
mlni-ilro que lodo» os funecionarios
cm dlsponibllidndc nu nddidos deve-
rio apresentar-se incontlncnll, para
requererem aposentadoria ou serem
aproveitados.

_— O Iit 11 Ini- da Educação, cm res-
posta » um officio do direclor do In-
tcrnnto dn Collegio Pedro II, dcclnroii
que .igiinrdn n constiliiiçno definitiva
dn Direclorin rie Obras dn Secretaria
de Estado, nfim dc ser designado um
engenheiro pura o levantamento da
planta nos termos do riilo Internato.

—- 0 Sr, Francisco Campos man-
dou Ir.uiMiiittir ao encarregado da rc-
nwiel.iy.io do ensino technico profls-
sion.il, para dar parecer, n proposta do
direclor da Escola dc Aprendizes Arll-
flccs dc Sáo Paulo, sobre a reforma dos
contratos dos adjuntos dc professores,
mestre de officinas c inspectores dc
aliiinnos, quc nn anno passado servi-
ram como nicnsalistas,

 O governo provisório permittiu
quc o terceiro nnnisln dn Escola Po-
lylcchnlca desta capital, José Pacheco,
conclua o curso como alumno grotis.

0 ministro Irnnsmilliu ao Dc-
parlamento do Ensino copia da carta
em quc o presidente do 2" Congresso
Americano dc Chimica, quc sc reuniu
cm Montevidéo, rommunicou ao cm-
balíoidor especial do Brasil, Dr. Mnuri-
rio dc Lacerda, haver a assembléa gc-
ral dns delegados designado, por accla-
¦nação, a cidade do Hio dc Janeiro para
séde rio .'!' Congresso Americano dc
Chimica. a rcallsnr-se cm 19.'l.'l.

 0 ministro da Educação mandou
pedir o parecer (lo director do Depar-
lamento do Ensino sobre ns suggcstõcs
apresentadas pelo Touring Club con-
ccrnrnlcs n excursões instruetivas pclo
interior dn paiz.

Como as crianças fraquinhas e
doentias ganham o peso e as

forças que precisam
Al !-A>llllin>

i ii.MeÇOT (M»*-**y) do Oleo de rígido de Bacalhaudar-lheMo um augmento d. S kilo» em ara met
Já nio hio de gritar em signal dnrolesto a» pobrezinha» criança» de-nel» e fraquinhas, quando tua m«ehe» mostre o frasco que contém essasubstancia de gosto horrível e cheirocnjmillvo - 0 oleo de fígado de ba°

A medicina moderna progride ra-pldamcnle e agora se pôde obtermis pharmaclas o mal» puro oleo rie
¦SRS? i bflCfllh"u> cm Pastilha» co-bcrlas dc assucar. que crianças e adul-tos tomam com facilidade e prazer
Hev»J,?!,(",, frn?5 e scm ¦"••"••- 1»c
ealhiS m"r ° olc? dc n«nd0 «•• ha-calhou - porque é o alimento quc
dc vitaminas, e o maior rcslaurador

Reuniu-se a congre
gação do Collegio

Pedro II

da saude que ie conhece no mundo —
verão com alegria eata noticia.

O» homen», as mulheres e as crlan-
ça» magros, anêmico» e doentio» quenecessitam recuperar a saude e for-Inlccer-se devem lomar n» PastilhasMcCoy dc oleo de fígado do bacalhau,uma mulher augmentou 8 kllos cm5 semana». Uma criança doentia deD anno» augmentou 6 kilos cm 7 me-*t*; agora brinca com a» demaiscrianças, e lem bom appctlte.

Comece hoje mesmo a tomar nsi íi.stiiiias McCoy. Não esqueça qucsao maravilhosa» para anciães c pc»-soas débeis. E* o lonico modernopara inverno e verão. Compre aslastllhas McCoy nas pharmaclas: seu
preço é módico.

1 Equitativa dos Estados

propostas apresentadas
a Congregação do

ido* do Brasil
Sociedade de Seguros de Vida

15 dc janeiro de 1931, cm sua séde provisória,
o 98» Sorteio de Apólices, tendo sido sorteadas 78

DEFENDA A SUA SAUDE!
Mns. . . fc ficar doente

DEFENDA O DINHEIRO
comprando naii t W

os medicamentos indicados.
ASSEMBLÉA, 34

Essa casa limitou a 10 0|0 o lucro de
suas vendas,

Um construetor que perde a cau-
ção feita para garantia

0 Sr. Mario Carneiro, encarregado
do expediente dn Ministério ria Agri-
cultura, julgando u processo de paga-rr. ntn ao construetor Caetano Basile,
na importância rie 2,T:40Ò"f, instaura-
dn pelo Serviço de Expurgo c Benefi-
ciamenlo de Cernes, ao qual foi adju-
tildada, em virtude dc concorrência, pu-blica, a conslrucção de unia câmara
do expurgo com os respectivos pcrlcn-cos, exarou no mesmo o seguinte des-
pacho: "Tendo om visla a informação
d<. Sr. engenheiro do Ministério, pro-mova-se o pagamento da obra effe-ctivanicnlc realisada dentro do exerci-cio, perdendo o contratante a cauçãofeita para garantia da execução do con-traio, uma vez qne excedeu o prazonelle estipulado para a conclusão damesma obra e nem a equidade pode serinvocada a sou favor, visto quo o cx-cesso do prazo foi alem do periodoque o próprio contratante fixou quandopediu ,10 dias dc prorogação."

Deixaram a 4' Delegacia Auxiliar
dois sargentos

Pnr terera sido dispensados dasluncçoes que exerciam na 4" delega-w auxiliar da policia, foram manda-aos apresentar á 1> companhia de es-abelcclmentos. os sargentos Ary Pin-M-d*-- Souza e Luiz Pitanga Netto.
MA JOGARIA BAPTISTA encontra-
iirlr,SCi s™|1re ° medicamento dese-"% 

MarçoTV S PreS° m°dÍC° Rua

Le Brix já completou mil ki-
lometros de vôo

xòltn1'1'1^' n (Especial para A
comnitL" ().,;u™-01* Lc Brix, ás 15.30,
maP~in-T\ ""lonAtri» de vôo, com

Ji?? Velocidade média de 125'kiíome-«ora, continuando ainda no

Rcalisou, no dia
Nova do Ouvidor, 27,
total de 390:0003000
' Relação rios segurados da Capital c do Estado do Rio, que tiveramHccs sorteadas:

3» — 129.453 -José Augusto Alves

109.838 — Anna Barroso Andrade....

195.233 - Pedro dos Santos Oliveira

196.534 — Francisco da Cunha Leite..

i rua
num

apo-

Barra Mansa —
E. Rio Janeiro.
Miraccma _

Idem
Petropolis -

Idem.

123.266
Nictheroy

Idem.
Sandalio Alcover y Cots Petropolis

Idem.

Idem.
Idem.
Idem.

Idem
Idem
Idem.
Idem
Idem
Idem.

Idem.
teve a sua apo-

124.988 - Joaquim Gomes dos Santos Capital Fedcra,110.20o — Josc Eurico Dias «Martins  jdcm
115.970— Ernesto Waltcr Mee (l

4"* — 146.515 — Manoel Alves Corrêa
113.964 — Hcrmann Schubach ,,
198.501 — Vasco Cyrillo Melim *dêm

5" — 170.587 — Ernesto Blanz....
6» — 207.679 — Antônio Materno Pereira de Carvalho....
7° — 126.636 - Jayme Silva

202.652 -- Raul Santiago Bergallo
8" — 162.585 — Gilberto da Cruz Dutra -,.,.

155.361 — Frederico Vclloso dc Carvalho
117.209 — Emilio Bonzan

1" — O Sr. Luiz Cardoso Zagallo (Maceió — Alagoas)
lice n 159.544 sorteada em 15 de outubro de 1926.

2" — O Sr. José Soares da Silva (Catonde — Pernambuco) teve a sua
apólice n. 131.533 sorteada em 15 de janeiro do anno próximo passado.

3° — O Sr. José Augusto Alves (Barra Mansa — Estado do Rio) (pcla
terceira vez contemplado nos nossos sorteios) teve a sua apólice n. 129.456
sorteada cm 15 de abril de 1924 e 15 de outubro dc 1929.

4" — O Sr. Manoel Alves Corrêa (Capital Federal) (pcla terceira vez
contemplado nos nossos sorteios) teve a sua apólice n. 146.517 sorteada em
16 de janeiro de 1928 e a de n. 146.514 em 15 de janeiro de 1929.

5° — O Sr. Ernesto Blanz (Capital Federal) teve a sua apólice n. 170.837
sorteada em 15 de outubro de 1927.

6° — O Sr. Antônio Materno Pereira de Carvalho (Capital Federal) teve
a sua apólice n. 171.692 sorteada em 15 de outubro de 1927.

7o — O Sr. Jayme Silva (Capital Federal) teve esta mesma apólice sor-
teada em 15 de outubro de 1928.

Variai
Esteve reuniria

Collegio Pedro II.
Foram apresentadas varias propôs-as, senrio que o professor EuclydesRoxo apresentou ns seguintes Indica-

çoes :"Proponho 
que a Congregaçío doCollegio Pedro II supprlma rios seusprogrammas, a partir rio quP vnc ser-

ji •>*?r" ." nnno •¦"-'¦VO rie 19.11, a In-(Icaçflo ric qualquer livro, exceptuan-rio.se apenas os livros para IrnriucçAode latim ou línguas vivas estrangeiraicaso m que so poderio ser indicadosautores clássicos ou scleclas classl-
"Proponho 

que a Congregado, n,an-dn da attrlhulçao quo |hc confcre „alinca "a" do ari. 195 ,|„ ,|-...r(.|0 nll.mero 18.782-A, rie 13 ,|c OS demo, sugglra ao governo a convenien-
S?. iSSi dcS'.'C ?, ,*'••¦*•*•''•¦¦¦ "nno le-clivo . 19.11, cxlcndirio alé ao 5" annodn curso o cslldo riu mnl bernal ien, emcnrnelcr obrigatório p,,ra torios oa".-T."0"? . c , Padecendo .'. seguintedistribuição ric horas: quatro (4) nu-las scmnnacs no 1" anno, nn 2" cnnl"Ires (3) aulas scmnnacs no 3" anno cduas (2) no 5*.

Os professores calhedratleos regerão,nlternndiiincnlc, um o 1", o 3" c o 5"annos c o outro o 2" e o 4**, ficando,desse modo, o primeiro obrigado anove horas ric trabalho scmnnacsc o segundo a "oito", sem direilo aperceber qualquer gratificação espe-ciai por esse acerccscimo ric trnhalho.Por proposta rio professor HonorioSilvestre c outros, a Congregação deli-ncrou quc a còmmissão dc ensino emit-ta parece.- sobre as mesmns indicações.

DUARTINA'^^ 
"pv-AnT-

mia e Üyspcpsia.

Inspecções de saude, na Fazenda
O direclor geral rio Thesouro solici-ou[providencies do direclor da Saudel ulil ira no sentido de serem ihspcc-cionarios de saude. pnrn cffcilo deaposentadoria, o conferenlc ria Alfnn-degn do Rio dc Janeiro. João Lindól-Pho (-amara c o continuo da mesmarepartição Pedro Pereira Passos.

RADIO PHllKTfÊLÊFÜNKiN
20 Prestações — Sem Flador
242, RUA SÃO PEDRO. 242

l-o.ia 
— Fone 4-1571

Actos do director
geral dos Teus-

graplios
Licenciando: pclo prazo rie um mez,com 43 da diária, no mensageiro Al-oerto de Oliveirn, a partir dc 3 dc ia-neiro corrente, para tratar de suasaude.
Fechando: a csl. de Ladnrio. no 2"de M. Grosso.'
Removendo o tele/;. 5" Paulo I.vrnda est. Recife para Natal e desta paraaquella o trabalhador Euclydes Limao teleg >* Francisco Augusto de Sou-z.i Medeiros da est. RclemParahyba e desta
telee. '1* ,

los
Vclloso

JOCKEY CLIÍB
, 18 - Domingo, 18

Grandes corridas em homenagem á
Aviação Italiana, com a presença dos
heroes da esquadrilha do general Balbo

Domingo

V, *nm "*" * **' ** ~~~~~~~*~~~~~~~~~~~~~~~TTtfTMWBWÍ'----HBM tÊlâ. Jl I Tt**^-*â I. . I ±-

Un pareôs sensaciooaes

Guerra ao jogo
Pelo deleitado Luiz Franco, do 6" dis-

Irlclo, foi preso em flagrante, a Urde,
na quitanda ria rua Paysandu' 28, o
"bicheiro" Jnsé Mento, cm poder do
qual a autoridade «pprrhendeu oito Hs-
las de Jogo e a quantia de lOfüOO em
dinheiro. O contraventor fez um es-
i-.ind.ilo medonho, recusando-se a se-
gtilr para a delegacia. Chamado um
«uto-snecorro, nentu foi conduzido ao
dislricto e autuado pela contravenção.

O pareô "Aviação Italiana'' será dispu-
tado pelos "era cks" UStraje, Pons.

Campo Grant'^ Ramuntcho,
Yago, Enigma e Vulcain

tros pcar.

Nevoeiro do valle do Mosa
contmu'a a preoecupar

BR os peritos
•*:;K0ITFVLAS( '' (ServiÇo especial da
¦c- dos nnriT 

' concI*-s°cs prelimina-
sohre 0PS',0S- que,cstSo investigando
Jl«sa, dlzím 

6Ir0 fatal d0 vall« d°
devid0 i Z "'e "l mortes se d«am
i»*iydridnPIfensal de Baz --ulP-iuroso
Sne'f0i ni,1vo7'v1enicn,,e flas fabricas, o
#rènn(-íillad01pel0 de"s<- nevoeiro
0! Perto, J, "e,a c?ln*ai*-a- Opinam
tsP«iae „' f en,. C1'*cunstancias tão
j^r*_lragcdla havia de dar-se.

lR«ssiaeafííquiaconvi.
dadas para a União

,C*-^EBR'«mm*
Pan-Europea

1' (U. P.) _ A sub-
!'»JEctolCnt'rin'f.Ka«a do estudo do
¦'"••-uroDD-, *;onslltuição da União
tN-Üiato i 

'nc,-'n'-;"'-endou o convite
"'? tomarem ,USS,la e á Turquia

»Sr. " * :"'te ,*?¦» discussões.t<- Ul»o Grandi, ministro dos

8o — O Sr. Gilberto da Cruz Dutra (Capital Federal) teve a sua apólice
n. 162.588 sorteada cm 15 de outubro do anno próximo passado.

9° — A Sra. D. Innocencia Junqueira (Ribeirão Preto — São Paulo)
teve a sua apólice n. 96.112 sorteada cm 15 de abril de 1929.

10° — O Sr. Luiz Ruotolo (São Paulo) teve á sua apólice n. 198.017 sor-
teada cm 15 de janeiro do anno próximo passado.

11° — O Sr. José Adriano Marrey Júnior (São Paulo) (pela terceira vez
contemplado nos nossos sorteios) teve a- sua apólice n, 95.910 sorteada em
15 de abril de 1925 e a de n. 141.837, em 15 de julho de 1929.

12* — O Sr. Eduardo Barra (São Paulo) teve esta mesma apólice con-
tcmplada no sorteio de 15 de julho de 1924.

13° — O Sr.-Olyntho José Garcia (São Paulo) (duas vezes contemplado
neste sorteio), teve tambem.a sua apólice n. 206.458 sorteada em 15 de julho
do anuo próximo passado.

14o — o Sr.' Manoel Soares de Almeida (São Paulo) teve esta mesma
apólice sorteada em 15 de abril de 1929.

15o — O Sr. Augusto dos Reis Junqueira (Sylvestre Ferraz — Minas)
teve a sua apólice n 195.623 sorteada 'em 15 de janeiro do anno próximo
passado.

16° — O Sr. Theodomiro Alves Fallciros (S. J. Capitinga — Minas) teve
a sua apólice n. 159.755, sorteada em 15 de julho de 1926.

NOTA — A EquitativaUein" sorteado até esta data 4.166 apólices no valor
total de Rs. 19.860:3695500, importância paga em DINHEIRO aos respectivos
segurados, com direito aos sorteios ulteriores.

para ene.
iMn« ;. ,, fi •?ara.,'cnc- daquellatclcg. 2* Alcebiadcs de Castro Vel-

prol. dipl. Olindina de Caslrodo csl. Piirnah.vba para Bc-lem, como aux., tclcg. 5» i.uiz Alva-res Dorncllcs César ria csl. Sapé paraJoão Pessoa, o mensageiro LiherioMoreira da Silva da est. S..,Josc dósCordeiros para ene. Soledade, o prat.aipl. Francisco Firmino da NÒbrekada est. João Pessoa para ene. Sapé, oguarda-fm,lose de Queiroz Mello do 8"trecho ria 2* secção para ene. ria cslft. .lose dos Cordeiros, o teleg 1*Jorge dc Macedo Fernandes da 
' 
EstCentral para ene. Barão dc Mauá, ómensageiro Anlonio de Araújo Mar-Uns da est. S. João do Piauhy paraaux ürussuhy, o trah. Flaviano dePaula Seabra do 8°-trecho da 2* sec-çao para o 4" da mesma, do riist. deMa. Catharina, o trab. José Luiz Jun-kers da est. tclephonica de Luiz Al-ves para servir como ene. do 8" tre-cho da 2» secção do dist. Sta. Catha-nno, o trabalhador Manoel CamargoFilho, do 4° trecho da 2« secção paraservir como ene. da est. tclephonicadc Luiz Alves, o inspector de 4- Sal-vador da Silva Gama dc aux. da õ*secção para ene. ria 7" secção do dist.do llio de Janeiro, o inspector de 4"Luiz Mcircllcs Alves «Moreira da 7»secçao para o escriptorio do dist. doHio de Janeiro.

ás 2 horas da tarde os portões das
geraes estarão franqueados ao publico

Serviços especiaes de omnihus e
bondes

COMMUNICADOS
Dr. Samuel Kanitz

CLINICA Ktpcclallita. Kln-i, Bexiga.
UROLOGICA Píojt-iU. Urethra,
Doenças de Senhoras, Vlai urlnarias.
Diathcrmin, Ultra-Violctas. Cons. 7
«Seíemhro 12, 13 ás 16. Ph. 4-4493.

MOVEIS
Grande variedade em dormíto»
rios, salas de jantar e salas de
visitas e completo sortimento de

moveis para escriptorio.

Exposição permanente
Verifiquem os nossos preços

A. F. COSTA
Rua dos Andradas 27

QUE CALOR!!!
Só o gelo o combate e para

conserval-o só a geladeira

Duarte
Distribuidores geraes:

HER.M. STOLTZ & C.
AV. RIO BRANCO NS. B6;74

(^Mo^n^,

NOTAS DE ARTE

Itália
!'SSÔCSi dá cnm Í-'"KI* P,'0"nz rIue as•'•Wr, -?";'SSil0uda Uni5° '¦*»¦

*• w Paihclada d°sde»ussi,i e da Turquia.

ft^A COMO^SE FOSSE AZEITE
'pfoceg;

Oui»,

SS0 no Juizo da Ia Vara
Criminal

.?ie:T0.da.l'VaraCriminarforam,
íniDin n' 0scar Ril-e***o da

íí;'5'*1 «h oHvni'70sT° Camara'j0ã0
' 5tes PimcriZV™' Jor*?e Elias. Isac' PTque, a 29 de de-

S-oSS^*»- Oscar
SSL... ."„ 

'.
. , „ '"veira

''¦nbrordó"nentel

C ú- ^eite0,.P;'ssado' «cheram"29
ÚS;?-'" o n„T-agua e Pretende-** * "Ua Vi"CK0;.!a**te Plácido Tei-

Os restos mortaes do 1° tenente
Petrallo Valentim vão ser removi-

dos para Petropolis
Teve permissão para ir ao porto Pi-

rahy, no io Paraná, o Io tenente As-
drubal Gaycr de Azevedo

Esse officipl vae aquella cidade tra-
tar da removão dos restos mortaes do
Io tenente Petrallo Valentim para o
cemiterio de Petropolis.

•uVa Cláudio n. 187.

Devem embarcar, com .urgência,
dois inspectores de alumnos do

Collegio Militar do Ceará
Attcndendo á solicitação do com-

mandante do Collegio Militar do Ceará,
tiveram ordem de embarcar, com ur-
gencia, para a cidade de Fortaleza,
afim de assumirem os exercícios dc
seus cargos, os inspectores dc alumnos
daquelle collegio Cândido Cerqueira Li-
ma e Gentil Homem Montalvão, sob pe-
na de serem demittidos por abandono
de emprego, 'se dentro de 30 dias não
tiverem reassumido os seus cargos.

AS TORTURAS
DIGESTIVAS

Se V. S. se acha torturado pelo seu
estômago depois das refeições, os seus
soffrimei to; podem ser provocados
por um excesso de acidez, Este estado
dc acidez leva a irritações das mucb-
sas delicadas do estômago, e a dôr au-
gmenta com cada refeição. Para neu-
tralisar a acidez, um sal alcalino, tal
como a Magnesia Bisurada, dará os
melhores resultados. Este anti-acido é
inoffensivo e meia colher de café de
Magnesia Bisurada tomada n'um pouco
de água immediatamente depois das
refeições fará desapparecer as arden-
cias, as azias, os pesadumes, flatulcn-
cias, indigestões e outros incommodos
digestivos. A Magnesia Bisurada acha-
se em todas as pharmacias.

NO MERCADO DE TÍTULOS
¦ O mercado dc titulos funccionou, ho-

je, regularmente movimentado, e comas seguinte cotações: Banco Commer-ciai, 82$: Seguros Garantia, 114Ç500;Diversas Emissões, nominaes, 720»:Obrigações do Thesouro, 1930, 880$'-ferroviária, 3a emissão, 900$: Muniei-
paes, 1906, portador, 140$; idem 1917,138$; Geraes, 723$; Diversas Emissões,
portador, 680$; Estado do Rio, 4 °|°
86*500; Docas da Bahia, debentures,¦,4§; Docas de Santos, portador, 245$,

Offertas — Uniformisadas, 718$; Di-versas Emissões, nominaes, 724$: idem
portador, 683$: Obrigações do Thesou-ro 1930 883$; Ferrojiaria. 3? S,895$; Municipaes, 1914, 142$; idem dodec 3.264, 14-1$; idem 8 •**•, dec. 1033°188$; idem 8 ,|?, dec. 2.093, 188$; idem7 T, dcc. 1.999, 175$; Uberaba, 100$;Minas Geraes, 7 *\*, 670$; Obrigações
i n-lad0o4le Mlnas- 9 "1°- 8("-«: Estadocio Hio, 87$: Banco do Brasil, 400S •
tcaZr85wV,30?:Portugucz'ao>:°;:

A firma Mestre e Blatgé lesada e
o aceusado denunciado

Foi denunciado, hoje, no Juizo da-i* Vara Criminal, José Medeiros Fon-seca, porque, na qualidade de empre-
gado do estabelecimento Mestre e Bla-tgé, sito á rua do Passeio n. 48 dcnovembro de 1929, até setembro de1930 lesou a firma em 20:052$000, querecebera de vários freguezes.

O TEÍMPÕ
ré

TEMPERATURA: MÁXIMA, 29.4;
MÍNIMA, 22.2

EXPOSIÇÃO EUCLYDES
FONSECA

Hora «Ic arte com "pos-c" de
mod»;!o vivo para o publico

Tem sido muilo visitada a exposição
do pintor Euelvdcs Fonseca, instnllnda
no "sludin" Nicolasj edificio Fontes,
pi-nça Floriano.

Collcccionhdprcs. amadores, crilicos
p artistas não tem deixado de levar o
concurso de sua presença á "mostra"
dn festejado artista que, em alguns
dias de exposição! já collocou alguns
quadros.

Para maior brilhantismo do salão de
Fuclydcs Fonseca fni õrganisado um
artístico programma de festas, inicia-
das pela larde de arle. effcctúada
hoje, na qual houve para o publicouma nnln original: uma aula de mode-lo vivo, para desenho de "pnses" ra-
pidas de 15 minutos, a exemplo da Aca-demia .lulien, dc Paris, na qual tòiná-ram parle vários jiintorcs c pintoras.Esta larde foi organisada peln escri-
ptor João Ribeiro Pinheiro, quo esta-hclcccu dois prêmios para os melhorestrabalhos.

A originalidade desta festa
grande affluencia á exposição,
rcalisou ás 16 horas.

Para domingo lia uma parte de d"-clamarão c canto, organisada pclo Sr.Zacarias Rego Monteiro, ás 16 horas,na qual tomarão parte as senhoritas:
£cusa «Moura Ferreira, Yvonne MunizBastos c os senhores Zacarias RegoMonteiro e Decio Moura Ferreira, quecantarão ao violão. Tambem dirão poc-sias modernas as graciosas "diseuses"
Olga Ferraz, Dorinha Fernandes, Sôniallach c Selma Pessoa. -

A pendência entre Mi=
nas e São Paulo

levou
que se

Nomeação de um inter-
ventor para Villa

Americana
Si PAULO, 17 (A. B.) - Ainda nãose resolveu a pendência entre os Esta-dos de Minas e S. Paulo a propósitoda villa existente entre as cidades pau-lista dc Bragança c a mineira dc Var-

ginha.
O laudo do Sr. Epitacio Pessoa arespeito, favorável a Minas, nada resol-veu.
Iniciada a campanha eleitoral, o Sr..Tulin Prestes mandou oecupar a loca-lidade em questão pnr um fnrte contin-

gente da policia estadual. O Sr. Anto-nin Carlos, então presidente dc Minasresolveu evitar qualquer attrictn e por'ssn fnram retiradas as forças mineiras
que ali se encontravam.

tom a victoria da Revolução, os mi-iicirr-s voltaram a oecupar fortemente alocalidade e ali se encontram installa-dos no edificio das Escolas ReunidasO governo paulista baplizou a loca-lidade de Villa Bandeirante.
S. PAULO, 17 (A. ar) -

Villa Americana, que vinha

MOVEIS EM TODOS OS
ESTYL0S

RUA SETE DE SETEMBRO -103
(Entre Avenida e Ci. Dias)

DR. JOSÉ" DE ALBUyUERUUE
Doenças Scxuacs no Homem

Diagnostico causai e tratamento da
IMPOTFNCIA cm mo'*0- R- Ca-ímruiciiUA rj0ca.22, De i ás 6
DOENÇAS DU ESTÔMAGO, 1NTES-.
T 1TNOS. FÍGADO e NERVOSAS —
RAIOS X — Dr. RENATO SOUZA LO-
PES. Especialista e professor da FacuI-'
dade de Medicina — Rua São José
39. de 3 ás fi.

O DR. OLIVEIRA BOTELHO
— installou. o seu Instituto Antothe-
rapico, para a cura das moléstias pe-Ia vaccina do próprio sangue do doen-•c. cm edificio próprio, á Rua GeneralPolydoro ns. 169 e 171 (Botafogo),iclephonc: 6-0575, de 9 ás 11 horas.

DR. DUARTE NUNES
Órgãos genito-urinarios (ambos osicxos). (ionorrhéa e suas complica-

çoes. Hemorrhoides e hydrocele, semdõr e sem-operação. - São Pedro, 648 as 18 hs.

¦X'

Malvina Dolabella Portella
Alfredo Dolabella Portella,

senhora 
^fflhos; José Doía-

i bella Portella, senhora e filhos;O caso de
—, que vinha prenecupan- - TA" T ,"",."*- <"*""",a e »"""«;

do o governo estadual, parece prestes Juvenal Dolabella Portella e senhora*
fnten-ento0;¦ 

° ^ nnmm™ Ac um Al»-™ 
.Dolabella Portella e senhora,*:

Aceitou esse cargn e vae logo tomar Frei*e-"-<*o Dolabella Portella; Joaquimrítnt ssssffiffimunicipio S8 de ?raIh?;- íoãoL Azered°-
senhora e filhos; João Barbosa e se-

Dr. Sylvio Brauner
Reiniciou sna clinica á rua Alcinno

Guanabara, 26.

Boletim da Directoria de
Meteorologia

Previsões para o periodo das 18 horas
de hnje ás 18 horas de amanhã

Districto Federal e Nictheroy:
Tempo — instável, com probabilida-des de chuvas e trovoadas, passandoa bom. Nebulosidade.
Temperatura — ligeiro declinio ;noite e estável de dia.
Ventos — Os de sul - leste, frescos

por vezes.

