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Antigos, médios e novos-Progressistas
e perremistas-1891 e 1933

(Jr. Aiwmla dc ,' Lima

Quando o Partido
Progressista e o
P.irlido Republica-
n«, Mineiro lança-
rnlil ns listas rios
seus candidatos ao
pleito rie 3 dc
111:1 ió, não escas-
senrhnl censuras ri
ambos as chapas
n')i'cséiííadas. Alie-
gm-sc que ellas
nio correspondiam,
integralmente, ás
tradições ria cul-
lira moiitanhezn.

Esse ponto rie
visla, entretanto, á
proporção que o
tempo desfaz o
rumor das opiniões
apressadas; vae ce-
(lendo logar á com-

prehensão humana
lie «juc ns parti-
dos políticos não
podem organisar as
dias lisliis. 1 ííi—
seando-se exclusiva-
mtntc nas qiialliln-
des raras ila in-

lijencia, Xão é
juc o critério uni-
co a scr nttendido,.
quando os gene-
nes da publica se
minem á mesa
redonda das deli-
btrnções c, se o

se, nada mais
lldl (lo que
(ir nas es
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uma serie (
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Si. Jnth lie-
rultlo.

.Sr, Pandiá Ca-
loa eras

riiiistnncihs a me-
dir nessas horas
extremas, porque a
distribuição dus
postos de repre-
senlaçãp clectiva
tem que receber a
snncção rio eleito-
rado c este nem
sempre eslá (lis-
posto a conceder
Iodos os seus pre-
inins apenas aos
homens rie boa en-
vcrgndurá mental,
preferindo tambem
reservar alguns Ra-
l<H's aos que mais
lhe falam directa-
ineiile no coração.

Os partidos de
Minas, cspecialmen-
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Sr. Carneiro de
Kezènde

l(, não p o d e ni
fjhelar-só dns va-
liidps faclores a

! cumpre «lar at-
Ilação, iu imen-
10 critico de desi-
(mr os correi igio-
úrios liicuniliidos
it reprcsêntnl - os
«os altos conselhos
ií governo, Pm-
«der ,le oiilro mo*
io seria contrariar,
wmInsuccesso, t:,I-
W a venerarei
P.i?ão ile bímil("'" que sempre
tunaltoa n tradição
witlw «Io BrandeEstado central. Ac-"<}K. que, desta
mi, dispulnrnm o
,M cm «Minas, mula menos rie tres
m» partidárias com 37 nomes ca-"ms, o que vale dizer que ns listas
^candidatos teriam de ser forçosa-
m osbis de matizes os maisw sos n„ (|IU. C(lncern_ nns nSpò(.ll)s
fJr|tclii.cnc.o c dn biigagom cul-

Í(minailoSaKora'os serviços dc npu-
M-eleições cm lodo o listado,% 

desenvolveram sobre urna som-BWil ile cerca rie 2711 mil volos, po-
WiiZlllmV"n certeza, os -tíòiries• s áquelles que vèm formar aSWa mineira „., prjmc-,rh assem."'"ca da Nova Republica. Ha
j* 

'novos e. em qualquer rias
Kis ,i ,' Vi1"1»0 exigente «lis-
, 
* "l" cs dc bom quilate inlelle-'• iamliciu nn Constituinte de 91

Mi» 1 
mcs vivas ü •¦*J*-n« cra o

«1, • rcPrcsc»lnção íiiontauheza.

Cs 
l;ne nlfi,llls embaixadores1 . c, no correr da vida publi-

Si '" :,s c''l»in«lns. Mas fo-
f& 

°V'S "^'.IH^nnneceraii, pou-
11 curto. |lla"lc'°' como ".ves de

i.E,!las eohsidcrações

fc'«renida,Ic
8feffilm,',cira "" Constituinte, «IcCffl<;.,cnc"' «Ho nos é licito duvi-

Aleixo, Augusto Viégns, Vieira Mar-
ques, Matta «Macliado. José Alkniim,
Delfim Moreira, Odilon Braga, Raul
Há, João Penido, Clemente Medrado,
João lieraldo, Aleixo Pnraguassu' eSimãn da Cunha; c, cm segundo tur-
no, os Srs. Celso Machado, MartinsSomes; Waidoniiro Magalhães, Belnii-
ro rie «Medeiros, Octavio Amaral, Ja-
cquos Muntandon e Benedicto Valia-dares.

1'aré'cé que entre os perremistas, os
eleitos são os Srs. Furtado rie Mene-/.es, Polycarpo Violii, Daniel rie Car-
valho, Cliristiano Machado, Levindo
Coelho e Carneiro de Rezende.

Se nns fosse perinittirio classificar
os constituintes mineiros segundo; o
critério ria eriaric, poderia mos distri-
buil-os em tres equipes: a rios antigos,
a rios moços e a dos mais moços. Va-zem parle do primeiro grupo os Srs.
Calogeras, Augusto dc I.inia, Vieira
Maraues, Matta Machado, Iliheiro
Junqueira, Antônio Carlos, João Pc-

i iiido, Simão da Cunha, Walrimniro
| Magalhães, l.ycurgo l.cile, Itaul Sá e
I Jiiçques ¦Miinlhiíiloíl (progressistas) cMenezes, Viotti, Levindo Coelho cCarneiro rie Rezende (perremislns):•No segundo grupo, seriam inseriptosos Srs. Viégas, Virgílio de MelloI'ranço, Odilon Braga, José Braz, llias1'prlês; Jof.o Bcralrio, Adflio Maciel,Aleixo Paraguassu', Celso Machado,Alarliiis Soares, Ucnediclo Vallnriares,llclmiro Medeiros, Clemente Medrado eOctavio Amaral (progressistas) el.lirisliano «Machado e Daniel de Car-valho (perremistas). A terceira équi-

pe (a mais joven), seria constituiria
pelos Srs. Pedro- Aleixo, GabrielI assos, Francisco «Negrão, José Alk-num e Delfim Moreira (progressistas).

Entre estes cinco nomes deve encon-Irnr-se o que detein o amável prlvi-legio rie ser, "o henjainin" da nume-rosa bancaria, parecendo certo que aoSr. Augusto ric Lima, poeta c acade-mico, se destina a gloria rie ser omais velho ria familia.
Os Srs. Aleixo Paragunssú, Augtis-o \jcgas e Octavio Amaral ficariambem, sc considerados como reservas(Io primeiro team, pelo direito rieedade.
Com o Sr. Polycarpo Viotti, deito

pelo P. II. M„ verifica-se interes-sante coincidência. Scu venerando
pae, o saudoso Or. Polycarpo Rodri-
gues Viotti, figurou na primeira Con-slituinto republicana c subscreveu aCarta rie 24 ric fevereiro com a mes-ma penna de que o filho vae embreve utilisar-se para assignar a fu-tura Constituição.

A nova bancada mineira traz amarca da remodelação nos seus qua-dros, que se apresentam com -26 no-
mes estranhos á representação fe-
deral anterior. Desses 26, alguns exer-
ceiam mandatos no legislativo esta-
(lual, mas os Srs. Viegas, Negrão, Pe-
dro Aleixo, Paraguassu, Passos, Alli-
mim, Moreira, Medrado, Valladarcs,
Belmiro e Amaral ainda não oecupa-
ram cadeiras no parlamento. Alguns
desses, sendo ainda muito moços, ini-
ciam, pela Constituinte, a carreira
parlamentar, isto é, iniciam-na, des-
ferindo, desde logo, um vóo largo.

De dois sectores, em conclusão, se
compõe a representação nioiitanheza:
o sector progressista (com 31 depu-
tados) ainria é mais numeroso do
que qualquer das bancarias que se re-
unirão no Palácio Tiradentes, e o se-
ctor perremista, o é mais rio que a de
alguns listados do Norte.

Não parece difficil que, no seio
ria Assembléa, venham a actuar em
harmonia rie vistas as duas alas mi-
neiras, como duas correntes que, di-
viriirias na vertente, se Unem ús vi-
zinhanças do oceano, onde se despe-
jam com o ruido e o fragor das grau-
ries forças...

parada maravilhosa de
galanjeria e de bom fom social

O painel espiritual do grande baile
Primeiro Império

ÉÊÉÊmÈÈmmmm
D. Pedro T, qne, cnnsorriiindo-su
com I). Antcliá de I.eiichleinlierg,
introduziu ná cárie do 1" Impe-
rio nonos, hábitos de galanleria e

elegância ¦ "

O granrie baile Primeiro Império,
«Iiic. se realisará depois rie aiuanliá, sob
os auspícios rio Touring Club o ria Pré-
feitura, e como parle rias festas rio".Mez ria Cidade"; promovido pelii NOI-
TU, cslainos certos rie que se mar-
cará nos nniiacs rie elegância ria me-
tropnle como inexccriivel rieinonslração
dc bom tom e dc eiitliusiasmo social.

O grande baile do Copacabana Pa-
lace será uma nota flamiiiante, á par-
te, com uma intenção espiritual su-
perior".•Fora ria bella monolonin rio inunda-
nisnío comniiiin, cllc não se ciuge, dp
outro lario, ao pesado rigorisino bis-
tórico, liiiiilanrio-se a refleclir os pri-
mores de uma época fnustosn e cava-
lheiresen, dentro ria qual a sociedade
Itrnsileira resplandeceu singularmente,
O deslumbramento ria emancipação po-

ÂCERGA DE PR0mÍDAS
RBELLIÕES INDÍGENAS

EM ANGOLA
Um desmentido do governo

portuguez
LISBOA, 22 (U. P.) — Uma nota

publicada pelo governo desmente ca-
tegoricamente as noticias propaladas
nn estrangeiro acerca dc pretensas
rebelliõcs e desacatos comincttirios pc-
los indígenas em Angola, asseguran-
do não terem cilas nenhum funda-
mento.

QUATRO GRA0S ABAIXO
DE ZERO!

nos induzem a
a composição ria

e cujos pass serão acompanha-
'' interesse, pelosInria a nação.KA,1"'1;"'" cabcm' ncst" •,0-,a

Pades' !"ml"ca devores e responsa-
Pmhra.»1'." nff,™ntlvn não se rc-pRíi,.T""'""' Tn"hlz l,,n SL'n-
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." I"0 os futuros
NrurA i ,!','nc"'"s não poderão
-i"-» clZl"k',',l',,u's' A nação es-
fe asse,,ii, vcnllam a m**. »!l Pro-
SS P01»™- os anllienti-

?"',cm (,n ln""ln'ilia.oni«,-il
Í^HiliinÂ ' n,,enns ¦"» accidenteki,""«o, mus111 ™».radiei- symbolo liriequa-

,,1 ¦«.*¦*. Istnrlen, pela alli-
.ia0s nmptuiao e pela pureza dos
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J*.sentido {„ i.p ? r<'s»Hario ncima,
l«doV'i,railu,ir "II,!I d*" ca-
W'ilo* ,,;,..,.:•. 
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O prinieiro ele-s c o segundo, fi. Oral vae determinari n nova eleição em ai-
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1" ''¦' 's «'sião eleitos, pelorogre ssistn. cm primeiro tur-

flunln (\';.ie","l'' c'<!'t"ral, ns Srs.
fe fiabrlM •,»Adcii" 'M;,(,i«'1- Josi
?'"•'• Vi • ' ''!""•<• Iliheiro Jun-""''c l'",'lc Mello Franco, Ne-
!,Jtl"s, :,lm< '.-.vcurgo Leite e liiasfeei. cin

Parlid;
Primeiro

°«traL T,'""''"'10' °s™ «"Susto de

turno, pelo
Srs. Pandiá
Lima, Pedro

Foi a temperatura registada
no Rio Grande do Sul

PORTO ALEGRE, 22 --Serviço espe-
ciai d'A NOITE) — Continua intenso o
frio eni quasi todo o Estado. Em riiver-
sas localidades tem cairio neve e, cm
multas outras, fortes geadas.

Eiii Lages Vermelha foi observaria a
mnis baixa temperatura nté agora rc-
gistada: quatro grãos abaixo dc zero.

Em torno das oceor-
rendas de Casas

Viejas
0 deputado Rodriguez Pine-
do quer promover a respon-
sabilidade do chefe do go-

verno hespanhol
MADRID, 22 (Havas) — O depu-

lado Rodriguez Pinedn pediu ao pre-
sidente das cortes
coniinunieação rie
torios os (locumcii-
tos relativos ás oe-
correncias de Casas
Viejas.

O parlamentar
declarou nos cor-
redores dn Cama-
ra que, uma vez de
posse dos (locuinen-
tos, trataria de es-
turial-os sob o pon-
to rie vista exrlu-
sivamente jurídico.
Accrescentou que,
se encontrasse con-
firmação do que
fora dilo, tanto rias
tribunas rias côr-

.Sr. Azaria tes, como fora rio
parlamento, apre-

sentaria queixa c promoveria a res-
ponsabiliriarie rio chefe rio governo e,
possivelmente, do ministro do Inte-
rior, pela altitude assumiria no caso.

lilica creára rin paiz, notoriamente na
Còrtc, uni ambiento propicio ás ma-
infestações ria viria mundana.

O scenario á volta rio poder imperial
era rie entlíusiasnío, rie alegria, ric
pompa, influindo, ademais, para esse
estado rie espirito geral, a mocidade rio
Imperador c a sua bella independência
pessoal, menos sujeita n formalidades.
A vebeinçiicia espiritual do nosso pri-
meiro monnrclia irradiara em torno,
crcnndo o penrior para ns exbibições
sociacs, para o luxo, para a galante-
ria, e dando azo no nppnrcciiiient-n de
figuras notáveis pela elegância c pelo
gosto rio luxo.

Esse é o ambiente que sc vae espe-
Ihnr no grande baile, com a sua es-
plcnriida indumentária, com a sua ri-
queza cliromatica, com ns linhas cara-
cteristicas ria época. Unlretanlo, como
sc disse inicialmente,, não haverá ex-
cesso rie rigor, o que permittirá á re-
constituição, rie par com o esplendor rio
scenario mitigo, a graça ria leveza mo-
dorna. As nffinidiides essènciaes ric
ritmo que ligam as dansas rie ánlaiiho
ás ncluaes, perniillein no baile uni cri-
terio libera! a esse aspecto, assim como
idênticas nffilliiladés adiniltcin sobre as
linhas lypicns (In iiiiiiinuiilaria ria épn-
ca npproxiinnçòcs de cffeitos inaravi-
Ihosiis.

ICssa libcraliilaric. principalmente cm
relação lis rinnsns, que serão as actu.-ies,
evita constangiiiH-nliis, «juc em cri,
contrario se verificariam, prejudicando
o esplendor ria grande festa.

O interesse em torno ria formosa pn-
rada de elegância, manifestado desde
quando fora anniiiiciad:i, cresceu cons-
taiitcinente, ricnioii.strniiriu a sensibili-
dade da "elite" carioca, sempre atten-
ta nos bons motivos sociacs. Nem cra de
esperar riiffcreílte resultado demite, ria
delicadeza e dn fina espiritualidade dn
iiiicinlivn, «pn- offerece ii sdciodnric mol-
dura .excepcional para luziniciilo de
bom gfislo c de belleza.

O bnilc Primeiro Império, qne abre
encmilndorns perspectivas á Vida ímiii-
(lana dopniz, será uni painel niiimnrio
ria gnlnnleriii «Ioniinnnte numa hora
in.-ilinnl pnra os riesliiins rio lirasil.

A visita da senbora
¦Euzebio Ayala

Chegará, domingo, ao
Rio, a esposa do presidente
da Republica do Paraguay

DE REGRESSO
AO BRASIL

****" 'WÊ"
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Chega, amanhã, ao Rio, o
ex-senador Azeredo

Regressa amnnhã
n esta capital, n
bordo do "Mnssi-
lia", o cx-senarior
Anlonio Azeredo.

Afastado rio paiz
logo em seguida á
victoria rio movi-
mento revoluciona-
rio ric oulubro rie
1)80, o antigo jorna-
lista e politico vi-
veu, os últimos trcs
annos. em Paris e
no sut ria França,
onde raramente se
avistava com amigos
e compatriotas, re-
colhido, por moti-
vos rie saurie c nu-
tros, n um retrai-

mento qunsí absoluto.
Aggrnvniulo-sc.os seus pnrieelnicntos,

leve, agora, permissão pnra voltar ao
Brasil.

Parlamentar desde o advento da Rc-
publica, representou, largos nnnos, sen
Eslado natal, «Matlo Grosso, na Cnnia-
ir. e no Seiindo, vindo a oecupar, nes-
In ultima casa rio mitigo Congresso
Nacional; o posto rie seu vice-presi-
dente durante riezeseis nnnos.

A morte inesperada rie Pinheiro Ma-
elintlo, que então riomiiinva a politica
nacional, proporcionou-lhe ensejo rie
ascender a essa curul, pelo voto qua-
si unanime 'de seus pares, e uma vez
parn ella eleito c reeleito suecessiva-
mente, delia só veiu a ser apenrio em
virtude dá derrocaria ric outubro.

O Sr. Azeredo será recebido pelos
seus numerosos amigos.

Sr. Azeredo

SOB A AMEAÇA DE NOVA
CATASTROPHE

As populações de Nankin e Han-
kcu alarmadas

CIIAXOIIA1, 22 (Havas) — As pn-
pulnçòcs rie Nankin e llanlicii eslão
illáisjlinrins em visla rins nguns rio
Yang-Tsé c.ilnreni nnicáçaiido invadir
o valle. Já sc conseguiu reparar o di-
que rompido honlem. Todavia, os
representantes rins cinco províncias
ameaçadas se- reunirão boje, afim rie
estudar ns medidas de urgência que
a situação exige.

Pagando na morle a
desvalia da vldla

Vão ser vendidos, para fins industriaes, os cães sacrifi-
cados pela Municipalidade
mi  ,

Aberta a primeira concorrência — Existem, no Rio,
cem mil cães
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As dif[crenças da sorte !,

Esía
oR

Sob os rigores de
rajadas frias...

A cidade foi hontem varrida^ por
intenso venriaval. Um vento frio, cor-
tanlc e que, em certos pontos, como
nas praias rie mar alio, Ipanema, Le-
blon e Gávea, fez sérios estragos,
interrompendo até o transito rios bon-
des, por ter coberto os trilhos de
grande camada de areia.

Nns runs Vieira Souto, Dolphim Mo-
rcini, Francisco Oclnviaiio c Mello
Franco, longas horns levaram turmas
rie operários ria Light. cm penoso tia-
balbo, para desobstruir as linhas.

A nossa gravura é um flagrante do
trabalho de limpeza das linhas ric
bondes nas praias, onde o vento foi
mais forte.

Sra. Euzebio Ayala
Chegará domingo a esta capilal,

¦pelo "Cruzeiro do Sul", e procedente
tle S. Paulo, íi, senhora Euzebio Ana-
lu, esposa do presidente da Republica
do Pariigiiiii).

Tendo entrado no território nacio-
nal por Vriigiiagana, a senhora Euze-
bio Ayàla nem realisnndo interessante
viagem ferroviária, através de. todos
os Estudos do Sul, com a prcoecupa-
ção tle melhor conhecer essa parle do
lirasil.

A illustre dama, que pretende de-
morar-se nesla capilal alguns dias,
será recebida, ao desembarcar, pormiiilas senhoras da nossa elite è ou-Iras pertencentes ao Corpo Diploma-
tico, no qual conla muitas aiiiizailes cadmirações.

viajando-para
eo o Sr. Justo
de Moraes

to 'islã de nomes trazida
ao Sr, Qstuiio Vargas

0 Sr. Macedo Soares faz; de--
clarações á íNOiTE

S. PAULO, 22 (Pelo telcphoi-.o) —
(Serviço especial d'A NOITE) — 'lendo
encerrado as conversações iii|iii eiitilbó-
ladns com os proceres políticos da
Frente Uriiça, o Sr. .Insto rie Mornos
deixou • esta capital, lii.nleni, á tarde,
embarcando no "Cruzeiro rio Sul". A'"gare" acompanharam o advogado fi-
(juras as mais representativas da rol-
ligação, dentre ellns os Srs. 'Macedo
Soares, João Sampaio, Barros Penteado;
Oscar Stevcnsnn e Jorge Americano.

Pouco antes da pnrliria, procurei sn-
ber rio Sr. Justo rie Moraes impressões
a propósito rins conclusões n «pie hn-
viam chegado nn ultima reunido. Disse-
me,apenas; levai' para o Itio uma lista
de nomes; que. scui apresentada ao chi'-
fe rio Governo Provisório. Logo que o
comboio deixou a eslnçãn, nborriei o
Sr. Macedo Somes, que, muito accessi-
vel, palestrou sobre factos da nclunli-

0 "RAID" DE CONFRATER.
NIDADE ARGENTINA-

BRASIL
Garramedy adiou para hoje

sua partida
PORTO ALEGRE, 22- (Strvíço espe-

cinl d'A NOITE) — Devido as condi-
ções iitinosphericns, o aviador Gafai-
mendy nno pôde levantar vôo pnra ahi.

A partiria foi transferiria pnrn hoje.
Hontem, acompanhado rio cônsul iu-
gentino, o aviailor (imraiiicnriy visitou

interventor general Flores dn Cunha,
com o qual manteve longa palestra.

lASSÃCRADOSÍ
Os que escaparam foram
executados em Canghissar

t**»»»+rt-tmm>t>4WO«* r1"' ¦ **¦¦»•., *¦*,,„.

. .S7.1//..1, 22 aiavas) — Noticia- ?

se qne duas caravanas foram ala- !

radas no TiirUcsláo chinez, pro- \

rimo de Kaschgar, por um bando I
dc Skirghizes c turcómanòs, os j
quaes, depois dc haverem massa- j
crado os viajantes, pilharam as I

caravanas. Vários sobreviventes j
que conseguiram attingir Canghis- ã
sar haviam sido ali executados.

o Macedo Soares
-"¦asm*

.Sr. José Carlos d.
dade politica no Estado. Referindo-se
aos eleitos no ultimo pleito, írizou «pie
suns previsões sc haviam confirmado
qunsi "in tolnni". Previia a victoria
rie dezoito candidatos e só errara por
mu. Alluriiiiilo á ultima reunião poli-
ticil cm que participou o Sr. Justo rie
Moines, e nn qual fora lll examinados
os nomes indlcnvcis á governança dc
S. Pnulo, informou ter havido bingos
c inliT.essnnles debates, processados
mini ambiente de perfeita cordialidade.
Os nomes (bis Srs Firmino WhilaUer,
Cândido de Moifra Cmiiptis, Waldomiro
Lima e o sen prnpiio, estiveram cm
liprerlnçiii) I?inaliilerilc, a decisão foi
tomada pelo que reunia maiores sym-
patinas e que é o rio Dr. Armando Sal-
les ric Oliveira, riircclor ria Mogyann
e rin "Jvstndo ric São Paulo". Aciycs-
centiii! o Sr. Macedo Soares «pie dc to-
rins ns deliberações tomadas nns re-
uniões suecessivás, até a ric hontem,
foram lavradas nelas minuciosas Ussns
as novidades que, gentilmente, fome-
ceu á NOITE.

O Sr. Justo de Moraes está viajando
cm companhia do Sr. Cardoso de Mello
Netto.

Esln sendo publicado um edital de
concorrência pnrn n venda ric cães
hpprohehdidós na via publica e sncri-
fienrios no Hospital Veterinária Mu-
riicipnl.

Pnra que poderão servir os cães
níoílòs.1' Esln é a pergunta que nntu-
ral mente rcponla no espirito rie torios.
A idéa ric qur"a carne desses animaes
poderá ser empregada, clandestina-
mente, no fabrico rie lingüiças, conser-
vas, presuntos e outros "frios", le-
vou um leitor d'A NOITE a chamar a
nossa r.ltenção para o caso. A hypo-
tbese não cra absurda, nem descabi-
ria, pois já temos exemplos disto aqui
e eni oidriis localidades.

¦>- Seria curioso colher esclarecimentos
sobre essa. concorrência, que, pela
primeira vez sc minuncia no Rio ric
Janeiro c por que os cães seriam ven-
riirios já sácrificados..
Fala o ch:fo da Inspectoria de Vete-

rinaria Municipal
Com n solicitude que lhe è hnbi-

lunl, ollenrieu-niis no Hospital Velcri-
riario «Municipal, o scu chefe geral, o
nosso collega rie imprensa, Sr. Júlio
rie Aziireiii I-urlario.

— Mjiiulci abrir a concorrência —
disse-nos — imra vêr se ba interesse
ua acqulslçãó dos cáes, que poderão
ser aproveitados em variadas indus-
Irias, a exemplo do que se faz na
Europa. Entro nós, em S. 1'aulo,
esses animaes sáo utilisarios no fa-
lírico rie sabão animal, luvas, boi-
sãs, pnslas, carteiras, etc. c os ossos
c«,mo adubo precioso, cm vez ric serem
cleclrociilnrios e levados para a Sa-
pnenin, onde servem rie repasto nos
urubus. A nirriin niinúal rie cães que
tem esle destino é calculada em Jõ a
•II) mil.

K' a primeira vez que islo sc vae
fnver, continuou o Sr. Júlio de Azu-
rem Furtado, (Jiiiinlo á possibilidade
rie scr a carne rios cães desviaria para
o fabrico clandestino ric certos ali-
iiicnips, compete á Saurie Publica fis-
cnlisar c cvilnr que isto se dè.

Nn França c na Allcnínnlía, os nni-
nines hpprçhendidos conslitucm inale-
ria preciosa para varias industrias.
Viso com esta mediria augmentar as
rendas desta repartição. Ha tempos
já fui prevenido por um industrial
paulista que nos indagou se não se-
ria possivel fazer acquisição dos cães
npprelicnriidos c não rcclnmn.dos. Vou,
por isso, providenciar para que o edi-Inl seja divulgado, lambem, cm S.Pnulo.

resso de emi-
gradps políticos I

Viajam para o Brasil os Srs,
Firmo Dutra e Pereira Lima

LISBOA, 22 (Havas)' — A bordo do
paquete "Ccner.il Osório" seguem
para o Brasil- os exilados políticosbrasileiros Srs. Januário Firmo Du-
Ira c Pereira Lima, que se achavam
cm Paris.

Muitos amigos brasileiros e portu-
gue/es foram a bordo saudar os via-
jantes.

No momento em que o paquete le-vnnlnvii ferros as numerosas pessoas
que se achavam no cáes ergueram ca-lorosos vivas ao Brasil, a Portugal
c a S. Paulo.

No dia 24 'do 
corrcnle regressamtainbem ao Brasil vr.rios exilados

paulistas entre os quaes alguns of-ficiaes.

Chegou a^Sra. Rcsalina
Coelho Lisboa Miller

A bordo do "Western World", che-
gou hoje dc Buenos Aires a illustre
poetisn brasileira Rosnlina Coelho Lis-bon «Miller, que foi recebida por nu-mcrosns pessons rie suas relnçòcs.

Skarzyn^^õitã~
ao Rio -

C aviador polonez partiu de Bue-
nos Aires, via Montevidéo
BUENOS AIRES, 22 (U.P-) — O aviador polonezSkarzynski partiu destacapital com destino ao Riode Janeiro, via Montevidéo,

as 9 horas e 17 minutos.

Só serão vendidos 
"— 

prosegue o
nosso informante — os cães sadios.
Os que estão atacados de hydropho-
bin, lepra e outras moléstias conta-
giosas são sacrificados e submettirios
a fornos crematorios, porque indo
liara a ilha ria Sapucaia podem scr
devorados pelos urubus que, assim,
se tornam vehiculos perigosos desses
males. Houve mezes aqui em que fo-
ram sacrificados seiscentos e tantos
cães.. Em vez de mandal-os para a
Sapucaia, resolvemos experimentar a
venda dos mesmos para os fins inrii-
carios. Penso desse modo conseguir
uma nova fonte de renda, pois a ver-
ba de que dispomos é diminuta cm
relação ao desenvolvimento do servi-
ço que temos a nosso cargo. Alimen-
Íamos os cães aqui detidos com res-
los de comida que nos fornecem a
Casa 'de Snude Dr. Pedro Ernesto, o
Asylo São Francisco de Assis e o Ins-
tituto João Alfredo.

Eis abi, finalisou o Sr. Júlio de
Azurem Furtado, as razões que mo-
tivaram o edital que despertou a at-
tenção d'A NOITE, e que, realmenle,
constitue uma novidade neste ser»
viço.

Cães para estudos
0 hospital veterinário, que visita-

mos esta manhã, fornece, tambem,
á Faculdade rie Medicina e a outros
estabelecimentos rie pesquisas seien-
UÇicas, grande quantidade de cães
para varias experiências.

Agora mesmo tem elle um pedidode lã cães feito pelo professor Leitãr
da Cunha.

Fontes de renda
Os serviços daquélla repartição so

desdobram continuamente. Suas fon-
tes de renda são ainda deficientes.
Provêm rie registos, matrículas, vae-
cinas, leilões rie animaes, etc.

Estão matriculados rio Rio de Ja-
nciro apenas 1(1.000 cães, quando o
cadastro ainda incompleto aceusa a
existência nesta capital 'de 100.000
animaes. Registados todos á razão de
10-5800 caria um, daria uma renda do
1.0,80 lOOOSOOOl

Entreanto, a matricula para os
cães de estimação é uma necessidade,
como garantia do direito de proprie-dade.

0 assassinio do pre-
sidente Sanckz

Cerro /

Accusados de cumplicidade,
foram todos absolvidos

O ex-prcsidenle Sanchez Cerro
LIMA, 22 (U. P.) — O Tribunal

Marcial absolveu todos os quinze indi-
viduos indigitados de cumplicidade no
assassinio do presidente Sanchez Cer-
ro, baseado em que o procurador mili-
tar retirou a accusaçâo por não ter
encontrado nenhuma prova de conni-
vencia com o assassino Mendoza Lei-
va, morto immediatamente após a
consummação do crime. Os aceusa-
dos foram postos em liberdade ás 20

'horas e 30 minutos de hontem.,
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Noticia-se que o director da Central
do Brasil pretende fazer voltar ao
serviço dessa Estrada cerca dc 300 cm-
pregados postos em disponibilidade
pcla malfadada reforma feita por um
dos seus antecessores. Muitas vezes ti-
vimos opportunidade de protestar con-
tra semelhante e impiedosa ceifa. Não
se comprehcndo na época actual rpie o
Estado possa jogar á rua centenas de
seus servidores que não encontram cm
actividades particulares meios de vi-
ver. Ademais parecia estranho o facto
dc poderem ser dispensados de uma vez
,100 empregados da Estrada de Ferrn,
sem grave prejuizo dos serviços que
competem a essn empresa do governo.
O actual director da Central veiu de-
monstrnr que tínhamos toda razão; o
corte que immolou tantos velhos ser-
vidores rin Estado ora arbitrário, tendo
o fito unico de impressionar. O apro-
veltamehto dos empregados em forçada
disponibilidade, além dc necessário ao
serviço da grande estrada nacional,
vale como uma justa e necessária re-
paração ás victimas da famosa reforma.

* *
Em entrevista cnllectiva A imprensa

sobre vários problemas que interessam
A administração da cidade, o interven-
tor no Districto declarou textualmente
que "teremos, dentro em breve, um
serviço modelar eie assistência medica,
hospitalar e social". Em verdade m-
nhuma necessidade mais premente para
o Rio do que a da assistência hospita-
lar. Tem-se proclamado em todos os
tons a carência de hospitaes na capital
do paiz; o próprio interventor affirma
que ha em média 700 enfermos que dia-
riamente não encontram leitos nos es-
tabelecimentos existentes. E' esta si-
tuação lamentável que precisa ser com-
batida. O governo que, de facto, pro-
pôrcionar ao Rio um serviço do assis-
tencia hospitalar digno da nossa grande
cidade, tão orgulhosa de algumas reali-
sações urbanas, prestará inestimável e
inesquecível serviço.

A Policia jogou ao mar cerca dt
2.SOO armas prohibidas que ella to>
mou de infractores. Eis ahi uma no-
ticia que merece especial registo. Um
dos aspectos mais censuráveis da nns-
sa vida e que mais ábérràm dos nos-
sos foros de terra policiada o civilisa-
da é a facilidade com que todo o
mundo anda armado. Desta facilida-*dc decorre naturalmente uma das
causas dos freqüentes attentados pes-
soaes,' que. enchem o registo policial.
A arma em mãos de muita gente A
uma tentação; por qualquer coisa, o
irrefleetido, o apaixonado, faz uso
delia. O dever da Policia é cohibir
por todos os meios o porto do ar-
mas prohibidas, numa campanha sys-
temática e tenaz que não comporte
excepções e condesccndencias.

Foi atacado um con-
ductor da Light

A policia conseguiu prender
o indivíduo que ficara com o

revolver do policial
Na nossa edição de segunda-feira,

noticiámos o ataque soffrido, na ves-
pera, de parte de um grupo ele ma-
landros, pelo conduetor n. 2.002, ela
Light, na estrada Marechal Rangel.

O guarda civil Geraldino Corrêa da
Costa, n. 1.151, que interviera, foi
aggredido pelo grupo, que lhe arreba-
tou o revólver com que o policial es-
tava armado.

Presos alguns dos autores desse
ataque, a policia do 23° districto pro-
seguiu nas investigações, logrando os
investigadores Macario e Caboclo pren-
der, esta madrugaria, em um beite-
quim da mesma estrada, João da Sil-
va, vulgo "Bangú", que tomou parteno crime."Bangú" confessou o relicto, ac-
crcsccntando que já vendera o revejl-
ver do guarda civil n, 1.151.

Os investigadores procuram, agora,
apprehender a arnia.

0 «MEZ DA CIDADE»
A noite regional de amanhã, no Fluminense — Outros

festejos juninos
Festa de São João no Carioca F. C.

PARA 6RIPPE E TOSSE
Sé ÇQNTRÂTOSSE
HemorrhoidasCura -ndin' ifm,..»u.viiii»iwM operação. Dr. Raul
Pitanga Santos — Passeio, 70.
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.Julgadas absolutamente inconsis-
tentes as aceusações de uma

denuncia
Em a nossa edição de 30 de maio,

alludimos á nomeação de membros
da commissão dc syndicancia a quemo ministro da Viação incumbira dc
averiguar irregularidades adminis-
trativas, como queria um denunciai.-
te, oceorridas na E. F. Noroeste do
Brasil.

Hoje, conhecido cm seus detalhes,
tudo quanto sc prende ao incidente,
dcque, aliás, se prenecupou, em geral,a imprensa carioca, já se podi) formar
juizo seguro da questão.

A denuncia infundada foi feita, co-
mo ficou provado, por um funeciona-
rio afastado dos escriptorios da Xoro-
este, pela pratica de actos de indiscjpli-
na, seguramente apurados em inqueri-
to regular.

A commissão a que foi presente a
peça aceusatoria contra o director

daquella estrada de ferro — perqui-riu, cnm extremo rigor e conscien-
cia, já colligindo abundante do-
cumentaçãç, já ouvindo testemu-
Jihos do mais elevado nivel de
responsabilidade, tendo, de tudo,
formado volumoso processo, cujas
peças, uma a uma, proclamam omodelar cóndnctá administrativa do
Sr. director Henrique. E. Cnuto Fer-
nandes, bem como a correcção funecio-
nai do chefe da Contabilidade, visados
pelo denunciante.
_ O ministro da Viaçãn, guardando, deinicio até final, o maior rigor e escru-
pulo sobre o caso — não quiz pronun-ciar o seu veredictum sem que, tam-bem, a respeito fosse ouvido e falas-sc o consultor jurídico do seu Minis-terio. E, hontem, a ultima palavra,conclusiva c lógica, que 6 o pronuncia-¦mento da verdade o da justiça, so fezouvir imperiosa e precisa, pelo mi-nistro José Américo que, com a com-missão julgadora e a opinião do Con-sultor em nome da lei, declarou "abi-
snlutamente inconsistentes as aceusa-
çoes formuladas contra o director dah. F. Noroeste do Brasil, improce-dendo egualmente os articulados dadenuncia no que concerne ao chefefia Contabilidade da referida Estra-da,".

O processo foi mandado nrchivar,emqunnto o Dr. Couto Fernandes, as-sim, teve ensejo de ver conhecida dc
publico tanta coisa que a sua modes-tia encobre. E mais não é precisopara o distinguir no «cio da sua cias-

Dr. Nico.au Ciancio
Doenças internas (Figado, estômago

jnteaiino, pulmão, rim, coração, etc)braigimyana. 39. Tclephones: 2-0(174 e¦*í-o4JJ,

0 grande jantar de contra-
fernisação acadêmica, hoje

O Dircctorio Central de Estudantes
faz realisar hoje, ás 20 horas, norestaurante da Casa do Estudante doBrasil, no largo da Carioca, um gran-dc jantar de confraternisação declasse, ao qual deverá presidir o mi-
nistro da Educação, com a presençado representante do chefe do Gover-
no Provisório.

A festa dc hoje conugregará não só
as representações de todas as asso-
ciações de estudantes e Directórios
Acadêmicos, como os estudantes de
Pernambuco e do Rio Grande do Sul,
que aqui se encontram.

Especialmente convidados compa-
rcccr.io altas autoridades do ensino,
reitor da Universidade, directores das
escolas superiores c dc ensino sc-
cundario, nssim como escolas mili-
tares. ,

"O MALHO", na sua nova
phase, conta com o mais bri- •
lhante corpo dc collahoraelo-
res que se possa desejar. En-
tre outros: Medeiros e Albu-
querque, Humberto dc Cam-
pos, Olegario Marianno, M.
Paulo Filho, Oswaldo Orico,
Padre Assis Memória, Gilka
Machado, Berilo Neves, Leon-
cio Correia, Mario Nunes, He-
kcl Tavares, Joubert de Car-
valho, De Mattos Pinto.

VARIAS
secções utilissimas, notas mun-
diaes illustradas, curiosidades,
cinema, humorismo, etc

SENHORA !
Provavelmente, deseja ra-

zer um vestido. Antes dc fa-
zel-o, examine o grande sup-
plemcnto de modas que vem
no O MALHO de hoje.

Innumcros modelos na
maior variedade de cores* e
feitios, mostrando, entre ou-
tros, "a nota dominante daa
espaduas largas",

NOIVA !
Veja nesse mesmo supple-

mento, o lindo vestido talha-
do em crépe fosco.

MENINAS"
Uma Infinidade de lindos

modelos de vestidinhus para
meninas vem, tambem, no
grande supplemento, a par de
uma Infinidade de ensinamen-
tos úteis a todas as senhoras.

BORDADOS
E RISCOS
De todos os feitios e tama-

nhos, appareeem em um ou-
tro grande supplemento do
O MALHO de hoje, que é o
mais antigo, completo e popu-

lar magazine que se publica
no Brasil,

A' venda em toda a parte

1$200

PASSAGEM LIVRE AOS CEGOS
A CIRCULAR DA POLICIA

A Inspectoria Geral de Policia eX-
pediu a seguinte circular:"Boletim n. 56 da I. G. P. —
Bengala branca para cegos ¦— Atten-dendo ao que requerem o cego JustinoNoro e a Liga de Protecção aos Cegosno Brasil, determino ás R. S. a estaI.G. P. observarem os seguintes
princípios, que* regularisarão o tran-sito dos cegos no D. F.*.

Io, — A I. G. P. reconhece comoclistinctivo do cego, além da chapafornecida pela Prefeitura do D. Fi,uma bengala completamente branca,
quo servirá para chamar a attenção
dos pedestres, motoristas e funecio-narios da I. G. P.

2° — Para atravessar uma rua, o
que fará sempre perpendicularmentee nas esquinas, o cego levantará a
ponta da bengala para a frente.

3o — Os guardas da I. G. P., sem-
pre que os houver no local, darão umsilvo longo fechando o trafego paraproteger a travessia do cego.

4" — Nos pontos em que houver si-
gnalisação luminosa automática, oscegos tomarão as precauções neces-sanas para aproveitarem a abertura
do signal para o pedestre.5" — Em caso de perigo, o cego pa-rara na posição em que se encontrar,
levantando a bengala para o alto."

A firma Maycr Benayon, que, porintermédio ri'A NOITE, offercceu uma
dúzia de bengalas brancas aos cegos,
offercccrá, este mez, outras bengalas.

Oss™tuariosda|À_ «Casa do Garoto
Justiça elegeram o ))

Dr. J. Comes da Cruz, dircclor
social do Fluminense F. C.

Encerrados ns feslejns populares, o"Mez ela Cielaele" anima, ngnra, ns sa-
lõcs elos nnssns clubs, creahdo um mo-
vimcnlo ele intensa vibração .social.
Entre ns festas que maior ciithusinshío
tém ilespcrlaelo destaca-se h "Noite
regional" organisaria pelo Flumincii-
sc F. C, a prestigiosa instituição quucongrega, no seu seio, o escol ela so-
ciednde e elos sporls cariocas. A fes-
ta rio Fluminense tem um programnianttrnciilissinio e será uni licÒhtecl-
mento mundano de ampla repercussão.

O Dr. ,1. Gomes du Silva, director
sncial rin Fluminense e responsável
pelo exito da tantas festas brilhantis-
simas, poz todo o seu bom gosto e to-
da a sua actividade a serviço da festa
ele amanhã. Será unia noile de encan-
tamento, epie empolgará, com os seus
singulares altraclivos, coni o scu cunho
typico, com o seu sabor característica-
mente regional, a fina assistência quea elle ha de comparecer.

A "Noite regional" do Fluminense
ficará como um dos mais amplos sue-
cesseis eleis festejos eln "Mez da Cida-
de", que a NOITE promoveu; A sédc
c o amplo cstaelio elo Fluminense sc-
rão profusamente illuiiiinailos c orna-
menfados ao gosto sertanejo. Ao péelas fogueiras, será executaeío um. bri-
lhante programma artístico, no qualtomarão parte varias figuras ele eles-
lii(|iie entre eis interpretes da nossa
musica reginnal. Acompanhados ao
violão, far-sc-ão ouvir, entre outros,os
cantores Patrício Teixeira, Alniiraule,
(iastão Formemi, Joaquim Formiga, ,1.
Medina, Waldo Mcirellcs c scu grupo,além elas senhoritãs Maria Dori, Suzy
Lara Vianna e Maria ele Lourdes. Uni
dos números mais empolgantes da fes-
ta do Fluminense F. C. será a eles-
lumbranle queima ele fogos de artifi-
cio executados pelo hábil pyrotcchni-co Narciso Raninlhoda, cujas creações
o publico admirou na festa realisada
no Russell no ultimo sabbado. A di-
rectoria elo Fluminense resolveu re-
produzir, no seu esladio, o espectaculo
bcllissimo da chuva ele praia que il-
liiniinnii as arvores elo Russell, em hi-
zarro eliluvio luminoso.

Ao Fluminense' F. O, A NOITE eles-
tinou, para alegria da peliznda, lindos
fogos de salão para serem distribui-
elos entre os filhos elos soeieis ela pres-tigiosa sociedade, Esses feigos furam
offerecidos peleis Srs. Adriano Mau-
ricio & C. e Bento Pinto ei Ç.A "Noite regional" elo Fluminense
F. C, com esse interessantíssimo
programma; constituirá, certamente,
um acontecimento inesquecível.

O Carioca F. C. proporcinnará aos
seus associados uma festu junina,
no próximo sabbado. Terão inicio os
festejos ás 20 horas, com a entrada
na sédc do club, a qual se achará
transformada cm um verdadeiro ar-
i'aial; de diversos grupos que, vestidos
a caracter, irão abrilhantar os feste-
jos. Em barracas artisticamente orna-
elas, serão distribuídas por gentis se-
nhoritas vestidas a caipira, gulodices
liabituaes das fogueiras ele São João,
o bem assim saboroso caldo rie canna
moido na hora. Em outras barracas,
por diversos roceiros, chefiados pelo
coronel Araújo, será cumprido um ex-
cellente prograniiirn ele variedades taes
como recitativos, emboladas, caipira-
elas, etc, seguindo-se animadas dan-
sas ao som ele musicas características
da noite.

No Sport Club Mackenzie
Constituirá, sem duvida uma noite

verdadeiramente "chie" o "Baile dc
São João", que esse gremio offercccrá
aos seus sócios e familias.

As dansas terão inicio ás 22 horas,
ao som de excellente jazz.

Os associados terão entrada com a
carteira social c o recibo n. 6 e os
amadores com os ingressos que o De-
parlamento Technico forneceu.

Traje será completo, ele preferenciaescuro.

A festa caipira do Club de Nata-
ção e Regatas

Constituirá um acontecimento invul-
gar a festa caipira, que o "Grupo dos
Jecas" fará realisar no rink rio vetern-
no club dn ancora branca. O Ineal ale-
coraclo c cstylisarin, apresentará o ns-
pectp ele um arraial, animando as dan-
sas um optimo "choro". Não paramahi os altraclivos desta fesla. pois ha-
verá queima de fogos de artificio, ba-
lõcs, fogueira, concurso de prendas,emboladas, desafios, canções sertane-
jns, etc.

A commissão promotora pede ans so-
cieis irem á sertaneja, emprestando as-
sim cunho característico ao ambiente,
A festa terá inicio ás 21) horas.
A grande festa caipira, no Club
Tenentes do Diabo, em homena-

gem ao "Mez da Cidade"
Cnm programnia esplendido e prn-movido pelo pujante "Grupo elos Mns-

queleirns", vae scr realisada na "Ca-
verna", séele da glorioso Club Tenen-
les eln Diabo, na imite ele São João,
grandiosa festa caipira, em homena-
gem ao "Mez da Cidade", de inicia-
Uva el'A NOITE.

Essa festa terá organisação perfeita,ilevciielo, por isso, alcançar brilhante
resultado,

seu delegado-
eleitor

A escolha recaiu no Dr. Re-
nato de Campos

Na sédc do Instituto da Ordem dos
Advogados, realisou-se unia grande
assemblea da Associação dos Scrven-

tuarios da Justiça
do Districto Fc-
deral, para elei-
ção elo seu dlega-
rio-elcitor.

O pleito foi aní-
niario e tudo decor-
reu num ambiente
de viva còrdialida-
ele.

Depois do meio
riia, quando toelos
eis veitos foram
apurados, verifi-
cem-sc haver sielo
escolhido o Dr.
Renato dc Cam-
pos, que A o pre-
sidente da socie-
dade c escrivão ela
1* Vara dc Or-
phíins.

O serventuário eleito pelo voto una-
iiimc dos seus companheiros, é uni
nome prestigioso cm sua classe, cujas
aspirações 

"tem 
sempre defendido com

o mais expressivo devolamento.
Foi durante muito tempo, advoga-

do militante e conta mais dc 110 an-
nos de serviço ele justiça. Tem feito
parle de varias commissõcs alo go-
verno, ricstiicanilo-se o scu trabalho
iia revisão elo Regimento de Custas c
na organisação ria nova divisão dc
zonas da cidade.

A eleição eln Dr. Renato de Cam-
pos fni recebida com applausos nos
meios forenses.

A fesfa de hontem, no Republica — 0 espectaculo
| nemafographico de sabbado, no Gloria

__£_•_. ___¦

Dr. Renato dc
Campos

¦*¦ M1»»*'*'*'""--"^^^^^^^®^
Figuras que tomaram parte na representação e na acto cariai^

A noite de São João, no Ame-
¦ ¦*—-... rica F. C, ^iwwsa

A festa reginnal que o America F.
C. fará realisar, nu noite de 24 do
corrente, cm seu estádio, á rua Cam-
pos Salles, deelicada ao seu corpo so-
ciai e aos turistas que se encontram
no Rio, promette ser brilhanlissima,
No centro do campo será armado um
tablailei, onde haverá dansas, ao som
de um magnífico conjunto de deze-
seis figuras, esperando a directoria
que todos os sócios compareçam vesti-
dos a caracter.

Em volta, serão armadas artísticas
barracas, onde se localisarão cantado-
res, músicos e associados, do club, queassistirão á fogueira, queima dos ace-
pipes, etc.

A directoria do club contratou ma-
gnificos fogos de artificio do conhe-
cido pyrotechnico Narciso Rama-
lheda.

A festa do Sport Club 1° de Maio
O Sport Cluh Io de Maio rcalisara

no próximo sabbado interessante
festa junina, transformando sua sé-
tle em um authcntico arraial, com ca-
sinhas de sapé, barracas, etc, anima-
da.por uma excellente "jazz band".

A "noite do que é nosso"
Está despertando vivo interesse a"Noite do que c* nosso", que se rea-

Usará a bordo do "Mocanguê", no
próximo * sabbado.

0 navio será decorado e ornamen-
tado a capricho.

Será realisada grande queima de
fogos de effeito, offerecidos pelas co-
nhecidas Casa Pinto, Adriano, Mau-
ricio & C, Ltd., e pelo afamado pyro-technico Narciso Ramalheda, de Nova
Iguassú. Desafio dc conhecidos vio-
leiros e cantadores regionaes, será,
sem duvida, uma grande attracção,
como numero de variado programmadesta magnífica festa junina.

Haverá sorteio de brindes e distri-
buição dc ricos prcmios ás mais lin-
das e originaes matutas, como tam-
liem uma surpresa para o caipira
mais interessante. Uma animada"jazz" de nove figuras animará as
(lunsas no salão principal, e na popaum conjunto typico. regional de oito
figuras.

No Silva Manoel A. C.
Reina grande animação entre os as-

sociados do club pelos festejos que se-
rão realisados no próximo sabbado.
Como nos annos anteriores, será arma-
da uma fogueira, sendo os festejos
abrilhantados por um excellente "chô-
ro" ria Marinha. As festas terão inicio
ás 20 horas c se prolongarão até á 1
hora.

No Selecto Sport Club
Para a festa caipira que o Selecto

Sport Club vae realisar no próximosabbado, commemorando o dia de São
João, os seus campos de sports estão
sendo convenientemente adaptados.

Em torno do terreiro, haverá innu-
meras mesas, para os associados e suas
familias. Um genuíno "Choro de Ar-
raiai" abrilhantará a festa, havendo
ainda um desafio o violão. A' meia-noite, será queimado um brilhante fo-
go do artificio, estando armada no
centro do campo uma immensa fo-
gucira.

A esplendida fesla ern Iiomena-
gem ao "Mez da Cidade", no"

Club dos Democráticos
Constituirá acontecimento social de

grande relevo a festa genuinamentecaipira que o valoroso Club dos De-
mocra ticos effectuará depois de ama-ilha, noite de São João, concorrenelo
para o brilhantismo dos festejos do"Mez ela Cidade".

Ornamentação caprichosa fl caracter,
e illüminaçnò farta, estão sendo pre-paradas; afim ele transformar o lu-
xuoso "Caslcllei" eni unia verdadeira
aldeia em festas, onde, com o concur-
so de Renato Murce, Jararaca, Rati-nho, Juvenal Fontes c o Orfeão Portu-
gal, elar-se-ão os mais interessantes
desafios á guitarra e ao violão. Lindas
grupos fantasiados executarão dansas
características, assim como se ouvirão
linelos fadeis e canções regionacs, sam-
bas,_ calcrelcs, emboladas, etc.

Lindas hnrraquiiilins serão armadas
cm torno do vasto salão ele bailes, on-
de graciosas mulheres venderão pren-elas e sortes diversas. Uma aiithentica
Capella c uma bem sortiela "Casa de
Petisquciras", tambem terão o seu lo-
gar na luxuosa sede dos "Carapicús".

Haverá um importante leilão onde
serão vendidos, ao correr do martelo,
gordos vitêllos, cabritos e lindas pren-elas, revertendo o seu produeto em be-
neficio da Caixa dos Escoteiros c Cai-xa'do Natal. ..

Haverá uma crepitante fogueira,, em
que se assarão batatas, canoas, carás,
milho, aipins, etc, cmfim, tudo quan-to possa recordar a tradicional com-
niemoraçáo ao santo milagroso e queconstituirá o enlevo da alma de quan-tos comparecerem á memorável noita-
daorganisada pelos ápplaudidos cam-
peões do carnaval carioca.

E, assim, o ninho poderoso da inven-
civel c intemorata Águia Negra, vive-
ra, na noite de S. João, momentos de
estasiante belleza, pela simplicidade * e
candura próprias das festas juninas.Especialmente convidados, compare-
ecrão á noitada alegre dos valentes fo-
liões. os artistas da Companhia Portu-
gueza de Comédias Maria Mattos, os
da Empresa Pinto Limitada, os do
Theatro João Caetano, os da Compa-
nhia Procopio Ferreira, os da Casa do
Caboclo, etc.

Duas bandas de musica militares e
unia excellente jazz-band abrilhanta-
rão os festejos juninos, do Club deis
Democraticns, cm homenagem ao "Mez
ria Ciriade", de iniciativa d'A NOITE.
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Contra tosses, tafarr/iosi
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Ingrato e mao
Deu uma facada no homem

que o acolheu e protegeu
Não era boa a situação financeira de

José Linhares elns Santos. E' elle esti-
vaeleir, mas o trabalho lhe faltava.
Passava, pôr isso, privações. Penall-
sado coni issn, Laelislâo José deis San-
tos, tambem estivador, casado c ele (il!
annos ele eeluele, recolheu o collega em
sua residência, que é á rua Henrique
Mello n. 8!), cm Oswaldo Cruz.

Nos primeiros tempos, o protegido
ele Laelislâo mòstrou-se grato, proce-
(lendo com corrcctir.ino para com o pro-
tcelor. Mas, depois, começou a que-
rer mandar mais do que o dono da
casa, 'onde 

procurava dar ordens, na
maior parle das vezes, absurdas.

Não pnelciulei mais supportur os eles-
mandos de seu protegido, resolveu La-
elisláo iiilinial-n, hontem, á nnile, n
muelar-se. Contra isso se insurgiu Li-
nhnrcs, que, dando uma triste prova dc
seus sentimentos, puetou de uma faca
e nggrcriiu o protectnr, a quem feriu
gravemente, nn hcmi-tliorax,

Embora ferido, o velho Ládisláò não
se intimidou c, apanhando ele umn vas-
sotira, com esta desferiu vários golpes
no aggrcssor, evitando, assim, ser nn-
vãmente iittingiilo pelos golpes do in-
grato e máo individuo,

Houve alarma, acuei indo populares,
que effcctuaram a prisão cm flagran-
te do aggrcssor. Levado Linhares á
presença do CQmmissario Pinto Aman-
do, de dia no 21!" districto, essa autori-
dade fel-o autuar e recolher ao xa-
drez,

A viclima, cujo eslado é grave, foi
mcriicatla no Posto dc Assistência do
Meyer, e, depois, internada no Hospi-
tal ele Prompto Soccorro.

Realisou-se hontem, no theatro Rc-
publica, a festa offerecida pcla Com-
panhia Luso-Drasileira de Opcrctas e
Revistas, em favor da "Casa do Ga-
roto". O espectaculo constou da re-
prcsenlação da peça "Maria do Snl",
dc autoria do Sr. J. Ribeiro, com
musica rio maestro Ccsar de Men-
elonça.n desempenho tomaram • parte
os brilhantes artistas Amclia Figuci-
rõa, Alma Flora, Antônio Sampaio,
Mendemça Ralscmão, Elvira de Oli-
Veira, Maria Luiza e outros clemen-
tos. Em seguida, leve inicio o inte-
cessante acto variado, com um solo rie
guitarra pelo professor Manoel Cara-
mes, que fni vivamente applaudiclo. A
artista Alma Flora declamou a poesia
intitulada "Ao teu ouvido", vindo
ainda ao proscênio Amclia Figueirôa,
que cantou "Alvorada dn amor" c"Cinturiuhns da Murtosa"; senhori-
ta Isalinela Seraniolta, alumna da con-
sagraria cantora Lucina Soeiro, que
cantou o fado "Soldado desconheci-
eln"; Sra. Lolita Lisboa, fado da "Es-
piga": barytono Armando Nascimento
nos "Gaviões"; Sra. Rita rie Carvalho
fado da "Severa"; Manoel Cascaes,
nos faelos "Garoto dos .jornaes" e"Saudades"; Peixotinho, na "Hebe-
eleira"; encerrando o acto o baryto-
no Armando Nascimento com "Falsa
jura".

Os acompanhamentos foram feitos
pelns professores Mannel Caramés e
.1. Ribeiro. Serviu ele "cabaretier" o
aclor Arnaldo Coutinho.

Auxiliou o desenvolvimento per-
feito alo aclo variado o dircctor de
scena J. Pardellas.