A Associação dos Em=
pregados no Commer»

cid e o ministro do
Trabalho

A directoria da Associação dos Em-
pregados no Commercio do Rio de Ja-neiro, recebeu do Dr. Lindolfo Collor,ministro do Trabalho, a seguinte car-ta :
"Exmo. Sr. presidente da Associa-

çao dos Empregados no Commercio doRio de Janeiro — Tenho a satisfação
de confirmar quanto em meu nome vosha declarado o meu secretario acercatio concurso dessa associação para aexecução do programma do Ministériodo Trabalho, na parte relativa á me-diaçao enlre os interesses de patrõese empregados, de que trata o vossoofficio dc 1 de dezembro ultimo, diri-
gido ao Sr. interventor do DistrictoFederal.

Apraz-me agradecer-vos nem só oacolhimento dispensado ao alludido re-
presentante deste ministério e ainda asexpressões de solidariedade que então
proferistes, no propósito de secundara acção" que o governo desenvolve em
prol da classe dos "sem trabalho",
mas. tambem o offerecimento, que esteministério acceita com prazer e op-
portunamente utilisará, se preciso fòr,de local devidamente apparelhado, eaté da collocaçãó de abnegados func-cionarios dessa útil instituição, para olevantamento da estatística destinada
a orientar sobre as providencias neces-sanas para conjurar o mal da descol-locação dos elementos úteis ao tra-balho.

Com elevada estima e distineta con-sideração, sou vosso patricio e amigoatto. (a) Lindolfo Collor."

A embaixada dos Esta-
dos Unidos adquire ter-

reno em Roma

Mãmãm iiiiiii
i . w,,.-,* ¦ *' (Servi50 especialna .*. «MJtTE) -— O governo decretouo orçamento do Estado, para o cor-rente anno. A despeza está fixada em idolatrada mãe, sogra e avó, MAL"vT

dn^ NA DOLABELLA PORTELLA, bem as-

decem a todos quantos os conforta-
ram durante a enfermidade de sua

13.570:000$000 e a receita orçada em14.617:0009000, com um saldo1.O40-00OSO00
O. orçamento proposto á Assembléa ^SSfc 

'"Í"138 & "T
legislativa pelo governo decahido fí- . exl,ncta> « convidam, por esteI

xava a despeza eni
orçando a riecita cm
com saldo inferior a 4:ÒOO$000, poisnessas m.portancias exclui parcollas.

Os juros dos titulos da divida pu-
blica devem ser computados para

pagamento de imposto sobre
a renda

No requerimento de Thomaz Guer-reiro de Castro, pedindo seja deter-minado á delegacia geral do ImpostoSobre a Ronda que se abstenha de co-brar imposto de renda sobre juros detítulos da divida publica, o mnistroda Fazenda proferiu o seguinte despa-cho: ..."Indeferido:, as apólices da divida
publica continuam isentas do impôs-to cedular, mas os seus juros devemser computados no calculo da rendaglobal, para pagamento do impostocomplementar progressivo (art. 1,. na-ragrapho 3° letra "b" do decreto nu-mero 17.390, de 1926).

Esta disposição nâo está revogada,nem explicita, nem implicitamente, ne-
b°rodny'"19'55o'de3idcd--

15.810:000*1000, me-°> seus amigos, para assistir á
}hB'°l0$009- «'«sa de sétimo dia, que fazem ceie-

brar, segunda-feira próxima, 19 do
corrente, áss10 horas, no altar-mór da
matriz da Candelária. Por este acto
de amizade e religião, desde já se
confessam muito agradecido1!.

Maria Rodrigues Gomes
Custodio Francisco Gomes etanos; Anna Rodrigues de Oli-veira, João Rodrigues de Olivei-ra e senhora; José Francisco Go-mes, senhora e filhos; José Moreirada Costa, senhora e filhos; Francisco

?L?°SnA Xa*vler* SEI-ho-*a e filhos; An-tonio Francisco Gomes, senhora e fi-lhos e Joaquim Francisco Gomes, se-
â indns I!WS> af!'-ada.c1-?n* Penhoradosa todos que compartilharam na dorsotfnda, coma perda dc sua inesque-
çivel! esposa, mae, filha, irmã, tih ecunhada MARIA RODRIGUES GOMES
n-uí T'?o .c?nvida*-* Para as sistir á
SL irVS* 7 dla* aue m**ndam rezar, noda 19 do corrente, ás 9 horas, no altar-mor da Egreja dc SanfAnna por- cíj0acto de religião mais uma- véz\grade-

I

Associação Beneficente dos Em-
pregados da A NOITE

ASSEMBLÉA, GERAL ORDINÁRIA
De ordem do Sr. Presidente

Ana Baudet de Ia Guardiãi (AB01LITA) .
Francisco Guardiã e esposa,Colombo Guardiã, esposa e fi-lhos (ausentes), Frederico Vello-

ROMA, 17 (U P.) - O Sr. Giurati,cm nome do Partido Fascista, de queè secretario geral, assignou um contra-to de venda com a embaixada dos Es-tados Unidos, de duas villas e um pc-queno parque particular, defronte darua Veneto, antigamente usados pelaramha-mãe Margarida. O terreno mede
i unia arca de 10.096 metros quadrados.

vido os Srs. Soèibà^W^c^^i-v^^m^^^ && 
Se-

Cstrl?ji 3S ¦emblé? geral ^-ünarkque 'hos, Mario Vello^^eVIa 2 fflho."
ás AT 

domi.n/°* 
§ d0 corrcntp. fàm}®Lí>'&* Vclloso esposa efi!

guin?e-feift 
SepC S0CÍal* com a sc- í8' 

A}VaI\ Sarabanda,' esposa -f -guinte oídem do dia: . lhas, José More ra, esnosa e filhaii: - Expediente; ^nUtÍna,d° V1,J"r' «P^e «Ihol'Yu-'- — Apresentação do relatório e s,entes)- agradecem dedos coração a to-contas da directoria;
3»—Eleição da còmmissão para exa-, ,....«.me do relatório. ceram ao enterramento, enviaram fioDe accordo com os Estatuir,.- n*j0 Ycs % a"ida aos aue nor analmw* r,,,tra forma

I "ur os Parentes e amigos que tiverama Dondade de velar o corpo, compare*
com os Estatutos,

5aVe-"!°,?umcro .lc.Sa* á hora marra.da,_considera-se feila segunda convr,-cação para uma hora depois, quando» assembléa se effcctuará com qual-de associados,
janeiro de 1931. — ()A. VILLARINHO.

ouer numero
Rio, 15 de

1" secretario,

os que por qualquer ou-manifestaram o seu pezarpcla morte de sua mãe, sogra, avó,
í"»saA,,'.e„ ¦ataravó ANA BAUDET DEl-A GUARDIÃ, e convidam a assistir á'missa que por seu eterno descançomandam celebrar, segunda-feira, 19do corrente, ás 9,30, no altar-mór dacr,"*•,]•* do Carmo,

I

:¦;;

m
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COMO DECORREU A VISITA A'
ESCOLA DE AVIAÇÃO NAVAL

P chefe do Governo Provisório
passará em revista os hydros e
cruadores italianos, na enseada

de Botafogo
(CONTINUAÇÃO UA 1« PAG.)

Calção, conforme coiistnvn do pro-
gramma niimiiicindo.

Marcado o embarque pnrn As 8 1|2
horns, rn. edes do Arsenal de Mnrinhn,
o mesmo sai sc cffccluoii ns O, aliás,
immcdintnmcnto após A clicgadn do
genernl Bnll.o, i|iie já su cslnvn fuzen-
do esperado, estando presentes todos
os officines seus ca.iiimnudndos, com-
pnnlielros do feito ipie os cclcbrlsou,
c officiaes nossos, lis ordens, nlím do
chefe do Estado Maior dn Armndn, do
director do Pessonl, do director do
Arsenal c outros officiaes.

A travessia toda cila foi aprovei-
tada nn n.lniirnção dos pnnornmns bn-
tidos de sol e cujn bcllczn os itnlin-
nos nãn se cnnsnvnni dc proclnmnr eni
transportes dc cntluisinsmos.

N'n pmilc dc embarque, no Gnlcão,
tjuar.nvnm os visitantes o dirretor
da Acronnutlcn, almirante Prnt.tKctics,
c o dircclor do Centro de Aviação Nn-
vai. commnndnntc Virginius de Brito
Délamnre, estando formada, em con-
tinenria. a officinlidadc c a gunrni-
ção da Duse, e sendo entoaria, A cbc-
gada, a Mnrclia llcalc Italiana pela
banda local.

Todas ns dependências do Centro dc
Aviação fornm percorridns pelos visi-
tantes e demais convidados, tendo
sido nlijccln dc respeitosa contempla-
ção, da pnrle do general Hnlho e dc
seus arrojados companbciros, o avião''Savoia Mnrclictti", do mcmornveí"raid" dc Del 1'irtc e Ferrnrin e que
fali sc achava, todo embandeirado, c
nas mesmas condições cm que foi of-
feriado ao nosso governo. A visita se
prolongou a todos os "hangars" com
os seus aviões e òfficinas e nlojamcn-
tos, merecendo tudo, c principalmente
á situação dn nosso Centro de Avia-
ção, referencias elogiosas dc parte dos
italianos.

Terminadas as visitas foi servido
na cnsa do commando ligeiro lunch
aos presentes, trocandò-sé durante o
WCsmo amistosos brindes.

O regresso deu-se ao meio dia.
O programma ile hoje e amanhi*.

Serão as seguintes as cerimonias
que, pnra estes dois dias, o program-mn official consigna:

Hoje: - A's 18,30 — Revista pas-sada pelo chefe do governo provisórioaos hydros c cruzadores italianos, naenseada de Botafogo.
A's 20,30 — Banquete official naEmbaixada da Itália, com a presençado chefe do governo provisório.Amanhã: — A's 9,30 — Collocação

da pedra fundamental da Casa dosItalianos, benta por Sua Eminência ocardeal arcebispo.
A's 13,3o — Corridas no Jocl.ey

¦ A's 22 heras —¦ Recepção no fascio.

Pagamentos no Thesouro
Na Primeira Pagadortn do Tbesou-ro .Nacional serão pagas segunda-feira,as seguintes folhas: — Atrazados.

Ficarão no Brasil

do Jury
Uma mulher que tenta matar o

marido, pelas costas e de
surpreza!

nosPTnLPreSÍdencia (ln Juiz M*iBi**i-
-..ri. £,."' rcu"c,-s°. »n próxima se-gunda-feira, o Tribunal do Jury.

os onze aviões do
general Balbo

Sabemos que estão nilenntndns ns ne*
giiriiiçiii". entre o governo brasileiro co general llnlb», no sentido da nossn
mnrlnlui adquirir os onuo byrirn-nvlftcs
Mnrclietll, que renlisnrnni n travessia
RonuvRIo,

O Hrnsil pngnrA os nppnrclbns com ns
RO,llllll siiccns dc café existentes cm
Gennvn, cnleiilndns cm .'l.fi0(l:00(l?0ll(i,

E possível que seguiuln-felrn nrnxl-
mn sejn i.sslguiirio pelo governo brasi-
lclrn e pelo rcprrscntnnlo dn cnsn Sn-
voln .Mnrclietll, que nqui so nebn, o
cniivcnnln nesse sentido.

O PLEBISCÍTO PRÓ-
JUAREZ TAVORA

Acclamado general, em
Manáos e no Ceará

MA.\'A'OS. 17 (Serviço cspcclnl dn A
NOITE) — No plebiscito renlisndo nes-
ta cidnde, foi ncclnmndo Juarcz Tavora
genernl de brlgndn. Fhenun-se ouvir,
nessa oceasião, vários oradores. A Im-
prensa oecupa-sc longuincntc do Insi-
gnc mililnr.

FORTALEZA, 17 (Serviço cspcclnl dn
A .NOITE) — Os vespertinos "O Povo"
o a "Gazela de Noticias" convidam
ns populações da cnpitnl, cidndcs, vi-
Ins c povoados do Eslado para sc re-
unirem c ncclamarcm Jurcz Tnvorn gc-
neral do Exercito Nacional, dirigindo
um appello no governo dn Republica
no sentido de ser realisáda essa aspi-
rnção nacional.

AGGREDIDoTbÊNGÂL/\DA
Apresentando ferimento nn mão cs-

querdn, foi, estn mniibã, no postocentral de Assistência solicitar curn-
tivos, O nncionnl Celso Cardoso de
Olivcirn, quo declarou ali ter sido ag-
gredido a bengnlada na rua Coronel
Pedro Alvares.

Depois de medicaria, a victima se rc-
tirou para o domicilio, na parada dc
Lucas.

Apuramos depois o fneto, como elle
se passou.

Uma turma de investigadores, che-
fjada pelo de nome Cardoso, vendo
Nelson Cardoso de Oliveira, na rua
Affonso Cavalcanti, nclle reconheceu
o ladrão conhecido pelo vulgo de"Cearense", membro da quadrilhachefiada por "Waldcmar Branco", c
deu-lhe voz dc prisão.

Não se subinetteu "Ccnrcnse", 
quedescarregou o seu revolver sobre os

policiaes, deitando, depois, a correr,
em demanda da Ponte dos Marinhei-
ros, oiirifi foi alcançado. Lutou, ainda,
e saiu ferido, a bengala, numa dns
mnos.

Os telephones da
Central do Brasil
Desde qnc, por conveniência dos

seus serviços, a Cenlral do Brasil esta-
belcecu uma linha "tronco" no edifi-
cio da estação I). Pedro II, qualquerconiinunicnção tcleplionica para as
secções ali insinuadas é obrigada ao
controle do encarregado do "centro".

Este serviço durante o din, no dc-
correr do expediente, 6 feilo de mn-
ncira a não motivar reclamações.

Durante A noite c até ás primeirashoras da manhã, porém, tal não ncon-tece, porque, embora a telephonisla da
Ligbt sc esforce no signal ric chamada,
difficilmcíitc sc obtem a ligação pedi-ria para a Central. Como se concebe,
isso muito prejudica no publico, na
maioria rias vezes interessado cm in-
formações sobre a saida rios comboios.

Os «amigos» iln áiiár,,,
Eram tres ladrões qu e carregaram as an-tíguidades artísticas e estão presos na 4"

jJejegacia auxiliar
Objectos que pertenceram a D. Pedro IIe a D. Luiz

As obras de sanea
mento de Santa

Cruz

Os trcs ladrões Antônio Gaspar da Silva, Álvaro Nora e Lui- Go-mes de Sovaes, vulgo "Pó de Arroz"

Os trabalhos
meio di

serão iniciados no
DarorimAí'"' A""0' CílSn 1,n-'a ° co1»-Parecimenln de numero legal de jurn-

Guedes'¦,S„.,«,W.dà a rí Bernardina
31 1 i, . SaJnloí; por havel*. no dia'¦„':* fcWSl, tentado matar
tos ri, * ,"]n' 0ctav° José d™ San-
deSrc?oívcrPreSa ° "das Cüstas' a tiros

sferd? Ka pcI°Dr-Ed-
_f crime de apropriação indébita

i.d_> vi*,' 
',''''?' <*e**t*nciado, no jui-

Anulo ,A 
" 

9ri,Vinal- ',osé Corrêa de

i , , ¦„-.-; a recebido de D.
•"» anparelnn J_axeLrf' para vender*«ppareino rie radio no valor de
Wrii.rin.do.0 

vcmieu' tl0 ™m se

Natalia
un
li:

Atropelou, matou e foi
. denunciado

fc» Sinf0,>i^no juiz° da 2*
Cunha, c2 ' 

,i.flemar l0*& da
¦¦•nhro d„ haver' a 18 de de-
* utomm "" 

,passad0' wnlúzindo
»i^&l„l.PCla rua Jí"'(lim B°t«-
<i Zlt" Um l,'ailse«ntof que'«imei, Sri-eCchuíòsC°nSCC1UenCÍa d°S

"omenagens de São Paulo
s nv,r\ Sebast'ão Leme

^^Sl"'l(IT'T-W-)-OCar.*, .?!" Lc,mc ci-ee»i*á « São
!M»ooren r,VCl',no pr°-im° dia
«Io [5 S ', JlrístPc*Janclo-se rio pala-
^BoMdo8nC,a 

d° arCebÍSpu

>, Rn» "•"••sil será de uma-' Janeiro „ 28 
rc8ressará ao Rio

"Bifa'!,'11'?". or,fi.'-niS!<"'o de home-so

uma re-
.¦^'"cathni1!.9 aIctr?Po«tnno e ás
Mivea-an.!1!"1 cns Pnulistanns, visita

é exten-

íSSlTri0; da ^Wn^Amanlfés-
Í! «¦ visitas „A 

"" •édRda U<* <«-"Jtnnnin I r ? sc"i'narios
OffcS rcl*í*iosas,"'C0a;ts:s,adoassociar-se-áa

e varias

O ministro approvou a designação
para thesoureiro da Delegacia

Fiscal em Minas
O ministro da Fazenda approvou o

neto do delcttntlo fiscal cm Minas Ge-
raes, designando o 2» escripturario da
repartição a seu cargo, Luiz Pereira
da Silva, para exercer, interinamente,
as funeções dc thesoureiro da mesma,
cm virtude dc ter sido exonerado o ser-
ventilado effectivo, José Justino Cam-
pos.

OS VALES OURO 
~

O Banco do Brasil fez ho.ie a remessa
dos vales para a Alfândega á taxa de5$8G0 por mil réis ouro.

Está constituída a commiissão que
vae estudar a reforma da Central

Com' a designação do engenheiro
Urbano Setembrino de Carvalho pararepresentar a 5a divisão da Central do
Brasil, ficou constituiria a cominissão
encarregada de apresentar á directoria
dessa via férrea os estudos para a pro-xima reforma dos serviços e dos qua-dros de pessoal.

São estes os demais membros queconstituem a cominissão: engenheiro
Itagyba Noronha, chefe; Ernesto Schc-
lobacit, representante do Trafego; Al-
varo Bernardes, representante da Lo-
comoção.

Chegou ao Rio o representante do
governo mineiro, que vem

assignar o contracto da Oésté
de Minas

Pelo nocturno mineiro chegou, hoje,
a esta capital, o Dr. Noronha Guará-
ny, secretario da Agricultura de Mi-
nas Geraes, que vem ao Rio nssignnr,
em nome do governo do seu Estndo, o

.contrato de arrendamento da E. F.
Oeste de Minas.

O collcccionador de nntiguidndcs nr-listicas não pensou, nunca, cm serroubado da maneira que o foi. Seusamigos", para chegarem até o pon-to cm que sc encontravam ns precio-s.dndcs, passaram pelas portos com-muns, que lhes fornm abertas, de parcm par, pela governante da casa. Itc-celieu-os, estn, com a maior solicito-ue, para, cm seguida, deixal-os a vnn-lade, no meio dc tanta coisa riquissi-
Alguns momentos apôs, disseram Agovernante qne náo podiam por maistempo esperar o collcccionador. Vol-lanam depois. Dcspediram-se, c sai-ram, porta afora. Eram tres ladrões,mas dos menos espertos. Valeram-sedc um estratagema para entrar nn ca-sn da victima, e, depois do "serviço"

feito, tendo dc lá snido com os bolsos
çlicios, acabaram caindo nas garrasda policia.

O Dr. Cornelio Penna, conhecido ar-tista e jornalista, residente á praiadc Botafogo n. 70, é um collccciona-dor ric objectos antigos. Qualquercoi-sa, desde que tenha valor inestimável
por ser antiga e artística, elle a ad-
quire. E tudo o Sr. Penna faz com
grande prazer.

Naquella casa, elle vive apenas comuma governante que salie cuidar eomverdadeiro carinho rie tudo que lhe
pertence. O Dr. Cornelio Penna cfiineeionario publico, passando, porisso. tora da residência a maior par-tcjlo din. Souberam disso trcs la-rirões. Islo é, souberam estes, que elleera colleecioiiarior, possuindo grandesnquczjis artísticas, e que durante odia nao sc encontrava na residência.

Álvaro Nora, Alltpnlò Gaspar riaSilva c Luiz Gomes de Novaes, maisconliec|dõ pelo vulgo rie "Pó de ar-roz". arehilectarnin o plano dc roubo
que foi por elles posto em execuçãoE, de accordo com o mesmo, lograram penetrar na casa n. 70 dn praiaile Copacabana, onde roubaram tudo
que estava ao alcance de suas mãos.Os tres indivíduos, logo dc mn-A governante quiz saber quem fa-tinientos, á vontade, mettendo nosAlgum tempo depois, disseram A

Os Ires iniriiviiluos, logo dc ma-nha. ficaram nas proximidades daresidência dn Dr. Cornelio Pena.
Qunndo elle saiu, rumo do trabalho,mn dos meliantes correu ao tele-
phone mais próximo e pediu ligação
para o lippnrclhò rio colleecioiiarior.
A governante quiz sabem quem fa-lava.

E' Dr. Cornelio Pena. Tres rn-pazes, amigos meus, devem procurarpor mim. Mande-os entrar c esperar
que nao tardarei. Deixe que cllcsapreciem as còllecções, emquanto cs-perain, ouviu ?Perfeitamente, doutor. Suns or-(tens serão cumpridas.

Quem assim falava, dizendo-se o
[lono da cnsn, como sc vé, era um dosladrões.

Diriglrnm-sc á cnsn do collccciona-dor, onric, "por ordem do dono dncnsa , tiveram a mais urbana rc-
çepçao. Andaram por vários conipnr-inícios, n yontnde, mettendo nosbosos os objectos mnis nrtisticos,escolhidos a capricho e com a maiortranqulllidado.

govcn,'.nlé:n,POS 
dC|,°'S' dÍSSeram á

— Diga ao Dr. Cornelio que, nãonos sendo possível cspcral-o por maisK*mpo. tornaremos amanhã, a estasmesmas lioras...

A* tarde, quando o artista regres-
* S"n,e**!lu.* <•¦¦*¦<¦ Iobo. que sc tra-tava de ladrões c constatou, sem dc-

V rio 'n?"C • ECUS am,'B°S" "««SS lc-vario as coisas mais preciosas da «an

&' esks _r._r?Sd^'

Foi negado pagamento ao
empreiteiro

No processo rein!Ivo n um pedidosobre obrns dc combnle i, mnlnrln
no Dlstricto 1'edernl exccntndos em
Snntn Cruz do fi a 10 de outubro, pclnempreiteiro Alvnro Brochado, o mi-nistro dn ICducnçfio e Saude Publica
deu o seguinie dcspnchn:"Nndn sc pnguc n Alvnro Brochadocmqunntii nfio fiquem cabalmente
justificadas ns despezas c, particular-mente a suu slluflçSo cm rclnçiio nocontrato dc saneamento. Quanto aÁlvaro Brochado') 1" qual o furidómen-to dns pcrccntngcns n quo se julgacom direito sobre ias despezos effc*ctmidas com o serviço; 2° a quantomonta a percentagem.

Sc o fundamento dn perccntngcm én obrigação de financiar o serviço,
prove que o financiou c dc que mu-
tia.ica "

A visita de Mauricio à%] A elaboração da

reforma do ensino

de
rie,'H,,!!10,,,t',tc,,ccl1 a" Principe D I Is"

balhadas para arrumar.
A victima, ncs.^Ane.,,,,., tarde nmcurou as autoridades dn Policia' Cen-'

No decorrer da

Medicado no Prompto Soecorro
de Nictheroy

Aprcscntnndo corpo cxtrnnho nnfossn nnzaj esquerda, foi medicadoestn mnnhn, no Serviço dc PromptoSoecorro de Nicthcroy, o menor denome Plínio, de 2 nnnos ric edade
íuíVr^r0 '° Snntos' ",orad"r *run bnrno do Amnzonas, ,327.

O theatro negro em
Berlim

conquista da capital gernianica è o Ztheatro negro. E' certo que Berlimnno tem colônia dc homens de còr nas
t ja sufficientemcnte grande, produeto
ilai*1!-.5..-]! IV0 a Allemnnhn tinha as

Lacerda a Nictheroy
Homenagens que serão

ali prestadas ao conhe*
cido politico

Miiurlclo dc Lacerda vne, nmnnhfl, n.Niclheroy, conformo JA temos noliein-
do, nssslllr, A missn cm ncção dc
graças por ler cscnpadn llleso do ntlcn-Indo rie quo fora vlcllmn cm Mnnlevi-
déo quando ali esteve representando o
Hrnsil, como embiiisndnr cspcclnl, nns
fcslns cnmmcmorativns do crntennrlo
do Uruguay, n qual vac ser mandaria
rezar pnr numerosos amigos e admira- '
dores do conhecido politico, sob os nus- I
plclos dns nossos collegas do "Quinto :
Dislriclo". | c

Dc nccordo com o progrnnima orga-1
nisado, 6 festejado tribuno fluminense
embarcará daqui parn Nicthcroy na
barça dc II e 1(2 horas, devendo ser rc-
ccbldp na vizinha cidnde pelos seus
amigos, que o conduzirão, cm longocortejo de automóveis alé o proletáriobairro do Rnrrcto, no qunl tomarão
pnrtc ns representantes dc todns ns ns-soclnçõcs operárias dn capital flumi-nense, que ndhcrlrnm A delicada ho-iiicniigcm.

A missn tcrA inicio pouco depois dns10 horas e serA officiadn nn gruta damnrtiz rie S. Lourenço, ao ar livre, pelovigário dessa parochia, Hev. padre JoãoRocha.
Após a missn, Mnuricio dc Lnccrdnserá snudado pelo coronel Francisco

Com o Dr. Francisco Cnmpo», ml-
nistro dn Educncflo, confcrcnclnrnm,
hoje, os Drs. Kuclydes lloxo, director
do liileriinln Pedro Ili üelgndo de Cnr-
valho, dlrcstòr do Bxternnlo do mes-
mo collegio; Louiciiçn Flllm, director
da Inslrucção do S. Pnuloi e llnhne-
innnii Oulmnrfioi, assistente technico
do ini.ir.lii.il

Essn conforencla versou sobro a
clribornçilo dn reforma dò ensino dn
llcpubllen, lendo nqucllcs professores
trocado iriéns e combinado medidas
com o ministro Acerca da* modifica-
ções a serem feitns no ensino secun-
dario.

nclió Pena
A policia apprehendcu todos os nl,mmmmmêÈ

Oin.iguiriaries); uin01!?^;'. ÍRS5K

deu .,;i ri ,'lul*',a Policia npprelieh-

ao impíni Ví'^ T »^

5Í B„I?/>0rtn?iM colo'*ias- Os prelosrie Berlim 
çstao muito europeizados;todos os actores de theatro negro fa'Iam perfeitamente o allcmão.O projecto de abrir o theatro negro

ÍLlnSl 
de bastante tempo, sem haverlogrado converter-se cm realidade poruma ou outra difficuldade que se apre-

mn,i.V.a "" PPinentò. Agora começouinode-.tamente a sua viria no bairro
dicção posta em secnn - uma "re-
Vista com quatorze quadros — des-pertou nao pouco interesse, especial-mente pela novidade que constituo.As partes mais importantes se com-poem dc dansa e musica'.Desde que Josephina Baker, ha nn-
rie5'!.,','.'? 

'T"m.c" <iue einprel.cnrieuue I.i.is, cntlmsiasmou o publico ber-llnçpse, a Alleinanlia não tinha o „•«.«cr rie ver as dansas flexíveis tão pc-culinres entre as gentes dc côr•Na compimlKin agora inauguradauma artista, Mary Bácker, represen a onumero chamado "a dansa da W
de V,fnl'nU0 ÍIUnl faZ ° »"PU]ar -«to»ac„ . ",."" K"zar Kostosameiité.Lsta revlsti.» tem attrabido nume-
"SnrLa|rSI,!;'elie,ia ° ríC™I'cu ° »»»'e deourgir rio Sol no Oriente".

merdade
tJ]"< linje'Un 1'

«nno. Torres, da 6- Vara
in',,, . lonfio despacho,'' amento condicional re-

.. leiciano Francisco de
fe"Cvar„„,r-doi'^

«Hula

*".» *»• que

m CANCELLADAS ÀS~
i o J2JTAS PATENTES
© "WSob '?"ec,t,oria GeraI dos
íes «Pedi cancoIIa>* **>s cartas-

laop". SorocMno, com sédc

Â situação do café
Typo 7 mantido a 17$500

O mercado do café esteve, hoje, cm
posição mais ou menos firme, sendo
mantidos os seus preços anteriores.

O mercado a termo não.trabalhou.
No disponível, nas primeiras horas,

foram vendidas 2.767 snecas, e mais
tarde,, 1,905, perfazendo um. total de
4.672 ditas.

O typo 7 foi mantido na pedra
official A razão de 17S500 por nrroba.

A, pauta é de 1Ç160, e o imposto
mineiro é de 4?567.

O movimento de hontem foi o se-
guinte:

Entraram 1.925 saccas, pela Leo-
poldina, 4.494 pela Marítima, e
11.421, pelos Armazéns Reguladores,

(CONTINUAÇÃO DA la PAGINA)
Iogar o general Valladão. Fôrn aquelleo primeiro votado, obtendo 5.902 vo-tose este o ultimo, logrando apenas
3.340.