Uma versão sem
fundamento

0 espectaculo matinal do Gloria
sabbado, para o pequeno 

'

jornaleiro
Realisa-se depois d. amanh| ,bailo, as !) horas, o espectacit ¦ *'

matographico offerecidojft *
Artists e Companhia RrSSfiiWPnnliia BrasileiraCinemas aos pequenos vendedor»
jornaes. Promette revestisse i ,-'nota inédita'esse espectacu , arT_qual nao ha venda de localidade Tiela a lotação-para cima de mill'gares - será distribuída, gratuita .cxcjusivamente, aos jornaíeiros I?nha, por intermédio d'A XOITE
patrocina a interessante iniciativa jí?
qucllas duas companhia™6[W
graphieas. lcmat0'

O progranima
aventuras . cnnsta do fliuj,bstygma dn acaso"

móndongo Mlckey,
floresta", symphonia
rida.

qual é protagonista Bnck .Tones-' "V?
gandaia", desenho animado por f,

Perdidos naSlt>gular colo.
A» bilheteria do Gloria tem ali!.!,do grande numero de pessoas interes.saejas em saber se é possível obterlocalidades, mesmo pagas, para _"sessão do garoto dc jornal" e atirai.das pela originalidade quo vac cons.htuir, por certo, a agglomeraçâ. dttao elevado numero de humildes jo..naleirps em um grande cinema _icidade. A's mesmas tém sido infor.ninrio nao se venderem, dc maneiraalguma, ingressos para a referida ses-são, rie vez que ella constitue nmbrinde dc Sao João aos prcstlmoio!serviçaes ria imprensa p, como tal,'*,

elles comparecerão ao Gloria,

0 Thesouro francez não eo-
gifa de contrair novo em-

presumo na Inglaterra
PARIS, 22 (Havas) — Correram

insistentes rumores de que o Thcsou-
ro Francez cogitava de contrair novo
empréstimo nn Inglaterra.

Segundo informações colhidas nos
meins autnrisnílns esses rumores não
lèm nenhuma explicação, tanto menos
que a situação ela thesouraria melho-
rou multo sensivelmente, no decurso
dns ultimas semanas, devido ás fortes
entradas de impostos. A situação do
Thesouro é tão favorável que per-
imitiu reembolsar o empréstimo fer-
reiviario á Hollanda e autorisar a
abertura do credito de 401) milhões
cin favor ela Bélgica. Cogita-se mes-
mo elo proicimp reembolso rio empres-
timo recentemente contraído juntoaos bancos hritannicos.

seamsamen-

Sobrados commercial e
residencial no centro

Alugam-se magníficos Io e 2" anda-
res, com grnneles vantagens, commer-
ciaeá e toelo o conforto moderno: árua da Carioca n. 54. ***

wmHta
ARTIGOS DENTÁRIOS

Vasto e completo stock dos mais
afainados fabricantes mundiaes.

DENTES de todas as qualidades e cs-
pecies, a preços vantajosos. O maior

stock da America do Sul.

Variado sortimento de ÓCULOS
P1NCE-NEZ — desde 145000

Exame grátis por medico oculista
Films e revelações photographicas

 RUA S. PEDRO, 80 
(A seis metros da Av. Rio Branco)

OO
0 investigador foi suspenso em

virtude de inprito
O chefe dc policia do Estado do Rio,

Dr. Joubert Evangelista, suspendeu por
30 dias o investigador José Gomes Rra-
gança, em virtude do resultado do in-
querito administrativo a que foi o
mesmo submettldd,

O solido preparo
conduz o individuo ã prosperidade, mes-
mo sem diploma official. A ESCOLA
REMINGTON, rua 7 de Setembro, 59,
em seus cursos livres, ensina e enca-
minha seus alumnos. Ha 22 annos
assim vem fazendo. ***

is de abrir a cabeça ao
adversário, fugiu, aproveitando-

se da confusão estabelecida
pela própria policia

A victima foi transportada para
Nictheroy

No dia 17 do corrente, por motivos
de somenos importância, os trabalha-
dores Josó Alves e Manoel Saquarema
desavieram-se na estação de Tanguã,
no vizinho municipio de Itaborahy, e
este ultimo, dominado pnr forte indi-
gnação, abriu com o cabo dc um ma-
chí.do a cabeça do adversário, deixan-
do-o quasi morto.

O sub-delegado local tomou as prn-videncias a seu alcance, fazendo medi-
car o ferido numa pharmacia local, pro-curando entender-se, depois, com o de-legado do municipio para iniciar o in-
querito.

O delçgadn não foi encontrado. Re-side elle fora rio municipio, era Ni-cthero.v, á rua Noronha Ttirjeznò, ape-sar de exercer tambem o cargo de escri-vão da Collecloria Federal de Itabora-hy. Da Policia Central da capital flu-minense, com cuja repartição se ente-i-deu o sub-delegado, ordenaram o em-barque do ferido, que necessitava dehospitahsação, o que foi feito no diaseguinte.
Do aggrcssor nem mais noticias seteve, pois, aproveitando-se da confu-sao estabelecida em Itaborahy com asaperturas do sub-delegado em procurardescobrir o paradeiro do delegado, tra-tou de dar o fora...

Teve uma syncope
e perdeu o controle

do electrieo
Proseguindo na marcha,
sem governo, o bonde foi

de encontro a outro

Hprfs»''" mjs
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W grande o atrazo do "Cruzeiro

do Sul"
A's 21,50 dc hontem descarrilou jus.tarnente sobre a chave inferior da ei-

tação César rie Souza, a machina dí
trem MPL 1, que faz o transporte mis.
to de passageiros e leite, entre o Iii*)
e a capital paulista. Como a linha dl
Central do Brasil, de Barra do Pira-
hy n Mogy das Cruzes é simples, o
movimento da Estrada ficou paralysi-
rio pnr completo durante os trabalhei
çffcctuados para restabelecimento ill)
trafego, os quaes se prolongaram ali
hoje pela manhã, granelemcnte dif!i>
imitados cnm o mão tempo reinante,

E não obstante haver comparecido
an Ineal dois comboios-soecorro, a lo*
comotiva atravessada solire os trilhos
não pôele scr retirada logo da posição
cm que ficou. Dahi, resolver-se a ton-
slrucção ele uma linha provisória, co*
mo solução mais urgente, serviço qua
até escrevermos estas linhas ainda não
se achava concluído.

O trem "Cruzeiro do Sul" que vinhi
para esta capital soffreu enorme atraso
em seu horário. Chegando habitual-
mente íi estação I). Pedro II ás 9 ho-
ras, hoje sei poderá fnzel-o cerca das
21, visto que sc encontra com 11 hom
a mais na tabeliã. Durante todo o
tempo, ficou elle retido em Mogy das
Cruzes, havendo resolvido a Cenlral
do lirasil restituir an*. seus passageiros
a importância dos bilhetes, ou revali-
elal-os, para ns que não quiücrat»
aguardar o oiesempedimento da linha,
Tairbem esteve retido, antes da ei-
tação cm que se deu o accidente, o
trem rápido RP 2, cujo horário, entre*
tanto, soffreu menos, devendo chegar
ao Rio com 2 horas dc- atraso.

O NP 1, o NP 3 e o D 1 tiveram atra-
sada a sua chegada em Sáo Paulo, res-
pectivamente, em 3, 2 e 1 hora.

^t*-*ut>-

DR. GUERREIRO ®E FARIA
Vias urinarias, operações, doençai

de senhoras. — Novo Consultório: as*
sembléa, 72. Tel. 2-1634.
¦¦e______™_B________z_i_t_i_rí.-. . -

SECÇÃO INEDIIO»

Machinas photographicas
em pequenas prestações mensaes, semjuros. CKNTUO-FOTO _ rua Reou-
nida Rio Branco, 137, e rua Copacaba-na. 5.7- W,;i'e

MENTALIDADE E ARTE
Realisar-se-á na próxima segunda-feira, 20 rio corrente, no- salão daEscola de Bellas Artes, ás 17 horassob os auspícios da Sociedade dosAmigos de Alberto Torres em sessãoconjunta com a Liga Brasileira deHygiene Mental, a annunciada con-ferencia do Dr. Genserico de SouzaPinto sobre o thema: "Mentalidade earte '. Entrada franca.

Manoel Pereira Ricardino
Um accidente impressionante pelascircunstancias que o cercaram foi o

que oceorreu, na tarde de hontem, á
praça Tiradentes. Muito embora nãativesse motivado graves consequen-
cias, ha u salientar a maneira de comose deu todo o faclo, verdadeiramenteemocionante.

O motorneiro de um electrieo daLight, ao partir o vehiculo daquella
praça, foi, de súbito, accommettirio
de uma syncope. Caiu sobre a longa-
rina do bonde, ilesaccordado, e semter tido tempo de fazer íunecionar ocontrole para parar o electrieo. Quan-do os passageiros se aperceberam do
que estava acontecendo e correram asoecorrer o motorneiro, auxiliados
pelo recebedor do vehiculo, já nãohavia meios de evitar o accidente.
O bonde chocava-se, violentamente,
com um outro, que estava parado, asua frente.

Houve pânico entre os passageiros.Homens atiraram-se á rua, senhorasforam accommettidas dc crises denervos. Não se registou, felizmente,nenhum desastre pessoal e isso tudose deve, outrotanto, á pouca veloci-dade cm que estava o vehiculo. Emoutro ponto de sua viagem e ein mo-mento em que fosse o electrieo cmmarcha mais veloz, teríamos hoje aregistar, por certo, muito sérias con-seqüências.
O motorneiro victinia da syncope,Manoel Pereira Ricardo, regulamento•J.487, é um homem sadio, jamaistendo soffrido taes incommodos. Obonde de que fora elle conduetor era oelectrieo 325, linha Santa Alexandri-na e o abalroado foi o de linhaMeyer.

John Jtorgeus & Cia.
Querendo Michaelis .justificar-se da

haver demittido sem justa causa cer*

ca de 50 empregados da firma, É»»*

de numero dos quaes pessoas de cot»

fiança do sócio John Jurgens, P"«"

cipia pelo irmão deste, Georg JurS«

transcrevendo trecho rfc uma cada

intima attribuida aquelle -sócio, et.

teria affirmado a Michaelis não estar

seu dito irmão gostando daqui e nao

denotar o necessário interesse, .'

que, dentro de algumas semanas, de-

veria voltar á Allemanha.
Admiltindo que a carta seja ver a*

deira, o de que não nos podemos ce'

tificar no momento, por estar ausen

o seu indigitado signatário, nadai prO"

va, porquanto está datada do ¦ 
^

Setembro do 1020, e Georg J»rí«

permaneceu na firma John Jurg"»

Cia. até 1926. (|
Posteriormente, dada a »M«Ií

animosidade de Michaelis «n

Georg, este se estabeleceu por con

própria, com capitães fornecidos P

seu irmão. .,
O exito da firma JurgeDI & eo

nessa época P»r

Georg Jurgens " 
'''"*fundada

Augusto
schmidt, é attestado da capacidade^»

Georg e seu sócio, ambos alija

injustificadamente por Michaelis.
Os advogados,

Abel SAUEnisnosN de Am™0

GAI.HÃES.

Júlio Santos Fh-ho.
Altino Moraes. ...
Rio dc Janeiro, 21 de Junho da V*

¦¦-.-¦
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n situaçá© poiiticafara um reaiustaniento das dividas és' fa» AiresRio
em sao Paulo Estados \ MuniCipÍDS .

Opiniões nos Campos Eiyseos após a

partida do Sr. Justo de Moraes

0 general Waldomiro Lima contrario a que se entregue
o poder a elementos dos partidos decaídos

do o ponto de vista da Chapa
Unica. Accrescentam os in-
formantes do palácio que, nes-
se caso, o chefe do Governo
Provisório nenhuma decisão to-
maria, sem primeiro consultar
o general Waldomiro Lima, os
partidos Socialista e da Lavou-
ra e outras correntes de opinião,
assim como valores individuaes
no Estado que, como attesta a
apuração geral do pleito, de-
monstraram possuir eleitores
arregimentados. Apurei, ainda,
através das palestras que o inter-
ventor é intransigentemente con-
trario, dentro da ideologia re-
volucionaria, a entregar o po»
der aos. elementos vinculados
aos partidos decaídos, conti-
nuando a acariciar a idéa de que
a direcção do Estado deve ca-
ber á mocidade. . ,

Ná expectativa de impor=
tantes acontecimentos

S. PAULO, 22 (Serviço espe-
ciai d'A NOITE — Um ves-
pertino de hoje traz vistosa"manchette" a propósito da ac-
tualidade paulista, dizendo que,
dentro de quarenta e oito ho-
ras, se esperam importantes
acontecimentos no Estado. \
0 secretario do interventor

veiu ao Rio
S. PAULO, 22 (Serviço es-

pecial d'A NOITE) — Sei que
se encontra nessa capital o Sr.
José Ulysses de Luna, secreta-
rio da interventoria de S. Pau-
lo, que foi ao Rio afim de con-
ferenciar coín elementos da es-
querda revolucionaria, inclusive
com o interventor em Pernam-
buco, Sr. Carlos de Lima Ca-
valcanti, sobre assumptos que
se ligam á situação paulista.
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Gtticral Watdomiro Lima

S. PAULO, 22 (Serviço es-

pccial d'A NOITE) — Apus o
embarque do Dr. Justo de Mo-
raes, estive, á noite, no palácio
Jos Campos Eiyseos. O gene-
ral Waldomiro Lima, rodeado

por um grupo de amigos, paler*--
trava animadamente sobre as-
jiimptos do momento, sem trair
nenhuma preoecupação quanto
•o rumo que tomariam os acon-
lecimentos. A opinião domi-
aante nos circulos palacianos é
ide que o Dr. Justo de Moraes
não vem armado de credenciaes
para exercer qualquer missão
relacionada com o caso paulis-
la. Dá-se, entretanto, como pro-

vel que seja cllc recebido pelo
Sr. Getulio Vargas e que faça
i entrega da lisla contendo os
candidatos escolhidos nas re-
Baiões do Esplanada, advogan-

0 CONFLICTO 00 Contra as barreiras
tarifárias

Acceita pela Bolivia a proposta de
ie mandar uma commissao da

Liga das Nações á zona em
litigio

GENEBRA, 22 (U. P.) — A
Bolivia acceitou a proposta da
Sociedade das Nações de se
mandar ao Chaco uma commis-
são.
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IODOS

A proposta dos Estados Unidos á
Conferência Econômica Mundial

LONDRES, 22 (Havas) — E' o se-
guinte o texto (la proposta apresenta-
da, hoje, pela delegação dos Eslados
Unidos, á mesa da Conferência Eco-
noinica e Monetária Mundial, .de accor-
do, especifica o documento, eom in-
strucções recebidas de Washington:

"Considerando que as nações foram
obigàdás, por um lado, a impor res-
tricções ás importações por meio de
tarifas; regime de quotas, embargos,
ele. e, por outro lado, a subvencio-
nar as exportações; considerando que
essa tendência suscitou em todos os
paizes do inundo uma acção naciona-
lista que, conduzida ale an seu fim
lógico, acarretaria o completo desap-
parccimcíilo do commercio internacio-
nal e a volta ao isolamento da Edade
Média: considerando, finalmente, que
se está de accordo para provocar o
fracasso dessa tendência no interesse
da restauração mundial e do estabele-
cimento do padrão normal da vida,
a delegação dos Estados Unidos pro-
pj • que se estabeleça o accordo de
Iodas as nações representadas na
Conferência sobre os seguintes pon-
tos:

Io) F.' contrario ao interesse com-
muni de todas as nações adoptar è
seguir uma politica econômica de ex-
Ireniado nacionalismo, elevar barrei-
ras supplementares contra o commer-
cio e estabelecer discriminações.

2°) Que os embargos, o regimen das
quotas de importação c as demais res-
tricções arbitrarias devem ser com-
pletamcnte eliminados o mais breve
possivel.

3o) (Jue as barreiras tarifárias se-
jam reduzidas logo que for possivel
por vias reciprocas bilateraes ou nc-
eordos mulli-lateracs, de modo que o
commercio Internacional possa reto-
mar a sua marcha normal e livre.

4") Particular zelo na conclusão dos
accordos bilateraes ou multilnteraes
afim de evitar n introducção de clau-
sidas discriminatórias, que, embora of-
ferecendo vantagens ás partes conlra-
lantes, pudessem reagir desfavorável-
mente sobre o comniereio mundial em
geral.

Skarzynski em Montevidéo
MONTF.VIDE'0. 22 (Havas) — Pro-

cedente dc Buenos Aires, aterrisou,
ás 11 horas, nesta capital, o aviador
pqlohez Skarzynski; que ora sc acha
em viagem para o Rio de Janeiro.
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0 ministro Oswaldo Aranha fez, perante a Commissao
de Estudos Financeiros e Econômicos, longa exposição

sobre as negociações em curso
—; ,

Esclarecimentos do Sr. Rogério Coimbra sobre a
situação do Amazonas

A Commissao de Estudos Financeiros
e Econômicos esteve reunida, novamen-
te, boje, sob a presidência do Sr. An-
tonio Carlos c com a presença dos mi-
nistros Oswaldo Aranha e Juarez Ta-
vora e mais dos Srs. Alceu de Aze-
vedo, Eugênio Gudin Filho, Joaquim
Catramby, Pereira Lima, Waldcmar
Falcão e Antunes Maciel. Estiveram
egiialmciite presentes o interventor do
Amazonas, comniandante Rogério Coim-
bra e o desembargador Ávila de Vas-
concellos, delegado do Ceará.

Como suecedeu na ultima reunião, a
sessão dc hoje foi toda secreta. O mi-
nistro da Fazenda leu, dando á mar-
gem da leitura as explicações que lhe
eram solicitadas, o schema quo prepa-
rou para a liquidação das dividas da
União, dos Estados e das Municipali-
dades. Esse schema, (pie é minucioso,
contém as bases dos accordos em nego-
ciações e é acompanhado de mappas
detalhando todas as operações.

_ A' maneira que o titular da Fazenda
lia o seu trabalho e commentava, os
membros da commissao se mostravam
concordes e manifestavam os seus ap-
plausos pela orientação que o Sr. Os-
waldo Aranha imprimira ás negociações
em curso.

Concluída a exposição, o Sr. Antônio
Carlos, em nome da commissao, felici-
tou o ministro da Fazenda pelo seu
trabalho, ao qual auguron o mais com-
pleto exito a bem dos interesses da
pátria,

O trabalho do Sr. Oswaldo Aranha
vae ser distribuído entre os membros
da cpmmissfio; a pedido do próprio
ministro, para que sobre elle cada um
se pronuncie, devendo as suggestões
serem levadas na primeira reunião.
Uma exposição sobre a situação

do Amazonas
Como tivesse necessidade de sc re-

tirar, o Sr. Oswaldo Aranha pediu á
commissao que ouvisse, com a ntten-
ção que merecia, a exposição que o in-
tervenlor Rogério Coimbra iria fazer
sobre a situação do Amazonas, saiien-
tando que ella era tal que se tornava
indispensável achar um meio urgente
da União accorrer cm auxilio daquelle
Estado, incluindo-se nos orçamentos
federaes uma verba destinada a ser cn-
treguo po Amazonas.

Em seguida, o Sr. Rogério Coimbra
fez minuciosa exposição sobro a situa-
ção financeira do Estado que governa,
mostrando quo cila é mais do que
precária, devido A reducção das rc-
ceitas que, attingindo a 14.000 contos
em 1929, foi orçada em 7.000 contos
para o exercício corrente, sendo que,
no emtanto, não attingirá a mais de
5.000 contos. O Estado deve, somente
de vencimentos atrasados aos seus
funecionarios, cerca de 28.000 contos.
Tem uma_ divida externa de cerca de
oito milhões esterlinos, mas os juros
e amortisações desses empréstimos
não estão sendo pagos desde 1915. A
divida interna é de cento e tantos mil
contos.

Generalisada a discussão em torno
dessa demonstração, trocaram-se idéas
sobre a maneira como a União deve-
rá correr em auxilio daquelle Esta-
do. O Sr. Joaquim Catramby, rela-
tor já dos empréstimos de diversos
Estados do Norte, ficou de condensar,
num parecer, a opinião da Commissao,
parecer que será apresentado na pro-
xima reunião.
Um telegramma do Sr. Valentim

Boi:ças
De Londres, onde já se encontra, o

Sr. Valentim Ilouças, membro da de-
legação brasileira ás negociações dos
Estados Unidos e á Conferência Eco-
noinica Mundial, enviou ao Sr. Au-
times Maciel, secretario da Comniis-
são, o seguinlc telegraninia:"Queira informai' officialniente a
Commissao que estou esperando com-
pleto relatório de minha viagem aos
Estados Unidos bem como á Europa

Interventor Rogério Coimbra

para remessa á mesma". Informe tam-
bem se membros da Commissao rece-
beram meu relatório apresentado aos
banqueiros e qual a impressão. Estou
procurando desde já obter aqui infor-
inações idênticas ás de Nova Yorlc.
Apresente em meu nome áttenlas sim-
ilações ao presidente c membros dn
Commissao; —'¦ (a.) Douças."

O Sr. Antônio Carlos, tomando co-
nhecimento deste despacho, anniiii-
ciou que o relatório a que se refere
o Sr. Valentim Roucas tinha sido rc-
cebido e (pie a sua leitura lhe causa-
ra a melhor impressão, o quo certa-
mente devia ter suecedido coni os de-
mais membros da Commissao. Autori-
sou, portanto, o Sr. Antunes Maciel,
a Iclcgrapbar no Sr. Ilouças, felici-
lando-o, cm nome da Commissao, pelo
seu trabalho.

A próxima reunião da Com-
missão

A próxima reunião da Coniniissão
dc Estudos Financeiros c Econômicos
foi marcada para a próxima terça-
feira, ás 10 lioras.
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"FIXADOR PATENTE"
fixa portas automaticamente

Fab. A. J. Teixeira & Cia.
Buenos Aires, 264 e 260
Em todas lojas ferrugens
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0 major Juarez Tavora visitará a
Inspectoria Regional de Industria

Animal
O ministro da Agricultura, major

Juarez Tavora, irá amanhã, pela manhã,
visitar a Inspectoria Regional de In-
dustrla Animal, antigo posto zootechni-
co, em Pinheiro.

Acompanlial-o-ão o seu secretario,
Sr. Oscar Siqueira Vianna, o Dr. Gui-
llierillè Hermes Dorss, direclor geral de
industria animal; Dr. Henrique Blanc
dc Freitas, director do Serviço do Ve-
terinaria; Dr. Waldemar Hayllie, di-
redor do Serviço de Zootechnia, e os
interventores federaes Ary Parreiras,
do Eslado dn Rin; Carlos de Lima Ca-
valcanti, de Pernambuco; Manoel Ri-
bas, do Paraná, c Rogério Coimbra, do
Amazonas.

O ministro da Agricultura c sua co-
mitiva regressarão amanhã, á noite.

1 navio assaltado nalrali
O assaltante preso M conduzido para

a 3a delegacia auxiliar e será autuado

Concedido livramento
condicionai

O juiz da C» Vara Criminal, Dr.
Magarinos Torres, por sentença de
hoje concedeu os beneficios do livra-
mérito condicional requerido por An-
lonio da Silva, que tinha sido conde-
ninado pelo Tribunal do Jury, a lu
annos de prisão, penalidade esta rc-
duzida pelo Supremo Tribunal para
10 annos e 6 mezes.
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Já demos conta, cm nossa primeira
edição, com todos os detalhes, do as-

salto verificado na madrugada de

hoje por xima quadrilha no cargueiro
italiano "Collazzi", fundeado ao lar-

go da Guanabara.
O agente Flores continua a diligen-

ciar no sentido de identificar os ou-
tros ladrões do mar, que conseguiram
escapar, visto que Oswaldo Augusto,
apesar dc, ao ser preso quando escon-
dido na chata "B 

ÇÇ-38", ter ainda o
instrumento do furto cni seu poder,
continua a negar haja tomado parte
no assalto e diz-se pescador de uma
das nossas colônias.

A' tarde, o •agente Antônio Costa,
cm obediência ás instrucções do sub-
inspector Mario Cavalcante, rcalisou
varias diligencias para, colhendo ele-
mentos, poder contestar o depoimento
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O commandante do navio narran-
do o assalto, c o assaltante preso,

Oswaldo Augusto
do aceusado Oswaldo Augusto, antes
de ser este enviado á 3" delegacia au-
xiliar para o competente flagrante.

0 vôo de fiarramendy
Duzentos e dez kilo-

metros por hora
O intrépido aviador argenti-

no Garramendy chegou, hoje,
ao Campos dos Affonsos, ás 13
horas e 50 minutos, depois dc
ler feito um grande percurso dc
Porto Alegre ao Rio, com h ve*
locidade de 210 km», á hora.

O avião em que chegou o
aviador portenho foi construi-
do na Argentina.

O apparélho ficou guardado
cm um hangar do Exercito.

JJANlTA"
O popular charuto

de

DANNEMANN
á venda cm toda a parte

á 20 0 réis
PAGAMENTOS NO THESOURO
Na Primeira Pagadoria do Thesouro

Nacional serão pagas amanhã, 2JI, as
seguintes folhas do vigésimo dia útil:

Montepio Civil da Viação dc L a (J.

Mt'
' Teve inicio, boje, no Copa-
I cabana 1'alaee Motel, a venda
ã de bilhetes para o BAILE 1°
! IMPERIQ, que se realisará
j soli os auspícios do Touring

!' 

Club.
Para esse grande e sunipluo-

so baile, ollicialisado pela Pre-
feitura c animado pela NOITE,
parte do programma dc festas
do MEZ DA CIDADE, lambem
se fará a venda de ingressos,
para a coinniodidnde do publi-
co, no Palace Hotel, á Avenida

i llio Hranco.

A TRANSMISSÃO 00 COM-
i MANDO DA 2a DIVISÃO

NAVAL
Aposse do comniandante

Moraes Rego
Realisou-se, boje, a bordo do "Ba-

hia", respectivo capitanea, a ecrimo-
uia da transmissão do conluiando da
2' divisão naval, para a qual foi nn-
meado o capitão de mar c guerra Ta-
cito Reis de Moraes Rego, que exer-
cia as funeções de capitão dos portos
do Estado dc São Paulo.

Na presença do almirante Amcrico
dos Reis, comniandante em chefe da
esquadra, representante do ministro
Protogenes Guimarães, do almirante
Gitahy de Alencastro, direclor do pes-
soai, o capitão de mar e guerra lll-
canlo' Greenhalg Barreto passou o
cominando, tendo palavras de elogio
para o novo commandante. O capitão
de mar e guerra Moraes Rego respon-
deu, agradecendo.

Levantou vôo rumo ao"Westphlcn"
NATAL, 22 (Havas) — O hydro-

avião "D. 2.072" levantou võo ás 10
horas cm direcção ao "Wcstphalcii"
que se encontra na zona dos rochedos
São Pedro e São Paulo.

Hili iii
Durante alguns mezes acreditou-se

nue o millionario dc fama mundial du
Ilearborn ia pôr termo á larga propa-
ganda que fazia cm todo o mundo de
seus produetos. Chegou-se mesmo n
acreditar que Henry Ford perdem a
confiança no valor du propaganda,
mas, como affirmoii um articulista
americano, nunca sc pôde prever o que
Henry Ford fará ou não.

Contra todas as expectativas, rumo-
rosamente, Henry Ford acaba dc ini-
ciar uma formidável campanha dc pro-
pngiiiida nns Estados Unidos, sendo scu
primeiro annuncio publicado cm G.000
jornaes do paiz. Nesse curioso iiniiuii-
cio, Henry Ford affirina mais umn vez
o sen inquebrantavcl optlmismo dc lu-
tador e umn confiança (Ilimitada no
futuro de sun pátria.

Escripta em forma de carta, a men-
sagem de Henry Ford começa por af-
firmar que a America, depois de tres
annos dc pessimismo e de olhos vol-
tados pnra o passado, encara, final-
mente, o futuro. Surprehendida por
uma situação diffieil, a America do
Nnric quiz resolvel-n pelos processos
antigos, sem coragem de se adaptar
ao momento que atravessava. O pri-
meiro atordonmento, porém, cedeu
lugar a unia altitude imiis calma e mais
ponderada, trazida pela palavra do pre-
sidente Koosevelt, que veiu Iniciar
uma novn pnlillcn econômica e finan-
reira gerada pela própria situação c por
uma cnmpreliensão Intelligente dns
problemas acluaes. Chegou o morrien-
to de toda a nação se erguer e eoilabo-
rar com energia no reerguimentn de
sun machina econômica. Todaa ns for-
ças conscientes do paiz devem collnbn-
rar nessa obra dc salvação nacional.
Ford quer fazer a sua parte. E terml-
na elle, nn sua curiosa mensagem:"A melhor coisa que posso fazer
para o paiz i crear a Industria pela
construcção de bons niilnmnvci». Se
soubesse fazer coisa melhor, faria. A
industria deve ser a minha contribui-
ção. O automóvel, como ludo mais,
deve enfrentar o futuro. Elle eslá de
tal forma identificado com a vida da
nnção que, se ficar para traz. a pro-
pria nação decairá".

O inicio da nova campanha Ford,
executada pela N. \V. Ayer & Son,
Inc., é um índice natural da activida-
de que vae pelas fabricas de Detroit.
Não morreu o optimlsmo que podemos
olhar como o prenuncio bom de dias
melhorei.

0 PLEITO EM
SÃO PAULO

Já estão divulgados os re-
suliados geraes — Os can-

didatos excluidos
S. PAULO, 22 (Serviço especial

(TA NOITE) — Estão riscados da
bancada paulista os Srs. Sampaio
Vidal, Hyppolito Rego, filiados ao
P. R. P.; Cardoso de Mello Netto,
Henrique Bayma e Carlos de Abreu
Sodré, pertencentes ao Partido De-
mocratico.

Informei-me, em fonte segura, que
diversos candidatos, entre elles os
Srs. Antônio Covéllo e Lino Leme,
filiades ao Partido da Lavoura, sen-
tindo-se prejudicados com a decisão
do Tribunal Eleitoral, que preferiu
a votação de primeiro turno, inten-
tarão recurso ao Tribunal Superior,
allegando que o acto do Tribunal
Regional está em desaccordo com a
jurisprudência firmada pela Câmara
Suprema. Os vespertinos deram ter-
ceira edição, divulgando o resultado
geral do pleito. Náo houve grande
enthusiasmo popular, porque já se
sabia, antecipadamente, a colloca-
ção dos Partidos.

0 Tribunal Eleitoral de São Paulo
mandou archivar uma petição de

candidatos reclamantes
S. PAULO, 22 (Serviço especial d'A

NOITE) — No inicio dos trabalhos de
hohtí'111 que foram assistidos por ma-
gistrados, politicos e jornalistas, o Tri-
bnal Eleitoral tomou conhecimento da
petição ássignada por Antônio Co-
vello, Guarajy da Silveira e Lacerda
Wcrncck sobre o critério da apuração
do segundo turno, lembrando, a res-
peilõj a jurisprudência do Tribunal
Superior. O Sr. Plínio Barreto; procii-
rádór do Tribunal, taxou de es-
lia nho e singular o procedimento dos
signatários da petição, fazendo pressão
aos juizes do Tribunal, que conheciam
perfeitamente a lei citada. E opinou
no sentido do arebivamento, no que
todos os juizes concordaram.

AS TORCEDURAS
DOEM MUITO. PONHA

PROMPTO ALUVIO
RADWAV

A DÔR PASSA LOGO

Josephine Baker
ingressa no cinema
A famosa "estreila" negra

vae filmar em Londres
- -,.-,,¦-

Uma das ultimas poses de José- i
phine Baker

PARIS, junho (Serviço especial d'A
NOITE) — Josephine Baker, a artis-
ta negra, que conquistou fama e for-
tuna como cantora e bailarina excen-
trica no "music-hall" de Paris, an-
nuncia a resolução de'deixar a Fran-
ça, onde ha tantos annos se encontra.
E' que Josephine Baker obteve um
magnífico contrato para trabalhar no
cinema, nos estúdios da Gaumont-
British, em Londres.

Josephine fizera, ha alguns annos,
uma tentativa cinematographica de-
sastrosa, como interprete do "film"-
"A sereia dos trópicos". E, referiu-
do-se a essa tentativa mallograda,
ella própria declara:

— .Sou antes de tudo uma artista
de "music-hall". Quero, de agora em.
deante, dedicar-me ás producções dc
cunho especlacular, com bailados e
canções do gênero a que me dedico.
Os dramas exóticos, de intrigas con-
vencionaes e fastidiosas, não me in-
teressam, nem ao meu publico. Quero
saber o que vou filmar, para não
compmmelter com uma pellicula or-
dinaria o conceito artistico que con-
quislci no palco...

Josephine Baker já pôde ser consi-
derada "estreila" de cinema. E, pode-
se- frisar, sem nenhuma pretenção a
concorrer com Greta Garbo, Marlene
Dielrich ou Jean Harlow...
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0101 n nos Correios
collados das cartas para serem vendi-
dos - Exfravios de figurinos e revistas

- a acçao
Ha varias semanas, vim sendo des-

cobertas, no Departamento dos Cor-
reios e Telegraphos, irregularidades
graves, principalmente dc violação dc
correspondência com valor, factos es-
ses que sempre acabam na policia, ora
cm yirlude dc queixas apresentadas
pelos lesados, ora cm obediência n of-
licios em que o respectivo direclor so-
licita inquérito policial. Isto, indepen-
dentcmcnle do processo administra-
tivo.

Interessado na punição dos respon-
saveis por crimes de taes natureza, o
direclor dos Correios desta capital
tem nomeado, ultimamente, comniis-
sões para o esclarecimento de fartos
dc que nos temos oecupado, e, tam-
bem, de um oulro que mais adeante
vamos registar c que somente agora
delle terá conhecimento o leitor.

Ha qualro ou cinco semanas, trata-
mos, aqui, dc dois casos apurados pela
Directoriá Geral de Investigações —
o dos dcsapparecimentos dc amostras,
revistas e figurinos, que carteiros ven-
diam nas bancas de jornaleiros, e 0
dos funecionarios da agencia da rua
do Senado, que retiravam da corres-
poiidencia postada os scllos. venden-
do-os nos próprios "guichets" e qiiej-
mando ns cartas c registados, princi-
palnienle estrangeiros, que levam mais
scllos.

Nn .segunda-feira desta semana, a
NOITE divulgou um oulro crime,
tambem verificado nesla capital —
o do. furlo de dez mil pesos argenü-
nos destinados ao negocirait.e Paulo
llcrniano llitlmayer, vindos cm bi-
lhetes de mil pesoj, no registado nu-
mero 00.860, pelo avião ir. fiiil, ria
Aeropostale. Esse farto continua
dando sérios trabalhos á primeira
delegacia auxiliar, cm cujo enriorio
o Dr. Brandão Eilho vc-m descnvol-
vendo diligencias cm torno das pes-
soas tidas como suspeitas.

Sobre este caso, jã nijorn, ha mais
alguns detalhes. O regíslfedo cm
questão, tendo passado pela 6* secção
(íos Correios, onde é feila a conferen-
cia, não lhe nolaram, abi, o menor
vestígio de qualquer violação. Remei-
tido para a Secção dn Ca Mele, na mes-
ma chegou ás õ.'!"», r.o tendo sido en-
tregue ao destinatária» ás 14.30. por-
tanto nove. horas depois. Durante
esse tempo, suppõe a policia, é que
teria sido violado o registado nume-
ro 00.800, procedente de Buenos Ai-
res. Itecebcndo-o, aquella hora, o Sr.
llitl ma ver, ao nbril-o, nelle. não cn-
conlrou o dinheiro, que constava dc
dez bilhetes de mil pesos cada uni,
conforme já dissemos, cujos números
são os seguintes: 00.7S7:289-A
0ü'v701.'420-A, 00.785,279-A ¦
00,«!I7.118-A, II1.141.417-A, 01.275.Jt21-A,
01.:ill.fW7-A. 01.J120.Ú1Ó-A, 01.:i98.!)80-A,
c 01.27r).4!)2-A.

Antônio Mello Teixeira, o funecio-
nario da mencionada agencia, que re-
cebeu a mala contendo, enlre outros,
o registado em apreço, chamado a
prestar declarações, não pôde respon-
der com precisão as perguntas quelhe foram feitas. Informou que, peloregulamento, os funecionarios podem
sair para o café, durante o dia, mas
não se lembra se, no dia em que lá
chegou o registado, fora ao café, ou
se os outros collegas ficaram na re-

partição, no caso de ler elle irio,
Tambem não se lembra se alguém o
substituirá durante sua ausência.

Mas a policia diz ter razões para
concluir que o furto dos dez mil pe-
sos foi praticado na secção do Cat-
tete. E, como os bilhetes de mil pe-sos foram negociados na avenida Rio
Branco, com as firmas Martinelli & C,
A. M. Oliveira & C. e Francisco Mo-
neró, estabelecidas, respectivamente,
nos números 108, 61 e 49, foram scus
representantes acareados, na 1* auxi-
liar, com Teixeira, de vez que este
era o que mais se parecia com o typo
do desconhecido indivíduo que aos
compradores se apresentara com o
dinheiro argentino.

Essa diligencia não produziu os ef-
feitos desejados.

O outro caso, não menos grave, de
que falamos atrás, está sendo apura-
do pela Secção dc Defraudações e Fal-
sificações, da D. G. I., por determi-
nação do respectivo director, Dr. Ce-
sar Garcez. Trata-se, agora, de furto
de variadas quantias em libras papel.A Directoriá Geral dos Correios, ao
ter conhecimento do mesmo, appellou,
incontinente, para a D. G. I., solici-
lantlo, até o comparecimento, imme-
riiato, á sua sede, de investigadores de
defraudações.

O engenheiro Stickels, da Rio de-'
Janeiro Tramway Light and Power,
costuma receber da Inglaterra, por jintermédio dos Correios, em regista-'.'
dos postaes, libras papel, sendo que, 

'¦
ultimamente, tem constatado a falta
das importâncias aceusadas nas car-
tas, bem como claros indícios da vio-
lação das sobre-cartas. Tão frequen-
tes eram esses factos que o enge-
nheiro se viu forçado a pedir provi-deucias aos seus chefes da Light,
cuja directoriá designou, para agir
como dc direito, o advogado Dr. Hcn-
riqúé de Albuquerque Mello. Esto,
obedecendo ordens recebidas, dirigiu-
se á 0' Secção do Trafego Postal, on-
de sc entendeu com o respectivo che-
fe, Sr. Andrade, a quem na oceasião
apresentou, violado, o registado nu-
mero 214. que continha cinco libras
papel, affirmando que o roubo desse,
dinheiro se dera nos Correios desta
capital.

Ao mesmo tempo que a administra-
ção dos Correios adoptava providen-cias, o Dr. Albuquerque Mello, repre-
sentando a Light, desenvolvia investi-
pações por sua conti, até que fora in-
formado dc que as libras roubadas ha-
viam sido cambiadas na firma A. M.
Oliveira, a mesma que comprou parte
dos pesos procedentes da Argentina e
destinados no negociante Rittmayer.
Nessa firma da Avenida Rio Branco,
as libras foram vendidas por informe-
dio de nm empregado de nome Alber-
to de Oliveira, informação essa que ao
advogado fora prestada pelo Sr. Agos-
linho de Oliveira, chefe da casa. Ten-
do o Sr. Agostinho, deante da acção
do advogado da Light, se apressado
cm restituir as nlludidas libras, o Dr.
Albuquerque Mello voltou á 6* Secção
do Trafego Postal dos Correios, cxlii-
bindo-as ao seu respectivo chefe.

Foi quando a policia foi chamada a
intervir, representada pela D. G. I.

Trata-se, como se vê, de mais uni fa-
cto grave.

iií -..-.
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O café fluminense
Lavradores e commercian

fes de tapes pedem ao
2'r..3rvenfor livre esfrega de

ioda a safra ao mercado
Recebemos o seguinte tclcgramma:
CAMPOS, 21 (Redacção d'A NOITE— Rio) — Lavradores e commercian-

tes desle município acabam de passarao interventor no Estado rio Rio o se-
guinte tclcgramma: "Os abaixo assi-
gnadós, _ lavradores e commerciantes
no município dc Campos, conhececio-
ros das providencias dc seu governocm defesa da lavoura de café em nos-
só Estado, satisfeitos, senícm-sc, tarei-
bem, encorajados para solicitar os es-
forços de vóssencia nó sentido dc ob-
ter do Governo Provisório nutorisáçãó
para a livre entrega ho mercado dé
toda a nova safra. Sorá, tambr.m, indis-
pensnvel a limitação dos impostos cs-
taduacs e que a taxa dc 18 shillings,
total máximo, não seja excedente decincoentá por cento ri.->s taxas actuaes.
O objectivo é augmentar a exportação,
combatendo a concorrência do estran-
geiro. O preço actual dc 305 por sae-
ca dc café no interior, demonstra, já,ser desnecessário o custosissimo appa-
relho de defesa. Parece racional dei-sar ao café ó seu destino natural, pa-ra salval-o., O atraso dc medidas com
o objectivo dc liberdade dc commercio,
provocará conseqüências irreparáveis.
Confiam na acção ric vóssencia — Ati-
lano C. de Oliveira, Manoel da Silva
Motta, Frankün Peçanha, Gustavo Al-ves Ferreira, Alberto Frederico de Mo-raes Lamego, Antônio Martins dosSantos, Antônio Oliva Naciff Buckul,
Clcvclnnd Peçanha, Lauro da SilvaMotta, Manoel Duarte de Oliveira, A.Ferreira de Souza, Cláudio Rodrigues,
Poelro José Teixeira, José Alves Fer-reira, Chcmc Asseel, Antônio Luiz deMendonça, Alcides Pires Lubanco, An-
golo Salles rio Miranda, João Almeida
Nogueira, Amaro G. Alaxc, Manoel
Dias Lacerda, L. A. Rollim, Arthur
Medina, Francisco R

Uma proposta do Sr. CordelI Hull
LONDRES, 22 (U. P.) — Na com-

missão econômica ela Conferência de
Londres, o Sr. CordelI Hull, delegado
dos Estados Unidos, apresentou uma
resolução doncltándo ns nações de to-
do o mundo a reduzirem as barreiras
tarifárias "o mais rapidamente possi-
vel seja por accordos bllateraes, seja
por accordos multilateraos.

A proposta do Sr. Hull produziu vi-
va sortsação nas ante-camnras e corre-
dores da conferência, fazendo renas-
cer as esperanças dos pequenos pai-
zes.

A delegação dos Estados Unidos pre-
para agórà vigorosa acção no sentido
do apressar o progresso da conferon-
cia. A resolução do Sr. Hull é geral-
mente encarada como desalojanelo e
cancellando a malfadada proposta an-
terior de corte tarifário.
Um banquete do Sr. MacDonald a

vários chefes de delegação
LONDRES, 22 (Havas) — O primei-

rô ministro Sr. MacDonald, presiden-
te da Conferência Econômica, offcrc-
ceu, hoje, um banquete em que toma-
ram parte, entre outras pcrsonnlida-
des, os Srs. CordelI Hull, Hymnns,
Soong, Colijn, Forbes e o general
Smuts, chefes elas delegações dos Esta-
dos Unidos, Bélgica, China, Holíanda,
Nova Zelândia e África do Sul, respe-
ctivamentej assim como o Lord do Sei-
lo Privado, Sr. Raldwin e o presiden-
te da Commissão Monetária Sr. James
Cox.

Duas sub-commissões da Commis-
são Econômica

LONDRES, 22 (U. P.) - Na com-
missão econômica da Conferência de
Londres o Sr. Colijn nomeou duas sub-
commissões para o estudo de outras
medidas que não tarifas e quotas de
importação que possam affectar o com-
mercio internacional. A primeira sub-
commissão examinará a questão dos
subsídios directos o indirectos e será
composta de representantes da Grã-
Bretanha, Estados Unidos, Allcmniiba,
França, Itália, Holíanda, Noruega, Grc-
cia, Japão, Finlândia, Tcheco-Slovnquia
e Suissa; a segunda sub-comniissáo
tratará dc outras medidas que não os
subsídios, sendo scus membros n Ingla-
terra, a Allemanha, Estados Unidos,
França, Bélgica, Holíanda, Equador,
Nova Zelândia, Polônia, Yugo-Slavia,
Bulgária e Argentina.

O Sr. Runcimnn foi -nomeado relator
geral da commissão econômica.

Tres outras sub-cominissões, cnoarro-
gadas rio estudo elas questões da praia,da politica commercial e da toehiiicn

Peía creação de uma fe=
deração continental de

advogados
Reuniu-se o Conselho Director do

Instituto da Orilem dos Advogados
Brasileiros. Estiveram presentes os rc-
presentantes da maioria elos Estados
da Federação. Deixaram de com-
parecer por motivos rie força maior os
Drs. Giidosteu Pires c Alberto Rogo
Lins, representantes, respectivamente,
dc Minas Geraes c Alagoas.

Aberta á sessão, o presidente congra-
tulou-se com os presentes, pondo emrelevo ns vantagens decorrentes da re-
união do Conselho Director quanto áindispensável união entre os juristasbrasileiros. Depois elos voteis ele pezar
pelo fallecimcnto dos eleseinbargado-
res Machado Guimarães e Ferreira Coe-lho e Drs. Vital Soares. Abelardo Lo-bo o Juliano Moreira, foi lido o cx-
pediente, passando-se ao exame e dis-cussão dos assumptos inscriptos na or-riem do dia. O primeiro a sor debatidofoi sobre os resultados ria Primeira
Confercnciii de Juristas, tendo o Sr.Amoldo ele Medeiros proposto que o
presidente' do Instituto ficasse inciim-Indo ele obter editor para os Annaeselos trabalhos ilosln Conferência. A
proposta foi approvada uniiniiiiemeii-
te.

Outros assumptos foram discutidose finalmente o secretario gorai, DrRodrigo Octavio Filho, prònoz o exu-me rias possibilidades de um entendi-monto com os institutos congêneresdos paizes americanos no sentido eleser .fundada a Federação Americanaele Advogados. O proponente nrguincn-tou a neccssidnde ele tal creação comoo meio ele harmonia continental e
principalmente, pelas vantagens resul-tantes de intercâmbio intellectual en-tre os povos americanos.

A proposta teve npprovação unani-

Os dois garotos
perderam-se

me.

cante, Eloy Sãei^SS J^^^ 
^"

ciano Barbosa Gomes, Benedicto Man- 
rc""",LS '<-*•''¦¦•«¦••»••

sãos Sampaio Rangel, José Barreto
Mattos, Antônio Bolim, Antônio Si-
mões, Euzebio Cnnella, Sebastião Si-mõos, Euelydes Absen, Carlos Luban-
co, Laforte Cruz, Antônio Silva, Ro-snldó Bicudo, Onofre Lubanco, M. Pin-
tó, Jorge Freitas. Francisco Ribeiro doSouza, Attila Vianna, Manoel Lima,
Euelydes Silva. José Oil. Christovão
Barros, José Silva, João Nunes Silva,
Pórfirió Neves, Manoel Gomes Filho,João Aguiar, Manoel Balbi, José Sanla
Anna, Goelofrodo Bnrbosr,, Manoclino
Silva, Jrisé Barbosa Vieira, AntônioOlyntho Egypto, Antônio Machado rioSouza, João Pereira Souza, Primo Al-vieira, Sebastião SanfAnna Silva, Jo-sé Maçano Moreno, Clarivaí Oliveira,
Fclix Jacob, Cecilio Chagas, Pedro Ba-silio, Amaro Firmino, Ernesto Gran-din, Antônio Manoel Rangel, JuvenalManhacs, Nilo Peçanha Santos, Júlio
Machado, Francisco Oliveira, ÓftnthoCruz, Scrvulo Assis Franco, NÕriv.ilAssis, Sylvio Rocha, Antônio Mésqúi-tn, Jonrjuim Bezerra, Felippe Francis-co, Manoel Gomes Barreto, UlysscsPaos, Olympio Sá, Mnrianno Souza,Diomodis Silvn, Joaquim Pereira Gucelos, Sairi Pedro Ferreira, Queiroz &Companhia, irmãos Queiroz, AntenorPaes, Alfredo Santos, F. Queiroz & C,José Machado, Domingos Portugal,
Manoel Pessarihn Santos, Lehdor Diasda Silva, Alcebiades Motta, José No-vacs, José Moraes Bittencourt, Henri-
quês Roquo, José Valcntim, José AbreuEuelydes Pereira, Nilo Ramos, Arnal-do Barros, Amaro Souza Tavares, Jay-me Cardoso, Joaquim Guimarães, AI-horto Pereira, Antônio Cyriaco, JoãoBasilio, Vicente Guimarães, BolrianoSiqueira, Nilo Felizardo, Antônio .loa-
quim Silvn, João Rodrigues, César Sil-va, Celso Chaves, Aurcliano Chaves,Rockefeller Chrysostomo, Miguel Elias
Jabor, Arthur Nogueira, Ruy PeçanhaManoel Linhares Coutinho, SizenanrioPessanhn, Etelvino Crespo, ManoelCláudio Ribeiro, Nelson Guedes, JoãoDolbons, Some Ananias, José Motta,Anlonio Nogueira, Isidoro Curvcllo'Antônio Pozes, .loca Ararunmn, Lou-bo Crelier, Delfino Pintd Netto, NiloSalvador. Custodio Machado, José Al-ves. Alfredo Rangel, João Almeida, Ge-nesio Rama lho, Celso Peçanha Crespo,Eduardo Ribeiro, Admnnrio RibeiroAntenor Pereira, Honorio Braz Mi-fiucl Joaquim Pereira, Nestor RochaVicente Peixoto, Júlio Galaxe, Igna-cio Aguiar, José Velloso, Albano Gui-

ijhérrnc, João Olympio dn Egvpto,J-rancisco Guimcncs, Oliva Gngrio" (io-mes, Amando Guimarães, Manoel Sil-Va, José Freire, Annibal Cruz, JoãoJoaquim de Deus, Antônio Moura, Vi-nino Tinoco, Custodio Alvarenga Joa-quim Guimarães, Henrique Cruz,' Car-Jos Cruz, Álvaro Neves, Josias NevesJJiomsio Rodrigues, João Faustino, Os-cor A vos Ferreira, Alfredo Barbosa,Ihcopbilo Cozcneloi, Augusto FliasJoaquim Olivior, Elydio 
'Pereira, 

Au-
Busto Pozcs, Norival Silva, Ernestolostis:, Francisco Oliveira, Dldiõ Gus-nino, Manoel Grillo, Manoel Gomes Sil-va, Onofre Pinto, Rómãó Pacheco, Pe-çonha & C, José Rufino Carvalho, J(,. Terra, José Chagas, Dinah Silva eFrancisco Souza Sobrinho".

registadas as seguintes In-do Regulamento do Ve-

Campeã livremente no sul o "cam-
bio negro" sobre Montevidéo
.**°RTÓ ALEGRE, 21 (Serviço espo-cal d'A NOITE) _ A imprensa desteJustado, principalmente a rias ciri.idcsela fronteira, chama a attenção dos

poderes públicos para o "cambio ne-
gro , que vem sendo feito livrementenaquellos cidades.

Os lucros dos quo sé entregam a es»se commercio ultrapassam, segundo aimprensa, os cálculos mas exagerados

Eleito relator da Commissão
Econômica o ministro do Com-

mercio da Inglaterra
LONDRES, 22 (Havas) — O minis-

tro do Cominercio, Sr. Walter Run-
ciman foi eleito por acclamnção re-lator do Commissáo Econômica d.iConferência Econômica e Monetária
Mundial.

Uma proposta da Allemanha
sobre marcas de origem

LONDRES, 22 (Havas) — A dele-
gação da Allemanha, apoiada pelosdelegados da Bélgica, Holíanda eTcheco-SIovaquia, apresentou á Com-
missão Econômica da Conferência
Mundial uma proposta relativa áconclusão dc um accordo internado-
nal sobre a attenuação c a supprcs-
sao progressiva das legislações sobremarcas de origem.

Em virtude desse accordo, os Esta-elos que possuem legislação sobromarcas de origem se compromettc-
riam a entrar cm accordo rie confor-nudade com as elirectrizes estabeleci-
rias pelo Comitê Econômico da Só-ciedarie das Nações.
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Uma onda de calor percorre os
Estados Unidos .

TRINTA E SETE MORTES
NOVA YORK, 22 (Havas) — A As-

sociated Press annuncia que grande
parte do território da União foi percor-
rido por uma onda ele calor que Cau-
sou 37 mortes nos Estados de Pcnn-
sylvnnia e Ohio e em algumas regiões
do Middle-Wcst.

Dr RLATTFR UENTisra-itáios xür'DLfl,ltWAv. Rio Branco. 183
Dlpl. Pennsylvonlo, U. S. A. — 2-90KÜ

Em agitação os uni-
versitarios de

Kioto
TOKIO, 22 (U. P.) — No grande pa-

teo da Universidade de Kioto teve lo-
gar um "meeting" de cerca de seis mil
estudantes para protestar contra a re-
nuncia do presidente Konishi em con»
seeraéncia de ter o ministro da Educa-
ção affirmado a sua opposição á liber-
dade de estudo. A policia, que inter-
veiu para dispersar o "meeting", foi
recebida o pedradas.

SECÇÃO INEDITORIAL
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PâRG IMOIS. A
Poupar dinheiro nâo é comprar tm-rato, mas 6 comprar bom; usando aCERA ROYAL, que é a mais cara,tornar-se-á mais barata, porque é 1,mais rendosa, seca c abre lustro Iln-incdinlo. $'tiP,'f

0s offieiaes ds Marinha vão
fazer um curso ds metaíliír»
gia na EsGoia de Filmas de

Ouro Preto
A próxima visita elo almirante Pro-logcnos Guimarães á Minas Gentes,o convite rio município ele Ouro Pre-Io vae, 110 que parece, resolver um

gronde problema para a Marinha: oda cspecialisáçflo rios respectivos of-ficioes nos estudos dc mctullurgiu,
pois como sc sabe, não ba cadeira
dessa matéria na Escola Naval. Nasua visita a Ouro Preto, 6 titular daMarinha tratará ria freqüência na Es-cola rie Minas, rie offieiaes rie Ma-rnilin, os quaes furão o curso ele me-tnllurgia naquelle estabelecimento,
cujas installações são as mais nio-ílefiins da America rio Sul. Accresceainda, 1 circunstancia rios ãlüinnós,alem ri. s nulas tllCOlücas c ele labo-ratorio, poderem, ninda obter onsi-nnmciifos práticos, freqüentando asinstallações ria siderurgia que func-ciona em Sabará, da Companhia licí-
go-Mineira, onde, aliás, tâiii sido funelidas varias poças de
rinlia.

O Sr. ,7oão Lpuretlq ele Andrade, re-
sidente á praça Marechal Hermes nu-
mero 11, quando ia, depois do almoço,
pnra o trabalho, 110 armazém n. 10, do
Cáeí do Porto, encontrou, na rua Pe-
dro Alves, esquina do armazém do Sr.
Magalhães, dois garotos perdidos e os
trouxe ú nossa redacção, acompanhados
pelas tostomunlms rio faclo: Srs. Ormi-
nio Neves, Cicero Valcrinno rin Silva c
Alfredo Machado Coelho, residentes,
rcspécÉlvnnioiite, A rua dn Gamboa nu-
mero 115, á estação de Amprini, rua ,1,
casa 11. 47, e em Oswaldo Cruz, A rua
C. Machado n. 20.

A pequena disse chnmnr-sc Jiiliu dn
Conceição! ti-i- solo annos, c seu irmão-
Sllilíb, Duriu', ambos filhos dc "sou"
João, que trabalha cm Cn sen d ura, capi-
liando, o elo 1). Tolnhidi

..nlia ó rie còr parda e seu irmãosinho
mais escuro, ncliando-se ambos vestidos
com capotinlios.

Disso n_ pequena quo estava com um
vidro vasio o elois iiicltcis do iluzontos
rói.'., que linha ido á phnrmacia com-
prar remédio 11 mando rie I). Afncllfi,
mas epie se perdeu, pois correu paraatravessar a linha, porque o trem so
âpproxlninyo.

O Duriu', um garoto vivo, epiiz acom-
panhar a irmã e com ella ficou 110 ca-
minho.
_ O Sr. Andrade conimunicou-noS quein entregar os meninos 1,1, S" districto
policial, á rua Barão dc S. Fclix.

Já declarei ô repito que o caso
Kreh c Michaclls, que é uma questão
policial, nada tem a ver com a dis-
solução ela firma John Jurgens & C,
que ó um processo judicial.