O parecer do Sr. Clnclnnto Braga,assignado por toda a commissão, as-sim o reconhecia.
Mas Pinheiro Mnchndo queria a todotranse a entrada de Valladão. Uma sim-

pies emenda, sem justificativas, nemexplicações, reconhecendo um pelo ou-tro, foi a conta. E por 87 votos contra30, como consta dos Annacs, numa ve-rificaçao requerida por Barbosa Lima,valladão fni reconhecido e Silva Mar-
ques degollado.

Mas, apenas terminado o reconheci-
mcnto,_ o "bloco" desaggrcga-sc.

A scisão bahiana abre-lhe uma fen-da. O cphcmero e ridículo jardim dainfância, gatinha pelo Cattcte, balou-ciando as suas ambições. Affonso Pen-nn assumira a presidência c com ellaa direcção política nacional. A sua prl-meira interferência, em riconhecimen-
tos, dá-se em maio de 1907, seis mezes
depois dc tomar conta do governo. E'o caso Aurelino Leal, cujo degollamen-
to é um escândalo que emparelha comos maiores que entre nós se perpetra-ram. E' o que veremos amanhã.

A rectificação .que nos fez o senhor
J. J. Seabra é antes uma ratificação.

Porque, de tudo quanto dissemos,
S. Ex. apenas diverge em dizer quesó foi "leader" da maioria em 1901 enão cm 1900, como affirmáramos. Na-
quclla época era o Sr Cassiano Nasci-mento. Multo bem. No que, porém,não podemos concordar é quando per-gunta, como ter sido dcgollador se nãoera "leader"? NSo. S. Ex. foi degolla-
dor em 1900 por ter além de outros, de-
gollado todos, mas todos, os deputados
eleitos pela Parahyba. deixando o gó-vernador fiama e Mello sem um reure-
sentante. Fel-o, por disciplina partida-ria, pam satisfazer a Campos Snlies, so-lidario com o seu ministro Epitacio
Pessoa. S. Ex. não contestou, nem pode-

A Hespanha se acha "no ul-
timo gráo de decompôs.-
ção", diz um manifesto

republicano
MADRID, 17 (U. P.) _ Circuloumisteriosamente um manifesto acori-selhando ps hespanhóes, particulnr-inente os intcllectuncs e os opera-nos, a preparar-se parn auxiliar oestabelecimento da Republica. O do-eu mento alludido declara que a Re-publica c necessária para revivificnra Hespanha que se acha "no ultimogrão rie decomposição". O manifesto6 assignado por Gregorio Maranon.aJcrez de Ayala e José Ortega yUassct.

sommando 17.940 ditns
Os embarques foram de 2.348 para ' r'a contestar, que assim votou, porque

a America do Norte, 2.158. para a Eu- i a votação fnl nominal, e seu nome con-
ropa e 2.010 por Cabotagem, som- sta da lista dos votantes, á foiha 1B7,
mando 6.516 ditas. dos Annaes da Câmara, dc junho dc

A existência actual-é de 316.150, 1900. E por signal que um dos degol-
contra 32*6.186, cm egual periodo do lados era tio do Sr. Assis Chateai.-
anno anterior.. 1 brland.

Falleceu o director do
Thesouro de Mat=

to Grosso
\*nTTP^BAVo (Serviío especial da A
fí i^tT FalIeÇeu o Sr. Alcides Nu-nes de Barros director da Secretariado Thesouro do Estado. Em signade pezar o secretario geral do Estadomandou suspender o expediente da-quclla repartição. O extineto era mui-to estimado, e ao seu enterro compare-ceu grande numero de pessoas.

Denunciada, a Maria da Cruz,
porque explorava o Ieiíociniò
No juizo da 5" Vara Criminal foiliojc, denunciada, Maria Sobreiro daCruz, porque, no dia 8 de janeiro ul-timo, foi presa explorando o lenoci-m°195 casa da rua Carolina Santos

0 chefe de policia de Santa Catha-
rina vi.:l3u os jornaes

FLORIANÓPOLIS, 17 (Serviço esneciai da A NOITE) - O chefe depoUcia
S _rtZ' rí.SÍt_U_0S jornaes SO**-»*--tindo plena liberdade no esercicio desuas funeções nos jornnlistas, desfnzen-do, assim, os boatos que corriam a res-peito.

Assumiu a presidência do
Panamá o Sr. Alfaro

PANAMÁ', 17 (U. P.)-.0 senhorAlfaro assumiu a presidência dopaiz, á tarde de hontem. Todo o ga-binete foi mantido, com excepção do-r. Hermodio Árias, que se retirou.

USO DE ARMAS
O delegado Xavier Sobrinho, do 9»districto policial, prendeu, em flngran-

Hvnnní i™' 
" "•"i,C' .na rua BenedictoH.ppol.to próximo á run Carmo Net-to o vendedor de perfumarias, Nico-

ms'," m 
ü.Spo' prel°' ™lgo"Chei-

cnfiRi^ 
'ntC 

Wtaçap <>e Cavai-
umaUVÍs;olaSFCN,mt,'aVa "^ t01"

"Cheiroso" foi autuado.~Ã^NCESSaCo^D_Tf^__ísT

EMPREGADOS DA CENTRAL
O sub-director da 2- divisão da Cen-trai do Urasil expediu circular deter-minando as repartições do Trafego aemessa das relações dos empregadosrc identcs nas estações até CampoGrande, Nova Igünssú e Galdino Ro-cha, c que necessitam passes para com-parecer ao serviço.

0 novo segundo delegado auxiliar
do.et^°od«a 

2,. d0. mez e anno fin-
V?r°'Sr; liaptista Lusardo, che-

dkctm. ra> T- ma°S' Um 0ffÍCÍ° do
T__mÍS£ 5- fiablnc'e do ministro daJustiça, pedindo a volta a esta reparti?
çao de lodos os funecionarios do mes-mo, que se acham na policia.O officio foi mandado ao secretario
geral da policia, a quem o Sr. BaptistaLusardo rccommendou fossem dadas,ímmedintnmentc, as providencias so-licitadas pelo ministro.

Faltava, porém, o caso da segundadelegacia auxiliar, oecupada pelo DrPrancisco de Paula Santiago, officialda Secretaria do Interior.
E' que o Sr. Baptista Lusardo pro-

n^lY 
«"? homeni com a capacidademoral e intellectual sufficientes parao desempenho de tão importantes fun-cçoes.

Está feita, afinal, a escolha: o novosegundo delegado auxiliar é o Dr Vir-«ilio Barbosa Lima, professor da Facul-dade de Direito do Amazonas, lente da
rtnC°in r,or,mai dest.a, caPitaI e membro
conhecido Advo«ndos e jurista

O decreto respectivo deverá estarsendo assignado, á hora em que estaedição começar a circular.

Br ,n,u as f1stas cm homenagem aogrnn lc amigo rios operários tocarão as
m'„."Mlc 'V1'810!' do Pmronato de Mc-res Abandonados do Estado do Rio cdo Centro .Musical Fluminense:Apos a missa será offcrccido ao fes-Piado politico „,„ lauto almoço, noul. tomarão parle apenas as pessoaspreviamente convidadas. •"-"'-••s

O Dr. Plinio Casario, interventor fp-deral no Estado do Riò e seu, nuxilhres de governo, convidado, peh cmissão promotora da homenagem iMaurício de Lacerda, promctttoámeompnrccer á missa c ao almoço.

DESHUMANIDADE
DE UM PROPRIE=

TARIO
Mandou clerribar a fa-

chada e destelhar
a casa

1 ^,,_mnCasebrc â, {«vessà Cavalcante.
càrre.^nmr'rrCSÍ^ ""J pobre ho"-e>u
enfermo "la' dcseml»*eí!ado e

Honlem, o proprietário da casa, afimdc obrigar o inquilino a mudar-se"ichíri" "?s,cll'ar e casa e derribár a
li ~ r ••,-lc,,m,° assim' o morador esua fanulKi ao Iempo.

\izinbos, inriignarios com a desbu-

Foram presos
,n.°raim ,írosos' hon'em, á noite, nazona do Mangue, os malandros DanielMoreira c Justmiano dos Santos.Levados para a delegacia do 9» dis-
S^iif^xad.^^ °SOrÍ° os fez

A renda ia desenro-
lando...

O commissario Mendes, de serviçodo d» distncio, saiu, esta .tarrie, paratomar um café. No largo de S. Fran-cisco encontrou cllc um indivíduo acorrer, levando na mão uma peça derenda que ia se desenrolando pelocaminho. O policial segurou-o.Logo depois, chegava o empregadoda firma C. Couto Brandão, cstabele°ci.Ia n0 la,.g0 d0 SSo Krancisco n 2eja declarar que áquella renda fora fur-tada do taboleiro que se achava naporta da casa, pelo indivíduo detidopela autoridade.
Levado o preso para a deleüaeinalindeu elle o nome de HildS..
A peça de renda era de sete me-tros e do valor de 308000.

O novo thesoureiro da
Policlinica de Botafogo

Em assembléa geral dessa beneme-lra!ES°' .'o-. «leito thesoureTroo ur. Honorio de Araujo Maia. sócioda, antiga e importante casa 
HÂra°ujo

am postas em mora as compa-
nhias de seguro, responsáveis pelo

incêndio na Commerçial
Paulista S. A.

NSo tendo comparecido para cffc-a
clunr o pagamento em juizo, conformo
haviam siriai intimndus peln juiz da 1*
Vara Civel, a requerimento da Com»
mercinl Paulista S. A., fornm constitui-
das em inórn, responsáveis pelos juros
dn capllnl c todns ns despesns decor-
rentes dc qunlqucr ncçno quo os segu-
rndos venham n tomnr, ns compnnhlns
de seguro Cnlcdoninn Insurance Com-
pnny, Assicurazionl General! dc Trlcs-;
tc c Venczin, Itnlo Brasileira de Sc-
guros Geraes, Anclicn & Munich «
Compnnhia Adriatica de Seguros.

SERÃO SUMMARIADOS '
SEGUNDA-FEIRA

Nas varas criminncs serão summn.-
riarios segunda-feira, os seguintes
réos:

Primeira — Luiz Abrantes, João
Honorato de Oliveira, José Joaquim
Renda e Sebastião Gomes Ferreira.

Segunda — Raphacl dc Oliveira.
Quarta — Alfredo Pcres dc Siquei-

ra Fontenelle, Elias Jorge Reutz, Abe-
lardo Navarro dc Andrade, Arlindo
Pereira dos Santos e Octacilio FiU
gucirns Pinto .

Quinta — Vicente Albuquerque.
Sétima — Francisco Augusto Nasci-

mento Filho, Léo Leite .Maciel, Gus-
tavo de Araujo Rodrigues, Santiago
Soares Andatcgui, Manoel Gomes de
Oliveira e Aristeu Augusto Pimenta.1

Oitava — José Corrêa da Costa o
Manoel Baptista da Costa.

COMMUN1CADOS
__S£&SâJ9£ -W_3'-.Wi* StmVSt4 V-S-*.*" *-;«'•_" fwaKt* -¦¦___*_.*r+.Kt>.*Xm.\.> ,*lWj.\ .fiStWw S&t&. s**&m\ %&%$, MOlK ^^IkK.

|TERRENOS!
I NOS MELHORES BAIRROsI
^ 

Grajahu*— Ipanema — Jar-È
C: dim Botânico — Jockeyn

Club — Meyer — etc. Ú
— Procurem a — h

Immoveis e Construcções |Companhia Brasileira I

*>

4)fi?
AV. RIO BRANCO N. 48 ;

LOJA !•S»í sáéí vmr-m&wmmmrmsm

ASSUCAR
Pérola

REFINADO PURÍSSIMO l
Grande premio nas exposições*

internacionaes do
RIO DE JANEIRO,

SEVILHA,
ANTUÉRPIA E

HORS CONCURS T
pela população do Rio dc Janeiro,
pela sua incomparavcl e inimitnvel

qunlidnde.
Sacco azul, cinta encarnada I

CASA DE SAUDE
S. LUCAS

ipASgSSÉlIill..O. Diárias: Quartos, de 12$ a 605000.Vol. Pátria, 62 a 70 — Tel. 6-3176
HEMORROIDAS E VARIZES

EM SENHORAS
CVRA RADICAL

DRA. AIDA DE ASSIS - Assembléa 28.Telep. 3-090.

O ALGODÃO
f- .-cado do algodão nãficou ainda hoje, mantendo

.„..meirc?d0, do algodão não se modi-
siçao calma. se em po-

o se-

O ASSUCAR
O merende do assucar funecionou,hoje, estável, e com algumas baixasnos preços do termo.
No disponível permaneceram os mes-mos preços de hontem e que foram: oerystal branco a 39$, o amarello a 36S

30$000aSCaVmhO 
a 35$ e ° mascavo a

O termo, embora na pedra tivessesido affixado — "mercado estável" —esteve fraco, não se tendo registadonenhuma venda .As opções, a não serabril, que subiu 5200, todos os outros
í"-__nS baif*aran** Em janeiro «900,ífc-OO em fevereiro. 15, cm março 5100,em maiq e 5900-em junho.
Qe.?i?niro deu para ° vendedor 405 e
?.£,„„ para ° comprador, fevereiro«f 100 5 385500, março 435 e 425, abri*.455500 e 45500..Maio c junho, sem ven'dedores, e 445 e 455, respectivamente,
para os compradores.

O movimento de hontem foi o se-
guinte:

Entraram 28.500 saccas de Pernam-buco, 29.800 de Maceió, 9.000 dc Scrgi-
pe, .200 de Natal, num total de 68 501ditas e sairam 5.192.

A existência actual é de 364.251 sae-cas.

que
os :
mnttns a
cotados.

giihitê1*0'''"10"10 
d° h0ntem foi

gig^Sel K° ^ande

ffooTrdos'3 aCtUal fÍC0U Send° *'

O cambio estável

rabos x
Tratamento moderno das mol.

raios X.
ao
rios\igo ou a mesma tabeliã de hontem ReIItV -?iaBnostico pei,

..S.-a seg,nIiUte: ° s«*-do a 31*500' 3f' Jacln*''>° Campos (da F. G* Guiníe
attas TA 

28S50°' 0,.Ceará a 283, gfve<itor d„ ^ Phy.ioth.eraplu d, 7.¦'«¦«s a 27S c os paulistas ainda não F,^hfopa(th,as-. PratÍM en. Berlim
„„_. , Frnncíort, Paris). Rua 7 de Set. 135->

4 5/8

Set. 135-3"

LIVROS PARA
H'°RA 

P^PP1? . n?AÜNCCIONAMENTO
n n^-ÍÍA QUEIRÓS

R- QUITANDA, 50

Para evitar as formigas

a 4 21/32
0 mercado do cambio, hoje, na suiabertura, apresentou-se cm posição « '

tavel e com os bancos estrangeiros umpouco mais accessiveis m

de°4 afl8_r«.dnP.B/a'n^ÍHx?n as ta^ 
' '!bú*°

o rioll fo SSSS.e,i5Jia vista, com CHITI.

Í
João Bachur

ELIAS BACHUR, 8e„ho.ra e demais parentes man.dam celebrar missa de 7»dia por alma do seu idolatradoio e sobrinho TOÃí. ra%ma m?$mz*wii mm mm^M »12:
Os estabelecimentos estr.n..,*- ' l~% 

"" egrej'a do Moaterio desua vez. sacavam?4e5 a_g4C1 n9|2P°ar 
^° Be,ll°' antecipando desde

_djas e á vista, res^ectiv-lS' _ Ja seus agradecimentos a todos
que se dignarem comparecer aesse acto de religião e piedade.
Viuva almirante Abreu Coutinho

ISM'^a*«.i ne-
rentes, -° _«f convWam seus pa-
miA"deeTgd0iaPca_. fSÍ-StÍrár n»i„ «._'.:-aia. I?ue tarao ce-

90-« _m„ c a vista, respectivamente
ffirrTin05..o>Ert,,ras a 4 5S
as seguintes:

A«taVB&frv4 5,18 (com
_._.-. ~.2„'!"SJl)> Nova York. ins-jnrParis, $4207""'* 

"°Va York- 10&Ml
ista

a 525244);

IWli; S564:gSuS'2508r"»a---l$1í0: lit^íl^Rreppuso ,i

A> 
^^."feí 

4_M._ dibra
wtuga:
564; S
.Tan-ir, i;.o'_a~'—«' ",lc"ianna, ; r*""i,,"*> segunoa-féii-n 10 j " *"
.«papa 55351; Buenos Aires te« ás 8 1|2 hor-is -- — corren

* Ural ,-<•:,.-. „•• ' PCroífl Jn C* _ L t- .* ?

25565 ADem nha! | M &*W8& uZ^»*3-5.100; MontevIriir.'V«àjnn"'_";'J? """es, "' "" V -l" nor
8300; 

* 
HoHandí Sísaf • °T&$*% réis * da Ca"dcl

quia, 5320; ' Tcheco S1°va- ^T~- —
Por cabogramma — Londres 4 oueibras a 52Sfin2i. \t„... "?a,es*..4.nJ*6

Paris, S425

ana.
no altar-mór da

,,., -"""Kauinma --àSss?2552S602)! Nova m'ãS
Cambio estrangeiro  v, „_ .mmíorL aff-^ ssa

-SANT„V'\. .ort. 4,85 3|8,* S| Paris,123,88; S| Itália, 92,72.

Dr. J. J. Rodrigues dos Sant

ir 6° MEZviuva
2;<*" a missa de 6oJa de S. Josá á-i n £ ' a egre**

os paren.senS/ Paf* .Co"vidam
te agradecemamigOS c a**tecipadamcu-agradecem.

A

mi

'Hi

íl '

»
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A NOITE-Sabbado, 17 de J,

COMMUN1CADOS
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Df. Samuel Kanltz
CLINICA l'«|i«claliiU, lllim, lle-tlim
UHOLOGICA l''"»«ala, llrellirii,
Doenças de Henhurai, Viu» min.iii.. ¦
niiilhcriiilii, UlIra-ViolrliiK, Con», 7
Setembro Vi, lü d* 10. Ph. t-HUa.

MOVEIS
' i;n-ii*il;iili* (lll (loi llliln*

rins, BllIlIN (lll jlllltlll' '• HIlIllH (ll*

vidlllllLC i-(iiii|lli-ln col lilliciilo (lü

movüia paru i-ticri plorio.

Exposição permanente
<!!'.fiquei!) "*¦ inií-HiiM |ii*i*i;ii*,

A. F. COSTA
Rua dos Andradas 27

QL5E CALOR » ! !~
Só o i-.clo o (-(iiiiliiili* c paru

conscrvnl-o hó a Ht-Iitilctra

jyarie
DiHlrlhiildiires geraes;

HERM. STOLTZ & C.
AV. ItIO IIHANCO NS. 60174
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QTZoêi&asm
MOVEIS EM TODOS OS

ESTYLOS
RUA SETE OE SETEMBRO -103

(Entre Avenida e ti. Dias)

UR. -lOSK- Mi ALBUQUERQUE
Doenças Scxuacs uo Homem

Diagnostico causai c tratamento da
IMPOTFNflA em ,m,<*°- »• Ca-

cente dos Esnpre-

ASSEMBLÉA GERAL ORDINÁRIA
De ordem do Sr. Presidente

convido os Srs. Sócios quites a
comparecerem á assembléa geral
ordinária que se realisará domin-
go, ás 10 horas da manhã, na
sede social, com a seguinte ordem
do dia:

1". Expediente;
2°. Apresentação do relatório e

contas da directoria;
3o. Eleição da commissão de

exame do relatório.
De accordo com os Estatutos,

não havendo numero legal á hora
marcada, considera-se feita se-
gunda convocação para uma hora
depois, quando a assembléa se ef-
fectuará com qualquer numero de
associados.

Rio, 15 de Janeiro de 1931. —
1" Secretario, A. VILLARINHO.

Malvina Dolabella Portella
Alfredo Dolabella Portella,

. senhora e filhos; José Doía-
.*\* bella Portella, senhora e filhos;

Juvenal Dolabella Portella e senhora;
Altivo Dolabella Portella e senhora;
Frederico Dolabella Portella; Joaquim
Nunes de Carvalho; João Azeredo,
senhora e filhos; João Barbosa e se-
nhora; e Tyndaro Garcia e senhora,
profundamente sensibilisados, agra-

decem a todos quantos os conforta-
ram durante a enfermidade de sua
idolatrada mãe, sogra e avó, MALVI-
NA DOLABELLA PORTELLA, bem as-
sim as homenagens prestadas á pran-
teada extineta, e convidam, por este
meio, seus amigos, para assistir á
missa de setimo dia, que fazem ceie-
brar, segunda-feira próxima, 19 do
corrente, ás 10 horas, no altar-mór da
matriz da Candelária. Por este acto
de amizade e religião, desde já se
confessam muito agradecidos.

Maria Rodrigues Gomes
Custodio Francisco Gomes e'filhos; Anna Rodrigues de 011-

veira, João Rodrigues dc Olivei-
ra e senhora; José Francisco Go-

mes, senhora c filhos; José Moreira
da Costa, senhora e filhos; Francisco
da Costa Xavier, senhora e fillios; An-
tonio Francisco Gomes, senhora e fi-
lhos e .Toaqaim Francisco Gomes, sc-
nhora e filhos,.agradecem penhorados
a todos que compartilharam na dor
soffrida, eom a perda de sua inesque-
civel, esposa, mãe, filha, irmã, tia e
cunhada MARIA RODRIGUES GOMES,
e de novo convidam para assistir a
missa de 7" dia, que mandam rezar, no
da 19 do corrente, ás 9 horas, no altar-
mór da Egreja de Sant'Annn, por cujo
acto de religião mais uma vez agrade-
cem.

i.

Ana Baudet de Ia Guardiã
(ABOILITA)

Francisco Guardiã e esposa,
Colombo Guardiã, esposa e fi-
lhos (ausentes), Frederico Vello-
so Carvalho, esposa c filhos, Se-

verino Velloso Carvalho, esposa e fi-
lhos, Mario Velloso, -esposa e filhos
(ausentes), Cyr Velloso. esposa e fi-
lha, Álvaro Sarah*iíida, esposa e fi-
lhas, José Moreira, esposa e filhas,
Aguinnldo Villar. esposa o filhos (au-
sentes), agradecem de coração a to-
dos os parentes e amigos que tiveram
a bondade de velai* o corpo, compare-
ceram no enterramento, enviaram fio-
res e ainda aos que por qualquer ou-
tra forma niaiiifuslarnm o seu pezar
pela morte de sua mãe, sogra, avó,
bisavó e latanivó ANA BAUDET DE
LA GUARDIÃ, c convidam a assistir á
missa que por seu eterno descanço
mandam celebrar, segunda-feira, 19
do corrente, ás 9,30, no altar-mór da
egreja do Carmo.

o nn. oi.i\ i-.in v noihi.no
— Iiitlnllou o *** Instituto .\iii.,iii..-
riipli-o, para n cura dns UOleàtitl p>*-
In vaccina do próprio tangue do daeti-
le, em ..mi. i-. próprio, A llua (icneral
1'olydoro iu. IflU e 171 (Jlntafogo),
i. i.*|.i : !i-ii!*79, .1. t) As 11 haras.

nnetro de 1031

DR. DUARTE NUNES
OntAoi g«nllO"Urltinrio« (ambos oi

ivxftí), llnnnrrHén .* suas complica*
..*...*>- Ileihori-holdes e hydrocele, sem
lor e .iu operação. — :,.m Cedro, fil

H t\* IH hs.

SEM FIO
IVofiriiiiiniitri pnra liojo

Rádio Soeledade —- Onda de 4110
ntotron

A's 10 hnras — Hora certa —* Jor-
nnl da Noite — Ku|iplomentu mual-
cul ¦— Discos.

A's UO horas — Programma espe-
clul de discos.

A's !lü horas e !I0 mlmilos — Con-
liiui-ii.-.i.i do aupplrliteuto musical,

A'i iil limas e lll minutos — Kphe-
iu. il.l. *. brasileiras do liarão do Rio
llrancii — Nulas de adenda, arle o
literatura — Musica no Slmlln (Ia
lluillo Sociedade du Rio de Janeiro
com o concurso da Sra. I.eite de
Castro, Srs. lido lladil, FranrUco Al-
ven, Maslmltio Srricdcllo e llciiil-
(|uo Vogeler.

Radio Club ;onda de 330 metros) I
Das 19 As '** horas —* Discos te-

lecclonados. Das 110 As 20 1)3 — Pro-
grauiina especial da casa AssumpçAo
& C. Uns 'JO I '* As uu.*líi — RhiIIii
Jornal do Radio Club para n Interior
do pniz. Das HO.45 As 21 horas —
Discos seiecelonãdos. Das 21 om
demite — l-rogrnminii da musicas po-
polares do csludlo do Radio Cluh com
o concurso da Mia. Ziiirn do Ollvel-
rn, da Mlionguttii Tittn Souza e pin-
nlsta.*ps^* 
RADIO PHILIPS e TELEFUNKEN

20 ProstaçõeH — Sem Flador
242, RUA SAO PEDRO, 242

Loja — Fone 4-1671

0 TROLY FOI COLHIDO POR
UM TREM

O trem M l.'l colheu um troly, & sua
passagem pêlo kllomctro 3G2, próximo
dn estação de Rcllro. Embora csac ve-
hiculo o a locomotiva que rebocava o
Cotnbolo soffrcsscm grandes avarias,
não sc registou, fcllzmbntc, desastre
pessoal.

DEFENDA A SUA SAUDE!
Ma*. . . bo ficar doente

DEFENDA O DINHEIRO
comprando na"II.

os medicamentos indicados.
ASSEMBLÉA, 34

Essa casa limitou n 10 '\* o lucro dc
suas vendas.

niTARTINfAToDico - Pa" Ane-UUAKUHA mlu c Dyspeptia.

Consultório Medico
UM POBRE PAE •— Não é coso paro

jornal.
E. MASSA (Rio) — Fez exame de

sangue. O resultado "deu tres oruzes:
deve fazer tratamento anti-syphilitico
sério, feito por medico, c delxe-so de"dcpuratlvos se quizer curar-se". Só
depois dc exame.

JOSE' ESPÍNDOLA — Exame.
A. V. — Idem.
LUIZ P. — Uso externo:
Ácido sacilyco, 1 gramma.
Precipitado branco, 5 grammas.
Vasclina, 40 grammas.
GRATO — Não ha dc que.

E. V. A. — Tomara que V. Ex. se-
ja desde jã nomeada gcnerallssimal

E' sempre bom ter amigos no po-der.
Mas, francamente, não somos do seu

parecer. A senhora, ao que parece,
mostra-se Indignada "a prior!", sc a
nossa resposta não coincidir com o"
seu modo do pensar.

Mas, pelos estudos que fez e pela fl-
lustração que tem, devia saber de ante-
mão que o medico, conhecendo annto-
mia e physiologia humana, não podeconcordar com a idétt da "mulher-aol-
dado"...

Diz a senhora que IA, na Rússia, ha
muitos regimentos de mulheres. Mas
na Rússia 03 ovos de gallinha e os
burros são feitos cm fabrica!

No resto do mundo, uns são postose os outros nascem, querida doutora-
zinha.

Nós, que jA tomamos parte em tres
guerras como combatente e não como
medico, sempre queríamos ver um re-
gimento dc guapas "Bersaglicras" le-
var a cffeito um assalto á bayoneta,
sob o fogo do inimigo, de terra, ecom os paquetes a despejarem fogo
também do Indo do mar!

Não que não haja mulheres tão co-
rnjosas como o Homem. Bastaria
lembrar a brasileiríssima Annita Ga-ribaldi. Mas é que Deus fez o homem
á sua semelhança... e não a Mulher!

Esta foi feita não para ser "solda-
da", mas para ser rainha! Para san-tiflcar-se pela maternidade, ou comodi?. o Raul: "Cada macaco no seu ga-

Dr. Nicolau Ciando
lho"

MA DROGARIA BAPTISTA encontra-• ¦ se sempre o medicamento dese-.lado, legitimo e a preço módico Rua1° de Março. 10.

com o df-
nüieiro e mandem

a boBsa
E' o que nos pede em longa carta,

para publicarmos, uma senhora bdo-sa, e pobre. Narra essa senhora o
que lho aconteceu, hontem, e, termi-nando, a narrativa, diz que ficarácontente se conseguir que lhe dovoi-vam a bolsa, com os objectos que só.1 ella servem, podendo a pessoa quea achou", ficar com o pouco di-nheiro que havia na bolsa, por si-
gnal que não era seu.