Na questão policial o que resalta
de todos os factos que têm vindo a
publico é que o Sr. Michaclis se man-
teve solidário com o Sr. Kreh atá o
dia da fuga deste, c para provar isto
basta que eu publique na integra uni-
camonte os depoimentos que rts pro-
phos tres comparsas Kreh, Michaclis
e o sobrinho deste Andrrnc presta-ram perante n autoridade policial.Eis os tres depoimentos, conforme ns
certidões que foram passadas peloescrivão do 3° districto policial.
Depoimento de Hermnnn Kreh

José Marques Piros Vaz, escrivão
com exercicio no Terceiro Districto
Policial de conformidade com a pe-tiçãp firmada por Humberto Marmo,
certifica que revendo o inquérito nu-
mero 151 instaurado nesta Delegacia
em 13 elo corrente referente a umconflicto verificado no interior do
prédio onde funeciona a firma JohnJurgens & C, o folhas consta o se-
guinte: — Termo de declaração qnepresta Hermann Kreh na fôrma abai-:,n:.^'nAos 13 ,,iiis '¦" mc* ,ll! Junhorie 1933, neste Districto Federal c nnDelegacia rio .l» Dislriclo Policial,innio se achava o respectivo Delega-
rio Dr. Anczio Frota Aguiar, romniigoescrevente rie seu cargo nileanto de-clararin, abi presenle Ilerniaiiii Kroli,filho rie Oito Kreh o rie Rertha Kreh,natural rin Allonianha, cnm vinte coi[o annos rio criftdc, eslnrio civil sol-loiro, profissão chimico, trabalhando

I na firma John Jurgens í: C, á ruaela Alfândega ns. 100 o 102, residentea rua Minisiro Viveiros rie Castro
ji. SO, sabendo ler e escrever ei qual

aço para u Ma

CERA ES^EÜALD^
fiendo inferior ã Cora lloval, ainda tdas iiioJIiorcs, custa ouenits 4f(l0'(j a lnIa, podendo trocar pela Cera Itoviiícaso nao lhe satisfaça (pagando a iiii-¦ crença), nssim evitará de ser logrado. ••* b

Teín MAS, ESPíNHAS,
mm$, pahos?

è a ultlinn perfeição do inventor dns
poinndns Kcny c Onken. Pote, 5?; nns
boas casas. Com certeza nas perfuma-
rias CIRIO e CARNEIRO; drogarias
PACHECO c «ESTEIRA. '*•

Inquoririo, elisso:
elo mez dc
aclinva-se

quo íió din 31
o próximo piissíidorioolnrnnle nn elirocçãodo laboratório chimico existenteCubalão e rie

g.r a Oaòxa de %?>
sstííaílortss éíss Homsns

do t^ar
No gabinete rio ministro da Mari-nlia _ eslcve, hoje, uma conunissão elomarítimos que foi solicitar a elesigna-

çao do almirante Adalberto Nunes pa-ra dirigir a Caixa de Pensões c Apo-sentnilonas dos Homens rio Mar, cujodecreto de creação deverá ser assigna-do sabbado.

A appreliensão ds armas e
33 iiegoeiaiífles do Cercado

Municipal
O Mercado Municípiit, vem, ha troselias, vivendo momentos ric grandeagitação. E' quo appareccu ali, ines-

peritilnméntci turmas ele investigado-
res da D. fr. I., apprelifitidchdn armns
ele negociantes c Inchando cofres dos
mesmos.

Vários dos prejudicados pretendemnppellar pnra a sua corporação ric cias-
se, nfim elo ipio esta interceda imitono chefe rio Policia, nn sentido dc pôrIcrmo a esse estneio ele coisas.

Elegante
A PASSAüElRÀ RADIUM passa, lim-

pn, esiorilisa o porfunin o seu terno dc
lã a 20 minutos. Lava cm duas horas erenova chapeos do feltro em 10. Chuvcl-
ros electricos com confortáveis cabi-
nes para espera. Não se esqueça. Ro-sario, 131. Phone 3-5010. *'*

a crise não ha nada c©m® o Beíte.

d© Tra-
íego do Cáes do Porte

0 eommandanie Carlos Midosi recefeeu manifestação
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PARA O PÜAZER íDOS
IHOS ELEGANTE

&8AÇÕES DA MO
I. *^ m 1. m 1 ii 1 1ÜP

VERDADEI-
S, FIEIS A'S VA-

OLAR
Apresentará amanhã, sexta-feira, em artística vitrine

externa, sua mais recente creação:
A WmMk ADOLPHO MENJOU

em 6 primorosos modelos de suprema distihcçâó
LOJAS CALCADO POLAR
AVENIDA RIO BRANCO, 131

tóS*»fe*-*-»*?ai^i-*la*te^.^-ííl^^

¦ 1 II l|l|'*''^H»'^ii'aUiy.-rai^eBWI1IIMill_t*e_t_ri^g-a^^

O commandante Midosi, ao cen tro, rodeado por sua faniilia, epor seus companheiros c amigos
A Caixa ele Aposentadorias e Pen-soes do Cães do Porto aposentou ocommandante Carlos Midosi, no car-

p de chefe do trafego do Caos do Por-to, que vinha elle exercendo ha 20 an-nos de labor constante.
O cominniielantc Carlos Miriosi, quefoi tanibem director do Lloyd Brasi-loiro, recebeu, por oceasião da entre-

ga do cargo em que se aposentou, unia.._.infestação ele estima e considera-
Çao, homenagem de scus auxiliares,companheiros e amigos.

Reunidos todos em seu gabinete dotrabalho, foi elle recebido ali com

uma salva do palmas. Então, a se-nhorita Maria José .Monteiro de Bar-ros, funecionaria daquclla companhia,
usou ela palavra em nome ele seus coi-legas, senrio muito applaudiria. Fnlõflcm seguida, o Sr. Nelson Marcellino
elo Carvalho, representante do Svnrii-calo elos Portuários. Fechando a s6-iie das saudações, falou o Sr. HenriDelport, superintendente do Cáes doPorto, que enalteceu os serviços pres-tado peh, aposentado.

O coinniamlanle Carlos Midosi agro-elcce'u, ern palavras cheias de emoção,Sendo éntfiO abraçado por todos.

om
c dc proprierinele rios mos-mos sócios ila firma John Jurgens &(.., quando o sacio John JÍirgens t/ueIa se encontrava chamou o declarou-lc c lhe tlisse. que era obrigada a des-

pcdil-o da firma par ler t> declaranlecscripto um artigo injnrioso ao Bra-sil cm um jornal da Allemanha;
que John disse que o rieelaraiite

podia fazer onlregn n seu substitutoric todo o trabalho d (|iio poderia paraisso gastar os dias que fossem neces-snrios;
quo nn dia 3 do correnle, após torreito entrega rio laboratório n seusubstituto o arranjado' suas malas, se-

guiu parn Silo Vicente;
que sabendo qne o sócio Michaclis

garantia seu emprego nesla Capital,
para-cá embarcou, tendo chegado aquino domingo, dia 11 do corrente; oueriicgaiido a esla capi lui foi procurar oSr. Michaclis, que disse ao declarantoter cncominonda de um produeto, so-bre o qttttl o declaranle já havia, omCtibatao, feito experiência, e recebeuenlao ordem do preparai1 no labora-torio.-cln firma, ae|ui. uma amostra elorçfürido produeto, nfim ele sor o mes-ma nioslrada no prcleiirionlc; quolionlem, então, cerca elas qunlorzc bo-ras, começou a trabalhar no labora»tono, na confecção da amostra pceli-dn; que hoje voltou ao trabalho cor-ca rias oito c trinta horas e achava-sé no laboratório cerca rias elcz otrinta horas, quando foi procuradopor uns rinco empregados, elcntre os

quaes lembra-se rie Affonso SantaRosa, Izimbalrio ou José Bragança eJoão Nunes; que estes cinco exhibi-ram ao declaranto um papel dactvlo-
graphado em portuguez e pergunta-rainjno declariinte se havia escriploaquíllo o se assumia a autoria; eiuoo declaranle respondeu que não pode-ria assumir a responsabilidade rin-
quillo sem ver o original; que entãotodos se retiraram, continuando o do-clarnnte a trabalhar; que momentosnpos ouviu grande barulho no scgun-do andar e depois o mesmo grupo,acompanhado por outros empregados
da casa, invadiram o laboratório c le-varam o declarante para o segundoandar; que chegados no Segundo an-dnr, o ceclarante entrou na secretaria,sendo então obrigado a encaminhar-
se rnais depressa para a presença deMichaelis; que ahi o Sr. Doerzapff
gritou que o declaranle desapparec.es-
se e que deveria embarcar pelo pri-meiro vapor, mandando que se reti-rasse incnntinente; que o declarantoestava indeciso e muito nervoso, sen-do então agarrado por diversas pes-sons, que o levaram aos empurrõesaté a porta da rua; que na oceasião
quo deixavam a secretaria, seu
collega Mnyen procurou intorceder pe-Io declaranto, tendo então havido umaconfusão; que as escoriações que apre-senta recebeu na oceasião que o em-
purravam para a rua; durante a des-cida das escadas, não sabendo, porém,t'u_n„ns Produziu. Nada mais dissefoi perguntado, pelo

tarde começou a trabalhar, nada tendo
havido dê anormal; efue no entretanto
hoje pcla manhã, cerca das onze ho-
ras, teve o declaranto conhecimento
que os empregados da contabilidade,
Affonso Santa Rosa, Neves, Izimbal-
do Bragança e o vendedor João Nu-
nes haviam subido ao laboratório e lá
feito Kreh interromper o serviço, ai-
legando não permittirem que elle con-
tinunsse a trabalhar na firma; eme o
declarante cm virtude da attitude vio-
lenta de seus empregados e attenden-
do á delicada Situação quo a firma
atravessa neste momento, não quiz lo-
mar uma attitude pessoal no caso, ten-
do para isso chamado seu advogado, o
ür. Possolo, a quem expoz o que se
tinlía passado; que o Dr. Possolo en-
tão mandou chamar á sua presença os
empregados acima referidos, a quemcalmamente procurou explicar que ei-
les, como empregados da firma, não
podiam assumir attitueles de rebeldia
e querer se imiscuir na direcção dos
negócios, pois semente aos sócios com-
petia admittir ou demittir empregados;
que os referidos .empregados então
chefiados pelo de nome Affonso Santa
Rosa começaram logo a gesticular e
gritar, mantendo o propósito de péirviolentamente na rua o chimico Kreh,
o qual por elles foi tirado á. força do
laboratório e posto na rua elepois ele
maltratado; cruc os referidos empre-
gados quebraram então ns vidraças do
laboratório e começaram a fazer de-
produções, quanilo então o Dr. Possolo
pediu providencias pelo telephone íi
esta Delegacia.

Perguntado pelo Dr. Delegado se
o declarante não tem conhecimento
e/<! um artigo de autoria dc Kreh que
foi publicado lia Allemanha e no
qual ha conceitos injnriosos aos bra-
sileiros, respondeu que ouviu falar
nisso, porém não conhece, o artigo
referido, nem lem coisa alguma com
os tidos parliçuiares praticados porseus .empregados. Perguntado sc o
o declarante tinha conhecimento queKreh havia sielo despedido ela firma
pelo sócio Johii Jurgens pela razão
elo artigo ncima referido, respondeu
e|iic não teve conhecimento da demis-
são de Kreh, pois o seu sócio John
.lurgons nunca falou coisa alguma a
osso respeito com o declarante. Per-
guntado sc o empregado Hans Doer-
zapff interpcllou o depoente sobre o
que se havia passado com o Santa
Rosa, respondeu que não, pois esse
empregado logo ao chegor em voz de
procurar trnhquilllsar os scus colle-
gas começou tambem n gritar, sendo
um dos mais exaltados, chegando a
estar com o bocen espumante. Per-
guntado sc na oceasião que sc deu ei
tumulto no segundo nnelar se Kreh
estava lá, respondeu que Kreh estn-
va no terceiro andar onde o foram
tirar A força os mais exaltados. Iinada mais disse nem JheS foi per-guntado pelo que mandou o Dr.Delegado encerrar esle auto que lidoe_ acbãilo conforme, rubrica c as-signa com o declaranto. Fu, Eriuar-
do Pereira da Costa, escrevente, o es-crevi. F linda .„ajs so con(iniKl nnreferido termo a que bem e fielmcn-
te me reportei, digo, Anesio FrotnAguiar. Kárl Michaclis. Eu, Eduar-
do ela Costa, escrevente, o escrevi. EuJosé Marques Pires Vaz, escrivão, o"subscrevi. E nada mais se continhano referido termo a que bem e fiel-monte me reporto. O escrivão- —
José Marques Pires Vaz. Estavamcoitadas c devidamente inutilisadasestampiihas federaes no valor de dezmil e duzentos réis, com a data de 21
junho 1033.

0 "ICEHDIO DOSES
UCIMENT0S MHSTRE

E BUTGÉ v

0 juiz S^_5__Tmand
archivar o inquérito

O juiz da 4» Vara Crimir,.,, r,derico Sussekind, por 
"S DJ' F«-

mandou archivar o ineniTr í°,d.ch»i',3' delegacia policiai^ f/f» Sresponsabilidade do B„*,«)llr« tdo na rua do Passeio n ifi I"*»*foi damnificado parte do' m,l n?M
estabelecimentos Mes!rc&Bftn.a1-*-
sociação Brasileira de Imnr.r, eA-*
destruit-a a sapataria dc Alfino Ro*

JUDICIAL
SOUZA LEITE venderá ora l_amanha, 23 do corrente d» Ifi i3ras,_ no local, o prédio á r_ íhAguiar, 80, pertencente & mll,,' ,"!>de David J. Carlos. (Vide aS allld«

«Jornal'do Cornfflerclei» a£n,gj*«*
amanhã).

0 novo delegado da ordem social
e politica de S. Paulo

do Sr. Antônio de Moraes W™,ra delegado ela Ordem Soefefítico, em substituição ao Sr. vfflCarneiro Lopes. la"

BEBAM
7

O melhor e mais saboroso

O TEMPO 7
TEMPERATURA: MÁXIMA, 198,1MÍNIMA, 12,1 '''

Boletim da Directoria de
Meteorologia

Previsões para o periodo das 18 hWdei hoje ás 18 horas de amanhã
Districto Federal o Niclheroy
Tempo - instável, passando a bor»Temperatura - noite fria e estávelde dia. "
Ventos — de Sul a Oeste, frescos.
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Cheio de encantos — Pro visão de ar puro — Tudo istose olitem, fazendo o passeio a Therezopolis aos domingos.
ALMOÇO0"0 ™FCLll?RV'ASSA(im DE TREW» IDA E VOLTAALMOÇO - CHA' - PASSEIOS A IMBUHY - QUEBRA FRASCOS— SOBERBO, ETC.

Partida: da Estação dc Mauá, ás 6,55 hs. 
sabbado ao meio dia na

E XPRIN TER

QUEBRA FRASCOS

INSCRIPÇÔES: até

AVENIDA RIO BRANCO, 5T —
TELEPHONE 4*2785

nem lhe
mandou o Doutor delegado 

"encerrar
o presente, que, lido e achado con-forme, rubrica e assigna com o de-clarnnte. Eu, Edunrelo Pereira ela Cos-ta, escrevente, o escrevi. Anezio Fro-ta Aguiar. Hermann Kreh. E naelamais se continha no referido termo, rieme me reporto bem e fielmente. Oescrivão: José Marques Pires VazEstavam colladns e devidamente iiiií-fillsodos estampiihas fedemos no va-lor ele elcz.mil e oltocentos réis, coma data de vinte e um — seis — no-vecentos e trinta e tres.

Depoimento de Michaelis
José Marques Pires Vnz, escrivãocom exercício no 3" Districto Policial,certifica que, revendo o inquérito den. lal instaurado nesta Delegacia emtreze do corrente e que se refere num conflicto verificado no interior doprédio em qne funeciona a firma JohnJurgens & Ç„ a folhas, consta o se-guinte: a firma .lohn Jurgens & C éconstituída de tros sócios, sondoo elec arante, Alberto Anrireac cJohn Jurgens ; que devido a umadivergência surgida entre os sóciosda firma está em questão, lendo énloito elo corrente o juiz rin Segunda Vn-ra Cível nomeado o declarante liqui-datario ela firma; que esta sentença foiembargada pelo sócio John Jurgens*

que n firma possue ainda ein Cubatãòuma fabrica de produetos chimicos, naqual entre outros trabalha o chimicoHermann Kreh; que este chimicoestava gosantln as férias regulamenta-res, em Santos, mas tendo o declarantenecessidade de uns trabalhos profis-sionaes no laboratório daqui para aexecução de uma éncommenda de ur-gçncifi alvitrou-Ihe por telephone virtrabalhar no laboratório daqui, o qUg|é_ installado no terceiro andar dô pre*oio; que Hermann hontem mesmo á

Depoimento de Alberto Andreac
José Marques Pires Vaz, escrivãoconi exercicio no 3» Districto Poli-ciu], certifica cm cumprimento á pe-lição dc Humberto Marmo, que reven-elo o processo instaurado nesta Dele-Sâéift de n. 151, a folhas, consta o sc-guinte: Aos 15 dias de, mez de junhodo anno dc 1033, nesta cidade do Riode Janeiro, e na Delegacia do 3° Dis-tneto Policial, onde se achava o respe-divo delegado Dr. Anezio Frota Aguiarcommigo escrevente adiante nomeado,

presente a testemunha Albert Andreacretro intimada, passou a autoridadeo inquiri-la como abaixo sc segueDo que para constar lavrei o presentetermo. Eu José Marques Pires Vaz es-crivao que o subscrevi.
...i ?tel™jnht* A-berto Andreac natu-ral da Allemanha, com quarenta e umannos de edade, casado, commerclanteresidente á Praia do Flamengo n. oi-tenta e oito, trabalhando á rua do Al-fandega números com a cento e dois,e sabendo ler e escrever. Aos costu-mes disse noda. Prestado o compro-misso legal e inquirido a respeito do
Sonde?:8 * #*¦ ^ in<*UCrit°

Que ochava-se trabalhando no se-gundo andar do prédio sito á rua daAlfândega números cem a cento e dois.onde estão installados os escriptoriosda firma John Jurgens & C, quandoalt-appareceu um grupo de emprega-«Ios a chamados do soclo Sr. Miçhae-ns, afim de que fossem aconselhados
pelo doutor Possolo com referencia ainun discussão que anteriormente man-tiveram com o ompregiido Kreh, no queo empregado de nome Affonso SantaRosa nao sc submetteu, protestando,üm soguieia todos retiraram-se np-parecem!,, logo depois acompanhadosdo procurador senhor Hans o outroséollçgns. Hans, então, exaltado, per-gmilou o que sc havia passado, oomesmo tempo cm quo um outro grupo<Jc funccionarios traziam HermannKreh. Immediatamente estnbclêceu-scíiçaloraela discussão, tendo Jogar o con-niçto, durante o qual Kreh foi attin-Mito por empurrões e murros, bom co-mo o senhor Mayon, os quaes foraniempurrados pnra a escada. Com refe-rcncia á carta que teria sido escriptapor Kreh contendo offonsns ao Brasil,c publicaria om um diário da Allemã»nha, o declarante affir.na não ter dis-se, conhecimento. E com respeito A dc-missão do senhor Kreh o declarante
pondera que antes de ter o senhorJonn Jurgens praticado esse acto de-veria 

consultar os seus sócios, eis quese trata de um empregado de catego-na o rosponsabilidiirics, cuja substi-luiçao nao pode ser feita com facilida»de. E mais não disso nem lhe foi per-guntado. E como nada mnis houvessemandou o doutor Delegado encerrar opresente auto, que, lido e achado con-forme, rubrica e assigna com o decla-rante. Lu Joãr Gucrrero Ccres escre-

Ler e coser sem
pausa cansa a vista

Concentrar 
os olhos poi

longo tempo sobre unia
costura ou livro, principal*
mente á noite, com luz mui*
tas vezes deficiente, estraga
infallivclm.cn te a vista. Depois
de trabalhos fatigantes, para
reavivar a vista cansada un*
o inoffensivo '

MM Para os olhos

Em qualquer Pharmacia

i
Dr. Alberto Campos

(7° DIA)
Clclia Pratos Campos c filho!,

Azejulia Campos, ür. Francisco
Campos e filhas, Francisco Josi
da Silva Campos, senhora c filhos,

Dr. Jacintho Campos e senhora, Dr.
Mario Campos, senhora e filhos, Ja-
cyntho Guimarães, senhora, filhos t
nora,' Alphcu Felicíssimo, senhora c li*
Ihos, Dr. Carlos Vaz ele Mello, lf
nhora e filhos e Dr. Manoel Alves da
Silva Campos, senhora e filhos agrade-
cem a todos os que acompanharam os
restos mortaes e manifestaram o seu
pesar pcla morte dc seu querido espo-
so, pae, filho, irmão, cunhado e tio,
ALBERTO CAMPOS e convidam
para assistir â missa ejue. pelo eterno
deccanço de sua alma, mandam rezar,
amanhã, sexta-feira, 23 do corrente, as
10 horas, no altar-mór da egreja «
Candelária.

í 1* ANNIVERSARIO
Carmelita Canazir, c filhos con-

vidam seus amigos para assistir
á missa enio pelo descanso eterno

da alma de seu idolatrado e pra»'
teado esposo e pao.

ENRICO CANAZIO
mandam celebrar no altar-mór da

egreja de São Francisco de Pa*'
amanhã, sexta-feira, 23 do corrente,
ás 10 horas, e desde já muilo gratos
so confessam. ,

Dr. Âfbert® Campos
Os advogados do Banco

Íh 
do Brasil convidam os P4'

i rentes e amigos do DR. Al**

BERTO CAMPOS para assistií

á missa de 7o dia, que por alma

daquelle inesquecível collega «

muito amigo mandam celebrar

amanhã, sexta-feira, 23 do cor*

rente, ás 10 horas, no altar dô

Santissimo Sacramento da CgW

ja da Candelária. __

Celina Pessoa Moraes
1» ANNIVERSARIO

_ Maria do Amaral Rarros Pc °

li', e filhas convidam todos os sc"
Ti" parentes e amigos para , >»rL

dl

vente o escrevi. Eu José Marques Pire\az escrivão que o subscrevi. Anesioi-rota Aguiar. Albert Andreac. E na-oa mais se Continha ho referido ter-mo a que mo reporto bem e íiclmon»
oà-T" r!i Aa Jnneir°. 2»> dc Junho dê1933. Arthur do Valle Cabral.

¦Jill i. iiivj b iiimp"" jn,

á missa que, por alma de sua »
esquecida o adorada filha * "..
CELINA, mandam celebrar, snbti10"'
24 do corrente, ás 8 Ü h""*'.ô
matriz da Gloria, largo do Marnau .
A todos se confessam agrajl«iaas^_

Eugênio de Souza Barbosa

(RÔRòRO' — 30' DIA)

Será rezada, amanhã, s«ta*
feira, 23 do corrente, ás 8 M*',
ras, missa, na egreja de *»• «¦
á rua Rarão dc Mesquita.ff
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gCÒNFLICTO DO
CHACO

a reunião do Comitê de

Genebra por não ter ainda chega-
•„ „ representante do Paraguay
rFVEBIlA. 22 (U. P.) - O comitê

ríiaco na .Sociedade das Nações,
ira-sc irritadíssimo em relação ao

? suav que se acha presentemente
•í?representante em Genebra. O co-

lli nretendia reunir-se hontem, mas
Sou indefinidamente a sessão çm• ta de não ter ainda chegado, o de-

['«ado paraguayo, 
"Sr. Caballero Be-

loy* ¦ 
___

Kashásü
Preços clc TURISMO ! !

Kashá cscosse*., mct 2S900
S lavrado, met 3$500
Kashá Diagonal, cinza, grenat,

verde c marron, met 45500
Kashá inglcz. larg. 0,90, mct. 35900

Reclames !

KisháLá, larg. 1,50, mt 95800
íashá lavrado, larg. 1,50, mct. 115800
Kashá alta fantasia, larg. 1,50,
mct 13S500

Kashá Smyrnc, larg. 1,50, mt. 165500
VISITEM ns nossas EXPOSIÇÕES

Confrontem os nossos preços

tatoi Frias & Cia.
136, Avenida Rio Branco, 136
-___, -arfPVrfV*' *

IRROMPEU VIOLENTO IN-
CENDIO UQ CENTRO COM-

DE ARACAJU
Vários estabelecimentos

ameaçados
ARACAJU', 21 (Serviço especial d'A

.\0ITE) — Violento incêndio irrompeu
r»o centro coniniercial, no angulo das
ruas João Pessoa e Laranjeiras. O in-
tendin, que leve inicio no armarinho de
propriedade do Sr. Mario Valverde, pa-
rece <nie destruirá vários estabeleci-
mentos.

IVfOLESTÍASnDÕ-
ESTÔMAGO

Sejam quacs forem os sym-
plomas, escreva á Caixa Postal
3146-Rio, enviando um enve*
loppe eellarlo, para receber a
indicação de um preparado de
grande efficacia nas moléstias
do estômago, formula de medi*
co especialista.

Solução dTliãrtmAiiT
fará asthma e bronchite.

0 CONCURSO PE PRIMEIRA EN-
TBANGIÀ NOS CJORREIOS

, Chamadas para provas oraes,
amanhã

Serão chamados amanhã, 23, a pres-tar provas oraes no concurso deprimeira entrancia, para áuxiliarestle terceira classe:
Arithmetica - A's 10 horas: NairGomes Lucas, Gastão Machado Lima,Alfredo Damasio Filho, Hamilton Es-

uVC> -ifííí* Elio José Teixeira deUzcda Philemon Pessoa de Lacerda,•Tose de Souza Vieira, Maria AngelaAlves da Silva, Octavio Vicente deSouza, Edith Torres Cntrim, Maria doCarmo Silva, Mario Moreira de Car-valho; ás 14 horas: Gilberto Fernan-des de Amorim, Alcioiades Freire Ju-mor, Miecio Muniz Freire, CarlosStorry Perdigão, Dahy] Le MassonSamuel Coelho de Souza, Gilberto ni-beiro Damasio, José Steck da RochiCerqueira, Arlinda Bittencourt,,Nica-
Mrfrn.l TnC°'U,, dcc S°n«*. -War deAlornes, Jacintha Santos

Geographia - A*s 10 horas: Eula-lia Breves, Maria José dos Reis Fer-nandes, Olympia de Oliveira Montei-ro, Jandyra Ribeiro, Noemi* Pitta
r,cía\ \IarK'"if**? S^tos Falcão,Carlos Santos, Mana Adile de AraújoWashington Barbosa Ferreira FrancaGuilherme Caetano de Faria, Hum-berto dos Santos Barros, Manoel Do-mingos Barbosa; ás 14 horas: ÁlvaroCampos Duarte, Sylvio Pinto de Vas-concellos, Mario Sampaio Avilcz, Ani-sio Castello Branco, Reno Mnriath doCouto Grangciro, Flavio de MattosMartins, Cassio Costa, Amam de Mat-tos, Fernando Domingos Barbosa Ju-mor, Gerson Perestrello Casanova,ttelvma Siqueira Mathias, AlfredoFrederico de Noronha.

As provas do exame serão realisa-das na sala da bibliothcca.

A NOITE—Quinta-feiraj 22 de Junho de

$
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Commentarios da imprensa

paulista
..S. PAULO, 22 (Serviço especial d'A

NOITE) — Os jornaes desta capilal
commentani o resultado financeiro do
jogo Portugueza x Bangu', declarando
que a realisação desta partida serviu
para demonstrar a insufficicncia de
nccnninindnções no campo do grêmiode Brandão para grandes jogos inter-
estaduaes.

SERÁ' NO SABBADO 0 JOGO
CORINTHIANS E SANTOS ¦

S. PAULO, 2.1 (Serviço especial d'A
NOITE) — Em virtude dc estarem
todas as attenções voltadas para a
grande peleja Portugueza e Palestra
Itália os dirigentes dos clubs Corin-
thinns e Santos, tomaram o alvitre dc
realisarem o jogo entre csr.es dois grc-mios sabbado á tarde, no campo da
Ponte Grande

PHILIPS,-
RADilÒ

^936?À"
;a maràviIh^
-: BAR ATÀi -
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úa directoria d©

Um mendigo, quc se dizia ser dcnacionalidade syria e dera, na hosne-dana 'ja rua do Costa n. 81, o nomedo José da Silva Oliveira, e disse con-tar Al annos de edade, esta manhãnpos tomar café, falleceu repentina-mente, na referida casa.
O commissario Henrique da Con-cciçao, dc dia ao 8o districto, fez re-mover o cadáver para o necrotério doInstituto Medico Legal,

0 POETA, MARTINS FONTES
ESTA' NO RIO

De Santos, pelo "Western World"chegou ao Rio, hoje, o poeta Martins•ontes, figura de grande relevo nas le-trás naeionaes.

Para conhecimento dos associados
communico que a directoria em sessão
administrativa, realisada hontem, to-
mou as seguintes resoluções:

a) approvar a acta da ultima sessão
da directoria anterior; b) tomar co-
nhecimento dos despachos do presi-dente ao expediente; c) acceitar paraa classe de sócios cffcctivos os seguin-
tes Srs.: Adriano Caetano Tàyeirii,
Antônio Alves.de Oliveira, Domingos
Dias de Castro, Aristides Teixeira de
Carvalho, Alfredo Cappelletti, Manoel
Pereira Ramos, Antônio Pinto dc Al-
meida, Aurydcs Cardoso Machado, An-
tonio José Fernandes, José Lins de
Souza, Joaquim Pinto Duarte, Milton
Arouca, Domingos Jardim. Ribeiro.
Adolpho dos Santos, Alberto Carlos de
Souzn, Antônio Duarte, Renjamin de
Franklin Hello, Raymundo Dias de
Medeiros, Jurandyr Ubirnjara Igliii-
temy; d) convidar todos os sócios li-
tulndos do club a, no prazo dc trinta
dins, cxhibircm documentos compro?
batorios de suas qualidades de titu-
lados, afim de-serem regulnrisadas as
suas carteiras, de fôrma a permittir á
secretaria rcorganisnr a respectiva riia-
tricula, sustando todas as regalias dos
que não aüciídereni a esse convite;
c) tomar conhecimento da communi-
cação feita pelo presidente, relativa-
mente ao entendimento havido com o
Sr. Antônio Sérgio dn Silva Júnior so-

bre amnrtisação do debito do club paracom o mesmo; f) solicitar quc os di-
rectores technicos apresentem eom ur-
gencia e relação dos componentes dos
respectivos departamentos, afim de
que Uns seja exigida a contribuição
de que traiam os estatutos e cassados
os direitos dos quc indevidamente dei-
les venham gosando; g) tomar coube-
cimento da communicação feita pelo2» vice-presidente Dr. José Pinto
Duarte de Almcicl-» Cardoso, relativa-
mente ao accordo conseguido com n
Irmandade da Candelária, sobre o de-
hito do club para com essa irnianda-
dc; h) cnncellar 'a matricula dn Sr.
João. Baptista de Siqueira Lima, de
sócio cffcctivò, por falta conuncttida,
privando-o dc freqüentar as dependeu-
cias do club; i) nomear n comniissão
composta dos Srs. I)r. ,1. M. Gástèllò
Branco, Eurico dc Mello Brandão e
Adelio Martins para elaborar as bases
para a autonomia do dipnrtameiito de
tennis; j) inserir na acta votos de
congratulações com o São Clírisfriyão
pelas investidurns dos Srs. Álvaro
Teixeira Novaes e Camillo Gomes Vil-
leln, bem como peia solução dada ao
incidente que motivara o afastamento
do consocio Sr. Murillo Gomes Villela
da rcprescntnção de basketball do
cluh; k) consignar em acta um voto
de pesar pelo fallecimento: do cnsocio
Raymundo Moreno.

UM AVISO AOS SÓCIOS TITULA-
DOS DO S. CHRISTOVÃO

Consoante deliberação tomada peladirectoria cm sua sessão administra-
tiva realisada em 19 do corrente, o
secretario convida os sócios titulados
do S. Christovão Athletico Club, sem
excèpção, a comparecerem á secreta-
ria no prazo máximo de trinta dias
contados daquella data, afim de exiii-
birem documentos comprobatorios dc
suas qualidades de titulados, ide for-
ma a ser organisada a respectiva ma-
tricula. Outrosim, communica que sc-
rão cassados todos os direitos sociaes,
findo esse prazo, aos quc não atten-
derem o presente convite.

VAE AOS ESTADOS UNIDOS
0 REI VICTOR MANOEL

ROMA, 22 (U. P.) — Informam
que o rei Victor Manoel projectiluma visita official aos Estados Uni-
dos na primavera do anno de 1934,
em retribuição á visita do presidenteWilson.

Deliciosa
sobremesa Wm

Goiprep ao Gabinete de
Ideülcap [ii

Estão sendo chamados a comparecer
ao Gabinete de Identificação da Poli-
cia Fluminense as seguintes pessoas:— Antônio Gismonti, Saul Iurin, Oc-
tnvio Augusto Lins Martins. José Al-
ves, Elias Marini, Francisco Pereira dc
Andrade, Manoel Ferreira da Silva.
Marcos Stein, Abram Lineísky e Fran-
cisco Lourenco Alves.

.HN.

0 que vem fazer no Rio o inter-
ventor cspirftosantenso

Pede-nos o tenente Volmar Carneiro
da Cunha, secretario da interventoria
do Espirito Santo, a publicação do se-
guinle:"Tendo alguns órgãos da imprensa
carioca noticiado que o interventor
federal no Espirito Santo, capitão João
Punaro Illcy, é esperado, hoje, nesta
capital, onde viria tratar clc assumptos
de natureza politica, na qualidade dc
secretario daquella interventoria
apresso-me em rectificar essa versão.
O Sr. interventor federal virá, dc
facto, a esta capital, nn próxima se-
mana, onde o trazem interesses eco-
nomicos do Estado e particularmente a
questão do café, que interessa solire-
modo neste momento a todos os Es-
tados cafeeiros. S. Ex. aguarda ape-
nas providencias preliminares e en-
tcndinicntns com o commercio cafeeiro
locnl para embarcar para esta capital,
tendo já para isto solicitado a devida
permissão de S. Ex. o Sr. chefe do
Governo Provisório."

lífN^r**-
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Foi removido para o Hospital de
Alienados, com guia da policia, Regi-
naldo Gonçalves, branco, de 50 annos,
residente á rua Dr. Dias da Cruz n. 12,
e que era funecionario da Central do
Brasil.

Rcginaldo enlouqueceu dc repente.

0 delegado-eleitor da Sociedade
de Engenharia de Porto Alegre
PORTO ALEGRE, 21 (Serviço espe-

ciai d'A NOITE) — A Sociedade dc En-'
gcnliaria, em grande reunião hontem
realisada, escolheu para seu delegado-
eleitor na Convenção para a eleição de
deputados profissionaes á Constituinte
o Sr. Pereira Nctto.

Compre a essência com a vaselina
GALLIODOR (a melhor marca da
França) e prepare em sua casa
A MELHOR BRILHANTINA —

MEIO KILO 13S000
Temos em diversos perfumes

Instrucções c catálogos grátis
Pelo correio mais 38000

DROGARIA MELLUCI
RUA SETE DE SETEMBRO, 25

Tel. 4-3373 — RIO

FESTA ESCOLAR
Realisa-se, amanhã, sexta-feira, ás

20 horas, no Coilegio Menino Jesus, á
rua Áurea, 93, em Santa Thereza, a
costumada festa de S. João, com lin-
do programma executado por um con-
junto de alumnos e alumnas daquel-
Ie estabelecimento de ensino prima-
rio.

Além dc um numero interessante
de dansas e coros, haverá ainda ou-
tros dc gymnastica c musica.

Estas festas, quc todos os annos se
rcalisam no Coilegio Menino Jesus-,
dirigido pela Sra. Ignacio Martins dc
Azevedo Pinto, promettem ainda uma
vez, ser muito attracntcs.

p77fXplmòirA_^^=
Pássaro, 35. Tijuca — 8-1270. 1" de
Março, 13, Io andar, das 4 ás ti. 4-5303.

rTOME 

PEITORAL

MARINHO
***"** 
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Matricula na Escola de Enfermei-
ras Anna Nery

Communicam-nos:"Acham-se abertas até 15 de ju-
lho as matrículas ao curso desta cs-
cola official dc Enfermagem, sendo
primaria e secundaria. Informações
todos os dias úteis de 10 ás 12 lioras
na secretaria desta escola, á rua Vis-
conde de Itaiiua, 375, Edificio do
Hospital S. Francisco de Assis."

Despê.nsa ASsxairsds'©
MÓVEL PAIU GÚAUDAK GÊNEROS

ALIMENTÍCIOS
RUA DOS ANDRADAS. 51

Rua Frei Caneca
n.383

F. SALGADO venderá, amanhã, 23 do
corrente, ás 17 horas, em frente ao
mesmo, grande predio com 3 pnvi-
mentos. Vide "Jornal do Commercio".

-^VP*-

Vae entrar em obras ?
lnstailc logo a "llygéa" - lei. 8-0821

¦****fr**-jw™i*ji»4***-M^^

CREMES DE BELLEZA ns. 1 e 2
PASTA DEPILATORIA

PRETO E AZUL DE PÉRSIA
PECAM para o cuidado e nttracção da

¦ sua" belleza esles SCIENTTFICOS PHO-
DUCTOS DE TOUCADOR. Garantia ali-

soluta de exilo. — Vendem-se':
CASA CIRIO — LOJAS AMERICANAS
Todas as caixas com lindos brindes
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3 DE MAIO
Annuüada a eleição de Pilão

Arcado
BAHIA, 22 (Serviço especial d'A NOI-

XE) — O Tribunal Eleitoral annullou a
eleição ric Pilão Arcado, visto não coin-
cidirem as firmas dos votantes com ns
nssignaturas existentes no archivo do
Tribunal. . .

A mesa será rcsponsabilisada, crimi-
nálmente.
Mais algumas secções aparadas

no Rio Grande do Sul
PORTO ALEGUE, 22 (Serviço espe-

ciai d'A NOITE) — Foram apuradas
as eleições cm S. Luiz Gonzaga, Pai-
meira, Santa Vicloria e Qunrahy. Os
últimos resultados conhecidos dão
aos liberaes 114.187 votos, á Frente
Única 30.783 e ao Estudo Leigo 881.

Os delegados cia Frente Única pro-
testaram contra a apuração do pleito
no município do Prata, allegnndo <|uo
ns urnas, depois dc encerrada a vo-
tação, foram entregues rio prefeito
em vez de o serem á agencia dos Cor-
reios, como manda a lei, que assim
foi violada.

Tinge em qualquer cór desejada,
serviço garantido, á 1001 Ilolsas. A rua
da Carioca n. 40. loja. - Tel. 2-4985;

—«<-**vJ-/»- —'

Uni desfalque na Penitenciaria
da Bahia

BAHIA, 22 (Serviço especial d'A
NOITE) — O inquérito aberto na Peni-
tcncihriá apurou que o .espeeiivo .dire-
clor desviou 30 contos do pecúlio dos
sentenciados.

Foi nomeado novo director o bacharel
Evòraldo dc Oliveira, antigo delegado
dc carreira dc S. Paulo.

^¦V.-tJ.'*.
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Preventivo seguro
"PM í Sfi¥ll?5

Cacáo — Ácido — Solúvel ||>*íS-EC3a-»H2K^^

Ainda é tempo de comprar tudo bom, barato eImponente liquidação
DA CAMBIARIA

pelos menores preços na \
'j •** .o***. i

BREVE FILIAL E EDIFÍCIO (LUIZ DE REZENDE)
QUITAI

89

Jóias de Oecasião
Compradas nos leilões do Monte1Soccorro e Casas de Penhores. Com-

pra, vende t troca jóias usadas.
Joalheria Ypiranga

RUA 7 DE SETEMBRO, 136

Um representante do Instituto do
Café na Bahia

BAHIA, 22 (Serviço especial d'A
NOITE) — O Sr. Jorge Linhares, doInstituto de Café de S. Paulo, acha-se
aqui, afim de colher informações nocommercio e sobre a cultura do cafd.

LÂMPADAS
S a 50 Velas — 1$000 POR ATACADO
HUA S. PEDRO, 91 RUA OURIVES, 72

0 alimento mais nutritivo. Bonbons que alimentam. Peçam!!!

REGIA e Bi
'A NOITE" MUNDANA

0 5afJfi do Primeiro Imperio

snp
r» . ,

¦í J'P°'> de amanhã, eomo lodo o
fios ^i-""0,1''* sabe' 9ue «e realisa0,ss«oes do Copacabana Palace Ho-
m im ir°"rfe. baile <* moda do Pri-
Cdo'T'0,doJrasi'' d0 Proaram-
*¦- tA N itf" C"íde"' de iniciüti-
hurinn ri l e S0D os auspícios do
' mlM'b' Esla "soirée" de es/*/-
°C dná, !'?"¦ data brilhante nos
n (li, '"•'onn mundana brasilei-
faurlm, C, e. ° enthusiasmo que
cia Mf"'í/m u"ln o nossa aristocra-
*°* nc '!",-e2.2xit0 <*rnpleto. Da-
rnodtln \i hcb2 acima- »m undo
(a r. ,"e 

"c/lido no gênero da fes-
khti* ,u lrilíctá rosa, guarnecido de",soo mesmo tecido.

PonT"'" do leitor> bcm baixinho,
furta « 

'""a"™1 r-os ouça: — Sabe?
« lulas 1 

"n Cn20Ca fez as I>azes cnm
iiiulZ 'Malmente, hontem, com
ninam, txc.eP"°ual temperatura fria
lios 2,,', ,i .I0S em Pi'"" Avenida va-

s'u líh T?* "os 6o/s°s. como era
iodo,, JI h."b,l°- Assim, resolveram
"tlor rn;r as ""n/i ° se" verdadeiro
•"¦mo r„ü°, n!"'s'*""' — e não apenas
£s«" dc*, 

'"""? dc traj0 a "'"'"¦•••
Srs. pl„ ¦ mo'io' de parabéns, os
Sou.„ ,.1eueo Souto, Joaquim dc.
ia ,„„.""' ^nato da Rocha Miran-
ptt *ehrTS 

"^'Ktmcn", 
que sem-

fttào J,"im pnr essa Pr"''™ ex-
— aoJ_eletiancia hibernai.

, Bronchite. Cura radical. Dr. A.««Uns.. Anemb. 88. 2*3.113.

EM EXPOSIÇÃO
A CASA VIANNA convida a
V. Ex. para examinar os
maravilhosos apparelhos de
jantar, pintados á mão,
que acabou de receber.
R. 7 SETEMBRO, 66/68 —
(Junto ao Edificio Guinle).
ESTRABISMO (01ho ve6K0) TRA-i4>mrtDK>'MU TAMENTO RÁPIDO

Dr. A. Lyra Porto
Ourives, 5-3". 2 ás 4. —¦ Tel. 2-1009

Série de conferências na Á.C.F.
A Associação Christã Feminina vae

dar inicio a uma serie de interes-
santes palestras sobre literatura mo-
derna. A primeira rcalisar-se-á ama-
nhã, 23, ás 17 horas. O poeta Mu-
rillo Araújo falará sobre literatura
brasileira. 0. Anna Amélia C. de
Mendonça dirá versos. Semanal-
mente, ás sextas-feiras, ás 17 horas,
proseguirá a serie de palestras so-
bre literatura ingleza, allemã, fran-
ccza e italiana.
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CAFETEIRA

impõe-se pela sua su*
perior qualidade sobre
as outras machinas no
gênero. À Cafeteira
Brasileira é uma só;
por isso, acautele-se
das imitações.

Ao odquiril-a obstft* o cho*

pa do registro • marca

FABRICA CAFETEIRA BRASILEIRA
r. Rm S. Lui: Gonugj, 32 -

tMrrt&A
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PERDEU-SE
Um rclogio-pulseira de senhora, na

feira da praça Affonso Penna. Gratifj-
ca-sc a quem cntrcgal-o á rua Bandei-
••antes, 13. •*¦*

O O ©

'. . . VENDE-SE
NO BUASlt vm
SABONETE MA-
CíONAE IGUAi
AOS MEiMOMES!
EXTRAMGEIMOS
E POR PMEÇO

/ 
'¦¦¦;;.; 
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¦AjILHÕES 
DE PESSOAS experimenta-

ram o sabonete EUCÀLOL ç fi-
caram enthusiasmadas com a sua pureza,
o seu perfume agradável e persistente e
*óm o seu admirável effeito theràpeutico.

SABONETE

A BASE DE EUCALYPTO

• •• Exija a fita vermelha de gaiantia ••«

&xjsx.r" • ¦ ^sssneÊB&iidsiElliim«W^*^Ua****tMB*M*M**Z**W*^^

as melliores, as mais finas
meias de seda.

Peçam meias LêDA
RUA GONÇALVES DIAS, 49

Filial da Casa Cavanelas

OS LIVROS DO SR. VITAL SOA-
RES DOADOS

BAHIA, 22 (Serviço especial d'A
NOITE) — A familia do Sr. Vital Soa-
res convidou o Centro Acadêmico da
Faculdade de Direito a escolber quan-
tas obras quizes*e na bibliothcca de
seu pranteado chefe.

O Centro escolheu 44 volumes.

FEITOS EM S ANNOS AI*E,\AS
Para maiores de IS annos de am-

bos os sexos. No INS 111 UIO SU-
1-lililOH de ''ItliFAHAlOHIOS. rua
São José, 11, reabriram-se estes cur-
sos, que. graças aos seus optitiiôi
gabinetes e aulas praticas, perinilti-
ram aos seus alumnos conquistarem
varias dislincçôes no lixtcrnnlo I). I'c-
dro 11, como em Nictlicroy. Diurnr
e Aicturno. í!*w*

Toéo SexúaPlÃãsculino
Elixit Tônico Meinlcke. Preço 15$l)00

— Cápsulas Tônicas Sleinicli. Preço
22S00O — Composição : acantliéa viril,
turnera aplirodisiaca; plíóspiioro e ex-
tracto orgânico testieular — A' venda!
Drogaria Pacheco. Hua dos Anrlindns.
IVçam. por carta, literatura ao l.abo-
ratorio Meiniclie. A rua Marquez de
Saiiucah.v. 314. W*

CflFE'M0HTECRÜZ ™íí.';

Serão s^ursunaüisidls-s,
mmmím*

N'as Varas Criminaes serão sum-
mariados, amanhã, os seguintes réos:

Primeira Vara — Augusto Trajano
Guimarães.

Segunda — Josí Augusto e Benedi-
cto Mnria dc Jesus.

Terceira — Pedro Duarte dc Olivei-
ra, José de Souza, Kubens Magarclli o
Enedinà Cosia.

Quarta — José Magalhães, Manoel
Domingos Rodrigues, Manoel Salomão
e Silva, Ernani 'Jesuino Penna, Pedro
Rodrigues, Esmeraldinó Almeida,
Francisco Monteiro Torres, Antônio
Carneiro Pilho e Pedro Pacheco.

Quinta — Augusto Francisco Gar-
ruço.(

Sétima — Antônio Magalhães Mace-
do, Renato Siqueira Arantes, .Mathias
Bernardo da Luz, Pedro Carlos da
Fonseca e Luiz Alves de Tristão.

Oitava — Francisco dos Santos, Do-
mingos José Rodrigues, .Mnuricio Oli-
veira, José Pereira, Julio Costa, Ma-
ximiano da Silva Rodolpho.

CARTA
LHAES

AO MEU FBU0 S
, A10H0 M SE

MS© PRÉVIO M ESCOLA MAL

íà"

"Meu querido Sylvio.
E' sob a dupla responsabilidade dc

pae c Comandante de um dos navios
da Esquadra quc te dou a série de con-
scllios que se seguem, fruto de uma
observação cuidadosa durante vinte e
cinco anos de serviço efetivo na Mari-
nha de Guerra.

Ao te entregar o espadim que usei
durante o tempo cm que fui Aspiran-
te, preciso te dizer algumas palavras.
Estão escritas no estilo que costumo
sempre empregar. Não agradam a mui-
ta gente, talvez pela duresa como «são
ditas. Exprimem, no entretanto, o
meu feitio desde os bancos escola-
res. Para àqueles quc andam com a
gramática em punho, procurando er-
ros nos escritos onde vim "carapu-
ças" para si. devo dizer que procurei
escrever certo.

Cumpras sempre com o teu dever
mesmo que a maioria não o cumpra.

Conserva a tua honra imaculada
mesmo com sacrifícios de ordem ma-
terial c da própria vida.

Nunca te deixes escravisar pelo di-
nheiro.

Pautes as tuas ações sem ser com n
intenção de auferir vantagens dc qual-i,uer ordem.

O militar precisa ser, além dc ho-
nesto, cscrupuloso cm cousa cm queentra em cena o dinheiro; ás vezes
começa recebendo presentes de forne-
cedores ou aceitando pequenos favores
dos mesmos, e acaba desviando diniiei-
ro da Caixa; escapa dn Justiça Militar
mas è conhecido dc toda a classe;
quantos conheci que começaram as-sim...

E' falta de escrúpulo o receber per-centagens de fornecedores pclo falo decompra de material para a Marinhade Guerra; todo e qualquer àbatimeh-to deverá reverter para os Cofres daNação.
Trata com os teus superiores respei-tosamente, mas não com humildade;nao te esqueças que disciplina não csubserviência.
Reajas sempre contra qualquer ofen-sa; é preferível passar por indiscipli-

nado a passar por sem vergonha; adisciplina também deverá ser observa-

da dn superior para o subalterno, pois
quc, o respeito e consideração são cou-
sas reciprocas cm qualquer degrau da
hierarquia militar.

Olha os teus Chefes com acatamen-
to quando a isso fizerem jús; procuraobservar si são dignos na sua vida par-tieular; àqueles que não o forem, mais
cedo ou mais tarde mostrarão suas fa-
lhas de caráter; á questão de tempo e
ambiente; o caráter é um só, tanto na
vida publica como na particular.

Quando tiveres quc punir alguém
procures agir eom serenidade e cora-
Ção, mas jamais deixes o coração pre-ponderar sobre a razão.

Nao sejas incondicional com pes-sòa alguma.
Não faças parte daquilo que se cha-ma "chique" dos Chefes.
Procura sempre ter a tua opinhV

e não sejas Iouvnminheiro.
Após pores o galão dc oficial não

admitas mentores para os teus atos.
Trata as praças, inferiores e sub-

oficiais como sèrcs humanos que são;
não os olhe com sohcrbin; si não são
melhores a culpa não é deles; trata-
os com bondade, fazendo-os cumprir
os seus respectivos deveres; .hn no
meio deles muitos caracteres dignos;
sempre que possivel, eleves ninda
mais o nivcl intelectual c moral dessa
gente.

Não procures concordar eom os quoerram em técnicas: cm assuntos te-
cnicos não há antigüidade dc posto.

Procures aprender com quem mais
souber; o aprender não envergonha,
mis mo que seja com o menos gradua-
do, pois que, além de lucrares, lucra
o serviço da »Marinlia.

A vida na M*U*inhif**é unia vida de
renuncias aos gósos materiais; nela
não se enriquece.

Ií ao teres cumprido o lema:"TUDO PELA PÁTRIA", terás hon-
rado o nome de teu

Pae."
Bordo do C. T. "Alagoas", nn porto

do Rio dc Janeiro, em 21 de junho
de 1933. (a.) José dc ürito Figueira-
do, capitão de corveta, coiniiiandan-
te.
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nos Rosalina Coelho Lisboa Miller
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J Sra. Hosalina Coelho Lisboa
líillcr, rm l"'sc especial para A
VO/ÍT « /'i-rtío (/o "ifes/erri

IVoWeí!'

A illustre poetisa brasileira, senho-
r0 llüsulina Coelho Lisboa Muller,
tlcÊiiu de llncnais Aires, pelo paquete
Mcilc-rii World".

Furtiiiido-se, por momentos, aos
ibrapis das pessoas que lhe foram lc-
nr us votos ale boas vindas, deu-nos
curiosos impressões sobre a aictualida-
^argentina. I'iilcslra-rápida, vivai e
cheia clc encanto c colorido, de que a
festejada poetisa vem repleta:

- Qual é n situação politica ar-
jintiiw?
- Tudo aiiaiis ou menos como an-

Iti. 0 presidente Justo garante, cam
ma energia serena, a felicidade'da
revolução chefiada por Uriburu. A'

0 Sr. Washington

Circulando Iioato na cidade de
que o Sr. Washington Pires ha-
via solicitado aro chefe do Go-
verno Provisório exoneração do
caígo tle ministro da Educação
eSautlt! Publica, os jornalistas,
quc trabalham junto ao gahine-
le (laajuollt* titular, apuraram
pe t;ií boalo não lem funda-
mcntai.

eata-se a la-
mu caféeírí

miiBesrasé
Muito importante a reunião de
Padua, cogiíando-se de outra

pata Campos
CAMPOS, 22 (Serviço especial d'A

MIE) — Noticias rie Padua dizemWsialo importnntissima a assembléa
^.fazendeiros ile café realisada na-«lc municipio. () movimento teu-«a gcneralisair-se por toda a zonaIMra tio listado. Cerca de diizen-'"¦lavradores tle Campos àssignárairi
{«Melegrammai no interventor Ary"foras pedindo seus bons officiosmono Governo Provisório, afim de
W-fiuireii) nutorisação para a livre
mn ao merendo ale totla a safra.
S- ¦ ° l'""''"car nesta citlade aaao de um grande congresso dc
Wsentantes da lavoura fluminense'da cspii-il

'ssuniptosais

teiv.*-

ilnlense para tratar des-

photGgrsphicas
í,„!cq,u.f"!!? Preslações aaicnsaes, sem
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frente dn situação econômica o minis-
tro Huello, combatido por uns, endeo-
sado pelos demais, busca cbegar a uni
equilíbrio financeiro que a coanmis-
são dc controle tle cambio defende va-
lentcanente. Ha no ambiente a inquie-
tude necessária para tornal-o interes-
snnte.

Os adversários do governo são bri-
lbantes e notáveis, o que empresta
movimento e côr á liça politica.

.— OSr. Justo vem no Brasil?Não sei. Sei, porém, que nunca
vi um tão grande movimento tle inte-
resse e carinho pelas coisas do Brasil!
Na sociedade e fora delia está de mo-
da querer ao Brasil. Eu que sei que-rer profundamente a Argentina, vejo
nisso um augurio feliz. Sc o Brasil e
a Argentina cbegnrem a um accordo
sincero, cessarão, como por encanto,
todos os problemas sul-americanos...
Já e tempo que nossos dois paizes,nesta plena adolescência, comprehen-
dam 11 destino da tremenda responsa-
btlidado continental que lhe cabe.
Quem poderá dcixnr de ouvir nossas
vozes se cilas sc erguerem juntas?...E a literatura?

Esplendida. As mulheres nrgen-tinas estão escrevendo maravilhosa-
mente. Margarida Abella Caprile, mui-to joven e muito culta, é, talvez, amaior das nossas poetisas. Alfonsina
Storni, íncontestavclmente, nm dosmais fulgurantes poetas da America,E esse grupo moço e enthusiasta dif-fere da geração anterior pelo sentidouniversalista, illumlnando seus traba-lhos. Acabou-se o limite regional daairte argentina.

Virão muitos argentinos visitaro Brasil?
Creio que umn infinidade. Sei de

nuiilos amigos nossos que virão. O nr-
gentino sempre foi um enamorado de
nossas paizagens; aproveitemos paraapaixonal-o pela nossa alma nacional,— tão nobre c digna de scr amada.
Denios-lbe o exemplo, mostrando-lhc
na nossa conipreliensão tia grandezaargentina quanto se enriquece aquclle
que sabe admirar,

Grandeígeadaíei^
QUELUZ. (Minas), 22 (Serviço es-

pecial d'A NOITE) — Ha mnis dc 20
nnnos não sc registava caida dc geadaegual á tle hoje, n qual so elevou aconsiderável altura do solo.

Buenos-Aires-Rio
Impressões do aviador Garramendy sobre o seu vôo

Ventos favoráveis e péssima visibilidade
¦¦¦:-:-:-::x>:::v::;:x-v::í'.:::.-.V:^
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O avião de Garramendy, ao chegar
aos Affonsos, e o piloto argentino

descendo do apparelho
O aviador argentino Gnrramendy,

que aterrissou 110 Campo dos Affon-
sos ás 13 horas e 50 minutos, confor-
me já noticiámos em nossa 2a edição,
deu á NOITE as suns Impressões sobre
a travessia que acabava de realisar
com exito.

— Durante todo o percurso, disse-
nos — encontrei bons ventos tio qua-d rante sul a norte. Infelizmente, n
visibilidade não foi tão propicia co-
1110 ns, correntes nérens. Forte nebu-
lositlatle em todo o percurso, o que
Obrigava o apparelho ai procurar, em
determinadas zoiias, grande altura.

Ao passar por Florianópolis, os ven-

tos tornarnm-se mnis fortes e o ho-
rizonte era visto mais ao longe, o
que facilitava a minha rota.

De Santos para o Bio, as chuvas
constantes não permittiram ver o ma-
gnifico panorama do litoral.

O percurso de Porto Alegre no Hio
foi vencido pelo nvião em uma mar-
cha de 120 k. á hora.

Como argentino, tenho o grande
prazer de ver uni avião construído 110
meu paiz, em Cordoba, realisar com
felicidade e precisão o percurso que
liga as duas capitães irmãs: Buenos
Aires c Hio de Janeiro.

E concluiu:
-— Espero regressar no meu avião

para Buenos Aires, pois desejo provar
que já podemos fabricar nppaíelhoa
tão seguros como os norte-americanos
e europeus.

O aviador Garramendy, logo depois
que tocou com o seu apparelho ho
Campo dos Affonsos, foi recebido pe-
los seus collegas brasileiros c com-
mandante da Escola de Aviação, tendo
se demorado algum tempo no g.vinna-
sio daquellê centro aéreo tia nossa me-
tropole.