Da narrativa consta que a Sra. Jd-sephina Ely, fora fazer pequenascompras, em uma lolo da rna Oü-vidor, c que antes de fazer as com-
pras verificara . o dcsapparccimertlo
da bolsa, que continha um dinhei-nnho, objectos de religião, outros dcuso particular, como um pince-ncz,uma carteira de identidade, retratos,etc. ¦

— Que fique com a bolsa, qué maachou", e faça o favor de mandaro resto á A NOITE, para me ser en-tregue — escreveu a senhora Josephi-
nn Ely.

Inauguração do Grande
Empório de Artigos (Je

Carnaval
Dos Srs. J. Azeredo & Irmão, pro-

prietarios da Casa Central, à rua Ar-
chias Cordeiro n. 228, recebemos com-
municaçãó que será inaugurado, hoje,
17, o Grande Empório de Artigos parao Carnaval, áquclla rua n. 236.

Como as crianças fraquinhas e
doentias ganham o peso e as

forças que precisam
Al Pulllju» MrÇOY (Maior) dè Oleo de *lm\* d« Bacalhaudar-lhes-io um aunmtato de 3 klloa em um me*

JA nlo hio di gritar «m signal dei.r..ii-.i(. as pnhretlnhft* crianças de-ini*.- e fraquinhas, quando tua mAelli.". iiiii-.ii** o Ii.im*.. que (-nutriu essnBUhsliincIu de gosto horrível e cheiro
enjoai Ivo — o oleo dd fígado de ba-
Muniu,

A medicina moderna progride rn-
pldaniciile e agora ae pôde obternas pliiirmaclas o mal» poro oleo defígado de bacalhau, em Pastilhas co-beria» de assucar, que crianças e adul-los.tomam com facllldidtt e priser.

As pessoal fraeaa e som isude nuedevem tornar o 0U0 de fígado de lia-.-.illiiui — porque A o alimento nuorealmente contém a maior quantidade•le vitaminas, • o maior rcilaurador

da saude qm »e conheci no mundo -verto eom alegria estu noticia.
Os homens, as mulheres c as criou-

cas magros, animlooi « doentio* quenecessitam recuperar 11 saudo e foi*-
Uleiital devem tomir ai PHiillliai
McCoy de oleo dd fígado do bicalliiiU,
uma mulher iiiigmcnioii 8 klloi em6 «emanas. Uma crlnftçn doentia dcU nnnos iiuginentou 0 kilo* em 7 me«zds; agora brinca com ás demaiscrianças, o tem hnm uppdtlte.

Comece hoje mesmo a tomar asrastilhos Mefíny. Não esqueça queMo maravilhosas porá anciães e pos-soas debela. E' o tônico moderno
P»m Inverno o verão. Compro asPastilhas MoÇoy nus pharmaciast leu
preço 6 módico.***m***m*m********_m *•<• *<>, *_*_m KWwoaMwÉMMMmmMwéMMMWI Equitativa dos Estados

-*1-'-1 ' • '¦'¦•¦¦, 1 ¦ 1 **i* w—ca ^_

Doidos do llrasil
ees íSSSSí

Sociedade de Seguros de Vida
Realisou, no dia 15 de Janeiro du 1931, em sua sédê provisória, A rua

Nova do Ouvidor. 27, o 08» Sorteio de Apollcei, tendo sido sorteadas 78, num
total de aooiooofooo.

Relação dos segurados da Capital e do Estado do Rio, que tiveram apo-
llccs sorteadas:

3» - 129.453 - Josd Angusi,, Alves 4... Barra Mansa -
E. Rio Janeiro.

109.838 — Anna Barroso Andrade  Miracema —
Idem

195.233 - Pedro dos Santos Oliveira  Petropolis -
Idem.

198.534 — Francisco da Cunha Leite  Nictheroy —
Idem.123.266 —"SandaliO Alcover y Cots ,, Petropolis --

Idem.
124.988 •— Joaquim Gomes dos Santos  Capital Federal.

Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem,
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.

Idem.

210.205 — José Eurico Dias Martins
116.970 — Ernesto Walter Mcc

4° — 146.616 — Manoel Alves Corria
113.964 — Hermann Schubach
198.601 — Vasco Cyrillo Mèlím

5° — 170.687 -— Ernesto Blanz
8» •— 207.679 — Antônio Materno Pereira de Carvalho
7° — 126.836 — Jaymc Silva

202.652 — Raul Santiago Bergallo
8o — 162.585 — Gilberto da Cruz Dutra ,,,,,

155.361 -— Fredorioo Velloso de Carvalho ,,,
117.209 — Emílio Bonzan

lo — o Sr. Lulz Cardoso Zagallo (Maceió — Alagoas) teve a sua apo-
Hce n. 159.544 sorteada cm 15 de outubro de 1926.

-<• — O Sr. José Soares da Silva (Catende — Pernambuco) teve a sua
apólice n. 131.533 sorteada cm 15 dc janeiro do anno próximo passado.

3" — O Sr. José Augusto Alves, (Barra Mansa — Estado do Rio) (pela
terceira vez contemplado nos nossos sorteios) teve a sua apólice n. 129.456
sorteada em 15 de abril de 1924 e 15 de outubro de 1929.

4» _ o Sr. Manoel Alves Corria (Capital Federal) (pela terceira vez
contemplado nos nossos sorteios) teve a sua apólice n. 146.517 sorteada cm
16 de janeiro de 1928 e a de n. 146.514 em 15 de janeiro de 1929.

50 _ O Sr. Ernesto Blanz (Capital Federal) teve a sua apólice n. 170.837
sorteada em 15 dc outubro de 1927.

6» — O Sr. Antônio Materno Pereira de Carvalho (Capital Federal) teve
a sua apólice n. 171.692 sorteada em 15 de outubro de 1927.

T —¦ O Sr. Jayme Silva (Capital Federal) teve esta mesma apólice sor-
teada Cm 16 de outubro de 1928.

8° — O Sr. Gilberto da Cruz Dutra (Capital Federal) teve a sua apólice
11. 102.588 sorteada om 15 de outubro do anno próximo passado.

9" — A Sra. D. Innoceneia Junqueira (Ribeirão Preto — São Paulo)
teve a sua apólice n. 96.112 sorteada em 15 dc abril dc 1929.

10° — O Sr. Lulz Ruotolo (S5o Paulo) teve a sua apólice n. 19S.017 sor-
teada cm 15 dc janeiro do anno próximo passado.

11° — O Sr. José Adriano Marrcy Junior (São Paulo) (pela terceira vez
contemplado nos nossos sorteios) teve a sua apólice n. 95.910 sorteada ein
15 dc abril de 1925 e a de 11. 141.837, em 15 de julho dc 1929.

12' — O Sr. Eduardo Barra (São Paulo) teve esta mesma apólice con-
tcmplada no sorteio dc 15 dc julho de 1924.

13° — O Sr. Olyntho José Garcia (São Paulo) (duas vezes contemplado
neste sorteio), teve tambcm a sua apólice n. 206.468 sorteada em 15 de julho
do anno próximo passttdo.

14? — O Sr. Manoel Soares de Almeida (São Paulo) teve esta mesma
apólice sorteada em 15 de abril de 1929.

15o — O Sr. Augusto dos Reis Junqueira (Sylvcstre Ferrai — Minas)
teve a sun apólice n 195.623 sorteada cm 15 de janeiro do anno próximo
passado.

16° _ O Sr. Thcodomlro Alves Falloiros (S. J. Capltinga — Minas) teve
a sua apólice n. 169.765, sorteada em 15 de julho de 1926.

NOTA — A Equitativa tem sorteado até esta data 4.166 apólices no valor
total de Rs. 19.860:3691500, importância paga em DINHEIRO aos respectivos
segurados, com direito aos sorteios ulteriores.
r**_r*-Z*-!i!ri*l*-r*Z*-Z*ZS&Í*?-S*~*^^

AS TORTURAS
DIGESTIVAS

Se V. S. se acha torturado pelo seu
estômago depois das refeições, os seu»
soffrimei t03 

' 
podem ser provocados

por um excesso do acidez, Este estado
de acidez leva a irritações das muco-
sas delicadas do estômago, e a dôr au-
gmcntn com cada refeição. Para neu-
tralisar a acidez, um sal alcalino, tal
como a Magnesia Blsurada, dará os
melhores resultados. Este antl-acido é
Inoffensivo e meia colher de café de
Magnesia Bisurada tomada n'um pouco
de água immediatamente depois das
refeições fará desapparecer as arden-
cias, as azias, os pesadumes, flatulcn-
cias, indigestões e outros incommodos
digestivos. A Magnesia Bisurada acha-
se em todas, as pharmacias.

nOENCAS DO ESTÔMAGO, INTES-¦* T1NOS, FÍGADO e NERVOSAS -
RAIOS X •*- Dr.'KfefyATO SOUZA LO-*
PES. Especialista e professor da FacuI-
dade de Medicina — Rna São José
39, de 3 ás 6.

A imprensa gaúcha con»
tra a jogatina

PORTO ALEGRE, 17 (D. T. M.) -
A imprensa desta capital affirma que
a jogatina campeia livremente em todo
o Estado, tomando maior desenvolvi-
mento devido á inércia das autorida-
dos.

O "Diário, de Noticias" acha que a
policia deve estender ao interior a
sua acção moralisadora, estendendo a
todas as localidades, que seja mais ef-
ficiente c concilie, aecrescentando que
essa campanha "se impõe com urgen-
cia, porque a sociedade a Teclama em
beneficio seu"

Dr. Sylvio Brauner
Reiniciou sua clinica á rua Alclnno

Guanabara, 26.

——  *^>^*
Um cadáver ao léo das

ondas
Foi encontrado, hoje, pblas oito ho-

rus, um cadáver do sexo masculino, dc
côr branco, cabeilos castanhos, bigode
curto, magro, eátátura baiia; do ca-
mlsa creme e calça de easemira listada,
descalço, com cinto amarcllo c fivella
branca, aparentando 30 e poucos an-
nos do edade, boiando nns proximida-des da praça 15 de Novembro.

A Policia Maritima fez remover o
corpo encontrado para o necrotério,
afim de se esclarecer a sua identidade
e proceder no enterramento. 

Está chegando a hora 1
As festas annlversarlas do Club dos Dem ocratleos — No Cor.
dflo da Bola Preta serão, hoje, homenageados, Barulhoe Pala*
monta — Promettem Intensa alegria as noitadas festivas das
sociedades carnaval escas — Outros baile s annunclados — Ba<

talhas de confettl — Diversas notas.
CLUB DOS DEMOCRÁTICOS

A paisagem do 64° annivenario de
ina fundação

A commcinorução, cate nnno, do an-
nlviruirl.i dú Invicto Club dai De-
mocratleos rcvc$tc-sc do máximo bri-
lhanlltmo, podendo mesmo dizer-sa
que jAmnis os "caraplcás" empresta-
rum A sua fcNln máxima o esplendor
o graiidlu.ildadu quo a vuo asilgna-
lar,

SSo quatro dlAi de festa no "Cai-
tello", em que n alma domocratléa
vae expandir-se em manlfcstacõoi do
mais alto regoilio, attraindo aos nus
amplos o magníficos salões da rua do
Riachuelo uma multidão de amigos
e admlradorci que. hoje, porfia-
rfio om levar aos legionarlo» da Iu vi-
cta Aguln as mais significativas ma-
nifestações do sympathia e oppluuio.

£' o seguinte o programma official
com que o> Democráticos aaslgnala-
rão esto anno a passagem da sua dala
annlversarlat

Hoje — A's 22 lioras, sessfio so-
lennc commemorativa du grande da-
tn, para a qual foram expedidos con-
vltes a quasi todas as sociedades rc-
croativas, carnavalescas, sportivas,
etc, bem assim altas autoridades,
pessoas gradas, etc., ele.

A's 24 horas — Grande hallo a fan-
tasia, tocando as bondas dc musica
dos Dragões da Independência o do
3" regimento de Infantaria, esta gen-t il incuto cedida pelo coronel Dnltro
Filho, uldm de uma "jazz-hand".

A*.i gentis democráticas sorfto offo-
recldos mlmos, como rccordaçfio du
imponente festn, commemorativa dc
64 annos do triumphos ininterruptos.

Dia 18 — A'i 16 lioras — Grando
jantar dc confraternisação democra-
tlca, que será servido no terraço do
edifício, iegulndo-se, após, recepção
dansante, até mela noite.

Dia 19 — A's 10 horas — Missa cm
acção de graças, mandada celebrar
pelo Club na Matriz dc Santo Aqtonio
dos Pobres, verlflcando-se a seguir
romaria ao túmulo de Duarte Follx,
no cemitério de Sfio João Baptista,
onde sorão depositadas as flores da
saudade democrática ao seu cx-presl-
dente perpetuo.

A's 23 horas -— Grande bailo da
iniciativa do grupo "Não queremossnbcr mais delles".,.

Dia 20 — Das 15 ás 20 horas visita
publica ao club, que, para tal fim,
se conservará aberto, como uma ho-
menagem ao generoso c gentil povoda cidade.

FENIANOS
Ai formidáveis feitas do "Você

rae..." hoje e amanhã
"Au grond complct" estarão hojo

c amanhã., os majestosos salões
do Club dos Fenianos com a realisa-
çôo das festas commcmoraUvas do
anniversario do querido Grupo Você
vae... E' que o programma, organi-
sndo a capricho por Plrolito e demaiscomponentes do grupo, é deveras at-trnente o seduetor.

O baptismo da flammula do Vocêvne... que terá por paranympho oGrupo das Sabinns, será espectaculo
ogradabillssimo pela cordialidade queha de reinar entre os presentos, to-dos unidos cm defesa das cores fe-manas.

Haverá sorteio de prendas ás "ga-
tinhas" presentes, como recordnçãodos angorás" do grupo annlversa-rlantc.

A banda do 2» Batalhão da Poli-cia, c uma " jazz-band" não darão tre-guas aos dansarinos, tocando escolhi-dos sambas.
Amanhã, á tarde, uma suceulentaleijoada será servida aos convida-dos e convidadas, seguindo-se, após,oulro bailo do estrondo.
Faz Tudo, Plrolito o demais fcnln-nos lá estarão "firminos" 

pródiga-usando gentilezas aos presentes.
BOLA PRETA

0 baile de hoje, segundo o Ca-
veirinha resultará uma victoria

por 4x0!
Das grandiosas festas annunciadns

pnra hoje, uma se destaca dc modoflagrante.
E' a que so effectuará na sede docordão da Bola Preta, a intrépida pliu-lange que cm matéria de carnaval nãorespeita caras nem tem bandeira.
Mesmo porque a finalidade do cor-dao é dar a "bola" na macacada "es-

plando", depois, o effeito dos pelota-ços mandados ás redes dos que pensamser o carnavalesco um "invento" da ul-tlma hora.
Sim, porquo os "bonzões" da Preta,nasceram feitos, não se improvisaram

nesta coisa dc verve c alegria, que sóelles possuem cm alto gráo.E' por isso que o Venenoso affirmou
ao Chico Bricio:

— Seu Chico, vamos mostrar, mais
uma vez, ao pessoal que pretende es-tar no pareô que a corrida é sopa.

O Palácio, confirmando as tradições
e mostrando que do presente é quo sevive, reunirá "tudo" que ha de bom
nesta pacata c leal cidade de São Se-bastião...

O "resto" fica para os apanhadores
de "casquinhas"...

Não dign, sentenciou o Chico Bricio,
Pelo visto, vae ser, mesmo, de 4 x 0.Isto redarguiit o Caveirinha. Qua-tro a zero é o score da dor de cabeça...

Esta foi a "conversa" que ouvimos
entre os maioraes da Bola, quando,saboreando "chopps", elles commcn-
tavam a festança de hoje, cm ho-
menagem a Barulho e Palamenta.

Pelo que cllcs dizem, o cordão con-
quistará mais ura esplendido triuir.pho,
o que, aliás, já sc tornou praxe.
O inicio dos folguedos carnavalescos

ua sede do Grêmio 11 de Junho
O amplo c magnífico salão do Gre-

mio 11 dc Junho, á rua 24 dc Maio nu-
r.icro 208, estação do Riachuelo, abrir-
sc-á hoje, sabbado, dia 17, para re-
ceber os mais finos elementos da alta
sociedade carioca, no sumptuoso bai-
le promovido por um grupo de gentis
senhoritas e que marcará o inicio dos
folguedos carnavalescos nessa clegan-
te agremiação.

O local em que será realisado o bai-
le, presta-se admiravelmcnte para fes-
tas da natureza da que vae ser effc-
ctuada pela primeira vez e em vista
das providencias tomadas pela directo-
rii. e do carinho com que está
sendo organisado, é de esperar que o
mesmo baile, constitua uma nota dc
elegância e originalidade.

A commissão quo ató aqui, tomou a
si o encargo de promover a mesma
festo o que era constituída das senho-
ritas: Hcrmé Pereira Pinto, Carlota
Lins ie Vasconcellos, Maria Josó Mar-
tins, Juracy de Mello e Souza Guima-
rães, Alda Pereira Pinto, Nair Freitas,
Aida Ferreira e Arindá Bezerra, todas

sol) ii dlrcecSo dn Sra. Carolina Aniu-
nos Pereira Pinto, que foi escolhido
desde o Inicio, para presidente de bonra
da mesma commlsiío, acaba de »»r ac-
creiolda com outros elementos do re-
conhecido vnli.r e que «Ao ai criihorl-
tas: Dalvn, Maria do Carmo, JCalra •
Jandyra Araripe, Laura, Maria da Lour-
dos o Marina llontlsta I.cAo.

Conformo JA tem sido annunoladn,
o bailo terá Inicio As 22 lioras a ni
dansas torAo animadas por uma ma-
gnlflca Jaxz, que nflo dorá troguos nus
daitsarlnoi.

Durante n festa, lerllo distribuídos
brindes delicados e petrechos dc ale-
griu de Momo,

O traje para as damas, iCrA do pre-
ferencia lilaz on branco e pnra os ca-
vnlhclros, tambcm dc preferencia bran-
co, sendo tnmbcm permittido o In-
gresso do fantasias de luxo, que ficará
a critério da directoria.

Para o Ingresso na sédc, é Indlspen-
savcl a apresentação da carteira de
identidade e do recibo do corrohlu
mez.

Orfeão Portugal
Reollso-so bojo uma monumen-

tal soirée dansante, promovida pela
Commissão Tudo polo, Orfe/lo, om rc-
gosljo A que realisou no dia 31 da dc
zembro pranlmo passado, quo alcau-
çou um formlduvcl exito.

Como 6 de prover, esta não scrA lem
duvida menos brilhante, nchando-so JA
ludo preparado para osso osperado sub-
bado. , ,

O trajo será completo, sendo vedada
a entrada a menores dc 12 annos.

Estn terá inicio ás 21 horas, com o
concurso de uma excellente jazz-band.

No próximo dia 25, a directoria fará
rcallsar uma grandiosa festa mensal,
dedicada aos seus associados o fami-
lias, que passarão das 19 ás 24 horas,'
momentos dc Intensa cordialidade, alo-
gria o prazer,

Foi contratada para essa grande fes-
ta uma formidável Jazz-band.

Traje completo, carteira c recibo do
nicz corrente (1).

LUSITANO CLUB

Oi "Águias" acabam de dar o grito
de carnaval

A valorosa commissão dos Águias,
resolveu festejar esle anno o carna-
vai no Lusitano Club. Estn ô uma
noticia bastante animadora, pois trn-
ta-sc do um grupo de foliões do
maior respeito c da elite carioca, ge-
niilnamentc carnavalesca. Vamos ler,
assim, dois retumbantes bailos a
fantasia, revestidos da maior olegan-
cia c alegria.

Segundo informações quo obtive-
mos, este anno serão prestadas a
S. M. o rcl da folia brilhantíssimas
homenoges, como nunca no Lusita-
no foram reallsadas. Prescntcmcnto o
Lusitano Club acha-se instnllado A
rua Visconde Rio Branco, 47, sédc do
Centro Portuguez Affonso Costa, que
acaba dc passar por uma reforma ge-
ral, offcrcccndo o melhor conforto
aos seus associados. Cs "Águias", ve-
terana commissão desse club, possui-
dora do uma bagagem dc glorias,
pelas festas que realisou com grande
suecesso, deixam prever um grande
carnaval, pois a rapaziada quo faz
parte desse grupo não poupará es-
forços para a victoria.

José Roberto, Antônio S, Guima-
rães, João Alberto Gil, Anthero Cos-
ta, Mendes, Victor Teixeira, Moreira
llcssa, Guimarães Netto, Luis Cajuci-
ros Costa, Conde Noultl, Papagaio e
muitos outros nomes formam a
distineta commissão. Será por certo
umn grande \ arada carnavalesca ondo
imperará, alegria sã na confusão dos
sambas e sorrisos gentis dns senho-
rltns debaixo de uma chuva dc con-
fcttl do ouro. Aguardaremos por-tanto as surpresas.

O Conde Noulti, teve a gentileza de
nos enviar copia do sua marcha,"Rosir'-i":
Sou do amor...
Rosinha... .Rosinha,
Vem commigo,
Vem matar a tua dôr.
Vem... Vem...
Oh meu sorriso de marfim
Vamos gozar a vida
Não esperes pelo fim,
Está na hora da folia,
Vamos cair na orgia.

Orpheão Portuguez
Das 19 ás 24 horas, realisa-sc, ama-

nhã, mais uma tardc-nolte dansante,
animada por duas orchestras.

ASSOCIAÇÃO ATHLETICA POR-
TUGUEZA

A festa de hoje
Esta associação, que ó, innegavcl-

mente, uma das quo melhor orgahlsa-
ção possue, offereee, amanhã, lindafesta aos seus sócios e familias.

Os maioraes Francisco Silva Dioni-
sio e João Pinto da Silva, aquelle ca-rioca da gemma, e este defensor extre-
mado da terra do vatapá, não descán-
saram um só instante nos preparativos.As dansas terão inicio ás 18 horas.

CENTRO DE CHRONISTAS CAR-
NAVALESC0S

0 adiamento da inauguração da nova
sede social

Por motivo de força maior, a directo-
ria do Centro de Chronistas Cornava-
lescos adiou a inauguração da nova sé-
do social, que estava marcada para ter-
ça-feira, 20 de janeiro. Esse inaugura-
ção ainda será feita na próxima se-
mana, em dia quo previamente se des-
ignara.

A directoria expediu hoje os seguin-
tes officios:"Illmos Srs. directores do Club dosDemocráticos, — A directoria do Cen-dc Chronistas Carnavalescos tem
o grande prazer de felicitar VV. SS.
pela passagem gloriosa do 64° anniver-
sario de sup. fundação, associando-se,
com grande júbilo, ás festas commemo-
cativas que hoje terão inicio.

Queiram VV. SS. neceitar os protes-tos_da minha estima o elevada consldc-
ração. — Romeu Arêdc, presidente"."Illmos. Srs. directores do "Grupo
Vocfi Vae". — A directoria do Centro
dos Chronistas Carnavalescos, tem
grande satisfação em trazer a VV.SS.,
por meu intermédio, as mais calorosas
felicitações pela passagem do 10° annl-
versario do populijr grupo "Você Vae".
A's cOinmemorações que serão feitas,
ô Centro, com grande alegria, se asso-
cia.

Queiram VV. SS. acceitar os protes-tos de elevada estima e consideração.— Romeu Aréde, presidente."

Amantes da Arte Club
Em sua elegante sede, á rua da

Passagem, a directoria dessa' vetera-
na agremiação de Botafogo effectua-

rá, iimiiuhii, promissora '- ¦»,,,• %
dansante, eom Inicio Ai 20 1-..1,.

lissa feita deverA transcorrer comgrande animação, icmlo ti ,)„„,,:
Impulsionada» por conhecldu "i.„
band". ' "

A UBior festa danunte do annol
VAo adeantodos os pMpdriltvoi uria grnnde foala dnniiinlo que o Centro

dos ChròrtlltM Cnrnavaleir-u ,14 0.gaiilmindu. Kssn foMn, qui! w*, 
'.

maior do anuo, lal o «eu vtili», 1,1 ,sua estupenda organliaçAo, s-ni *ian.
santo c a faniaila, O Centro a rtsllucm beneficio dos cofres soclaci, («to lparu mio clle consiga preencher 1 -,„,'
finalidade, qual a de trabalhar, i,,„i„
quimlo lhe seja noiilvcl, peln lrin,deza do carnaval da nossa terra,

Basta rcglslnr algumas pnrlís diorientação que terá a festa:
NAo permittir o Ingrcssu nn feiU

quo será em tnrde-noitc-danimnlc, dêsenhoras desacompanhadas dc ctvt.Iliciros, salvo se apresentarem eonv|.
tes, que a directoria vae expedir ii »c.nhoras c Hcnhorltiisdcsuaa .*, \.,,.,;¦¦,.

Todos os convites o Ingreiio-, paribailes serfin rubricados polo prc*.ld**n.te c thesourciro, devidamente nuinen»
dos, nlto tendo validado os que nSoapresentarem essa exigência;

Os bilhetes do Ingresso dUstirio 101cada um c só servirão para um cnv».
lheiro, podendo culo fnzer-se acompj.
iihiir do dumas.

A dirccloria reserva o direito dc vc.
dar n entrada a quem julgar conve.
nlcnte, resumindo, no oinlnnto, emtnes calos, a importância pngn;

A dirccloria não consentir* no In.
gresso de pessoas fnnlasladns dc pyjj.mns, apache c marinheiro;

As demais fnntiulns só scriio per-niltlidas so não estiverem incompall-
veis com n moral.
0 Grupo da Bola Verde e tua tarda»

noite-dansante a fantasia
Vom despertando grande enthuiiis.

mo entre a rapaziada do Grupo dt
Bola Verde o do Club dc Regalai Ho.
quclrôu do Passeio a próxima tnrde-
noite-dansante a fnnlasia, orgnnisad*
por esto grupo, que será rcalisada no
dia 8 dc fevereiro do corrente, em si*.
lão prévhimenlc escolhido.

Da commissão do carnaval do Grupo
da Bola Verde, rocchcinos o seguinte
aviso :"A conimissão dc carnaval do Gru*
po do Bola Verde, filiado tm Club dc
Regatas Boqueirão do Passeio, por in*
termedio deste jornal, previne o se*
guinte:

1° — Que os Srs. associados poderio
procurar com o thesourelro a llsla de
inscripção para confecção da fontasia
para o carnaval, n qual será cnccrrüdi
110 próximo dia 24.

3» — Deverão comparecer, hoje, 16,
ás 20 horas, todos os componentes dn"choro", nfim do mesmo dnr um rlgo*
roso treino em conjunto pnra o cama*
vai.

3° •— De ordem do Sr. prcsidenle,
sfio convidados todos os membros da
commissão de carnaval, pnrn um» re*
união, afim do tratar do assumptos de
interesse.

4° — Que a referida commissão Jlestá cm francos prepnrotivos para a
próxima festa dansante, que será le.
vado a cffeito no próximo mn do fc*
verciro, em homenagem no "Hei Mo-
mo", em salão previamente escolhido,— Waldemar Rocha, secretnrio."

Reunião das pequenas sociedadei
Para tomarem conhecimento dn in*

tervenção que junto ao gabinete do
prefeito tevo o presidente do Centro
dos Chronistas Carnavalescos, haverá
amanhã, na sede du sociedade Aman*
tes dns Flores, no largo do Machado,
umn reunião das pequenas soclcdi*
des, iniciando-sc ás 15 horas.

Lord Club
Hoje será offerecido aos associa*

dos desto cluh e Exmas. famílias, 1
majestoso bailo mensal a fantnsla, o
qual terá inicio As 21 horns, prolon.
gando-sc até ás 4 horas, abrilhantado
por uma "jazz-band".

A entrada dos Srs. nssuciiidos far-
se-á mediante apresentação do recibo
n. 1.

Amanhã, cm continuação, haveri
uma tarde-noite dansante, dns 15 is
24 horas.
CENTRO RECREATIVO DE BRAZ DE

PINNA
Abrilhantado pela excellenic "Iiidiu

ria "Jazz", rcalisg este Jilóco, hoje,
sabbado, 17, um formidável e mlrabo*
lesco baile, cm homenagem no pessoal
dn "Escola Thentrnl Procopio Ferrei*
ra", deste centro.

Abrirá o programma a hilariante co*
media "Manda quem pode", especial'
mente ensaiada pelos homenageado!*
em retribuição á gentileza (|uc lhes I
tributada, seguindo-se o discurso '
offerecimento da festn. nronuneto
pelo Sr. Moacyr Ilurbosu, prcsidenle
da' referida Ala, após o que, seri dano
inicio ás dnnsas, que sc prolongarão Jpelo resto da noite.

AMENO RESEDA'
Amanhã, domingo, 18 do correalfi

vne ser effectuado na "Jarra", W
desse victorloso club carnavalesco, i»|» |
um de'Seus att.racntcs bailes » fan»'
sia, com o concurso da orchcslra Frei'
Ias. |

Os Beus preparativos assegurara*
resultado mngnifico c nsslgnalador«
mais um triumphò para a junta go* |nativa que dirige os destinos do H|
seda.