Garraaiiendy esteve, depois, no Mi-
historio da Guerra, em visita ao res-
pectivo titular c no general Aranha
tia Silva, devendo hospedar-se no Co-
pacabana Palace.

0 CONFLICTO DO
CHACO

Excellentissima
Augmente sua formosura
conjL.08 ençantadoraa*..VES...
TIDOS, ricos.MANTEAUX,
impeccayéis COSTUMES,
finíssima LINGERIE, SE-
DAS tentadoras, modernos
TECIDOS, CALÇADOS no
rigor da moda, etc, dos

que, por preços assombro-
samente baratos, poderá
V. Ex. adquirir á VISTA,

ou a CREDITO pelo
MÁGICO systema

"PRAZOLOUVRE"
12, RUA DA CARIOCA, 14

DR. GUERREIRO DE FARSA
Vias urinarins, operações, doenças

de senhoras. — Novo Consultório: As-
sembléa, 72. Tcl. 2-40Ü4. .

Consideradas inaeceitaveis
as condições apresentadas

pela Bolivia ; ^
GENEBRA, 22 (U. P.) — Os

membros da commissão espe*
ciai incumbida do cnso do Cha-
co decidiram que as condições
apresentadas pela Bolivia para
a solução do conflicto são inac*
ceitaveis.

Sobrados commercial e
residencial no centro

Alugam-se magníficos Io e 2" anda-
res, com grandes vantagens, commer-
ciaes e todo o conforto moderno; á
rua dn Carioca n, 54. "*

Irregularidades na secção
de Vaies Poste dos Cor-

reios de São Paulo
S. PAULO, 22 (Serviço especial

d'A NOITE) — A Delegacia de I-alsi-
ficações abriu inquérito liara apurar
irregularidades verificadas 1103 Cor-
riçso na secção tle Vales 1'ostnes, se-
guindo parn o Rio os inspectores çn-carregados das aliligcaicias.

f€MT:
NOS CAMPEONATOS DE TENNIS

INFANTIL E JUVENIL
Celina Simonsen, R. Andrade, S. Pedroza, R. Simonsen

e A. Ferreira venceram os jegos de hoje

" \ 1iii0 I<& +IJ0% **

Glorificando um
sábio brasileiro

0 monumento em memória
do Dr. Barbosa Rodrigues,

¦ inaugurado esta tarde
Se fosse vivo, completaria nesta da-

ta 91 annos o illustre botânico e india-
nologo, brasileiro Dr. Barbosa Hodri-
gues, que de 1890 a 1909 exerceu Supe-
riormente o cargo de director do Jar-
dlm Botânico do Hio dc Janeiro.'

Para perpetuar-lhe n memorin, legou
elle á posteridade numerosas e valiosas
obras scientificas, mas o Instituto Bio?
lógico Federal homenageou-o tambem
perpetunmente, erigindo, sob o pntroei-
nio do Dr. Guilbcrane Guinle, o moim-
anento, que, boje, á tarde, foi inaugii-
rado no Jardim Botânico.

Está collocado dentro de uni circulo
dc palmeiras, pelo próprio Dr. Ilarbo-
sa Rodrigues nli plantadas, c, o que i
mais interessante, por elle mesmo dcs-
cobertas, nos sertões do Maranhão, e
classificadas com o nome de "Scheelea
osaiiaulba". Tem muita semelhança
com a palmeira chamada "babassii".

O buslo dc bronze assenta num pe-
tleslnl de granito artisticamente cinze-
tido.1

ARTIGOS DENTÁRIOS
Vasto e completo stock dos mais

atalaiados fabricantes inundiacs.
DENTES dc todas ns qualidades e cs-
pecies, a preços vantajosos. O maior

stock da America do Sul.

Variado sortimento tle OC.UI.OS e
PINCE-NEZ — desde 149000

Exame grátis por medico oculista
Eilnis c revelações photogrnpllicns

 RUA S. PEDRO. 80 
(A seis metros da Av. Rio Branco)

OO

fís pequenos tennistas concorrentes ao Campeonato Aberto Infantil,
promovido pela Federação de Tennis do Rio de Janeiro, em pose es-
pecial para A NOITE, esta manhã nas quadras do R.J. Country Club

CAMPEONATO INFANTILHoje; pela manhã, prpseguiram as
provas tle tennis dos ; Çanípcmntos
Jnfaintil masculino e' Juvenil íemini-
no que a 1'ederação de Tennis do Rio
de Janeiro vem rcalisando com extra-
ordinário suecesso.

Os futuros campeões da raquette
que já haviam participado dos jogos
ala primeira rodada, nos encontros tle
hoje, que seleccionariam os semi-fina-
listas, evidenciaram lima vez mais
qualidades naturais pnra o tennis tle
encher de esperança dirigealtcs e npre-
ciaidores desse spora.

Ao mesmo tempo que os infantis
disputnvnm os quarto de finaes do
respectivo certame, as meninas Izu' de
Vcrda e Celinn Simonsen travavam
interessante encontro pela aemi-final
do Juvenil feminino, que terminou
com • victoria de Cclina.

Os resultados gemes dos jogos do
Cntnpeonato Infantil, hoje realisado,
foram os seguintes:

Rubens Andrade venceu a Guy Ma-
rot por G—3 c G—4 e a Roberto fer-
nanries por G—2 e (I—!i. Sylvio Pc-
droza n Miguel G. de Paria por fi—.1
c fi—4. Raul Simonsen a Octavio l*'a-
ria por fi—3 e C—5.

Duplas-Infantil —: Iliiroldo B. Ma-
ccdo-Octavio Paria venceram a Miguel
Paria-Guy Marot por 6—2, 2—6 e 6—5.

Este jogo de duplas, que foi ante-
cipado, resultou um dos números de
sensação da esplendida manhã de
tennis no club do Leblon, Os quatro
pequenos jogaram de fôrma aprecia-
vel.

JOGOU SODA CÁUSTICA
NOS OLHOS DO MARIDO
S. PAUI.O. 22 (Serviço especial d'A

NOITI') — Verônica lírilíonlieycr, ca-
sada com Mathias lirikonlicycr ba oito
annos, scpnrou-se do mesmo hn dois
aainos, por motivo de máos tratos, seu-
do esla a sexta separação, desde o ca-
sa incuto.

Mathias, porém, ultimamente, pro-
curava reconciliar-se com Verônica,
que sc negava a allendel-o, levando o
marido repudiado a fazer-lhe constau-
tes ameaças.

Hontem, Mathias procurou novanieii-
te a esposa quc, temendo unia nggres-
são, jogou no rosto tio marido uma
caneca de soda cáustica, destinada A
lavagem de roupa, proiltizindo-llie
queimaduras gravíssimas, que amea-
çam alcixnl-o rego.

Verônica foi presa e Mathias reco-
lhirio n um hospital.

Hemorrhoidas íiyf^ *S
Pitanga Santos — Passeio, 70.

CONGRESSO NACIONAL DE
LEPROLOGIA

BELLO HORIZONTE, 22 (Serviço cs-
pecial al'A NOITE) — Numa reunião
limitem aqui havida, a Sra. Alice Tihi-
rjçá lançou a idéa tle um Congresso
Nacional de I.eprologia, a reunir-se no
Rio, em setembro próximo.

O Congresso será patrocinado pelaFederação das sociedades de defesa
contra a lepra, tendo o director da
Saude Publica dc Minas dado seu apoio
A iniciativa.

Abertura de um credito de
8.000 contos para a constru-

cção da Escola Naval
Foi reduzida a taxa postal para

livros
Pelo chefe do Governo Provisório

foram nssignnrins os seguintes tlecre-
tos :

Nn pnstn tln Fazenda:
Abrindo no Ministério da Fazenda

o_ credito especial tle 8,000 contos, dcs-
tinado a decorrer ns despesas com a
construcção do edilicio pnra a Esco-
Ia Naval:

Prohibindo a inclusão dc quaes-
quer percentagens nas tarifas dc fre-
tes marítimos pnra o exterior rio
paiz parn retorno como rebates, com-
missões ou bonificações t dá oulrns
providencias.

Na pnstn da Vinção:
Fixando em 20 réis por Íi0 gram-

mas ou fracção a taxa poslal interior
para ns livros;

Abrindo ao Ministério da Viação c
Obras Publicas o credito especial de
7.1100 contos parn attender ás despe-
sas ale acquisição de trilhos para a E.
F. Central do Brasil.

Na pasta do Trabalho:
Promovendo o 3° official do Depar-

tamento Nacional de Estatística tio
Ministério do Trabalho, Eugênio tle
Carvalho Decarli, no cargo tle 2"
official do mesmo Departamento.

N. 7.749 jf
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ÍSÍ íí 0 «Mez da Cidade»
risorio Unidades do Exercito que promovem brilhantes festejos, adfte-

rindo á iniciativa d'A NOITE - 0 programma que será cumprido
no Centro Militar de Educação Physica

Io ii
de HOJE
VEJA-O
ANTES
DE
COMPRAR!

Ê •
5 O melhor nnmero de maga-

zlne até hoje publicado »o
Brasil.

COLLABORAÇÃO
"O MALHO", na sua nora

phn.se, conta com o mais bri-
Diante corpo de collnborndn-
res que sc possa desejar. En-
tre outros: Medeiros e Albu-
quertiue, Humberto de Cam-
pos, Olegnrio Marianno, M.
Pnulo Filho, Oswaldo Orico,
Padre Assis Memória, Gllka
Machado, Berilo Neves, Leon-
cio Correia, Mnrio Nunes, He-
kcl Tavares, Joubert de Car-
valho, Dc Mattos Pinto.

varias y
secções utilissimas, notas mun-
diaeg illustrndas, curiosidades,
cinema, humorismo, etc.

SENHORA !
Provavelmente, deseja fa-

zer um vestido. Antes de fa-
zel-o, examine o grande sup-
plcmcnto dc modas que vem
no O MALHO de hoje.

Innumeros modelos na
maior variedade de cores e
fcitioB, mostrando, entre ou-
tros, "a nota dominante das
espaduas largas".

NOIVA !
Veja nesse mesmo supple-

mento, o lindo vestido talha-
do cm crépc fosco.

MENINAS
Uma infinidade de lindos

modelos de vestidinhos para
meninas vem, tambem, no
grande supplemento, a par dc
uma infinidade de ensinamen-
tos úteis a tndas as senhoras.

BORDADOS
E RISCOS
Dc todos os feitios e tama-

nhos, npparcccm em um ou-
tro grande nupplemcnto do
O MALHO de hoje, quc é o
mais antigo, completo e popu-

lar magazine quc sc publica
nn Brasil.

A' venda em toda a parte

L 1$20O
O solido preparo

conaluz o Indivíduo á prosperidade, mes-
mo sem diploma official. A ESCOLA
UF.MINaTION, rua 7 dc Setembro, 59,em seus cursos livres, ensina c enca-
minha seus alumnos. Ha 22 annos
assim vem fazendo. *'"

PARA GRIPPE E TOSSE
Só CONTRATOSSE
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Um aspecto da fortaleza de Sãn
os fe

O Centro Militar de Educação Pby-
sica, n Fnrtalczn ale São João e a
Fortaleza ala Lage, cònimcmoraindo o
diai ale São João e concorrendo para
o realce do "Mez tia Cidade", prumo-
vido pela NOITK, orgianisaa-aaii uni
magnífico programma dc festas para
O alia 24 do corrente.

O 1" tenente tio Exercito Ariovaldo
Diiniiense Ferreira, que visitou a rc-
allicçãó tl'A NOITF, em nome tio com-
mandante do Centro Militar tle Fdu-
cação Physica do Exercito, major
Itaul de Vasconcellos, forneceu-nos de-
talhes dó programina. que terá um
cunho accentiiailamente regional. As
autoridades militares foram convida-
das, para ns diversas festas n serem
realisadas, por umn commissão de
officiaes da C. M. E. P,, da qual faz
parte aquclle distineto official. No
sentido rie dar maior realce ás com-
memorações, permittirá o commandò
o accesso publico durante o dia, para
visitação do marco da cidade e as

A Conferência In-
teraacional do

Trabalho
Um banquete da delegação
brasileira ás desfiais delega-
;ôes e ao ministro do Tra-

balho da Hespanha

Jnão, na Urca, onde te'realisarâo ¦•-,
s lejos '

modernas installações do scu estádio
c do Gymnasio Leite de Castro.

O pn.gramma esstá assim organi-
sado: ás !> lioras, missa na capella
ria Fortaleza em louvor a S. João;
á tarde, provas sportivas no estádio,
com a cooperação de varias unidades
rio Exei*c3io.

A's 21 horas, nos magníficos sa-
lòes do Gymn&sio Leite de Castro, ha-
verá um baile regional, com a presen-
ça das famílias de officiaes, que de-
verão se apresentar, de preferencia,
com trajes caiph'as. Haverá um ma-
gnifico serviço de "buffet".

Desde as 13 horas, será queimada
uma grande fogueira nos terrenos da
fortaleza. •

A festa com que as corporações mi-
litares pertencentes ao Exercito Nacio-
nal cooperam para o maior brilhantis-
mo do "Mez da Cidade" tem, como se
vd, um programma attraentissimo,
que representa uma garantia de amplo

suecesso.

A' disposição do ministro
do Trabalho

O Sr. José Américo, ministro da Via-
ção, attendendo a um pedido do titular
da pasta do Trabalho, poz.á disposição
daquellê Ministério, para servir como
technico na secretaria, o professorMaurício Joppert, pertencente & Ins-
pectoria de Portos.

.S'r. Bandeira de Mello
GENEIlllA, 22 (Havas) — A delega-

ção governamental do Hrasil, presidi-
ala pelo Sr. Bandeira de Mello, oi'1'e-
receu, hoje, grande banquete diplo-
matico ás demais delegações, presentes
á Confcrcncin do Traballio. Tomaram
assento á cabeceira da mesa ao lado
do chefe tia delegação do Brasil os
Srs. Micbclis, da Itália, presidente, ria
Coiifcrcncin; Largo Caballcro, minis-
tro tio Trabalho ria llcspanha, c Jusíin
(iotlaial, ex-ministro e presidente da
delegação franceza.

A' sobremesa, o Sr. Bandeira de
Mclol proferiu o seguinte discurso:"Pcrmittnin-me dizer, senhores,
quanto somos felizes em reunil-os
neste almoço de amigos. Desejo snu-
dar o ministro do Trabalho tia Hes-
punha, um dos pioneiros da nossa or-
gnnisação e que tle passagem por Ge-
nehra quiz ser um dos nossos. Apro-
veito a oceasião pairai exprimir toda a
nossa satisfação por termos entre nós
os nossos amigos americanos. Todos
os que se interessam sinceramente
pelas nossas reuniões sc rejubilam
por ver este anno em Genebra os re-
prcsentantcs rios Estatlos Unidos, cujo
governo, pela primeira vez, depois do
inicio dos nossos trabalhos, envia ob-
senadores á Conferência.

Nn realidade o unindo atravessa na
hora nclual umn phase extreniaincn-
te penosa c torios os esforços são ne-
cessamos paa-a allivinr os povos tios
soffrimentos que os' affligeni. Sabe-
mos torios que n primeira consequeri-
cin dn crise econômica a; a falta tle
trabalho'. Os problemas econômicos eos problemas sociaes estão intima-
mente ligados, Fazemos, pois, votos
pnra quc os esforços cmprehcnriirios
em Londres c cm Genebra e dirigidos
para o mesmo fim possam ser coroa-
dos de resultados satisfatórios c posi-tivos."

Antes dc terminar, o Sr. Bandeiraac Mello declarou que fazia questãoale agradecer aos seus amigos tia He-
partição Internacional do Trabalho asua solicitude c n sun cortezia

Dr, Nficolau Ciando
Doenças Internas (Figado, estômago,

intestino, pulmão, rim, coração, etc).
llruffuayana, 39. Telephones: '2-0.1. e

SECÇÃO EDITORIAL

Os trens nocturnos
ram atrasados a S.

,S. PAULO, 22 (Havas) —
xamidades da estação Césarverificou-se um descarrila
2 112 horas mais ou menosmotivo os nocturnos do Rio
com atraso de 2 horas.

chega-
Paulo
Nas pro-
de Souza

mento ás
Por esse

chegaram

John Jurgens & Cia.
Querendo Michaelis justificar-se de

haver demittido sem justa causa cer-
ca de 50 empregados da firma, gran-
de numero dos quaes pessoas âe con-
fiança do sócio John Jurgens, prin-
cipia pelo irmão deste, Georg Jurgens,
transcrevendo trecho de uma carta
intima attribuida aquelle sócio, quo
teria affirmado a Michaelis não estar
seu dito irmão gostando daqui c não
denotar o necessário interesse, pelo
que, dentro de algumas semanas, de-
veria voltar á Allemanha.

Admittindo que a carta seja verda-
deira, o de que não nos podemos cer-
tificar no momento, por estar ausente
o seu indigitado signatário, nada pro-
va,. porquanto está datada de 9 de
Setembro de 11)20, e Georg Jurgens
permaneceu na firma John Jurgens &
Cia. até'l!)2G.

Posteriormente, dada a manifesta
animosidade de Michaelis contra-
Georg, este se estabeleceu por conta
própria, com capitães fornecidos por
scu irmão.

O exitó da firma Jurgens & Gold-
schmidt, fundada nessa época por
Georg Jurgens e Augusto Gold-
schmidt, é attestado da capacidade de
Georg e seu sócio, ambos alijados
injustificadamente por Michaelis.

Os advogados,
Abel SAUEnBnoNN de Aeevedo Ma-

GALHÃES. i

Júlio Santos Filho.
Altino Mohaes.
Rio de Janeiro, 21 de Junho dc 1933.

COMMUNlCÃDÕS
~~ 

FALLECIMENTO
Deu-se hoje o passamento de Dona

te-JÊW^ 
•.I*a,garde' V-uva do ma-jor Arthur Diniz Lagarde. O desenla-ee verificou-se em sua residência, árua Magalhães Castro n. 137. saindoo enterro, amanhã, ás 9 l;2 horas.A extincta cra mãe do Sr. Marioi.agardc, chefe do escriptorio da con-ccituaria firma Glossop & C.

Anna Clara de Magalhães Lagarde
rj A familia Lagarde participa

CjJ aos seus parentes e amigos o
II scu fallecimento esta manhã e" avisa que o enterro terá logar,

amanhã, 23, ás 9 1|2 horas, saindo
o feretro da rua Magalhães Castro
n. 137, para o cemitério de S. Fran-
cisco Xavier.

Euclydes Cardozo

ÍSua 

familia convida os ami-
L gos e parentes para assistir a
r missa quc manda celebrar, ama-

nhã, ás 9 horas, na capella do
Monteiro, cm Guaratiba.

¦
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Eco Je Novidades
Noticia-se que o director da Central'do Brasil, pretende fazer voltar ao

serviço dessa Estrada cerca de 300 em-
pregados postos em disponibilidade
pela malfadada reforma feita por um
dos seus antecessores. Muitas vezes ti-
V' mos opportunidade de protestar con-
tra semelhante e impiedosa ceifa. Não
se comprehendc na época actual que o
Estado possa jogar á rua centenas de
seus servidores qne não encontram em
actividades particulares meios dc vi-
ver. Ademais parecia estranho o facto
de poderem ser dispensados de uma vez
300 empregados da Estrada de Ferro,
sem grave prejuízo rios serviços que
cr-mpetem a essa empresa rio governo.
O actual director da Central veiu de-
monstrar que tínhamos toda razão; o
ccVtc que imnnlou tantos velhos ser-
vidores do Estado era arbitrário, tendo
o fito unico de impressionar. O apro-
veitamento dfts empregados em forçada
disponibilidade, alem dc necessário ao
serviço da grande estrada nacional,
vaie como uma justa e necessária rc-
parnção ás victimas da famosa reforma.

* *
Em entrevista collcctiva á imprensa

sobre, vários problemas que interessam
â administração da cidade, o interven-
tor no Districto declarou textualmente
que "teremos, dentro cm breve, um
serviço modelar de assistencia medica,
hospitalar c social". Em verdade ne-
nhuma necessiriarie mais premente para
o Rio do que a da assistencia hospita-
lar. Tem-se proclamado em todos os
tons a carência dc hospitaes na capital
dc paiz; o próprio interventor affirma
que ha em média 700 enfermos que dia-
riamente não encontram leitos nos cs-
tabeleeimentos existentes. E' esta si-
tuaçao lamentável que precisa scr com-
batida. O governo que, de facto, pro-
porcionar ao Rio um serviço dc assis-
tencia hospitalar digno da nossa grande
cidade, tão orgulhosa dc algumas reali-
saçfies urbanas, prestará inestima%'cl 'e
inesquecível serviço.

A Policia jogou ao mar cerca di
2.Í0O armas prohibidas que ella to-
mftu de infraethrcs. Eis ahi uma no.
ticia que merece especial registo; Um
dos aspectos mais censuráveis da nos-
sa vida e que mais abêrram dos nos-
sos foros de terra policiada e civilisa-
da é a facilidade com que todo o
mundo anda armado. Desta facilida-
dc decorre naturalmente uma das
causas dos freqüentes attentados pes-soaes, que enchem o registo policial.
A arma cm mãos de muita gento é
uma tentação; por qualquer coisa,'o
irreflcctido, o apaixonado, faz uso
delia. O dever da Policia é cohibir
por todos os meios o porto dc ar-
mas prohibidas, numa campanha sys-
temática e tenaz quo não comporte
excepções e condcscendertcias.
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Para cursarem o 2
período de emge-

Tres japonezes as

.«Jí-S^ü-

v im& IM

0 que exige o governo de Tokio,
para dar por encerrado o caso

. TOKIO, 22 (Havas) — A Agencia
flengo annuncia que o cnntra-torpcdci-
ro "Tachikazc", 

que ora se encontra
ao largo do Kamtchatka, dirigiu aosMinistérios da Marinha e dos Nego-cios Estrangeiros um radio em que ocapitão da unidade communica haverrecebido copia do relatório dirigido ásautoridades de Petropalovsk pelosguarda-costas soviéticos encarregadosda vigilância da região do Cabo Olgacm que se deu o recente incidente comos pescadores japonezes.

Nesse documento se consignava cla-ramente que, a lfi do corrente, os guar-da-costas soviéticos haviam, effcctiva-mente, atirado sobre tres pescadoresjaponezes que tinham avançado até ãságuas russas.
O documento official precisava mais

!?U!L0S J''0S Piores japonezes ti-nham sido mortos pelos guarda-costasrussos, quando se dirigiam á costa afimdc abastecer-se de água potávelA Agencia Rengo accrcscenta que, re-
çebidas 

essas Informações, a chance!-
i'í"i mPP°"'w telegraphnu ao cônsulgeral em Petropalovsk, Sr. Noguclipedindo-lhe sustar a partida 

"a
costa oriental do Kamtclialka. onde de-veria proceder a inquérito sobre o ca

Os jornaes asseguram, por outro Ia-do. que o governo japonez exige nãoso escusas officiaes dos Soviets mtambem a punição dos culpados'e
gamente* de uma indetnnisação compensador» e a promessa formal de X»
^factos não Sc reproduzissem

Officiaes commissionados chama-
dos a Itajubá

O chefe do Departamento do Pes-
soai solicitou dos commnndantrs de
regiões providencias parn que sejam
apresentados ao 4o batalhão de en-
ge;.liaria, com sede cm Itajubá. os sc-
gundos tenentes commissionados da
arma dc engenharia que a 15 do cor-
rente terminaram, com. aproveita-
mento, o 1" periodo do curso de aper-
feiçoamento da* arma, feito nas uni'-
dades em que servem.

As aulas do 2" período começarão
no dia Jã dc julho próximo na refe-rida unidade, que tem a scu cargo o
preparo dos officiaes de engenharia;

Um pequeno aventureiro

Viajou como dan-
destino, no "Cruzei-

ro do Sul", de São
Paulo ao Rio

A sua visita á NOITE e a
á casa paterna

DESIGNAÇÕES DE OFFICIAES
Foram designados, para ajudante

r"e ordens dn conluiando do 1" distri-
cto ile artilharia dc costa, o 1» tenen-
te João dos Itcis Pnlmciro; paru ser-vir ha Directoria de Saude da Guer-ra, o capitão medico Dr. Benjamin
Gonçalves; para chefe do 5o grupo du1'alínea de Pólvora de Piquete, o cn-
pitão Josc Pompeu Monte; para ocargo de adjunto do Arsenal de Gucr-ra ilo Hio (irande do Sul, o 1" tenenteCelso Monte de Marcillac, e, pnra au-xiliar dc ensino da cadeira de "appii-
cação de electrieidade", da EscolaPolvtcchiiica da Universidade do Hiode Janeiro, sem prejuízo das sunsfuneções na Fabrica de Projcctis dcArtilharia, o capitão Ary MaurcllLobo.

A noite regiema! de amanhã,
no Fluminense

Encerrados ós festejos populares, o"Mez da Cidade" anima, agora, ós sa-
lõcs dos nossos clubs, crearido um mo-vimcnto de intensa vibração social.
Entre as festas que maior cnthusiasmo
tem despertado destaca-se a "Noite
regional" organisada pelo Fluminen-
sc F. C, a prestigiosa instituição quecongrega, no seu seio, ó escol da so-ciedade e rios sports cariocas. A fes-
ta do Fluminense tem um programmaattraentissimo e será um aconteci-
mento mundano de ampla repercussão.

O Dr. J. Gomes da Silva, director
social do Fluminenso e responsável
pelo exito da tantas festas brilhantis-
simas, poz todo o scu bom gosto e to-da a sua actividade a serviço da f«stade amanhã. Será uma noite de encan-tamento, que empolgará, com os seussingulares attractivos, com o seu cunhotypico, com o scu sabor característica-
mente regional, a fina assistencia quea elle na de comparecer.

A "Noite regional" do Fluminense
ficará como um dos mais amplos sue-¦ cessos dos festejos do "Mez da Cida-de", que a NOITE promoveu. A sedeco amplo estádio rio Fluminenso sc-rao profusamente illüminados e orna-mentados aõ gosto sertanejo. Ao pédas fogueiras, será executado um bri-lhante programma artístico, no qualtomarão parte varias figuras de des-taque entre Os interpretes da nossamusica regional. Acompanhados aoviolão, far-se-ãó ouvir, entre outros, oscantores Patrício Teixeira, Almirante,
Gastão Fórmenti, Joaquim Formiga, J.Aicdina, Waldo Meirclles e seu grupoalem das senhoritas Maria Bori, SuzvLara Vianna e Maria de Lourdes. Umdos rtumeros mais empolgantes da fes-ta do Fluminense F. C. será a des-lumbrante queima de fogos de artifi-cio executados pelo hábil pyrotechni-cô Narciso Ramaiheda, cujas creaçõeso publico admirrtu na festa realisadano Russell no ultimo sabbado. A di-rectoria rio Fluminense resolveu re-
produzir, no seu estádio, o espectacuio
bcllissimó da chuva de prata que il-Juminou as arvores do Russell, em bi-zarro dilúvio luminoso.

Ao Fluminense F. C, A NOITE des-tinou, para alegria da petizada, lindosfogos de salão para serem distribui-
dos entre os filhos dos sócios da pres-tigiosa sociedade. Esses fogos foramofferccidos pelos Srs. Adriano Mau-neio & C. c Bento Pinto & G.

A "Noite regional" do Fluminense
r. C, córtl ésse interessantíssimo
programma, constituirá, certamente,
tini acontecimento inesquecível,
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Skarzinsky não desceu em
Montevidéo

MONTEVIDE'0, 22 fHavas) — Oaviador Skarzynski, ao contrario d
primeira informação divulgada, nãodesceu nesta capital. Depois de voarsobro Montevidéo, o aviador polonezproseguiu viagem dircctameiite paraPorto Alegre.

SIGNAL DE VELHICE
A Loção Brilhante faz voltar

a côr natural primitiva (casta-nha, loura, dourada ou negra)
cm pouco tempo. Nâo é tintura.
Nâo mancha e não suja. O seu
uso é limpo, fácil e agradável.

A Loção Brilhante ò unia for-mula scientifica do grande bola-nico Dr. Grouncl, cujo segredocustou 200 contos dc réis.
A Loção Brilhante extinguens caspas, o prurido, a sebor-rhén c todas as affecções para-Sitarias do cabello, assim como,combate a calvicic, revltalizan-do as raízes capillarcs. Foi an-provada pelo Departamento Nu-cional da Saude Publica. e érecommcndada pelos princinaesInstitutos dc Hygiene do cs ra"Beiro.