CLUB DOS CHINEZES
Cúm promissora festo dansante, cl'

prichosamento òrgàntsada, o W
Marinheiros do Amor", filiado aM
club, faz, hoje, a sun inaugura!»0'

A sede, á rua do Costn, 14,W
sentará aspecto mngnifico c as na»" I
serão sustentadas por mim "l»u ! .
0 baile a fantasia, hoje, noa Fenim»!

de Cascadura
Formando um grupo, a nue d^í*j. |

o titulo dc "Só p'rn hoje", 05-WM
endiabrados elementos enrnava
dos Fenianos de Cascadura.»»,

(onio Gui
I antanh
fcommemo
?-*> natali
P"nlo Gui

vae se
"•nlgos

transferi
Vvette
Bastos

A.fn virtud
«íihSm^ pro.ÍB-G dlO» ;
¦amadora
U Elvira B"Tufio da ]

Nicctaculc

JOSE' -
11-4o e ás
/as",
ÇCRElo -ar^l!l

realisar, hoje, no "polciro -w.
urbano um forrobodó do arroro»*.
fantasia, a que nâo faltará o m.tí
mais "feniano" ha nos "je|0',M
rei dn Folia. A dirccloria áo.l\
suburbanos por sun ver, tudo ,na
tou para que o grande baile «
logre o maior suecesso ppssivei.

BATALHAS DE CONFETTI

Na rua Bernardino de Campo*»
Piedade

Promovidas pela 1'haimacla S. m
továo, moradores e commer Cio* ^
serão realisndas no dia 1» ¦" *,*•
rente, 8 e 14 do fevereiro proa-1»
ílionumcntoes batalhas dc com-j'^.

Em tres artísticos corem»
bandas de musica inilituivs* t||)„

Esses certames são rcallwo>'._M
gosijo pela coucjpo dc>JJJJeJ
das ruas BernarcM1,'" do Ufflt^
tradn Ucal dc S/WCru*1

},;:*.:„ '¦ I- .,'. ,



CASA DE MÍL ARTIGOS
Run General Câmara. '363 — hmv / r» * .
Chamamos a attenção para^ „«« 

* Prefeitur«
n i- mmi i- «**«« pura o nosso novo stnriePedimos ás Exmas. Sras. que flKfln, J^°___nossa casa. Preços muito baratos

VER PARA CRER

A NOITE -.Sabbado, 17 de Janeiro A* 1031

esse

va PLmEia*.
NOTICIAS

,«c)' Clory e ¦ orcheslr* typlea
Slea 1'anedai", que eatrenm

no H. Jim,'.,¦ . Mll.l...f«'llll
M-li.i n A NOITKrm iiaiin n n nwnq

,1 liniliirlim I.iic.v Clory, cogiioml-
nulii "ii coiiucluclie rie Diienos Aires",
jeu-iios hoje o prazer de sua visita,
loimpnnbnriii rins compnnenlcs du or-
íbotru tvpicii "Slea-Pnnedni", senho-
rei Kmillo Almiiiizor, P. Pnnodns,
1 <ill':i .1 . 1 ,i l i i , i ¦. A . Illl.It-Í,,,.., . ..
«I -

d, Slcn, J. Ciirnuci
A, Imliirt.

fítl dos diversos generns
argentino, secundada peln
chestra "Slcn-Pnncdns".

«__ I ..... ri.**..* m 1ÍL..MI..

A. Ilodrigmv. c
X, inuiiri.

Durante n mn iiciiiiiiiicncln em tios-
ii redacção, os nrllstns portonhns
mantiveram coninosco agradável pa-
Ifslra, im decurso dn (|iinl fizeram
«ferítlclas elogiosas A plnlén brasi-
mt»,

Como Já iiollclániofl, os troti dias
intcicrientes A estréa, no Theatro
São José, ria netriz Aurora Abolm, cm"Um bnllc de estrondo", serio oe-
tapuios Peln apresentação dc Lucy
Clory, nas «uns grande» Interpfein-

gêneros do tango
sun or-

Com Lucy Cloty c Emílio Almnnzor,
a orclicslrn "Slcn-Pnncdns" constituo'
um divertimento origlniil e agrndA-
vil, (ni quc a gente passa sem nper-
cchcr-ic. pouco mnis de mela hora
iju( é o quanto riurarflo os números do'
cada íesjão, cm seu desempenho.

Chama, desde logo n attenção, orftirmpenlio (Indo pelo conjunto do"hiflt-eancinii" "Ilnncherns" 
quo ^

um numero rie muito suecesso entra
oi que catão designados pura a es-ir<«, na próxima segunda-fclrn.
"DíIxí essa mulher chorar, no

Recreio
Xo Recreio continua em scena ,,revista carnavalesca "Deixa essa mu-Ihir chorar*, da autoria dos Irmãos

Quintilimio.
Amanhã, haverá "mntlnée" e, ánoite, as duas sestões do costume.

Procopio Ferreira volta ao Trlanon
Procopio Fcrrcia fará n süa "ren-

Ifé' no Triannii, no próximo din 21com n comedia "O rei do petróleo"'Seri apresentada nessa oceasião nopublico uma orehestra compostn cxcluilvaniciilc dc senhorita.
lheatro Psyclilcn

0 Sr. Honorio Ilivcreto, creadordo Theatro Psychíco entre nós, farárepresentar hoje, nn Lyrico a sua se-suada peça dc Ihcinn espirita.
E' uma Iragcillii. cnmo a primeirae ie Intitula "lUincarnnção.

Aa eatrías do depois dc amanhã,
no Casino

Eslrfa segunda-feira próxima, emespect .culos is 20 o 22 boras, a pre-ços populnre, no Ihenlro Casino, oCentro Artístico Ilcglounlj que reali-mi uma temporada dc attracçõcs>'P.eas lirasilelras executadas-pelosUni o se,s artista, do conjunto.
J.J., ™hm' c,n ''"liados c can-toes sertaneja,, a anisln Joscphlm.Decker, arlista l.vpicn patrícia. ?"Elle on Ella?'1, no Eldorado

Dfntro dc riois dias subirá A scena

Ha Pombo F,r.|r"c a nrlisln Rosa-

i Maia 
' "ctor conilc° Fer-

3«»«« do Republica

1? S i ia c'"lf(!rencia da

PALLADIO
por|0TS.^^'^»P«rn.,,ns-
?3 «Io JmielV, d'lõíl À 7BI«*Wr»,i^^ir«iCco„!%,:ê:(|^i,'A'"a

OÍç*a

Theatro João
„ Caetano

- HOJE, ás 7 3|4 o 0 3|4 -
Alvorada do Amor

A grandioso opereta de OclnvloHmigcl

Agüente a mão Zuleilca, qm a victoria é nossa
-^V ^^€àS cMílIcàS

iX .

Brasileiro)

THEATRO
SÃO JOSÉ

Emprcza Pnschonl Scgrclo

Segunda .. Terça e
Quarta=feira

L^&fpfTE.sUria ^
LUCY CLORY

ti ALMA bo TANGO)
«WfflpAnhndd,pcla orehestra
m,m_m. 

~ ' typ,ca ftl'«entiiui

SICAPANEDAS
QUINTA.FElSrZTESTnÉA DE

AURORA ABOIM _ cm¦ Um baile de
estrondo"

BM (HMLQUEiTDÕn-***  MIGRANOL I

PALLADIO

«m___*^^Aíss^.

SfeS^jr ? Próxima ter-
wn™, n yT.e"clfl íí Sra. Sílvia
« «ia Mulher" ' S°1)ro üs "Di™i-

nl. Wl«encw ria censura thca-
«• A. T.AVZ^° »- -""os

ntonio GuiK, Dscf>Pt°r thentrnl

amigos, " fclll:'tado pelos
'''vm^^dearte

Baatoa C"vn,hü e EIvira

^'ÍonJ«, lei' "''oecido uma
amadora Yvett r„ n'lc 1Ue a! Elvirà Bastos i^nn'n11,10 ° a ac-

WÍ0 CAETAVn

|fet^i**r4da ^
r(|ies". ° homem das vi-
RECREI0 _ «n i

19 3|4 e fis 21 314 
Ciub dos 200",

.MUSICAípn'«nc'l,''caar?,a<'Strina 
Sra.

Vias urinarias
^'nl?.ra1^dli,0 ,Ço»e«. Assembléa
-Híllilil^h^aria^

ASSADURÃS*"
P?' PKLOTENSE CURA LOGOLio. S. P. N. 54 de 18-2-1918

|agjdc 
senhora, com dlti..W^l\Zt

ALUGA-SE predio novo e mo."derno para pequena familia, áma Visconde Carandahy, 43 —
Jardim Bntnninn.Jardim Botânico.

"A Noiva do
Regime nto"
Um pi-iniôr Warncr-First comVivienne Segai c Wiiltct Pidgeon

DEPOIS DE AMANHA
NO

Palácio-Theatro

ÍpSft\,f C^ ^ Saudei

i«""""«l « iii' ' acc°mniettl-

Fof cirUf6ica dcli<:ada inter-
»n,mÕ^ ope'^or. o Dr.

i.«».!:INEMAs 
'
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FECHADURA SL.
Concertadas durante o nnno de 1930,
pela CASA DAS CHAVES, por preçosbaratlsslmos. — Tel.: 4-2717

RUA S. PEDRO, 100

,M«lher do vontade'

PALÁCIO — "Cowboy a muque",Arto de esmurrar" e "Metrotone
News".

PATHE' PALACE — "Provando asua correcção", "Fox Jornal Movie-tone" e "Cupido chauffeur".
, RIALTO — "Martyrio de amor".

n5 pnlco' variedades.
SvnílI,^,.,T„"Mercfldo do Prazer".PARISIENSE - "Amor de Satan»e Camondongo Faísca".
PA.THE,',r- "O passado de um ho-m«™ e "Jornal Universal 80".ÍRIS — "Collegial coquette", daMatarazzo; o "Trunfo ás avessas", daMetro. '
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'Ic- n^„. «l ! 
"' * tem a,mc at,,nha nem chiq«é. E' ali na exacta"*<• porque b "homem do ruardp hu\a" á -!« «,»k »•Ahi é que "stá" o nó No dJT- í .! matheraah"= 

' não vae p'ra contas erradas. j

A "corrida" Jo Prvo é p'ra cima da
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Deixa o almofadinha chorarDeixa o almofadinha chorarr ra pagar o que nos fez.
Zombar de cguem soube amarPorcjuerer!

- Mulata f B-.» k —? 
*°Ca a Sua vez de s«Wrer.mulata! títamos chegando no vencedor!O Carnavá tambem 'sta chegando.
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Que boniteza fl 
° P°V° prec,sa Para «hw

5 escuta mais esta.
A Casa IVIaf hia« ¦

Carnavalescas, já estabeleceu PREÇOS ESFEOAR 
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MESTRE e BLATGE'

"A NOITE" MUNDANA
NAB 1'UAIAH

1'roseKUfso na louvável campanha
policial' de inoralissçio d« nossas
praias. Naluralmenle, «urgem probls*
ma» Imprevisto» que o» orgu» cario-
.rn. tem que rranlver de prompto, «em
tempo para e»tudo nem consulta.,.
iiiiiil. cerla» malentendido» que • m*
vontade dn» reacclonarlo» explora ha-
bllmente, . ...

De fado, ha physlcos «ue soo. JA d»
¦I, Immorae», Mesmo em trsje de bal-
le ou de ps»»elo, elle» attentam contra
a pudor, oa, pelo menn», contra a e«-
tbetlra... Ila, pnr exemplo, dama» de
um volume physleo de varias toneis-
das, onde a» carne» e«tao distribuída»
com um critério de desigualdade dolo-
ro»o... Como, pol», exigir que haja
um traje de banho capas de »er moral,
nesse c»«n? Por mo v.es, homen» exl»-
tem tambem a»»lm, que só «e poderiam
conalderar como decentemente traja-
do» «o e«tlve»»em dentro de um» bar-
rica, onde «penas ficassem á vista o
craneo e ns pés... Ha ainda o» dam»»
e cavalheiro» magro» como um cablde,
para os qunes nin se encontram na
praça tra)e» com sua» mcdldn». De
roupa dc bnnho, »Bo Immornlldode»
terríveis,., El» porque deve haver mui-
ta tolerância com a Policia, pol». as
dlfílculdndrn que tem a vencer mio »tto
dc fnxer rir... E' coisa multo seria.
ASNIVEHSARIOS

Soe. An. Brás. Est.
R. do Passeio. -18-54

MO DE JANEIRO

Alexandrina Cypriano Serpa
(V DIA)

Í 

Manoel Thomaz Scrpa o seus
filhos, Odetlc c .loão Thomaz,
profundamente sensibilisados,
agradecem por meio dcsla, ita

impossibilidade dc o fazer pessoal-
mente, a todos que, por intermédio dc
coroas, flores e cartas os confortaram
pelo fallecimcnto dc sua inesquecível
esposa e mãe, ALEXANDRINA CY-
PRIANO SERPA, e convidam a todos
os amigos a assistir á missa que, pelo
descanço dc sua alma, mandam rezar,
depois de amanhã, 10, ás 9 1|2 horas,
no altar-mór da egreja de São Fran-
cisco dc Paula, confessando-sc, desde
já, gratos.

Francisco Alves Pradella
(30" DIA)

Bcrnardino Alves Pradella,
Elisa Pradella Araújo e David
Portella Araújo c filha, convi-
dam seus parentes c amigos pa-

ra assistirem á missa de 30" dia que
mandam celebrar, por alma do seu
saudoso pac, sogro e avô FRANCISCO
ALVES PRADELLA, no dia 19 do cor-
rente, ás 9 horas, no altar-mór da
egreja do S. Sacramento. Desde já
penhorados, agradecem.

S. PAULO
Praça Ramos Azevedo, 10-14

Luiz Marques

O Dr. Arthur de Souza
Costa não poude accei=
tar a commissão junto ao

Banco Pelotense .
PORTO ALEGRE, 16 (Serviço espe-

ciai da A NOITE) — Não tendo o Sr.
Arthur de Souza Costa, director do
Ranço da Província podido acceitar.de-
vido aos affazercs dc sua funeção nes-
se estabelecimento, o cargo de delega-
do federal junto á liquidação do Ranço
Pelotense, por serem demasiado ab-
sorventes as attribuiçõcs que incum-
birão á fiscalisação federal, foi nomea-
do em sua substituição o Sr. João
Soares, director geral do Thesouro do
Espado, que seguiu para a cida-
de~ de Pelotas, afim de assistir
ao exame que a commissão de tcchni-
cos de nomeada no governo do Es-
tado vae cffcctunr na situação eco-
nomica do Banco Pelotense. Dessa
commissão participará, entretanto, o
Sr. Arthur de Souza Costa, juntamente
com o Sr. Salathicl de Barros, director
do Banco Nacional do Commercio c o
Sr. Alipio Kaempfc, alto funcclonario
do Thesouro do Estado, que acceitou a
nomeação do governo do Estado para
esse cargo.

—¦ ""sâ^Sil*** '

PORTO ALEGRE
Rua Andradas, 951

ESTAES FRACO e
DEPAUPERADO?
Tendes TOSSES, BRON-

CHITES c CATHARRO
PULMONAR?

Vinho Creosotado
dc João da Silva

Silveira
GRANDE TÔNICO

Margarida Marques e filho
convidam seus amigos e pa-
rentes para á missa de 30°
dia que mandam rezar se-

gunda-feira, 10, na matriz de S. Fran-
cisco Xavier, ás 8 1|2 horas; desde já
se confessam agradecidos.

ROSALINA PARA TOSSE
COQUELUCHE

At
Pagou o que não devia

Scraphim Corrêa Netto, morador á
rua Petrocochino n. 71, quando sc mu-
dou em novembro do anno passado
para a casa acima fez o deposito na
Light, como é de praxe, afim dc ter
luz.

Por essa oceasião nada lhe exigiram
além do recibo de quitação da antiga
residência. Quando foi hontem, de-
pois de se achar na casa ha cerca de
dois mezes, pagar a sua conta,
foi surprehcndido com uma intimação,
sob pena de lhe ser cortada a luz,
para pagar uma conta do mez de mar-
ço (1) que o antigo morador não pa-
gárá I

Contra essa absurda exigência da
Light é que vem a NOITE protestar.

PARTEIRA — Mme. Virgínia Ma-
druga — Diplomada pela Faculdade de
Medicina do Rio de Janeiro — Con-
sult.: 2as., 4as. e (ias. das 2 ás 5 —
Rua Cândido Mendes, 24 (Gloria) —
Tel. 5-2751.

Departamento
Nacional do Ensino

Collegio Pedro II — Externato
Pedem-nos a seguinte publicação:"São convidados a comparecer A

Secretario deste Externato, com a ma-
xima urgência, afim de legalisar as
suas inscripções no exame de admis-
são ao 1° anno do curso seriado, os
seguintes candidatos:

Elza de Carvalho Lima, Hélio de Oli-
veira Pinto, Luiz Cyrillo de Albuquer-
que Cunha, Maria Enedina Galindo,
Maria de Lourdes Silva Bebianno, Ma-
noel Figueiredo, Zcnith «de Carvalho
Lima e Wilbur Miranda de Carvalho.

Fazem annos boje:
O Dr. Luiz Martins dc Souza Dantas,

embaixador do Brasil na França; a sc-
nhorlln Maria, filha do Sr. Francisco
Goulart; a scnhorila Albina, filha do
negociante Sr. Malhcus Lopes; a sc-
nhora Eugenia Dutra, Exma. esposa
do Sr. Joaquim Antônio Dulra; o Sr.
Anlão da Cosia Guimarães, funeciona-
rio dos Armazéns do Cáes do Porto.

Passa boje o anniversario nata-
liclo da gentil senhorita Rlzetc Jardim,
filha da Exma. viuva D. Alice Jardim.

Foz annos hoje o professor Dr.
Roberto Accioly, do Collegio Pedro II,
e autor dc vários livros dldactlcos.
Seus innumcros amigos e admiradores
lhe preparam hoje uma manifestação
dc apreço.

Faz onnos, boje, o menino Dar-
cy, filho' do casal Julicla-Albano Cor-
dclro.

Por esse motivo, o annlvcrsorlanlc
offcreccrA um chá, ás 14 horas, aos
seus amlguinhos.

 Faz annos, hoje, a senhorita
Yolanda França, filha do Dr. Arthur
Françu, conhecido medico paraense. A
anniversariantc é alumna laureada do
Instituto Nacional de Musica, devendo
encerrar cm mnrço próximo o seu cur-
so de piano. Muito relacionada, nu-
merosos serão decerto os cumprimen-
tos que vae receber pela passagem de
tão grata cphemcridc.

Antônio Guimarães, nosso illus-
tre confrade, autor theatral consagra-
do e escriptor de merito, faz annos
amanhã. Gozando, como goza, cm nos-
sa sociedade dc vasto circulo dc rela-
ções, serão, certamente, muitos os cutn-
primentos que receberá.

 Fez annos, hontem, o Sr. Júlio
Motta, cominissario de café, e chefe
da firma Júlio Motta & Cia._

 Passou hontem o anniversario
nalalicio do Sr. Francisco Caetano,
funecionorio da Prefeitura.
FESTAS

O Club de .lacarépaguá, formado pelas
famílias mais distinetas da localidade,
realisa amanhã, á tarde, uma "domin-
gueira", que prómette revestir-se de
grande brilho mundano.

Club Gymnastico Portuguez — Ama-
nhã, domingo, das 17 ás 22 horas, rea-
lisa-sc. uma tarde-noite dansante, com
o concurso de duas exccllentcs orches-
Iras.
VIAJA ATES

SENHORAS As Cápsulas Se-1 vcnkraut (APIOL-
SABINA-ARRUDA) nos períodos
mensaes, dores menstruaes, irregu-
laridades, o melhor. Drog. A. Ges-
teira & C. Gonç. Dias, 50 - Tubo 76.

Compareçam, Srs. reservistas
O tenente-coronel chefe do serviço

pede comparecer com a possível brevi-
dade á sede da 1* C. R., á Avenida
Pedro II, quartel antigo da 3* C. M.
P., o reservista de 1* categoria Wal-
domiro Lopes de Moraes, filho de
Joaquim Lopes de Moraes, afim dc tra-
tar de assumpto que lhe diz respeito,
e tambem o cidadão Joaquim Alves
Teixeira, afim de tratar de um seu
requerimento, pedindo transferencia
de incorporação.

SANA-SYPHILIS ™™K
DO SANGUE

SANATOSSE RR0vfiHiTE

Os artistas da Exposição dos Cinco
homenageados no Club Nacional

O Club Nacional abre os seus sa-
lões, amanhã, para um jantar dansan-
te em homenagem ao patrono e aos
artistas da Exposição dos Cinco: o
escriptor Paschoal Carlos Magno e os
pintores Cândida Cerqueira, Edson
Motta, Ruy Campello, Odelli Castello
Branco e Luiz Abreu. Essa festa crês-
cc em sympathias pelo quo de bello
e patriótico realisou a Exposição dos
Cinco, que se encerrou ha uma sema-
na com o grande baile das bonecas,
presidido pela senhora Getulio Vargas,
e em beneficio da Assistência Dentaria
Infantil e Associação dos Artistas Bra-
sileiros. A Exposição dos Cinco, cm
cinco horas de arte, apresentou á so-
ciedade e á critica, 23 autores novos
e a bailarina Eros Volusia, filha da
grande poetisa Gilka Machado. Sem
lembrar a festa do Natal, cm que se
fez ouvir Bidu' Sayão, em homena-
gem aos abrigados do Retiro dos Ar-
tistaS, e a noite de exaltação á memo-
ria de Olavo Bilac, justo que se frize
a iniciativa que os artistas dessa feira
de arte moça tiveram em instituir um
prêmio para a melhor obra destinada
â infância, abrindo o Concurso Olavo
Bilac, que repercutiu extraordinária-
mente em todos os círculos sociaes e
educativos do paiz. A Exposição dos
Cinco foi um verdadeiro movimento,
talvez o primeiro em nosso paiz, no
sentido de approximar os artistas de
todas as artes. O Club Nacional ho-
menageando Paschoal Carlos Magno e
seus companheiros honra os fins para
o qual foi fundado, animando a gente
moça para as iniciativas engrandece-
doras da nacionalidade.

Feito um accordo entre operários
e patrões

LONDRES, 17 (A. B.) — Parece
temporariamente resolvida a divergen-
cia entre industriaes e operários das
minas de carvão. A respeito acaba de
ser assignado um accordo, pelo qual
fica estabelecido o horário de sete ho-
ras e meia de trabalho diário, sem
qualquer alteração nos salários do ope-
rariado.

A respeito devem ser entaboladas no-
vas discussões a 1° de março. O mes-
mo não acontece, entretanto, com re-
lação á disputa entre industriaes e
operários das industrias textis do Lan-
cashire, cujas relações permapecem das
mais tensas.

Na. ultima reunião dós "leaders"
operários foi discutida a proposta
adiando por 15 dias a parede cm que
tomarão parte 200.000 operários, de
modo a que a União Trabalhista te-
nha tempo de organisar um plebiscito
entre seus componentes sobre o caso.

EDIÇÃO DO RIO DC JANEIRO
Tro: o indicador dos ruai-ifineranosdoi
bonda eoui*>omnibus.plonrag«ra|(for-
moro 66<96)cdicdopcra 1931.c lodosc'
quaosouerinrormqoòessobrToBiodtJongiro

HORÁRIO
CERAL

E MAPPA
COMPLETO
DAVIAÇAO
FÉRREA DO
BRASIL E DO
URUGUAY
PÜCW2*SOO

Jornaes e Revistas
Está como sempre magnífico o nu-

mero 44 da "Lusitânia", a bclla re-
vista illustrada a cores, que se pu-
blica no Rio. De suas paginas cons-
tam ,em linda gravura, a chegada do
gigantesco Dornicr-Do-X á capital
portugueza, os aviadores da esquadri-
lha Balbo e outros assumptos de Por-
tugal e do Brasil."PARA TODOS" — Ao seu nume-
ro de hoje, 17, veiu repleto de assum-
ptos da actualidade, curiosidades e
coisas interessantes, sérias e humoris-
ticas. Tudo isso primorosamente im-
presso."FON-FON" — O numero desta se-
mana, como os demais, está bem fei-
to, com opportunas reportagens phu-
tographicas e optima collaboração."CRUZEIRO" — A victoriosa re-
vista semanal apresentou, esta sema-
na, mais um numero magnífico, con-
tendo escolhida collaboração literária
e bem desenvolvidas secções, a par de
exccllente serviço photographico.' "REVISTA DA SEMANA" — Este
semanário, cujos triumphos se con-
tam pelos números que publica, está
excellente, com desenvolvida reporta-
gem graphica, collaboração seleccio-
nada e grande desenvolvimento nas
respectivas secções.

Para a cidade dc Lambary, no Sul
de Minas, partiram hontem, pelo RP.l
a professora Adelaide Miranda e as se-
nhoritas Geny Cruz, Maria Florinda e
Anna Geny, filhas e neta do saudoso
militar general Viriato Cruz.

 Seguiu para Vassouras, im com-
panhia dc sua esposa, a Sra. Olga Brit-
to, o Sr. Dionysio de Britto, co;.;mcr-
cinnte nesta praça.
EM ACÇÃO ÜE GRAÇAS

Amanhã, domingo, ás 10 horas, no
nllar-mór do Santuário de Santa The-
rezinha do Menino Jesus, á rua Ma-
riz c Barros n. 218, será rezada missa
em acção de graças, pelo restabeleci-
mento da senhorita Nair dn Silva Fei-
tal, filha do major Romeu Feital, che-
fe da agencia n. 2, da Caixa Economi-
ca, do Meycr, e de D. Maria do Carmo
Fcilal. A piedosa cerimonia será tam-
hem rcalisada em homenagem . ao Dr.
Armênio Flarys, que foi o medico as-
sistente da senhorita Nair Feital.
MISSAS

i
UI jflr.'-
BlSs?.

Tendes Feridas, Espinhas,
Ulceras, Manchas, EczemaB:
Kmflm, qualquer Moléstia
ac Origem Syphllitlca?

USAE O PODERDOSO

Elixir de Nogueira
GRANDE DEPURATIVO

DO, SANGUE i

ILHA DO GOVERNADOR
Aluga-se ou vende-sé a casa da Ilha

do Governador. Praia da Freguezia 105,
Villa Hermé; com 5 quartos e um para
creados, 2 salas e mais dependências;
as chaves nos fundos. Trata-se pelo
tel.. 6-1645.

Segunda-feira próxima, ás 10 horas,
no altar-mór da egreja de S. Francis-
co de Paula, rcalisa-se missa de 7° dia
por alma da Sra. Isolina Canto c Mello,
funecionaria da Directoria do Sanea-
mento Rural.

A cerimonia é mandada celebrar pe-
la familia da extineta.

 Será rezada no dia 22 do cor-
rente, ás 0 1|2 horas, na egreja do
Santíssimo Sacramento, altar de N.
S. das Dores, missa por alma da Sra.
Maria Silveira de Castro, progenitora
do Dr. Octavio Silverio de Castro, cs-
timado funcclonario do Supremo Tri-
bunal Militar.

Mantenha a mocidade e zele por
ella tomando sempre

GUARANÁ-
Rua do Ouvidor, 120 — Telep. 4-1215

URODONAL
evita a obesidade

Vl |.».J'. |'<l.' l»|-.M.nm,l..
Ntilinil -ir fiitM- '•¦"»..
dt Rio ét Jiiiiim V ii- -
isl> junho 4* ioio.

Gotta
Rheumatlamo»
Arterio-esclerostj
rscvraigit»
Areias da bexiga

¦ l*«l«ll, i'.«n I

AcJ do H<d 10 At N.,. d' l'«n t
Anil .!•• Snriir U do Dtl. dr t'1'1 H M£^ mmff

\t»«m quiior pnr*
msnocer |oven sevl.
1 ii ii.i ilii-ii'iml|. n . u
O iwiíliiii-i-iiiH n! . dai
artcrlsi, t areia dns
rins, ss v.ui.-i-- „ i
obesidade, deve eli-
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pbirm. o no deponlUrlo oi
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Depositários¦— Antônio J. Ferreira & Cia. — Uruguayana 27. Rio dc Janeiro

Curso Superior de Preparatórios
FACULDADE D E COMMERCIO

(Officialmente fiscalinados)

DIURNO RUAS. JOSÉ', 11 NOCTURNO
Estõo abertas os matrículas pa ra os cursos vestibulares para qualquer

escola superior, assim como admissio e 1» anno, todoa para 2* época. Novas,
amplos e modelares Installaçõe*. Vln te annos de Ininterruptos êxitos.

MENSAMDA DES MÍNIMAS

Salas** PARA
ESCRIPTORIOS
(SEM CONTRACTO)

COM ÁGUA
FILTRADA
E GELADAedifício

d'A noite

m^ 1 W

Informações tambem na Agencia
da A NOITE, no Largo da Carioca

N. 10-1°

As gratificações
addScãonaes

Capas de Bazim a 80$
7 peças. Ornamentações, toldos,

Stores, cortinas, etc.

CASA NINO
SENADOR DANTAS N. 95. Fone 2-1729

ORÇAMENTOS GRÁTIS

HA 50 ANNOS
que o ELIXIK DE CAMOM1LLA UHAN-
JO é usado com êxito nas doença*
do ESTÔMAGO, FÍGADO e. 1NTEST1-
NOS: Azia, má digestão, eólicas, uri-
são de ventre e mão hálito.

£;[ O Melhor Alcalinisante "Systemico", 
^m/m^JSSSL^wW

¦

Antigo "leader" socialista ataca
a politica poloneza

BRUXELLAS, 17 (A. B.) — O Sr.
Vandervelde, que foi mais de uma vez
membro do gabinete, escreveu no jor-
nal socialista "Le Peuple" um violen-
to artigo sobre a politica seguida pela
Polônia com relação ás minorias ra-
ciaes sob a sua tutella.

A Polônia, diz o antigo "leader" so-
cialista, bem que pretenda passar pe-
rante a Liga das Nações como um po-
vo livre, tem procedido contra todos
os- direitos das gentes e contra as ins-
tituições democráticas, de modo sem
exemplo em toda a Europa, no decurso
desses últimos dez annos."Só ha uma palavra para definir se-
melhante condueta, termina o Sr, Van-
dervelde, e é esta: Infâmia".

Palavras de um velho cathedratico
A propósito dc um artigo de Augus-

to de Lima, publicado na A NOÍTE,
de que é director, escreve-nos um ve-
Iho cathedratico, dc escola superior,
estas palavras:"lllmo. Sr. — Ao fnzerdes o dogio
do decreto das disponibilidades, com
o costumado brilho... c partidarismo
vos escapou a monstruosa suspensão
das gratificações addicionncs 11 Sabeis
que todos os professores de Escolas
Superiores, — que sempre tiveram or-
denados inferiores a muito chefe de
secção, — foram "de longa data", con-
quistando taes gratificações aos dez
annos de serviço e depois por quin-
quennio de serviço, — de 5 0|0 até at-
tingirem 5(1 °|°.

Bem velhos, bem raros, chegam a
obter esses 50 °|° e,... por pouco tem-
po, pois, bem próximos estão da mor-
te. Como vedes, essas gratificações,
conquistadas desde 5 °|° ate 50 °|° (35
annos de magistério) incorporaramse
ao patrimônio de velhos, vêm amparai-
os na invelidez, nos últimos momentos
da vida..

Longe dc merecer elogios merece a
lei severa critica.

E' uma apropriação indébita... sem
razão que a justifique.

E' com ó sacrifício de sagrados di-
reitos de servidores encanecidos no tra-
balho eme se vae punir os roubr • at-
trfbuidos, (ainda não provados) aos
politicos depostos. E não foi a revo-
lução feita com o programma de "am-
parar direitos"?

O que vemos é a força tripudiando
sobre os mais sagrados... "pela pri-
meira vez", no grande

Brasil, triste."

QAWATRYPP PAIU INFLUENZA
OA11AUR1T ü E CONSTIPAÇÕES

HOTEL PAYSANDU
Rua Paysandu, 15 - Flamengo - To-

dos os aposentos com telephone e ba-
nheiro privativo. Esmerado serviço de
mesa. Diárias desde 25Ç000 para sol
teiro e 40$000 para casal.

Casa Gonthier
Leilão — 21 de Janeiro de 1931
Matriz — Luiz de Camões, 45

DESEJA INTERNAR SEU FILHO?
O Gymnasio Municipal Sul

Mineiro, Itanhanáu' — Sul de
Minas Geraes

preenche todos os requisitos.
Excellente corpo docente — Bancas
examinadoras. — Modjcidade de preços— Clima saluberrimo. Para estatutos
e demais informações: Casa A'S QUA-
TRO NAÇÕES, á rua Buenos Aires
n. 70. Rio.

Noticias da Guerra
Foram transferidos:
Na armo dc artilharia: o capilfio

José Sabino Maciel Monteiro Filho, da
1* bateria do 4" grupo de artilharia
de costa (Óbidos), para a 4' do 5"
regimento dc artilharia montada
(Santa Maria) c o 2o tenente José An
cbicta Paz, do 2" para o 8° regimen
to dc artilhnria montada (Curato de
Santa Cruz e Pouso Alegre).

Na arma dc engenharia:
Os capitães Sebastião Gomes de Fa-

ria Júnior, do quadro ordinário para
o supplcmentar, c Mario Pinto Pcl-
xoto da Cunha, dcsle para a compa
nhia dc ponteiros do 6° batalhão de
engenharia (Aquidauana);

Os primeiros tenentes Alcyr de Pau-
la Freitas Coelho, do i° para o 1" ba
talhão de engenharia (Itajubá e V,
Militar); Homero dc Abreu, deste pa
ra o 5" batalhão'de engenharia (Pai-
mas); James Franco Masson, do qua
dro ordinário para o supplcmentar.

Na arma de infantaria:
Os capitães Jeronymo Ferreira Ro-

mariz, da 2* companhia do 7o (Santa
Maria), para ajudante do .1" batalhão
ísem cffectivo) do li" regimento dc
infantaria (Caçapava); Manoel Cal-
das Braga, da 2* companhia do 28»
(Aracaju'), para a dc metralhadoras
mixta do 13° batalhão dc caçadores
(Joinville); Eurico Ribeiro Mosso, da
1" companhia do 29° batalhão dc ca-
çadores (Natal), para a 5' do 2° re-
gimento de infantaria (V. Militar);
Heitor Lobato Volle, dessa companhia
e regimento, para o quadro supple-
roentar;

Os primeiros tenentes Heitor Men-
donça Carneiro da Cunha, do 6° re-
gimento de infantaria (Caçapava), pa-
ra o 4° batalhão de caçadores( S. Pau-
Io); Celso Lobo dc Oliveira, do 13° pa-
ra o 2" regimento de infantaria (Pon-
ta Grossa) e V. Militar); Oscar Pas-
sos, do 9° batalhão de caçadores (Ca-
xias), para o 5° regimento de infan-
taria (Lorcnn); Waltor de Souza Dac-
inon e Franklin Rodrigues de Moraes,
do quadro suppleinentar para o 1° re-
gimento de infantaria (V. Militar);
Braulio Rodrigues Guimarães, do 15°
para o 19° batalhão de caçadores (Co-
ritiba e São Salvador); c Antônio
Bendocbi Alves, do 25" para o 28° ba-
talhão de caçadores (Therczina e Ara-
caju').

Na arma de cavallaria:
Os capitães Oswaldo Tourinho Bit-

tenconrt, dc ajudante para o 1° esqua-
(Irão, e Albano dc Azevedo Falcão, do
1° esquadrão para o 3°, ambos no 12°
regimento' de cavallaria independente
(Eagé).

Os irinieiro.. ten?ntes Paulo Goulart
Bueno Villela, do 5° para o 2° regimen-
to de cavallaria divisionario (Castro e
Piras-.ununga); Hcrmenegildo dc Olivei-
ra Carneiro, do nuadro ordinário para
o sunplementar.

O 2° tenente Arlindo Mario dc Souza,
do 2° regimento de cavallaria indepen-
dente (S. Borjn) para o 2° divisiona-
rio.

No quadro de contadores: o 1° tehen-
te Arnaldo Silva, do 3° grupo de arti-
lhariade costa (Santos), para o 2° gru-
po de irtilharia de montanha (.Tun-
diahy).

Foi classificado:
Na arma de cavallaria: o 1° tenente

Waldcmar Monteiro, no 1° regimento dc
cavallaria divisionario (Capital Fede-
ral.

Foram designados: na Inspectoria
Tpchnicn das 3", 5", 6", 7" e 8» regiões
militares — o capitão medico- Dr. Pa-
cifico Pereira de Souza, assistente* des-
sa insnectoria e 1" tenente nharmaceu-
tico Tito Porto Carrero, auxiliar do res-
pectivo serviço.

Rectificação — Por despacho de 12
do corrente, foi transferido, no quadro
de administração, o 2" tenente Frede-
mar Muniz, do serviço de intendencia
da 3* região militar para o mesmo ser-
viço na circunscrinção militar, e não
como publicou o "Diário Official" de
13 do mesmo mez.

Tendo chegado ao conhecimento
do ministro da Guerra que alguns of-
ficiaes e alumnos mil|tarcs freqüentam
fa-dados determinados centros de di-
versões incompatíveis com o decoro
militar, aquelle ministro determinou
que sejam reiteradas em boletim do
Exercito, para os devidos fins, as pre-
scripções do R. I. S. G. C. T., que
regem o assumpto.

Toes recommcndações' serão, previa-
mente, communicadas a todos os com-
mandos de regiões e circunscripções
militares e directores de serviços para

A Santa Casa este
superlotada

A visita do Dr. Pedro Ernesto
O director do Departamento Nitftí

nal dc Assistência visitou o hnspiti]
da Sanla Casa dc Misericórdia, i pnlt
dc Santa Luzia.

O Dr. Pedro Ernesto cxnminou te
das as enfermarias, verificando que«
numero dc doentes exoede a lotaçio
hospitalar, principalmente na mal».
nldadc, que esta jA muito supcrloUdi.

Por essa constatação mais sc capi.
citou o Dr. Pedro Ernesto da neceui.
dade dc ser nugmcntiida a qunnllihje
dc leitos para os enfermos Indlgenuj
quer ampliando ns hospitacs, quer ig.
stallundo pavilhões de emergência ta
locaes que para tal sc prestem.

A impressão recebida polo chefe ii
Assistência Hospitalar n.i sua visitai
Santa Casa foi boa quanto I, limpea,
não o sendo, porém, como se deprt,
bonde, no concernente ao excesso dl
enfermos.

T055É-A5THHA
COQUELUCHE

iflflKHlírc
OLIVEIRA

JUNIDR
TEVE 0 PE' ESMAGADO

POR AUTO
O menor Oldemnr, dc 12 annos di

edade, filho de ViccnteP de Caro, ii
atravessar, esta manhã, á rua díi
Coqueiros onde reside nn n. 109, li
colhido por um automóvel, cujas r»
das lhe esmagaram o pé esquerdo.

A Assistência Municipal soecomi
a victima, que foi, depois, intermái
no Hospital de Prompto Soecorro,

GRANDES"SOBRADOS
PRÓXIMO DA AVENIDA

Alugam-se amplos e grande)
sobrados para emprezasouconi'
panhias de seguros no novo |
dio com elevador, a rua da Al-
fandega ns. 81 e 83.

in. '^.linta observância daquellas ei
gencias regiilanientares.

 O ministro da Guerra provid
ciou sobre os seguintes pagamentos
112-?, ao Io tenente Tasso de Oliveira
Tinoeo; 450$, ao major graduado «¦
formado Vlicodoniirn de Araújo e Si-
va; 13353561 ao capitão íCdylio Paes dl
Silva; 164(521, ao 2" tenente da B»
gada Militar do Rio Grande do Sm.
Olivio de Carvalho Marques; alWj
ao capitão dc 2' linha Jovininno Qmt-
tino Brito; 60(1?, ao '2" tenente da?
classe da reserva Manoel HenjaminP>
vel; 1125903, ao major Leoa Most»
ley; 180?, ao major graduado reforma-
do Miguel Alvares dos Prazeres; ríjj
6^8-5755, ao major honorário João S?
rinho dc Albuquerque Andrade; 3:2
no 3» sargento Porphyrio Pereira a
Rocha; 112$232, ao capitão medico a
Re.vnaldo Ramos da Costa; 580My
tenente cbhimissiónãdo SernphimJ
jas Lopes; 172$236, ao capitão "fl!
do Fontoura dc Barros; 135$184,1»
va do cornctclro-mór Romão¦¦Joh.J
Barros; 460S177, ao ex-cabo UMJ»
jo Nogueira; 3:600$; ao capitão ne
linha Joviniann Quintino de
2008, ao capitão reformado Hentf
Nelson Ferreira de Mello; «\«°J
torista Álvaro dc Oliveira yalhoWjj Foi revogado o artigo lMi
regulamento da Escola dc Aviatw»
litar na parte que diz respeito as 

p
ças diplomadas c especialistas-

 Foi posta á dlspòsiçao-da*.
ciação Carioca, ás_ 1-1 'lora-__; üjM

\' 

' "., ':¦."''

ra agradável
as aziasd

SALDEFRUCTA"
BNO
FRUTT SALTV
wmvt ce^icTaAat^T^P^^*3

dc2íi|
corrente, no Ciics Pharoux, uma«1
destinada á visita á Forta efl M «|
João e ao Asylo dc InvaliMí.Mj
tria, solicitada pela mesma -W ' t
Ção. .,..

— O coronel José dos Mares-1
ciei da Costa, major Francisco WS

pio de Souza, intendente^de W"m
capitão de administração r» «|
Gonçalves da Silva Júnior, fpraçM»
gnados para, em conuiiissno, ^B
narem os serviços das sunsl\,jJ
militares dc que trata o "f1'.,-5!"
instrucções para a or?, 

j, ^Jsj

6 me»1
respectivos serviços nas
giões militares.

 Foram concedidos » •¦- ,(,
licença para tratamento <'-er5;.„|j

.„:„ j„ Ev*„i1clccimento Uo"'.,
Equipan

operário do Estabelecimento t
Fardamento e Equipamento a»
Cavnzzoll. n autor'1?

O ministro da <^l;r%r)l
a directoria do Hospital^l,*.
Exercito a tomar todas nsp")
para effectuar a IrasMafao «
das do 1° tenente Octavio G*
Passo, 2» tenente Paulo do.aeaj
gento-enfermeiro Roberto -' .
membro da missão medicaifejjMj
siléit-a enviada á França em P*
lecidos em Oran, na Algeria,
tádás naquelle hospital

O ministro ,1a ™$£M
as instrucções sobre a rc
das assignaturas do "Boletim

cito".
Foi concedido asylam=u^

sargento Humberto Monta"1
queira. ,ea![0 W

 O 2" sargento. AW1',^
liano Andrade foi'desigDSdo^
fe pagador da enfermaria-"
Natal. liado dd<

 Em face do rcsiila ou.

de sanidade mental, to - 
f0to

Exercito e entregue ! 
jn[,n!i-

soldado do 2° regimento
José Lourenço Luciano.

ri

¦
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A NOITE ~SttD_adV 17 A. i-,.,.. de |931
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FOOTBALL
A NOITE orgfio officiai da Liga Me-

tropolitana
Pelo secretario dn Liga Mctropollta-

ua (ol-nos enviado o seguinte officio;"Ttnlio a subiria honru dc communi»' car-™*. que a directoria, em sua ses»
s.iu d. 8 rio corrente mez, dando cum»
prlniento ao t|uo dlspóa o arligo 85
dos estatutos, resolveu escolher o vos-
,o jornal para ncllo serem publicadas
as resoluções desta Liga, como "No-
Us Officiaes".

Aproveito o ensejo quo se me offe»
rece, pnra vir agrndcccr-vos os servi-
ços prestados pelo brllhanto órgão dc
que sois digno redactor, publicando
com todn a regularidudc as notas eu-•dadas por estn Liga.

Sem mais, subscrevo-mo com elevado
apreço e distineta consideração." •

Vae reunir-se o Conselho^Deliberativo
do Flamengo

0 presidente do Club da Regatas do
Flamengo convoca os membros do Con-
selho Deliberativo a sc reunirem segun-
da-feiru proximn, ás 20,110 horas, na
sédc terrestre .do club, a rua Paysuii-
du' ii. -.'07, para tratar da segulnto or-
dem do diu:

a) Leitura c Votação do parecer da
Commissão Fiscal, sobro o balanço da
thesouraria, relativo ao anno do W\*;
b) discussão c approvação do projecto
orfamcnt.iiio para 1031; c) interesses
sociaes.

A assembléa do São Christovão
0 presidente convoca os associados

para a assembléa geral orginarin, que,em segunda convocação, será rcalisa-
da depoih ele amanha, ás 20 horas, paradiscussão c votação du seguinte ordem
do dia:

a) Enlrcga dc medalhas .aos cam»
peões de liasketbnll e aos vencedores
do ultimo Torneio Interno de Tennis*
li) relatório da directoria e prestação*de contas pela thesouraria; c) eleição
do presidente do club o conselho deli-
beralivo; d) concessão do titulos; e)
interesses sociaes.

0 chá dansante de amanhã, no
Flamengo

Está despertando o maior interesso
o chá dansante que a directoria do ru-iro-negro offcrccerá, domingo, 18 docorrente, aos seus associados e Exmas.
famílias. Será uma reunião da faniilià
flamenga, que, no espaçoso rink da ruaGuanabara, passará horas de alegroconvívio, c que constituirá o "avant
premiére" dos grandes folguedos eom
que scra festejado o Carnaval de 1031Ao redor do local das dansas serãodispostas lindas mesas, nas quaes sc-rá feito o serviço de chá, inteiramente
gtatls,

Uma das nossas melhores orchestrasexecutará cccellcnte programma, diri-Sindo as dansas que terão inicio ás 17noras. ...,-, ¦ i
A entrada será feita cora o recibo'numero 1 (janeiro).

Quanto dinheiro!
A julgar pelas noticias o Brasildentro, cm pouco nadará em ouro. Mo10 milhões do Banco dc Inglaterra 6hllhoM conseguidos pelos Srs. Nuna0 veira e outros milhões postos adtPosição por varias organisacões fl

jancelras europeus e agora o S?? Go -denlietg vae levantar 2 milhões nar,
Brasileira, que continuará vendendo:llormitorios... 1:000$000
Salas jantar... 1:3008000
m Senador Euzebio 73, 75, 77

^ISIPerâda reprise'^^^*^' l'M**^M*»«»>»»-^^»w^__l_^ ^^ 
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4°Ji£i,£toínense
¦*«Im_ R-SToiTrNOlTE comoresurglii o valoroso clnb aquático

|nicM,^oXere3«0d0 ' »~

ATHLE TISMO

fàJSMÉJjpnliu no Flumi-

Araken Rebello, o nosso entre-oistado
O grande concurso aquático de em

i'„.«Sf' ala uma surpresa agradava.fSm^^?^J?MS^

,. -- -•¦ '.». citadoMas p el»ib nao morreu.uoinlnlmos a crise, more* do ertnrrr,<ln directoria aeluol, a cila fren,0 «encontra Machllles Ooriel Agora s.

a!S!S""*»F-Sl
rUKiJL i2 eI" N|etheroj-, de sorte nue.entro em breve, cstnremos nnn.
{rtosí " '"" m,mcro cIcv*1'1" 5e O™
»-.Y°I,n.Tí1'Js."0 se,° «•<> Pedcrnçfio Ps-tou satisfeito, contentlssl.no. Trnba
MiÍm" í™'" P°r CS,C ro«r"so « P«rarcllclejnde do meu club, á testa du Fo
raníT 

C'lnVnni h°míi**« 
"uc '"«.he-

rnm levnr en, conta o nosso sacrifício
lfflorI m? 3 •¦""PPflrecImenln de umfiliado que setuiirc a representou con'•'«'¦""¦¦f*-- Pi-osegulrcnos goraanos a rota de actividade, mas por em
cn 1 w„~ c i!t0 fl?n" ^«-'vldO «m «s

nr? i'* T"11* Praticaremos nataçãoofflcialnienle. u„,n ver. qne, o nal rim,?
TaiX""} 

"fl0 »W»'«é™ sncrifl. o dê
I , Lt"10.'"5' ^n? n natíçjro-serlgianriemente Inercmentndn, Km mnrçopróximo pretendemos organisa. umRrande concurso i„ti„10. eom 

" 
p rl"cl-

nns 1 n f"»"s,nf'"otIcos «!"» Suplm-
mia'» ?'« a?'' . r<'C* (,OS Aquático,, do,
TómeJn r,CCZhT!r* nP°Í0' fa,*n"do «•¦«>somente o Azul Turquoza c a Muram-

wyjo^sco
TBlilFfoiíiíf

cg.-os_so!do valoroso S. C. Flumino,,.

i^u^yxT.^^ -u.

baya.
Nno

lificln
elevo esquecer nessa exposição

. os nomes ele florinval, LandAcyrcs.o. Jesus. Acyr, Gé e ns IrmãosBourcsne, que voltaram ao selo do club1 propósito da nossn estréa nn con-ca-so aquático do ' "

Seria inopportimo rclr,._.,,.,,

NOITPo"105 S,0nt1r aos '«••tores da A

^^^pSSmmmA^ámmrcsuigido — Araken rio Prado RebelloVencendo a sua modéstia habituado

mmm 6? •¦-¦»¦
,, xon-?01'1""° m ;"a dc leVim
1.1- conseguiu d
sígufrf 

*e*i»i«s.e confiante que

NOITE,'1 um *» cm-fi"!«- • A

tal transcendência,
e Araken n ex-

vao a

sempre nos

gravo queo desanimo

e 79

Convocação dos players do Fia-
raenguinho

áíllftede' nC f00tba11. 'Io Fla'^n-

Zi^fT .UIÜ*""t""ino F. C •
I*'* C., afimno match amistoso

fe. Lages, Mello, PereiraTSenra';
JOQJ —o football.

S* C- Albano convoca sens
amadores

il)Z°Ta^ í,manha' com
ilnU! teams; m° C0nv0C!» °s
«SÇjSÍl,,oQrnS F M«a»»mbo,

W^BmmW^SSIÍk »ms nLuiz e-Zézé-
No^e^,-,,03 «'«adores qui,

dos órgãos cariocas queajudaram e nrestioinn.r,

momentos houve cm que
e

2' parTe3 
~ 

_a,hCe,e * C«va*T-inho.

- SS ^Sa d0 A N0ITE
14 horas — Camizeiro s Mocóca

Prcfoh0,'aS 
~ S> C' Éden

16 horas - Honra - Havaneza x5>» C Dramático.
0 festival do Combinado Tupy-

nambá
No campo do Antarctica será rea-

naenn0Ton-anhS, *° íeStÍVal do Co**'l---nado Tupinnmbá e que tem as se-guintes provas:1* prova, ás 10 horas — MontesClaros x Esperança. .v ¦
2*. ás 11 horas — Porto Alegre -<

., . , ¦ ,. ¦— amanhã, não devo
1't;* J ffieuidadcs eon, que luta-m,£-P 

v- s*?,cccl011»r uma equlnc rc-
nara „H 

'í' h°UV0 ° ,0niT>0 "«lÕInSpara ariextrar a rapa.iadn como seria
Mene^,ar' m'^ "J-"*" nssl'"* R«SMeneses, que chefia n secção. aquati-ca, elcscnvolveu uma actividade tal,que nos próximos certames nós intervi-
i,mlMm 

» cffieiencln do outrt£.quando -iccupámos legar destacaelo en-He os nnelanlcs.
,.loAnP„°,S,ar ''íí50* "«"'¦«nçamos mflo deelementos dc outros clubs parn umaa icsentução mais honrosa. Sentimo-nos sr.! sfeilos e.r. enviar .manhi. »

WnU-% 
", P-'ntn "Io cnsn" exclusiva-

fiH,in, 
vel<li"'e"-os'aLnegados que pre-fi nam esperar a trocar dc camisa. Ena tanta gente futurosa...

_ Vou particinnr amanhii. ria prova dc¦i Ia brasse" para ncniors, mas nãocpero qualquer classificaçãolouco ensaiei, em relação aos meuscompetKlcres, rio sorte quo seria obviopensar ern batel-os.
Mns, de qualquer forma, o Flumi-uonso irá á pista, amanhã, o essa Z.meira apresentação será pnra totlos
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NATAÇÃO

Ajbertufa da temporada dc
natação do corrente annof

P favorito do concurso inicial o C. R,do Flamengo i
i S 'jVi'n,f,*í"' nm**n-'«. a têmpora-da officiai de tiulução do correnteanno, promovendo o ccrlaiiic inaugii-rui. o C. R. do Flamengo.

O "meeting" de amanhã, 6 0 pri-meiro que so realisa nu vigência donovo Código, quo priva s antigas
provas clássicas,

Como motivo de especial referen-cia, hu, ,i estrén do S. C. Fluinineii-sc, epie vinha afastur da Federação riotemo. Amanhi., entretanto, o ben-
Jamln fará n sua "recutréc", e esta,ao que sabemos, polo preparo ric seus
nadadores, prometté scr auspiciosa.

Infelizmente, o Botafogo, não con-correrá uo certame, falta que, dc cer-to modo serão notadas pelos que apre-ciam o salutur sport da natação.
Abrilhantando n linda festa, é bem

provável a prosençn dc alguns aviado-res italianos.
. °. Prairamma do concurso constuii-te rie 26 provas, é o seguinte:

,1o pnreo — 100 metros — Princi-
pinntes — Nado livre.

2» paroo — 100 metros — Júnior —A ln brasse.
3» parco — 100 metros — Princi-plantes — Nado de costas.
i° parco — 100 metros — Novissi-mos — Nado livre
5" pareô — 21)0 metros — Novissi-mos — Honra — A* Ia brasse.b" paroo -- 60 metros - Infantis—• I* categoria — Nado do costus.

rSS^l "7. 10ü ",e"03 - Sepiio-ras c senhoritas - Principiantes -ísndo livre,
0» parco _ 100 metros -» Infantis— 3* categoria — Nado livre.

Rfar-

10° parco — 400 metros - HonraNovíssimos — Nado livre
còítas P"re° ~ Juni0rs ~ Nad0 do
NadÉl"0 ~ Dedk,adü & M«,nn«
J?2.Pa,o°.~.1.00 mKe,,ros ~ Infantis

,i„ en,cl>'orin) — Nado livre.14° parco — 400 metros - SenNiielo livro — Honru.
íiors

."«f^MS^^^^f^^ ""!a

x Ouro

f 
ÒL£C™C)]MT, 

t\_P#""-*»! 
"èonquTstnS

nlctt.MrVen.ne?,U,U ° fcstc"i'»'<'"«dador

ciai A rua Archias Cordeiro n. 22. En-geiiho Novo. *
Ordem do dia: a) Eleição do cargosvagos na directoria; b) Eleição de car-• vagos no conselho technico; c)

Amanha, pela manha, nos estádiosdo Fluminense e do Vasco, os atnie-tas oanocas convocados pura as Z*lmus eliminatórias Rlo-S Paulo'en
lowici* /'««""nientc. ás vist," 

'de

ÇOWler, Azevedo c Rappaport.Náo nos cansamos cm nondei-.t*aos athletas locaes a importância tleses treinos que seguen. o _e_[ rit„,„'o seu
a

gls 
Bens geraes.

»f_.de. e 3° toam s serão escalados
lMM «a Portaria da A

i°ea amanhã
NOITE,

[Pan
1'fvura, a'

0 Jogo de« amanhã, contra a'"•i apresentava o se-
„ Joaquim 'v?H,'fe'» Evaristo,
l'H,-Itese^"T*,DurvaI. Gumi' «escrvus ir, '•'• *J*Inier-

.,, 4S' l0llus os inscriptos

^^¦m-mxmmm

Guanabara.
. 3a, ás 12 horns — Vianna x Acre.

vicio. 
áS 13 h°raS ~ Anchu' x Atre"

Pivara0.5 
U h°raS "~ Veterano x Ca-

6», ás 15 horas — Santa Fé x AlMiguel de Frias. A1"
''prova, ás 16 horas (honra) -.

L. Belleza (filiado ao Bonavitas).
m:^^^^mmmimisim^mm

pl::GIíACÍ
»:geM'i^n'on, 

°n P1'0CCSSO* ali**s
!«!« Constn que " t-'onhecida
Kg* ¦ Saneamento
©"«¦Rl á rO f? Sl'ü Pa«IO
ÍA^ vem .v. il M*'lret-"lial Fio-•* e m a, ní6!"*11 \Ç>»™nte or-

^«an^vreside^

J-egitlmp americano, marcado na ou-rela, lindos padrões chegados para es-te verão, vendo-se em cortes aos ai-fnlntes e particulares, á Rua São Ben»to n. 17 e Rosário, 1Q4.

0 festival do S. C. Giráo
Em eommemoração de seu primeiroanniversario de fundação, o S, C. Gi-

r }TÃtl^{e!10'^-^ "o cnm-
um grandiosoG»,

pro»

ns d" nun mate
di

l^s dVeún.i1'1?0!050 controle
lmrSs l0^ os

Infantis: Bo-

Ter-

"íl,1,n,e 
Sfe7s-iw,i,',il«u'm p..11 z.Íi,

lilClh „"„,'B*_:°l«ise

quo não conse-
«im DlBiiiín'.,;.!,kcUii '"li-*ios orça-

IfeW y]olT"s ^nstrucções
,JU"i»n prazo, só podem"Presas rios construtores

|ftce hlo."m7es' -° tJue nã°l7!,ras hiisn, sor,a Possível
^'»dash;^\S-;ntarias e

» '"eni!!03"0 X 13 d6 Mai0
'«Ufft (aci'"a. que será

Ite^teo juiio>
MM &". B«Kico, José,

Ku 
b,stl-", N c' ' „ varo* A'i-

m d0 p .' e -••¦-«•do.
, 

ao Combinado Guanabara

fe:sg/* c s
lülnieí1 orllvo,

fe 
VÔ se "«de x Onze Tu

^a>ncisc.0 
Eugeni0 s p,^ LU« On» , Miúrth»,

amanhã*-ujo progrqmma
l,01'as - José Eu-

po do Oliveira A.
festival sportivo.

O programma tem as seguintes
Primeira parte, 1« prova, ás 9 horas

5i"an1coÍUF!S:cTira 
TClmS F" °' * «to

, 2« .prova, ás 10,10 -
logna F. C. x União F. C

,3a prova, ás 11,20 — Juvenisrivel F. C. x S. C. Rink.4a prova, ás 12,30 — Viradouro F.<-.• x Internacional F. C.Segunda Parte: 1» prova, ás 13,40 -,Juvenis: E. C. Girão x Alvares D'Aze-vedo F. C. (
2« prova (preliminar), ás 14,50 —
'..".„9lrao (Nictheroy) x S. C. Co.cota (Ilha do Governador)

• 4.S' PÍ-0VÍ), l"2'.,ra)' "S 
'16.30 

- Ca-jueiro F. C. (Rio) x Villa F. C. (Nl-etheroy). *
0 team do Romana para o encontro

de amanhã
Para o encontro do amanhã, po cum-

po do Vasquinho, o club acima mun-dará o seguinte toam:
Edgard, Biancp, Vadinho, Budaró,Lamisa Orlando, Waldemiro Jorge,Américo, Orlando e JorginJió.

Sporting Clqb da Penha x Cidade
Nova A. C.

Realisnrida.se, amanhã, no campo daestação da Penha uin match amistosoentrç os tcams dos clubs acima, a di-recção sportiva do Penha"solicita'por
nosso intermédio o compareeimento detorios os players no campo, ás horasrcgulamentores.

A assembléa de hoje, no C. A.
. Central

Transporta Maritimes
O Rápido Paquete

FLORIDA
esperado de Buenoá Aires,

sairá em 19 de Janeiro
para:

DAKAR
LAS PALMAS
BARCELONA
MARSELHA

e GÊNOVA
Cablnes de todas as classes

;__ Conslgnatarlos:
COMPANHIA COMMER-

CIAL & MARÍTIMA
¦ AVENIPAJ_f BBArv(**Q W. 16

(aui!aiiiiaiiiii!iii_;iiiiiiii!ia!iuiiiiWII||BI,|,H|„iailll-,
Empossou-se a nova directoria do

Va«co da Gama
Na "garnge" de 5. tiieía, rouniu,se hontem, á noite, em duas sessõesconjuntas, o Conselho Deliberativo doClub dc Regatas Vasco da Gamo, Aprimeira reunião, que foi presicitlapelo veterano vascaino Sr. krmn lolavares de Oliveira e secretaria apelos Srs, _Antoi,h,o Costa e José Ma-

,^rSTavar?^ teV° coin° Principal es-copo a eleição de cargos vagos veri-feudos com empates e opçde* naeleição anterior, quando por' oarasifioric ser eleita a nova directoria. Apósserom debatidos assumptos de oXinterna, procedeu-se á eleição, semloeleitos os seguintes associados: SrOr. Teixeira de Umos, para vice-,presidente; Sr. José Esteves FragaJúnior, pnra 1° secretario, , _ Sr,™-Pilão Álvaro José dos Reis Júnior,
para segundo dito, Feita a accloma-çao, este -ultimo excusou-se do cSSo,o quo clçu motivo ao Conselho, porintermédio de vários oradores fazerum appello ap mesmo, no sentido riaacceitação ria (ndicnçáo feita, ten óainela o nres dente da masci solicli oao Conselho p„ra que, de piTmÈmasse o nome do secretario e"e to, queporteqee a uma chnpn n3o officlali•ada, Attendendo ao'- gc"to e %mlofe o, o Sr. capitão Álvaro Reis ae-eeitou o cargo o passoq-sp 

"n 
ão &rt»para dar sa a

normal, caminhando para .-, nr-itlc"fc? 
i"e apU,'.'° 'nu^s amplo' 

aUCa

»ihlM» i tacn adhcsúo immediata dosathletas do Flamengo, Vasco e F imi

o texto original

feliz escolha do Sr. Re„„t0 Pueheco.

o a sua tradueção.
uneiro dc

Rio dc

'..en eboosen, bTtlmX.T $°%M

American Cl  ¦•-•--• tlle Latiu

Janeiro _ Jiy elear «Brfh''
yesterelay I lcnrfleld £$ 

~

ant^í.^^^-.Princlp.;

(1
17" parco — 50 meiros Infantiscategoria) - Nario ele costas.

L"1?0 7 m "ncC-os - Senho-ras e senhoritas _ ualquer classe ^a iu lirusso.

-A' Piarh°r~ 10° mctros ~ Se"iors— a lu brasse.

-u?i'n w 
fi"annbara - 1 - José Au-'Busto Wanderlcy, ,j

í»csn'var,~ N,cIsou Bueno Caracas. '
«-.• H. Boqueirão do Passeio ~ 10¦—Américo Ribeiro.
«eacrva — Waldemar Alves Ribeiro.Ia. de Natação o Regalas — . — Al-berto Gomes Pinho. ,
llesci-vii - Rnul Chambclland. I

„ L'-1Hâ- v,osco dn Gama — 3 — CarlosKvuristo de Oliveira.
p„^; In,teCí*ncíonnl <l0 --eBatas — 9 —Pedro ela Cunha Frclro.Reserva - José Rodrigues Slmílcs.,
Miciielli. ° 

~ 8 - Pclicinno
Reserva _ Olavo Leite Bastos,

ques. 
Gví"soai& - 4 - Eros i

Reserva - 
Çliysantlio M. Teixeira.'_.»->. it. do Flamengo — 5 — Jn.vmePtolomy <i„ Rocha Júnior. " .,

jJW» 
- Jo*»o Bcnilo Moraes Lo-

iun^TF/aUnS:"0 H0i°my RüChai
1* prova — 'a>> serie —criptos:
C R. Icarahy — 7 _

to Gonçalves da Rocha.
Macedo.™ 

~ L"'Z naymu"do Tavares-
C. R. Guanabara — 2 — Hélio Mn...-teiro de Toledo Salles. Mon,Jleservu _ Nelson Bueno Caracas. í

irV.' i *4R0fIUt;,r"0 do Passeio - 11 —'Ary do Miranda Noves.Reserva _ Waldemar Alves Ribeiro.1
.h"; Vasco:da Gama — 9 — Fer-nnndo rio Araújo Silva. ,|
Tnrín. Mr"nci-onal do «egatas — 1 J.1Uirlos Minussium.

SC GrVFI,7;iJ0ÍÍ0 n°di;i8«cs Simões.!
bati',, 

Flumi"cnse _ 4 _ Elias Ger-

ceSí.rTr„01r7° Leltc Bastos. í
reira ,e,-SoGurratá-6-0ria"doP-

Reserva - 
Çhrysantho N. Teixeira !MiPrqiíes fagXT - 5 - M°»?

rva - João Benito Moraes Lo-

10 — Woi-

Estavam ins-

Edgard Duar-'

i t_is.~ r"amPionsh'pIr tuke: pleasure in stating,

the Latiu

to you,

*- «ma to cooperute ivltlj youthat m.v fi-pB nl" .•:.?.'pòrmiT. 
wny mat m* ir* Umo -.vill

StliilS-t5---"'^^-
Corriially yom.'5.Brown." ...'!
A tradueção é
Meu caro Bob.

Somente hontemsua escolha pela C

(a) Fred C.
a seguinte:

vim a
B. D..

saber da
para to

causa do

amC«r.S:r8mhôXSs.03tadios' '«P-cs,
A solidariedade de Bri
Ainda a

°wn a Fwler
bert ^"eíTra'n da MCol,,,'a do R°-„„ ^/"Ver Para o cargo do techui.

seguro eme ter^i rVÀSSS. i,a e vos as-

brasse
20° pareô _ 200 metros - Novissi-mos — Honra, - Nado de costus.
Nacio RvrcT 

TUr"laS 3xl0° metr-

-2LPoa7vr7 10° Met-- «-'o»

sIn,o°s 
ParCA.T ¥¦ melros ~ Novis-simos —, A'. ]a brasse. .25 parco — Turmas 3x100 metrosPrincipiantes — A" Ia brasse20° pareô - 100 metroNado de costas,

Os juizes

De raia

Reseri
pes.

C. R. São Christovão —men Joaquim de Lima.Ê^-s»»*-
m*j 

Prova- 100 umrm _. novisiU

(São

em ambas as

Seniors

roUo, Gabriel'Niklaus e Walter Tro"ss,

cooperar

tüceetor FJ^fc™}* f!e ^3 Brown
concret

A*
iceçtor tochnico ein" a^''icq ,,row".

<ine terei prazer om

- .»'H£ivf •«Espera
¦ cordial

f*Raça

dro Sanlo, » 
BrcnÇdicto Sarmento, Pe"-' I

Annunciadorcs — Paulo An r„e Adolpho Macias. U do Carmo
Policiamento — Annilnl d * .;'=;;«s,.F3' «asa

Instrucçõe. para oa juizes e commis-aoes dos concursos aquáticos
Art 0° - Compete

Partida -

.,«„„ „... ,j j« se encontra Jninresso o seunovo
em que

o
entrou

Visconde do Rio Branco 31e 3Q0 A. - ° *1 e rua

doi
No. Estados, o referido catalogo encontra.

, ou nas 8uaa füi^ á rwConde de Bomfim, 300
«os interessados, „as fUIae, £'*^«8» 

encontra.se á disposição

R,° de Ja"e'>0. 1 de Janeiro de 1931.
GIRAIMADO

2° vice-presidente,

1°B^|sÉs_fiKthesoureiro, Deoclociano rio r?,^.procurador geral, Joã^Bragu: 1» lu'

náuticos, Vusc ' "

ra»),.». iV.i..'.rJ,_t,Ufctor.de sports ter-

S CSA.
to^o^jtgll^

imM^?..& mmmimSlvn; 3» direeto,. d. speirts *lamin I^tfr.êiiedo, \o JoTsiV .BíVasco de Carvalho; l^dire! <Jayme Pfniíeiro. é SlJvBi',1
•n°- '° tetr°S^ C*»m° -S I GonYmL-Tn .,„ AA: ...

mm pfeMpl ^daeFsSseate,

gnos, o AdHano . José
Rodri-,

Presidida pelo Sr. Luiz Bossa»etanacla pelos Srs, Alberto Poi

O presidente da assembléa delibera-tiva, convida aos conselheiros a sc re-

e se-,
e José Ribeirode-Pu^ribdos^i8
nos vascainos; o Presidente, da pesafez um íindo appollo ao Conselho mlsente, no sentido de se fazerem com,prchender na sun finalidade renre,
K?.U_,Vfr 1° Xnnd0 as dlscussõesTs eróis o affciçao pqsson) para part riosesquecendo-se do devçr primor afque e a cooperação para o proBro4oe engrnndec monto rio club vascainoSaudando aluda os novos clIroc'ee8'fez a estes idêntico appello, para que'como dedicados e veteranos vaseaí-nos pudessem corresponder á confia i-Sa, que haviam inspirado aquelles queo elegorum, sendo n sua belln alio-ousuo bastante appjaurildn. A'seguirprocedeu, sob applausos, á posse elosnovos directores, assim determinados':

Presidente, Raul Camposunirem, hoje, ás 20 &»*.>» s~éd"í sõ- Jprasident^ AntòSto d^meVda Plnho°;

Alerta, Senhoras
rr»N.8p.,COn?prenl a Cera Roval pnra lu^

x®®*»^^ ¦
EM NICTHEROY

A posse da nova directoria, hoje, do
Bologna

d»..l'lulo líasio^ Fc,'na,,dos • Gswi.1-

Ben-
o

Commissão de conl'i»:- mu, , „

juizes de

s°sr" mâíàâ

rniuS' 
10 -Conipete'aos 

juim, de

sc oxoçutam os e«tX' m como
obrigatórios; QS esty,ps nos p«cios

nuSfdÍI^ Viraiías e «-fro

Qhetlnda : r Cmme aQf< -ui«s do

Jocaçoes até n i«," "•!."¦ ,1 ae »*'*«*¦ col-

metros —
Não houve eliminatória

series nnr f-u.. , lu"u »-"¦ uiouas

cheister. 
ICa,'a,'y: X ~ Guenthcr Ru,1

Reservas - Alberto Carvalho Filho ,•-• R. Guanabara: 1 — AífemL r."mes Maggioli Aiionso Go-

cTn8 
~-J-u,io Havellange !<-. R. Boqueirão do Passeio» 8 _ v.noel Roe,ue Fernandes. Ma"to. Internacional de Recatas» 7 _plaul Guimarães Júnior. B" 7 ^

Cnr;-„n;oF1UrainCnSe: " ~ «amido do

nO- 
R. Gragoatá: 6 ~ Sylvio Campo,

C°SRVaHr li""0 T" Mar1ucs»«-. .«. do Flamengo: 5 — if,,„vMoreira da Silva Afranio
Reserva - José de Aguiar Dantas

13« prova - 2a serie.
•lÃoi^PSfê ~ Paul° C"Valh°

Reserva — Albertolho. de Carvalho Fi-»

Sorraí.' 
Guanabara* 8 - João Baptista

Sos^'va ri *|«Jio Havellange.
g«s.oROlI^„t|UeiniOd0PasseÍ0:

doCCa1.ni^Çe?r°ueReSatas!6--
Reserva _ Vicente Romano

- Au-

Severo

C' ÍSEll«-Í!ltoí de
I;

2 -,

Francisco Mui-»

Ctiinpos.
0 presidente eleito da Afea tomará

posse, amanhã

OteamdolodeWaioparaofeítival
dé amanhã

Parn o festival de anuir,!..-, „»po do São ahr"aM»^?OT
escalou o seguinte teúV aC"1,^
eir^Zinlin' M,endo^ FioVlano, Vi,ein, Zlnlio, Joriíe. LuMnl,., r.»L

locuções atd o terceiro n»7» m ,demais tunto gnf ttej.' 
a d«s

oõrdo com o S amr»ntn ?,na- de Rc"

o rcsultad?dVcTuss.tn.Sent?.ste dt»f
logar, om cada prova 

S até ° S'
AS EUMWATORIA^da MAN|íá

Castro Vintém.
Reserva — Carlos Duarte

w„m ^'ernnolonal de RogatWaldemar Areno.
C-. R. Gragoatát 1levai,

C^n^nrií]''"0 T" Mar-*ues. I
V* «• do Flamengo: 10 — VictoiinEnimnnuel Pareto • • ictouo

vTVua F Í"séãe "AtWiar Dantas. I

^tS-Ia^Sos:1"^-bstavam inscirptQS: ;

Silva FilhnIca,,,!,hy: 7 - Armando da
mesaeIelphrn„ÒíeSerVa " W»VwÍ Go,

muCndod Ne4taSa° 
C Refiatas: 9 "-Ed-

^_ffi£í Gama: 6 - Milton
S.C. Fluminense; 8res de Alinnlrln n„.,

ííi R
tcs 

dc Al.neida7Re7en.a^tCVyTaVa-

hernaz Alves 
c"fi0" -1 "~ Hélio Al-

VaFoi 
eliminado Milton Sarmento, do

15" prova -, 2a série,
co&rfe olin'"'at°''ia por falta do

22" provn - ma 
^j- _ ^^^

prova --- loomos - a Ia brasse.

os novos
ognn F

dirigentes do sympothico BoiO.; d« vizinha capital que irá «dmi-"toar o elub de Oseur Flgucdrattte
A directoria eleita oPresidente, ManoelI reira; viee-presideiitc,

a seguinte:
«ooquim Fer-,

Duar-Manoel

Reser-
e Armando.

yrncio^ 
Aee^o^eLAHft F-n"

vasi Josç, Ramona, Roto e ArmOscarino faz annoi, hoje

prinoinal do valorou -fe,^ </%
Caca, como é conhecido nos meips

(CONTINUA NA 8a PAG.)

sNaoioho«ve eliminatórias em ambas
Não haverá campeonato sul-ameri-
a T7„^ ca-no de wftsáo •'')•

SpÍKo» eííffls1' f-lf /ataS-di}ta de 19 de dewmh™ W^9 com

disputadas Ir.-int,. ' W-à.tíUIJlSO lenllmirla J..

cierSrdn„e &iMM^M da tó
Pela munhã. em B,^fSaram-sc* lln»c,
naturias Van, -H nma s g°' aa elil"i'
mais de li coneorrontes Hof, rcu,nian'
soes, porém, e tan in ^ uvp doser»
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(CONTINUAÇÃO I)A 7* l-AOINAl'
ipqrllvoi, por cerlo, receberá inmiine-
ra» fel.ritav.oei.
Oi jogoi do.-, cluba diiiidentei, para

amanhã
0 director trchnico dos rlul.s dlssi-

dentes OKOlou pnrn iiinuiihã, domingo,
este» Jogosi

Ypiranga x Oilcnn — Cnmpn ila nm
Primeiro rie Maio, Julccs rio Canto rio
Ilio, IW-prcsi-ntaiite dn Nlclheroyense.

firagontá x Nlctlieniycnso —• Cnmpn
da avenida 7 ric Setembro, Juizes rio
Barrei... lU-piTsenlnnlc do Yplrangn.

S. Ileuto x Pluminenio — Campo dn
rua Dr. Paulo Ce sur. Juizes rio Oilcnn,
Representante do Canto rin Uln.
Os teams do Fluminense para o jogo

de amanhã, no campo do Canto
do Rio

Pnrn o jogo ele nniniihã, domingo,
co mo S. Bento A. C, o rilrector spor-
tlvo rio Fluminense solicita, por nosso
Intermédio, o rnmpnrecinicntn dos nmn-
dores abaixo escalados, no cnmpo rio
Cante, (lio Uio:

A's 13 horas — lleiijnmin, C. Alves,
Jullnlio. Barba, Zcllo, Dcco, Jucá, P...
(lino, Alniir, Mil,lilii.uni,,, Joln, Anto-
ninho, Dada, Totn, Telemnco c Atnhunl-
pa.

A's 15 horas — Acyr, Jnrhns, llcnri-
que, Vicente, Jânio, Álvaro, Scraphim,
Minha, Nô, Mario, Durvnl, Ferreira, El-
viro e Rihiu.

A reunião de installação no
Ypiranga

Para se reunirem, cm sessão de in-
stalluçío, terça-feira, estão convidados
•is riirectorcs ele. Ypiranga.

Ypiranga F. Club
São convidados os sócios, amadores,

tiiularios c os contribuintes quites pa-r.i se reunirem quarta-feira próxima, 21
elo corrente, cm assembléa geral extra-
ordinária, que se rcalisará cm primeiraconvocação, lis 1!1 horas c cm segunda
ás 20 horas.
ás 20 horas, afim rie resolverem as-
sumptns urgentes e inadiáveis.

BASKETBALL
Campeonato interno do Club de Re-

gatas do Flamengo
A commissão organisadora do cam-

peonalo interno dc "Novos", do Club
ele Regatas do Flamengo informa aos
interessados que, foram excluídos do
presente campeonato, os tcams üoy-
lacaz c Fnhira.

Outrosim, informa para os devidos
effcitos que, cm virtude rie se encon-
Irar o rink cm preparativos para a
festa ele amanhã, 18, não rcalisados
ns jogos esta semana.

Em virtude dc terem sielo exclui-
rios elo campeonato os tcams Goyta-
caz c Fahira, a commissão organisa-
elora do mesmo informa, que foram
elesignadas as seguintes datas, para os
jogos restantes, ficando sem effeito
;is datas designadas pela tabeliã an-
terior. Dia 2011 — Cacique x ItabiraTanioyo x Irany.

Dia 23|1 —Irany x Itabira.
hamada dos amadores do Grupo da

Bola Verde
A direcção terrestre rio Grupo da

ilola Verde pede o comparccimcnto
imanhã;^ ás 10 horas no Club de R.
.'oqueirão do Passeio, dos seguintes
amadores: Aurélio, Satyro e Nelson;
Mattos, Tenorc c Xerses; Doca, Waldo,
Armando, Guilherme, Luiz e Custodio.

0 Flamenguinho chama os seus
jogadores

O director de baskctball do Fia-
menguinho pede o comparecimento
elos seguintes jogadores, ás 20 horas
de hoje, no .rink do Carioca F. C., á
rua Jardim Botânico, na Gávea, afim
rie tomarem parte nos jogos contra os
Io e 2" tcams do club local: Sylvio,
Pereira, Amorim, Haroldo, Kim, Hil-
derico, Pitanga, Raul, Cezar, Julinlio,
Neio, Alberto, Aloysio, Tnveirn, João,
Diamantino, Odilon c os demais asso-
ciados que queiram praticar o bas-
ketball.

Depois desses jogos será escalado
0 team que tomará parte no torneio
inter-grupos.

TENNIS
0 Torneio de Classificação do An-

darahy A. Club
Em proseguimento do interessante

torneio de classificação do Andarahy
A. Club, realisam-se, amanhã, pela ma-
nhã, nos seus "courts", interessantes
jogos. Estes, que serão os classificados
para as classes de domingo findo e que
foram tranferidos cm virtude do máo
tempo, estão assim apresentados:

Classe — A — Quadra n. 1 — 7 ho-
ras — Mario x Walter — 8 horas —
Abe x Hasegawa.

Quadra n. 3 — 15 % horas — Ha-
scgawa x Mario — 16 Vi horas — La-
colla x Okazaki.

Classe B — Quadra n. 3 — 7 % ho-
ras — Annibal x Galvão — 9 horas —
Kurazi x Fukuhara.

Classe C — Quadra n. 2 — 7 horas
Knzuo x Manoel — 8 horas — Be-

Iache x Ferdinanrio — 9 horas — Ro-
mão x Satoh — 15 íí horas — Rogério
x Brandão — 16 xh horas — Edgard x
Manoel. ,

Nota — As quadras ficam reservadas
para às partidas acima, nas respectivas
beiras.

A DISPUTA DA COPA DAVIS

Dezenove paizes inscriptos
Para intervir na disputa ela "Copa

üavis", que este anno será disputada
por zonas, já se acham inscriptos de-
zenove juizes que serão distribuídos
da seguinte forma:

Zona americana — Estados Unidos,
Argentina, Chile, .Brasil, Paraguay,
Uruguay e Canadá.

Zona européa — Inglaterra, Grécia,
Sul da África, Mônaco, Itália, Áustria,
Suissa, Allemanha, Tchéco Slovaquia,
Hungria, Japão e Yugoslavia.*.

As inscripções ainda permanecerão
abertas até feverereiro próximo.'

0 baile de carnaval no Grajahu'
T. Club

Está despertando vivo e justificado
interesse entre os associados do Gra-
jahú Tennis Club, o baile a fantasia
que a sua directoria está organisan-
elo para o dia 7 de fevereiro próximo.

Ainria perdura entre os grajahúcn-
ses a lembrança ria festa -carnavalesca
do anno passado, devendo o baile do
dia 7 ultrapassar a espectativa", dado
o enthusiasmo reinante.

GÁVEA SPORT CLUB
A sua próxima festa

O Gávea S. C. rcalisará hoje uma"Hora de arte", seguida de dansa.
O traje será o commum e o ingres-

so dos sócios, com o recibo de ja-
neiro.

Tomarão parte no programma os
seguintes amadores: Oswaldo Lopes,
Mozart, Bicalhn, Antônio Lopes, vio-
lão: Srta. Concenção Lassanse Cunha,
dcclnmação e Jorge Murat, sapatcado.

Além desses números o choro"Tuyuty", composto, exclusivamente
de amadores, executará vários nume-
ros do seu variado e excellcnte re-
pertorio.

PUGILISMO

Joe flssohrab enfrentará, hoie, o mais
perigoso adversário de sua carreira
O Italiano Gambl pretende Interromper a

série de victorias do "Pequerrucho"

Às próximas lutas do Fluminense F. C.
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Jac Assobrab que hoje enfrentará
Gamlii

Mais algumas horas e se tornará
realidade o encontro entre Joe Asso-
brab e Giuseppc Gambl.

O choque entre os fortes pesos-le-
ves dc lal forma interessou nos af-
feiçonrios rio box ciue, desde o elia cm
que foi annunci.-iilo, as rodas sporti-
vas se empolgaram, a ponto ele ncllns
não se tratar ric e.utro assumpto.

E se justifica o interesse dc todos.
Os homens i|uc se vão deglneliar

possuem cartel rios mais brilhantes, não
se sabendo qual dos elois o melhor.

Joe Assobrab, o nosso campeão se
ha defrontado com os melhores ho-
mens de sua classe, saindo-se, sem-
pre, de modo honroso.

As grandes sympathias que desfru-
ta são corollario de sua esplendida
carreira, onde se contam feitos os
mais brilhantes.

Seus admiradores, adquiriu-os elle
devido, tão somente, a energia e co-

ragem que sempre riemonstrnu rientrn
rias cordas do "rlng", onde vencirie.
ou venecrior sempro se portou como
um verdadeiro sportsman.

Gambl corre pnrelha com o nequer-
nicho quanto nos feitos sportivos no
Brasil.

Aqui como cm Sno Paulo, o ogll
levo italiano tem conseguido os mnis
consngrailorcs triumphos sendo dc ob-
servnr, pelo valor rios nelvcrsarlos, os
conseguidos sobre Annibal Fcrnnnelcs,
Petcr Johnson, Crespo o Curincllnn.

Pelo que se vi o comhnte principal
da noitada pugilistica de hoje, no Co-
lyscu Internacional de Box, se recom-
mcndnria, npcnns, pelo combate dc
fundo.

Mns não cuidou o "ntch makcr"
Domingos Braga, somente da luta
principal.

Organisou elle um progrnmma que
se pódc classificar como dos molho-
res. pelo equilíbrio de forças dos pu-
gillstns que nelle intervlrão.

Assim, além dc dois combates de
amadores, os nfflecionados assistirão

des i-ii.iiralil.i-. por proprietários, Ira-
lariorcs e Jockeyi, o a quAOiquor reso-
lin.-iii". quo forem to.n.i.lns pelas dire-
otárias rins duas iwcli-dailo que se re-
liichmo com o sporl l.lpplco "

Em vlsio .lesse esclarecimento, o se-
nhnr A. Asiumpçfio, lealmente, declara
que nutri, não podo ser n nttltu.lc de
São Paulo, que a rio completa, sollrin-
rlcriaric no .locliey Club rio Rio, a não
ser que se dè como rompido esse con-
venio, o isso não é, no seu modo do
ver, aconselhável.

Os prcsenles, nn maioria, ficam sur-
presos e alguns levantam questões rie
orriem, perguntando um proprietário,
porque então foi feltn aquella reunião,
sen dlrcctorin do J. C. 1'millslano no-da mais tinha n fnzer quo npolnr asua co-irmã, ou então com esta rom-
per.

A dlrcctorin esclarece, por Intermédio
elo Sr. Luz Nazareno rio Assumpção,o desejo ele enviar á nssemblén essa
questão, com toda a clareza, c porIsso, a opinião dos proprietários,
5#jnquanto não pudesse prevalecer emdefinitivo, serin valiosa pnra orienta-
çao rin assembléa,

O Sr. Laraya Filho cxtriinha nãoler o Joekey Club rio Mo, prevenido"n 
i-„ "''•"• as s"ns altitudes antes rio. lss ilio, o que obriga a um desmenti-rio dc pnrtc rio Sr. Linneu, que oppcl-

ja paru a directoria do Joekey Club rieSOO Paulo, pnra que esln explique se
por á assembléa, mas não quer prcseln-cila nao teve sclcncin official riosacontecimentos por intermédio dc umadelegação enviaria a São Paulo.

O presidente resolve lambem cscla-recer esse ponto, o que faz affirman-
do saber à directoria o que lem a pro-por a assembléa, mas não quer prescin-dir da collaboração dos proprietários ccrinelorcs.

Falou, finalmente, como simples pro-
prictarjo, o Sr. Luz Nazari-lo ric As-
sumpção, que expeie seu ponln pessoal.

Noticias religiosas

aos embates entre Caetano c José Al-1 , -, -, • 
ves, nqucllc um paulista que impres-, I f„°„"„c-„ i„n ,!*c um£ Prn*los,o P»1***
s'onou bem em sun eslréa, este um'" 

'"'"¦"
forle c impetuoso marujo cuja vio-
lencin ric actuação traz sempre sus-
pensa a assistência.

A scmi-finnl será entre Virgolino
ric Oliveira, o popular "Lampcão" e
o estlioninno Welson.

Virgolino é por demais conhecido
cm nossos "rings" c o seu adversário
é um pugilista que Cavcrzasio prepa-
rrci com o cuid.do habitual.

E abi lém os nossos leitores os com-
ponentes elo programma das lutas de
hoje, no Colyseu, lutas que serão cf-
fectuadas com qualquer tempo.

O programma completo da noitada
Está por esta forma organisado o

programma ria noitada dc hoje, no
Colyseu Internacional de Box, que te-
rá inicio ás 21) 1|2 hs. com duas preli-
minores rie amadores;

1° combate: Caetano x José Alves.
Em 7 rounds, luvas ric i onças.

2° combate: Somi-final — Virgoli-
no ele Oliveira x Welson. Em 8
rounds, luvas ric 6 onças.

Luta final: Joe Asseibrab (hrasilei-
ro) x-Giuseppc Gambl (italiano). Em
10 rounils, luvas ric 4 onças.
Isidro Sá enfrentará Sierrita em 31

próximo
O Fluminense F. C. já tem orga-

nisneleis os dois prognimuins com que
iniciará as suas acliviriaries pugilis-
licns.

A nova quadra de tennis, local con-
f orla vel e que se presta, á maravilha
para o box, está sendo adaptada, dc-
vendo estar prompta, o mais tardar,
no próximo dia 28.

Isto foi o que nos declarou o te-
clinico Di Lorcnzo, bem como o já
haver Isidro Sá, o valente pcso-penna
portuguez, assignado contrato para
enfrentar Sierrita, no combate de fun-
do da reunião inaugural que se dará
a 31 do corrente.

A luta de semi-fundo da mesma rc-
união será entre Adão Santos e Ma-
noel Conceição, o que por si só bas-
taria por um programma.

CORRIDAS

A importante reunião dos criadores
e proprietários de S. Paulo

Com a presença de grande numero
de proprietários e criadores, foi inicia-
da a reunião, convocada pela directo-
ria do Joekey Club de São Paulo, para
auscultar a opinião dos interessados so-
bre o dissídio entre o Joekey e Derby
Club.

O Conde Sylvio Penteado leu a ex-
posição de factos, referentes á me-
diação e ao assumpto em geral, o qual
subordinou ás conclusões seguintes:"1°) Dar a sua plena solidariedade ao
Derby Club;

2") Dar a sua plena solidariedade ao
Joekey Club Fluminense — ou ainda

3°) Manter-se o nosso club isolado,
por determinado período, assim assu-
mindo uma attitude rigorosamente
neutra, e de caracter estrictamente re-
gional".

Estudou as conclusões em seus mi-
nimos detalhes, para conhecimento e
orientação plena das assembléas.

Após a leitura dessa exposição, o
presidente deu a palavra ao Sr. Ante-
nor Lara Campos, que julga não estar
bem adequada a opinião dos criadores
e priprietarios em nenhum dos tres
quesitos apresentados.

Estabelece uma nova directriz aos
debates. Deseja uma formula pela
qual o Joekey Club dc São Paulo, fi-
cando neutro, permitia ao- propricta-
rios e criadores tomar parte nas rc-
uniões do Derby e Joekey Club.

O Dr. Luiz Nazareno esclarece ao
Sr. Antenor Lara Campos, que a quês-
tão não está sendo bem comprehendi-
da, pois a neutralidade de São. Paulo
não pode permittir aos criadores e pro-
prietarios o direito de correrem 'seus
animaes no Derby e tambem no Jo-
ckey, em face do disposto no artigo
5-A, do código dc corridas dn vetera-
na. Assim sendo, os proprietários
eramiforçados a optar por uma ou por
outra, desapparccendo, portanto, a neu-
traüdnde. '

Registam-se muitos apartes, entre
ellcs, o dò Sr. Prudente Sampaio, que
diz ser absurda a medida do Joekey,
prohibindo aos proprietários a inseri-
pção, em seu prado, de animaes que
correm no Derby.

O cel. Luiz Alves de Almeida respon-
de a esse aparte, dizendo que cada um
tem o direito de mandar em sua casa.

Alguns apaixonados chegam a negar
isso, provocando novo tumulto. A se-
guir, o Sr. Laraya Filho cttpõe a sua
opinião, confirmando o ponto de vis-
ta do Sr. Lara Campos, mas compre-
hendenrio o direito do Joekey Club cm
obrigar que cada proprietário opte por
um dos prados.

Julga que não se trata de urna soli-
dnriedade no Derby Club, mesmo por-
que essa sociedade não pediu ainda au-
xilio a São Paulo. Apenas, no seu mo-
do dt pensar, uma allíança com o Jo-

(Do nosso enviado especial)
ckey importa na morte do Derby, a
qual lamenta, pelos muitos serviços
prestados ao turf.

O Conde Sylvio Penteado volta a cs-
clarecer os tres quesitos, sendo ouvido
com attenção.

O Sr. Linneu de Paula Machado, res-
pondendo a um aparte do Sr. Laraya
Filho, deixa esclarecida a sua presença
á reunião, como simples criador e pro-
prietario. Diz, entretanto, que o Joekey
Club não desejou nunca o extermínio
da sua congênere, e se a assembléa gc-
ral r.solvera, por uma questão-de inte-
resse da sociedade, dar corridas to-
dos ,os domingos, nada mais fez queir_ de encontro a um desejo antigo de
São Paulo, consolidado numa acta as-
signaria pelo Sr. Mario Cunha Bueno,
como director de São Paulo.

Os presentes mostram-se surpresos
com a declaração do Sr. Linneu, queé obrigado a mostrar a carta, sendo,
então, aparteario, não ettar o senhor
Cunha Bueno investido naquella ocea-
sião, como em qualquer outra, de po-deres para tal, pois só uma assembléa
podia fazel-o.

Logo_ a seguir,, o Sr. Antônio As-
sumpção pede a palavra e e.xpõe sua
opinião a favor do alheiamento de São
Paulo no dissídio carioca. Refere-se ao
artigo 5-A, interpretando que elle não
tem valor em face do convênio entre
o , Joekey Club de São Paulo e o Jo-
ckey Club Fluminense, pois naquelle
documento apenas existe a obrigato-
riedade ao respeito de penalidades e
prêmios.

O Sr. Linneu aparteia o orador paraesclarecer que o convênio é mais am-
pio do que diz o Sr. Assumpção, pe-riindo licença para ler parte dellc, o
que faz:"Aos 7 de outubro do anno de 1909,
o Sr. Guilherme Ellias, em nome da
instituição paulista, rectificava o con-
venio de 1888, referindo-se da seguin-
te forma:"Accuso o recebimento da vossa car-
ta de 22 do mez passado, lembrando a
esta directoria a conveniência de ser
ampliada a solidariedade eexistente en-
tre essa benemérita sociedade e o Jo-
ckey Club Paulistano, e que, apesar
de restricta, tantos benefícios tem tra-
zido para o nosso turf. Em nossa re-
un:ão dc 28 de setembro ultimo apre-
sentei essa missiva á consideração de
meus collegas e, em resposta, tenho a
satisfação de communicar-vos que esta
riirectoria, compenetrada das grandesvantagens e resultnelos práticos que ad-
virão para as duas sociedades com a
celebração de um accordo amplo c uni-
forme, acceita-o vosso honroso convi-
te, tornando a, nossa solidariedade ex-
tensiva, não somente aos effcitos de
penalidades como até aqui, mas a to-
dos os compromissos e responsabilida-

a formação dc uma Federação Turfis
ta, esboço que recebe applausós ge-
racs.

Essa Federação só poelc ter viria, se
os Ires socicriaries hippicas, Joekey
Club do Rio, Joekey Club ric São Pau-
Io c a Protcctorn do Turf, estiverem
cm harmonia dc vista, e assim sendo,
seu voto será totalmente a favor do
Joekey Club, mesmo porque, teve ellc
oceasião dc pessoalmente constatnr
quantos benefícios a veterana preten-
dc dar ao turf nacional.

Depois rio Sr. Oscar Canteiro ter
usado da palavra para historiar as van-
tagens que em Porto Alegre teve com
a frente tinica em prol rio turf, o pre-
sidcnlc deu por encerrada a sessão, fi-
cando resolvido que, cm vista rie lerem
surgielos novos esclarecimentos, caria
proprietário c criador devia enviar seu
voto escripto, voto que seria enca-
minhailo á assembléa geral rio dia 25.

ICram 19 1|2 quando terminou essa
importante reunião.
0 J0CKEY CLUB PRESTA AMANHÃ,
A SUA HOMENAGEM AOS HERÓICOS

AVIADORES ITALIANOS

A corrida do Hippodromo Brasileiro é
o grande acontecimento do dia
Em homenagem nos aviadores italia-

nos que vem de realisar o mais bcllo
feito da Aviação dc toelos os tempos,
elcdica o Joekey Club a sua corrida de
amanhã.

Para essa festa grandiosa foram con-
vidarios, e comparecerão, o presidente
da Republica, Dr. Getulio Vargas, os
ministros de Estado, Interventor do
Districlo Federal e os membros do cor-
po diplomático estrangeiro.

Os nossos heróicos hospedes serão
recebidos no Hippodromo ao som do
Hymno Fascista.

O programma da corrida consta de
nove parcos, bem orgnnisados, entre os
quaes sobresae a prova de honra, dedi-
cada á "Aviação Italiana", que rcunc
sete rios melhores parcos aetualmc.ite
cm activielade nas pistas brasileiras.
Os prêmios que tem por patronos os
gencraes ítalo Bal.hn c Giuseppc Valle,
tambem despertam bastante interesse.

o primeiro alistaram-se Itararé, lhe-
rice, Campo Granrie, Lazrcg, Tinguán c
Uberaba, todos de forças equilibradas
c no segundo Carnaru', Umbá, Hiate,
X. Raio, Zcppclin c Andes, que devem
proporcionar uma carreira emocionan-
te.

Para essa magnífica festa de cor-
dialidarie c hippismo, são as seguintes
ns nossas indicações:
Kermcsse — Urubu' — Pirata
Sonakim — Mcchita — Sei Lá
Carinhosa — Umbu' — Sim Senhor
Valdivia — Rápido — Brincador
Itararé — Ibérico — Tinguá
Aracaju' — Vagalume — Vclasejucz
X. Raio — Caruaru' — Andes
Ramuntcho — Vulcain — Enigma
Boa Vida — Tuyuty — Xaréo
A corrida de amanhã no Derby Club

No prado do Itamaraty, realisa-se,
amanhã a terceira corrida da têmpora-
da extraordinária do Derby Club.

Para essa reunião foi organisado um
programma fraco, o que não pode cau-
sar surpresa, dada a crise cm que se
debate a sociedade de Maracanã.

Indicamos, como prováveis:
Claro 'de Luna — Pingo — Enredo
Pavuna — Homenagem — Xiba
Lambary — Clora — Amizade
Congo — Azulado — Boyero
Milano — Timoneiro — Zézé
Alpina — Gaúcho — Ibar
Avciro — Gentlcman — D. Soares
Calepino — Perricr — Xingu'
Os concursos de palpites da A. C. D.

A Commissão de Desportos Hippicos
da A. C. D., avisa, por nosso interme-
dio, aos concorrentes inscriptos no Con-
curso Mensal, que para a corrida que
será realisada amanhã, no Joekey Club,
os palpites devem ser entregues hoje,
até ás 20 horas imprcterivelmente. Ou-
trosim, communica que para os Con-
cursos Santarém e Itamaraty, podemsj inscrever todos os turfmen que as-
sim desejarem.

EXCÜRSIONISM0
Centro Excursionismo Brasileiro
Partem, hoje, á noite, os associa-

dos que tomam parte na excursão A
Pedra do Inferno, em Petropolis. Esta
excursão que promettc ser interes-
santese destina aos associados mais
experimentados e bem assim aos que
desejam estudar a Cordilheira dos
Órgãos. Os participantes irão mu-
nidos de barraca, agasalho, farnel e
cantil.

Amanhã, na barca das 7 1|2 horas,
outra parte de associados, sob a guia
do Sr. Bruno Hohrie, partirá para a
vizinha cidade em demanda da praiade Fora, em excursão de recreio.

O preço da passagem é de 18400 e
os associados deverão chegar meia
hora antes da partida da barca.

REMO
Tolosa no Botafogo

Acaba de ser contratado para trei-
nar e preparar as equipes novas dc
remo do C. R. Botafogo, o veterano
sportsman Tolosa, que empenhou sua
actividáde, nesse mesmo mister, nos
clubs Boqueirão e, posteriormente
Flamengo, de onde saiu ha pouco.

Tolosa, animado e trabalhador es-

CONOntJOACAO MAUIANA RA MA-
TIUZ 1)0 IS. SACIIAMI.NTO — Ama»
nliA, domingo, haverá im mnlrU «Iu
Si.i.llsi>l.n« Bneramonto « eommunbn..
geral dn Coníropono Miirinna, con»
st.ii.rir. esta siilt-iinlilurie do missa
festiva ás H horas, pralleo, comuiu*
nlnlo o benção com o SunlUilmn 8j»
criiint-nto! em seguida, nu cnpella do
S,S,, reunião geral, curso de religião
.- Inrialnhn «le Nnssn .Senhora.

Podem nsslsllr A reunião to.lns ns
moças, ainria que não façam parlo
rin congregação.

B0IU2JA POSITIVISTA 1)0 I1HA-
SIL — II..ili ..ii. .mi.mil.i. iliimin-
go, nn meio dln, no Templo rin Ilu-
.imniilailc, á rua Benjamin Ciiiistnnt
n. 74, uma conferência publica io»
bre a "Necessidade rin concurso fe-
nilnlnn naru terminar a revolução
moderna ¦

AMPARO TEIXEIRA CHRISTINA -
Na sédc rio Amparo Thcrcxn Chrllli»
nn n. 887. Pleelnrie, será reiillsneli.
niniinhã. 18, ás 15 e I|ii horas, uma
conferência que será levaria a cffci-
lo pelo Sra. D. Áurea Celeste (Arie-
Inlilc Cnninrn), que com suas#pnla-
vrns cheias de fé, levará conforto As
velhinhas asylorias.

A directoria rio Amparo Thercza
Christina convida todos os sócios c
amigos.

EGREJA EVANGÉLICA DO REDEM'
PTOR — Domingo rcalisum-sc ntstc
templo ns seguintes officlos divinos:

As 9 horns o 15 minutos — A Es-
cola Dominicnl, obedecendo ns lições
rin revista internacional. Assumpto:"0 ministério ric João Bnptlstii",
Tcxto-nureo: "Doe pois frutos dignos
rin vosso arrependimento" S. Lucas
III, 8, Ponto-ccntral: "A mensagem
ric João H.-ipti-.ta.

A's 10 1|2 horas — Culto divino
com ornções, cnnticos, hymnos c
psnlmos responsivos, leitura da Pa-
lavra ue seus c sermão, pelo parodio,
Dr. Ncmcslo, dc Almeida, sobre o
seguinte nssumpto: "A verdadeira sa-
beriorla".

A's 1(1 horas — Escola Dominicnl,
pnra nriullos c creanças, com o eslu-
rio ric um trecho especial dn Bíblia,
á rua Campos da Paz, 149, capella
elo Ilom Pastor.

A's 20 horas — Culto dcvocional,
com cânticos, hymnos c psalmos,conforme a lythurgi.i pnra a ornçáo
vespertina, leitura dc .um trecho dn
Escriptura e sermão sobre o Ihema:"Os justos são como a luz rcsplcn-
decente."

INSPECTORIA DE VEHICULOS

Estão sendo Inllinn.ln» a comparecer
, Inspeulorla rie Velilouloi, pura res*
ponderem pelos Infroeçóes que eom-
meUcram* o* motoriitai dos autos se*

Desobediência no signal — P, 430 —
l«5'J - I8H7 — 2238 - 'JJI75 — 4544 -
15115 - 72H - «170 - 11*73 - 11607

12740 - nm - 14083 - C. lOfll
'JOIO,

Contra mito - P, 33'J3 - 408Ü -
U2IÍ11 - C IM.

listiiciniiar em lognr não permlttlda
- p. una — ihqi - 3505 - «tos -
10197 — 10100 — 11003 — 14810.

Excesso dc velocidade — P. 3.13 —
4115 - MSfl - 11202 - 8864 - 8801 -
11200 — C. 4007 — 0300. 

neeua avcl pnra a sua Pel,e* 6 °Sabonete neutro "33".
perfumado até o fim. Um 2?000; caixa
com 3-53500. A* venda cm toda parteo na Casa Hermanny. Gonç. Dias, 50.

HONTEM
14325 -100 contos
Vendido no Centro I.olerleo

O pagamento rio» nos-
sos bilhetes será effectua-
rio rias 8 ás 18 horas, o ao
agrado rie V. Ex., em che-
quo ou em popel-innoria: o
Centro Lnterlco, slmpllfi-
cnnrio tudo, tudo facilita.

Centro Loterico
Travessa rio Ouviilor, 9

O NU' DAS PRAIAS

Dois estudantes presos
O Or. Barros Júnior, 1° rielcgndo nu-

xiliar, quando inspcccionnvn, hoje, as
praias ric banho, prcneleu, á run Ma-
chaelo ric Assis, o estudante José* Dias,
i sidento á mn Marquesa dc Santos
•10, porque estava vestido com calção
multo curto.

José Dias foi levado -á delegacia do
0o districto, onde pagou a multa dc
20$000.

O gunrria civil 487 prendeu, tnmhom,
á pruin rio Botafogo, o estudante José
Affonso liogenes, rcsidci.lc á rua Gc-
ncral Polydoro, 20, casa 11.

José Affonso, que estavn sem camisa,
foi para o 7" elistricto.

M. B. Neves, Alfaiate
Ex-l" contra-mcslrc ria Casa Baunicr,

participa nos seus distinetos clientes e
nos elegantes que acaba ele receber sor-
timento novíssimo pnrn a estação.

RUA DO OUVIDOR N. 137 — Sob.

p»ai»"»»»»«»»«M«w*K»»»»»Mnat*M»«««p«a»f»»«»i»«iiiiii iimim iiMnauuuamaimsp—wxr

10 Banco Noroeste do Estado de São Paulo
communica aos seus clientes que resolveu encerrar em 31
do corrente ao operações da sua filial desta Capital.

A partir daquelln data, os saldos de Contas correntes
que não forem retirados, se rão pagos pelo Banco Boavista,
á rua Io de Março n. 47.

Rio de Janeiro, 15 de Janeiro de 1931.

A GERENCIA

Cavalheiro elegante
A Passndcira Radium passa, limpa,

esterelisa e perfuma o seu terno em 15minutos. Lava em 90 minutos e renovachnpéos de feltro em 10. Numerosas
calnncs para espera. Não so esqueça:- Rosário, 139. Tel. 3-5010.

54 Vestir com suprema
elegância

Alfaiataria Guanabara
R. Carioca, i54 - 2-0092

Kxaminem suas vitri-
nes, as maiores e
mais bcllas do Rio.

WÊÉÊÊÊL
i-;"B::A*5,íE-:DEmm'

CAIXA. ....... 4S000
UM SABONETE . 1S500

Os Postulados da Revolução
Livro de grande actualidade, com a
analyse completa da realidade brasi-
Ieira, por A. M. BITTENCOURT

a apparecer no mez corrente.

NÃO HAVERÁ' CARNAVAL
EXTERNO!

Parece fora de duvida, que o gover-no não dará este anno o auxilio paraa confecção rios prestitos pelos gran-des clubs. Em visla disso, o povo ca-í-ioca não ficará privado de sua festa
predilccta, pois no theatro Recreio éonde se está festejando verdadeiramen-
te o Carnaval deste anno com as exhi-biçoes da palpitante revista "Deixa
essa mulher chorar", onelc Aracy Cor-tes e Mesquitinlia cantam sambas edivertem o publico. O Recreio, sendoo único theatro de verão da cidadecom o seu pittoresco jardim que cir-cunda a sala de espectaculos, inaugu-rou agora um systema de ventiladores
modernos cm toda a platéa. A apo-tneose aos cinco grandes clubs leva opovo ao delírio, s}:-}-.^

forçado, não considera o Botafogo um
,.r*?i ? deJfo8uet<-". agora que algunsathletas do veterano "Estrella solita-na , se inscrevem pelo Fluminense.Pelo contrario, affirmou-nos que, comas disposições da operosa directorianotafoguensc c as optimas installaçõese excellcnte flotilha, a rapaziada novado antigo club ainda infundirá res-peito nas próximas competições.

O quadro de novqs remadores do C.lt. Botafogo, lucrará muito com aorientação do velho technico treina-dor que é o Tolosa.

XADREZ
0 torneio da Associação Christã de

Moços
Conforme se communicou, teve ini-

cio no dia 12 do corrente, o torneio
de "handicap", promovido por este
club. Entre as innumeras pessoas
que se achavam presentes, notámos
os Srs.: J. Motta Paes, .secretario do
quadro social; Valladão Monteiro,
presidente do club; Dr. Santos
Cunha, director do torneio e outras
pessoas.

As partidas serão realisadas ás se-
gunrias, quartas e sextas-feiras, das18 ás 22 horas, na série do club.

Marcham a frente do presente tor-neio os Srs.: Haroldo Vannicr, CastroRcbello e Paes Leme.

de Minas
pagou 1|2 bilhete numero 5410,
premiado com 500 contos na ex-
tracção de 5 de Janeiro, ao Dr.
Antônio Dias de Gouvèa, enge-
nheiro, com escriptorio á rua
Libero Badaró, 51, sob., 7o an-
dar e o outro 1|2 bilhete foi pa-
go ao Banco Commercio e In-
duõlria do Estado de S. Paulo,
por conta de Ozias Costa, ambos
residentes no Estado de São
Paulo. ***

Depois de Amanhã
O FORMIDÁVEL PLANO DE

1

1 $
EM DOIS PRÊMIOS DE

50 CONTOS
INTEIRO 25$000

3° PRÊMIO

10:000§000
3 PRÊMIOS DE

2:000$000

Loteria do
Espirito Santo

EXTRACÇÕES

ás 3 horas da tarde

CANIIENHO FÚNEBRE
Foriim Inhuimiiln*, hoje;
Nn eemilerlu riu Sfio Hranclieo Xvier "'•
Alila Castro riu Mello, ru, dni .

vallilns, 71 i lli-lln, filhe, i|/ns»,í'
1'hIi.i, rua Afiim-m Cnvaleintj tV,
Angela ria ConcdçAo, Nrcrnitíi» j!Siiurie Publicai Adelaide riu siu,\
(Irnric, run Nohueo rir PraltM 'S'
llnilcla Vlilnl. Hospital sío\,3.
tlão; Antônio Maria e|t. o\\,.l\V
ll.iM.ltul Sã» Sebastião; ,S-ei|nr ,,"••
rir Henrique Sampaio Silva, -fôS!
Teixeira dn Coita, rua riu j\|(0 ,.*Domingos Miii-liniln Gomei nu i •
polilo, 22; VlrKlli.i Nem fio,,,., .7* ,
pllnl Central rio Exercito; Vil, L.t
Andrade, llosiilinl São Si*i,nMu0. .*
lonln llentn Alves, Snnla Cau! /,*'fnnso Alfa, ielcm; Iitnnccnclò 1'
Cunha Mornei, lelcm; FranclietBw-
Ávila rin Silveira, rua Juvenil c?uno. 81| Manoel Bsleilai n„,|ri 'c*
rua .do Engenho.Novo, BI, h^9N. ric Oscar dn Silveira, Alto d» BoJ

 Nn cemitério rie Slio Joün n,
ptlstn: *"'

Oiwalrio, filho rie Ernesto Miii»rua Santo Amaro, 29; Antnnit nadinrio Oliveira, Sanatório llin Cnnmri».
Bonlfacln rio Oliveira, Ho.pluffi
sa Senhora das Dores; JnSo Henri
quês, Caio dc Snuilc Dr. I-iras- II,noel Moreira Pedroso, rua Doma.do nnumnçn, 10; Jnlie, Martins jvreira, Beneficência Portugueu* vinoel Gonçalves Mncliario, idom•*Lno!
renço Dias Cordeiro, ieiein; Mineifilho ric Nair Lopes, Hospital Arth,Bernarrics.

—— No cemitério rie Mcrily*
Alberto Brorjin, Santa Casa"; JseiFerreira Soares, Ncerolcrio da milcio, ielcm.

Os novoiTíõrízijl
tes que a revolução!

fez descobrir ás
classes menos

favorecidas
A revolução veiu despertar n ani.itI

do brasileiro, que vivia ensimcsnui|
num desinteresse lamentável pclowl
futuro. Com a aurora ele 21 eic oat*.|
bro, raiou para o pequeno prolctarhl
um novo sol de esperança, e ellc pJsou a alimentar pelo "amanhã", q|
idínl ric prospcrielaele. c ele animo.

Por que, no emtanto, deixar p_.nmnnhã, sempre para amanhã, o çjlhoje mesmo, com um pouco ele cs[«í|
e boa vontaele, poeler ser feito? |
P discutido problema ela habitaei:!

não assume o vulto que se lhe crapritl
ta. Quem não possuc rcnelimcnlo hul
tante pnra adquirir um prédio dc mihl
valor, ou installnr-sc numa fazcndiil
qual possa auferir renela bastante,»¦
sim mesmo pode cuidar rio futuro il
familia, c o seu próprio, com uma-ti
quena cconomin mensal. I

Procure, na primeira opporlunidíil
o escriptorio dc Eduardo V. Pcrlertél
ras, á avenida Rio Branco n. 35-A,*¦!
nnriar. Se não purier ir hoje, vá aol
nhã. Não se eleve deixar ele fazer aol
nhã o que não foi possível fazer bl
jc... |

Ali, naquelle escriptorio, enconta-fl
pessoa habilitaria a ilnr-lhc o rniüil
conselho para a solução do seu prc&l
ma: adquirir um pequeno lote detaíl
no em Nova Iguassu'. Em zona siÜI
berrima, saudável, com Urra fertiltól
ma, poderá adquirir, cm presta-tül
mensaes, desde 30?(100, aquillomiepl
tamente precisa. Aliás, esses sãotent-j
nos insuspeitos, cu.in melhor rfcoi
mentlação é pertencerem a Guioletj
mãos.

A crise passará, c lodo aquelle tii|
tiver, mais tarde, uni desses estíllí,
tes lotes, onde a cultura da laratiftlt
banana, da mandioca e do fumo direi
sultados optimos, ha dc feliciliWj
pelo premio quo se fez a il Bf*
mo. % :K -^

Projecta=se uma mai
festação ao interventoi
de Matto Grosso, j|
oceasião do seu regresa

CÜYÃBÀ', 17 (Serviço especial i
A NOI1E) — Todas as classes sutil
estão preparando uma grandiosa r.
nifestação ao coronel Antônio JI.C:
çalvcs, interventor do listada, por *
casião rio seu regresso a esta njc
que muito eleve ao patriotismo o
lustre brasileiro.

Continuando na grande
de enriquecer a toda a genl

"Ao Mundo Loterico" — ma do"
vidor, 139 — vendeu hontcm mais
sorte grande sob o num, 68.951.
miado com 21:0645000, bem assim
a dezena dc ns. B.S.ü.í! a !'8.S"",t
distribuídos rienlni do "dez im
Envcloppes Máscotte" — tendo;
immcdiatamcntc pago ao Sr. Joj'
fonso, residente cm Alefire, E. «30
pirito Santo e hospedado no»?
glez, o bilhete numero 68.Oaa, í
ximação ria sorte tirando, e aos
Orizimbo Pereira, residente na
S. Christovão .100 e Miguel Bon"
no, residente á rua Mariz c l»*'1
os bilhetes inteiros de números
e 68.951, premiados na respedi"
na. Na próxima semana: 100*.
25$, nn segunda-feira; 1<!Í
100:0008 por .103; quinto-felrad*»-
tos ria "rainha; sexta-feira, 51
em 5 loterias e sabbado, 1J- .
por 208. Sabbado, 7 - 201 <m
208, fracçoes a 18, com mais «
Só no "Ao Mundo Loterico --¦
Ouvidor, 139. %$'%

íi

UKr-LDft uail
E' um preparado moderno (W

para rejuvenescer todos que I
helloa brancos, pois ellc o! "«J
a máxima perfeição, consen i
macios c sedosos. A venda n..A
res PERFUMARIAS o "R0Gf,J
adoptndo nns melhores f»*",-,!
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