FIGADO — MAO HÁLITO — DIGES»
TOES ÜIFFICEIS — PALPITAÇÕES —
GAZES ~ PESO NO ESTÔMAGO -

GÊNIO IRASCIVEL — CALOR NA
CABEÇA

PÍLULAS DO ABBADE MOSS' sg^^^^^^^^^^^j
Gymnasio Pinto Ferreira -- Petropolis

r,~r. Duranle as férias de Junho, acceita matrículas nos CLR»SOS SECUNDÁRIO, COMMERCIAL e PRIMÁRIO — Preçosespeeiaes. — Peçam informações — Tel. 2057.

DIÇÓES
JA BSPALHADAS POR
ESTE IMMENSO BRASIL
PROVAM O GRANDE VA-

LOR E UTO-IDA-
DE DESSA OBRAJ'II ^^^^^^^^^^
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indu6triae8 aguardavam um ca-minhâo leve International elle» neces»
sitavam da qualidade dos Interna-
tional em caminhões de pequenacapacidade.

rUI„ n ? A ul 
f°n Prjenchida Pel° "°vo International Mo-delo U-I.de 113 pollegadas enlre eixos, accionado por motor desets cyhndros. A sua conslrucção é de reconhecida solidez soba applicação dos mais recentes melhoramentos em engenharia au-toraotiva e a sua apparencia é elegante.

Hftna|A"e,lere 
° SCÜ $erVÍÇ0 de e»1tre8a com caminhões Interna-

?,?. L! eS'eS Um anDUnCÍ0 «mbulante da distineção da

International Harvcster Export Company
RIO DE JANEIRO SÃO PAULO

Av. Oiwa|do Crui, 87 Ruo pedr0W/ 36
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José, o pequeno aventureiro
Se esse garoto eiicoiitrosse a botn

de sete liiguns do pequeno lJollegar, de
que falam ns historias dn Caroclii-
iiliíij ninguém podia com elle...

Ii o Josc, como é scu nome, lieróe
de uma aventura audaciosa; Veiu dacidade de Uarrcios, cm S. Paulo, como
passageiro cljiíidesllnò do "Cruzeiro
do Sul". Fez toda viagem eni arris-CO d as situações, sozinho, depois desonhar com a's maravilhas de umacidade encantadora, com avenidas c
palácios, como aquclles que jú lheliaviani contado os livros de historiasde fadas.

¦Surgiu, hoje, na NOITE o lieróe.
Uiei'i.1 visitar o edilicio mais alto dacidade e n estranha visita despertou-nos, como era natural, a maior Curió-sidade. l*cdlit elle, ao mesmo tempo,
quo o aciidisscmo na emergência em<iuc se encontrava c nos fnlou da suaaventura.

çiiChar,*):*¦*- ° ,lcI'oí?' 'T'>s<; Pereira da
jiiiva 1'ilho, tem quatorze anuos, é fl-110 de um empregado do niiitmloiiromunicipal daquclla cidade paulista c(le ü. licrnardina Pereira da Silva,lem la irmãos já homens.

Ha tempos, numa viagem de recreio,seu Irnilio (iahriel veiu ao Itio e vol-ou a Uarrcios contando coisas fan-laslieas (Ia capital. José iiiincn maisdeixou de pensar nn possibilidade deuma viagem á eidade carioca c traha-
senU,,.<,',<" 

"Ü1 U'"'!'"- Cm sc«rt'11". oseu peqi..i„nrt Cérebro pnrn que pu-(lesse encontrar o meio de realisal-a.Um--dia destes se decidiu n partir na
plataforma de um comboio nlé a cs-nç.ao da Luz. De Ilnrretos „ S. p„„.o oi façil a viagem. Dahi, no em-
mais serio. O pequeno aventureironao desanimou, porém, e, caminhando" 

nlÜi„ef 
"Çi,U ',*'' N(,rl('' V1 sc «Mrrouplataformn dc um comboio que pnr-íi» Mal sabia elle que seria passa-

Limitando o uso dos carros
officiaes nos corpos

O ministro da Guerra tendo appro-
vado a relação dos automóveis de pas-
sageiros e dos caminhões existentes
nos quartéis da 1* Regiãr.. declarou S.
Ex. no director da Intendencia dn
Guerra que. pela chefia do Serviço
Central dc Transportes do Exercito,
deve ser indicado o numero exclusi-
v.mente dos vehiculos constantes da
dotação publicada em aviso de 14 de
dezembro do anno passado, para ser
solicitado o seu cmplncamento pcla
Prefeitura do Districto Federal. Ain-
da ao mesmo director, o Sr. ministro
declarou: I — As unidades que tive-
rem vehiculos excedentes daquclla do-
tação, deverão rccolliel-os immediata-
mente ao Serviço de Transportes, taes
como se acham, pnra que sejam distri-
buidos n outras unidades que não os
possuam, ou para que ali permaneçam
em sloclt. II — As unidades que tive-
rem absoluta necessidade de maior nu-
mero dc vehiculos, além dos roustan-
tes dn aviso acima eitadVi. enviarão no
Ministério da Guerra, depois de cum-
prir a ordem cnnslnnte rio item I,
justificação plena c cabal de suas ne-
cessidades para serem devidamente
apreciadas. III — Tendo sido nesta
data approvada n ultima relação apre-
sentada pelo Serviço Central de Trnns-
portes para emplacnmento de vehi-
culos, c sendo dc urgente necessidade
íieabar com o nbuso do trafego de au-
tomoveis sem placas ou com placas
que não sejam ns fornecidas pela Pre-
feitura fica, a partir de 1" de julhovindouro, absolutamente prohibido o
transito dc vehiculos deste Ministério
sem as placas regulamentarei, dinntei-
ra c trazeirn, sob pena de apprehcn-
são pela Inspectoria do Trafego e pu-nição dos infractores. IV — Os inte-
ressados deverão ter entendimento
com o Serviço Central de Transportes
sobro o emplacamentn official de seus
vehiculos e o modo de acquisição das
placas deanteiros.

•ssm**\d^

A situação em São
Paulo

Uma nota do "Correio de Sao
Paulo"

S. PAULO, 22 (Havas) — Em nota
publicada hoje diz o "Correio de São
Paulo" que haveria nestas 48 noras
acontecimentos que transformariam
completamente os horizontes politi-cos de São Paulo.

Desde muito — acerescenta a nota— vinha insistindo junto do governo
central o general Waldomiro Lima na
sua substituição na interventoria.
Com o apparccimento. porém do Sr.
Justo de Moraes de tal modo se com-
plicaram as coisas que o general Wal-
domiro Lima tem mesmo que ficar
na interventoria.

COMMUNicgtos
PROTEJA-SE E PROTPn'AS CREANÇAS DO rSDO FRIO °R

liflios Ipals
para

SENHORAS

Um romance que começa e
vae terminar numa linda

aldeia portugueza
E' a vida de um portuguez que, cre-anca ainda, deixa sua terra natal evem para o llrasil, onde luta, trabalhae prospera. A acção começa numa Ji ti-

da aldeia minhota, como podia começarem Tríis-os-Monlcs ou outrn qualquer
província'.

Romance cheio dc emoções, volta ater o seu epílogo na aldeia em que ro-iiieçou, depois de passar pelo Hio deJaneiro, onde se desenvolve a mnior
parte dn acção.

Simão de Lnboreiro, a brilhante peti-na que todos conhecem, publica esteromance em folhetins no "Portugal
pinrio", que cslfi despertando o maiorinteresse.

Quem será o protagonista deste ro-miincc ? WS

s,ri<n«.iM ... "*é'^^0^st*mtmf

jO--* )

Tres vezes
Multa gente teerre usado as
PÍLULAS do FOSTER troz.ve-
res ao dia, para estimular
a atividade dos rins. - Rins
débeis produiem intoxicação
progrosslva do organismo,
reveíada por dores reumoti-

' cas, tonteiras, indisposições,
cansaço, perturbações urina-
rias, ferimentos nas mãos e
nos pós produzidos pelo aei-
do urico, dores nos quadris,
etc. - Não remediado a tem-
po, o mal se tornará chro-
nico ou moléstias mais gra»
ves surgirão, taes como ata-
quês de uremia, nefrjte, cal-
culos, cistites, etc.

Comece hojo mesmo a to-
mar tres vezes ao dia as

HOMENS E
CREANÇAS

no

PARC EOM
A Maior e Melhor Ca9a do Bta8|

AMANHA
SALDOS E RETALHOS

tin.

trai do Brasil, o "Cruzeiro do Sul".Appiicnu José os mesmos "trues"
de que lançara mflo de Dnrretos a
;* ?''In- Mcondcmlo-sc na plnlafor-ma do ullimo Vflf!ll0) saltando, ãs ro-

çapns, nas estações de pnrndn, para'c oi nar depois no comboio assim pucesle continunvn n marcha. Assim che-(.'OU aqui Andou pela cidnde cercn deuiiue dias viu os palácios, emboramo os visitasse, as avenidas, o mar,desliin,hr„u-se com o seu sonho trnns-formado em realidade.li agora? — perguntamos.
. ~ i-" !"0 fnI<n ver n NOITI*. Meu
Srflrt ' ". c!*m.c»ll»'s'V-*n,o do nr-laiihn-cco deste jornal. Aqui estou.J'. depois?

Depois... Nno sei. Os senhorespodiam me arranjar um meio de vo"lar? pnra ll.irretos. Será muito diffi-
José perdeu então, a vivncidade doS@" lnste•quasi a chorar e

Estou arrependido... Sei que
mel, T« 

lar 
l,ma surra tremenda demeu pae. Mas não posso mais desaudades de minha mãe. E dé restoconcluiu José, cila deve estar desespe-rada por nao saber onde eu paro.I or que não lhe escreveu?

ür7'M ye,rdi?de' Devia já ter feitoisto, concluiu, em meditação, o garotoJosc sabe lér c escrever. Foi suaprópria maesinha quem o ensinou. Nãoler se lembrado de avisal-a numacarta affligla-o, agora, desesperada-mente. Promettemos avisal-a tclegra-phicamente e assim o fizemos.U pequeno aventureiro contou comopassam todos estes dias no Rio. Dor-mira no rclento, por abi, comera mal,com niçl-eis que lhe davam os tran-seuntes, mas não se incommodavacom essa privações, já esperadas quan-«o se resolveu a vir visitar o Rio. Oseu grande sonho estava realisado.
*unr»PB ¦•*• .¦••-' por Mormedlo d'A¦vuui'., 

çsta o pequeno José sob aguarda do Juizo de Menores, que ovae recambiar para Barretos, afim descr ° garoto entregue a seus paes.

Joalheria
S. Francisco

Joias, Prata. Cautelas.
tJ^T^.0' Ia ~ Jun,° á '-«"¦ei»lei. ^-!)7íl E* quptn melhor pftrra

SENHORA *fy
PARA ATRAZOS e IRREGU
LARIDADES, tome esta for
mula. CAPSÜHS 3EVEHUDT (Apiol-Sabma e Arrud») ,jfljJL 6. Di».59

] JFfflMtós

FSBP
diep

*sm*ssmammmm

PARA OS
RINS
EA

BEXIGA ,ii «ii M i**** l ***»W »

DOR D& -W ^
1.4HHTE PASSAVA

^ DRLUSTOSA^

Prof. GodõyTãvãíJJ
Coração, pulmão, rins, estorna»».intestinos (colites, diarrhéa 2.,*cas, hemorrhoides) - Av. Ria ffi*183. saía, 808. 809 e 810.-fe^

RAIOS ULTRA-VÊRMEUIQI
Irat.: pert. menstruacs, ovarltes a^ritçs, gastrites, colites, reetlte, .£latites. aortites. pleuriies orannit

nAT3, /h?H?-at'smos, newisK

Dr. Crissitsííia F° .Mc,|(*
rflÍlhMrntf V'ÍnS^,;Ín:lria£' Cirurgilge!ral. B. Hojrmo Silva, 7 - De iJi.f-,

Ü$ W8® 
""*• 

ALBU-jUEUütiiP

üiagiiojiico cansai , tratamento «

Dr. Rolando Monteiro
Docente da Faculdade — Mói. de Se»"hôr" "t. v» Urinaria» - Operações.
Av. Rló Branco. 18â - 3 ás 5 horas.

I ¦_. ¦ ¦ ' ¦—*»^^^*i*f*******«*IIM*^BB

IMPOTENeSfi m MOCO
üua 1 Setembro, lü'/ -JJej^j^

iláôfíi
CAfNETAS-lINlKllili l)h CllXI-IANÜ

CASA STEPHEN
GAI.EKU CliüZEIRO

tpSSBJmsTSF^msaaf^

E. F. C. do Brasil
Emprcsln-se aos füncclolmrlòs daCentral do Brasil, niedinnle dcseonlo

cm folha. Avenida 1'assos, 2Í|.sob.

VIAS URINARIAS
DR. BRANDINO COliltftA. Âssembléa,
2i. sob. Das 14 As 18 lis. Diariamente,
-'"'iiililni mim» min .iiii.i, ,. ,.,,,; .111L,

AS CIU*A>ÍÇAS DE PEITO 
"I

Cujas mães c amas se tonificara'i
com o VINHO BIOüENICÒ dc i
Giffoni — ficam bellíis, robustas I

e auginentam de pc'o.Nas boas pharmaclns da Capital je dos Estadiis |
'"" >" IHItlllllllll ItllllMllll.il || !,'

QUEM USA O LINIMENTO DE SLOAN
É O SEU MELHOR PROPAGANDISTA.
"Me fez tanto bem que não
deixo mais de ter um vidro".
"Ui minha profissão de chaufféur, enchendo uma cafnira dc ar,soffri um grande golpe na mão direita.
A conselho do Dr. J... M™, uâei o "Linimento de Sloan" 6 qualme fez tanto bem, que não deixo mais de ter um vidro juntoaoí utensílios do meu carro".

Nome e endereço i pedido.

CONTRA O RHEUMATISMO, NEVRALGIAS E DORES MUSCULARES

LJNIMENTOiíêMOAN

Uor de Garganta, Larvngite,
Pharyngite, Rouquidão
Tratamento cfficnz pelns Pasti-

lhas Gutturaes, de Glffonl, quedesinfectám a boca, a garganta e
ns vias respiratórias, portas de
entrada dos micróbios. Antisepti-
cas. de cffeito seguro e muilo .
agradáveis ao paladar. Nas boas í
pharmacias e drogarias. ' i

¦¦¦¦" ntimiiiiiiiiiiiiiiiiii.iiipiüi-iiiHiinii íiimlitl ítimilM

Para enxaquecas, neualgia*,
dores em geral

São infalliveis os comprimidos de
CALMANTINA, de Giffoni. quetàmbcm evitam a grippe ou in»
fluenza quando se manifestara oi

primeiros symptomas.
Nas boas pharmaci.-is: e drogaria!

^fWkví^l^^^ís^^^^íii^

JOCKEY-CLÜE BRASILEIRO
PROGRAMMA OFFICIAL DA 44" REUNIÃO, EM

Vae dirigir a clinica medica do
Hospital Central

,Foi mandado servir, pof convôniert-cia .absoluta do serviço, Como chefe declinica medica do Hospital Central dokXerçlto, o major-medico Dr. Juvenall'eliciano dos Santos.

0 engenheiro Edgard Pinho esco-
Ihido para delegado-eleitor dot

engenheiros bahianos
tjrtf««.A' I? (Serviço rspecial d'A

,!?>. 
~ A Associação de Kngenhei-ros Civis escolheu para seu delegado-eleitor o engenheiro Edgard Pinho,alu residente.

A liquidação dos compromissos
assumidos até 1930 além dos

créditos
Respondendo .io aviso em quo o seucollega ria Justiça consulta iu.il ó des-tino que deve dar nos documentos per-

.*]cn,n,s. *•""¦ fiôWflMI*fliSSaS assumidosate 1930, inclusive, áleni dos créditosconcedidos ou sem créditos, o titularda Fazenda declarou quo a aberturado credito especial destinado á liqui-daçart das dividas de tal natureza con-tinuã sendo ob.iêciõ de estudo por par-te dò governo e que. em sé rèíitiSandoesse expediente, o ministério à cargodc. consulcrtté será seientificado * po-derá, ehtaô, fazer ti remessa 'dói 
prò-cessos relativos Aquelles compromissos•4 Dircetôíií da Despesa Publica.

A's 14.00 — 1» Carreira — Prêmio
CABOCHARD — 1.2(10 metros — Pre-
mios: â:Ô0O-J e Ô00$000.
. „. '•• Kilos

Diagonal i...i.i.. 52
Jui'à ,, ,,-,, 4g
Xilia imVíiiíi 48

Herodes . . . . ,,»...,....,,,, 48
Lampreia , liMhl -|jj

Aisca . . . . .. ,,,,, 4»{'
A's 14,25 _ 2' Carreira -»- Prêmio

ORAM MÁRNlElt - 1.300 metros -
Prêmios: 3:000$ c 600ÇOOO.

Kerensky .
Xarope . .
MisS Linda
(Jan.idera .
Errante . ,

B Tarzan . .
Prita . . .
Itoran . .

A's 14,55
YOLAXDA -
mios: 3:000?

24 DE JUNHO DE 1933

—- 3* carreira —
- 1.500 metros

e 6D0Í00U,

Solteirinha
Jagiiuré .
Ilepacaré .
llapido . *
Lambary ." .luhriiá . ,

A's 15,25
LOLlfA -
3101)0$ e fiooaooó

Boiivar . . . .
Meiga . . .
Tãqüary . . .
Xamate . . .
Xaviana . . .

lí Üueirolo . . ,
Ineitátus . . .
Marfim . . ." Claro dé Luna

— 4* carreira
1.800 metros ¦

Kilns
.... 52.... ")'»

 52
.... 4!)..,. 164
.... fir,
.... 511
.... 48
Prcmiò

— Pre-

Kilos
»i...,. 64

 48
 51
 fiO
 61
 B4

— Prcmiò
¦ Prcitiiôs:

Kilos
i i t. i i. 64

52
><..... 56

54
...»>.. 63
....... 52
....... 55
....... 52

54

A's 15.55 üu fi» carreira «¦ Prefnló
PLUME DORE-K _ 1,800 mètíos™-
Prêmios: 3:000$ e 600?000.

Kilos
Juyuty ,„  62Salvaropa .... ............. ji):'}.'•¦*',?-  62Gaviuó . .  48

Ü 
'/'«-«'dor  

jl,
'\'"\  o\Piastra . . 4 . ..,,..,,.,.,. 48

Golden Boy ...... ......... M
Tr.inêvoliána 61!

lOlbãr ...,!.. 51
11 Legenda ......'.!!.!,! 60

JSrtljlJÇ T .*! carl'*?'ra — Prêmio
MífílHB - 1.600 metros — Prêmios:
81000$ e OOOÍÜOü.

K
Kremlin

" Dollar  
*'•••'••

Jsvfl ,."!."!!'!;;
Acuerdo

Massiço . , . , i ..'.'.','..[,
.') Klllg Kòng . . . . í »i'';..!'!*,ti Ilománce i.i.,i ." 

''
7 Reine Hortéiisc . . .
8 Tobibn  ,..."";;;;;;

\my 17'°°, ,T,„"* Canii™ ~. Pt*M0
ft,AÍ» ••Wl" nlclíOs — Prêmios::i:5(IOÍ e 7005000.

Kilos

Moveis com grande baixa
Casa leão dos mares

Dormitórios . . . 650$
Salas de Janiar . . 500$

LARGO DA LAPA, 32

n Marguerito Trelsoh participa a
Ir todas as pessoas dc suas rela-
u ções o fallecimsRfo de sua pri*

zada amiga HELENE ABAERT, «
communica que o enterro terá logar»
amanhã, 23 de junho, a's 10 lioras,
saindo o feretro do Hotel Suisso, á
riia da Gloria n. 68.

Amalia de Jesus Araujo
fMISSA DE .10" DIA)

I _ José Gonçalves Fonseca Ar-i'-1»
íü jo e familia, convidam ás r '

,\ soas dè sua amizade para assi' r
•" amanhã, sexta-feira, 23, ái 9 ,'r.is, no altar-mór da círeja de Sâo

Jôse (Matriz), á missa de .10" dia W
pelo eterno descanso da alma í|tól
incsquecivcl AMALIA DE JESUS
ARAUJO. manda celebrar a Iriftaô*
dãdé dè São José, a»raricccndo ántecl'
padamenté á todos rpie tòniar pan'
neste acto de fé christã.

_ Roberto da
gj|^ re, Maria I.ui
jr Freire, Anna" Antunes da H

M.ifacó .
Als.iciano
Jóy . .
Silles . .

h Fareéur .
í AíuiãdO .
V Marlertâ .
8 funehãl .

Rio de Janeiro, 21 de junho1933. _ a Conimlssaô de Corridas

83
fill
u2

6S
6S
51
48

de

Julietta da Motta Cunha Freire
Roberto da Moita Cunha Frei-

ia da Motta CunM
a Kohlcnbcrg, JjW

.._ Motta e familia. W
sentes, cumprem o doloroso dever de
communicar o falíecimento de íuâ
querida mãe, amiga, sobrinha, e pri-
ma .tÜI.IETTA. oceorrido hnje, i 1 M»
horas, c convidam os parentes e ami-
fios para acompanhar o seu enter'*"
mento <|tie sairã ns 17 horas, de nnj*.
de sua residência, á rua D. Maíiann"
n. 44, HotafoRo, pnra o cemitério n"
S. João Baptista. Desde ji se con-
fessam penhoradamentè gratos.

Arnaldo Ribeiro
rt Dómiiigós Hibeiro è farnilis""'¦Maria José
j[ todas as pessoas

Ribeiro áfffadcdéift •
que aconipinna-

1'ani Os restos nioriacs de seu so-
fcrinho e afilhado, c de rtnvo éórUidaiJ
Pàtá á hiissa dè 7" dia. na egrej»
dó Slft José. sabbado. dia 24, ás 8 M*
fâs. Desde já agrádéecni. ^

A "ROSÉIRAI." - Coroai
Chamados : Tel. 2-0143 s-i H
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O «MEZ DA CIDADE»
peEo Centro

_A NOITE - Q-âata-feira, 22 de Janlio de 1933

EJAm

r

/i festa regioi org anisada
Le© poidinense

L
rasil

. T.-EE*-: !'':""'-E'*'ri^'''^^^^^ ...

Os Srs. Mario Theodpro ePolybip Monteiro Pereira, directoraentro Cmico Lejipdldinense c organisadpres da festade sabbado

ifio «
ironl» I'anco, H

A iesla regional que o Centro Ci-
vj«i Uopoldinense," com sério á rua
fluilo n. 102. na Penha, organisou
«ira o próximo sabbado, vae consti-
tuir um« nota rie grande animação
naquclle subúrbio.

0 programma elaborado é simples-
•tente magnífico, havendo detalhes
oiif pnr si sós legitimariam o exito
3] festa, como a passeata caipira, em
urros dc bois, que será um aconte-
cimento inédito e interessante. A fes-
I, jo Centro Civico Leopoldihense
será iniciada ás 22 horas. A série ria
jlludida instituição estará artística-
niente decorada, rio que se incumbi-
ram o Sr. Djalmn Camorhn e um há-
bil scenographo. Em terrenos fron-
tetros á série será construído um ar-
rai.il, nnde será necesa unia enorme
(osueira, na qual serão assados ai-
pins, batatas doces, espigas de milho,
ele, oue o Centro offcrcccrá no pes-
soai do "sereno".

A's 23 horas, chegará ao Centro a
caravana rios sócios que se transpor-
lar» da praça Cahy, riepois de uma
passeata pelas ruas ria "Cidade rio
Sorriso", em carros rie.bois. Esta ca-
ravana terá a alumial-a fogos de ben-
pia e será acompanhada de um au-
thenlico "choro" caipira.

A's 24 horas, terão inicio os fogos
de salão e subirão innunieros balões.

A' 1 hora de domingo, vários so-
tios se farão ouvir cm desafios, des-
cantos e cantigas regionaes, acompa-
nliadns por flautas e cavaquinhos.

0 "Bloco rins Compadres", que se
compò; de 32 sócios e sócias, acom-

punhados de um "choro", dará maiorrealce a festa.
.in0, 

"B1-°CA riJns Coronéis", tambcmle associados do Centro, promette in-tcrcssantissimos desafios.
Outro bloco aguerrido é o dos "Bo-

ceiro** , que se apresentará com umchoro afiadissimo, escolhido entreos seus componentes.
As_ portas de entrada do Centroficarão encobertas por uma grandecasa de sapé. Nada, emfim, faltará átransformação da linda série do C.I*. L„ pois a ,directoria não tem pou-pado esforços nem despesas.
Dentre os lindos balões que serão

!°Sn-'v.râ um cm homenagema MI1L, outro á imprensa em ge-ral, um outro aos subúrbios da Leo-
poklina e ainda outro á cidade.Nos salões, dois "choros" abrilhan-taraq/o baile caipira c para as sócias
que melhor se apresentarem caracteri-sadas a directoria rio Centro promot-te varias surpresas.

Dario o enthusiasmo reinante entreos sócios do C. C. L., as festas juni-nas prometlcm ser majestosas e, semduvida, deixarão funda recordação.
h esse o brilhante programma daslestas rie junho, que o Centro Civico,adhcrindo ao "Mez da Cidade", pro-movido pela NOITE e para alegria deseus associados, realisará na noite doSao João.
No riia 25, o Centro Civico I.eopolcluicnso realisará um baile infanti.caipira, dedicado aos filhos dos seusassociados, havendo farta distribui

çao de bon-bons.

Ecíipsaram-se em caminho...
m5 

s.e •£"¦*" apresentado ao com-mando do 9-> B. C, para onde foram
£,„,-Id°£*_?s ™vl™*™ militaresFiancisco Damhros e Antônio Dam-oros, que foram considerados deserto-res o ministro da Guerra mandou querelativamente As mesmas praças, sedeverá proceder de conformidade com&$Sg? i&fí;25G«5"d0 c°*<»
Examinaram todos os retentores

de trilhos usados na Central
A commissão incumbida de exnmi-nar os retentores de trilhos empresa-dos na E. F. Central do Brasil? aca-fia de apresentar o resultado dos seusestudos ao director da Estrada, tendomanifestado a sua preferencia, ao que

"Fair" aPPP-relhos do typo

Esgotes da Gapsía! Federai
A Companhia The Rio de JaneiroCity Improvements previne ao nublicoque, pelos seus contratos com u Go*verno Federal e reculamentus em vi*Kor, so ella poderá executar quafsque*obras de esgotos, mesmo as addicio*nacs ou extraordinárias, sobre as suascanahsaçoes e também alterar ou re*construir as já existentes. Prcvinomais que os infractores estão siiíoitos

pelos mesmos contratos e instrurções.a demolição Immediata das obras exe*cutadns e multas.

Os livros estão excluídos da cias-
sificação de impressos

Aos directores regionaes nos Esta-dos, o director technico dos Correiosfez expedir hontem a seguinte cir-cular:"Confirmando os termos do meutelegramma de 21) do corrente mez,em ndditamento á circular n. 107, de9 de junho corrente, declaro-vos, con-forme foi resolvido pelo Sr. ministro,
que os livros estão excluídos dn cias-sificação de impressos em geral, fi-cando; portanto, sujeitos á taxa de 20réis por 50 grammas ou fracção, paraos destinados ao interior do paiz eaos paizes que fazem parte da Con-venção Pan-americana c Hespanha."

 *¦1'1 SmW —————-—_

Tfiiliakii"
Poderoso fortificante dos velhos, mo-

Ços e creanças
E' ellicaz contra a neurasthenia; en*

gorda, tonifica e combate o rachitismr.
rias creanças

Produeto do Laboratório Alberto
l opes.

DE REGRESSO A LORENA
Regressou a Lorena, de onde veiu aserviço da unidade que commanda, ocoronel José Fernando Affonso Ferrei-ra, do 5° R. I. -

OS GRANDES IHDUSTRgflES

O Sr. Norman Dodgc e sua senhora

ta ¦ asa»

Pelo "Western World", chegou hojeria Europa o Sr. Norman Dodge, queviaja com sua esposa, em excursão derecreio. O Sr. Norman Dodge que éo presidente rias grandes industriasria Linotype Co., teve um riesembar-
que muito concorrido, sendo offercci-das a sua esposa muitas flores.

Falanrio-nos rapidamente o Sr. Dod-

Seu carro está perdendo

r~^|TOlra^SMÍ^- Varaffine U&esse¦ ¦ • 4|HR|llH motor «ii-
LIVRE DE X^&W LIVRE PtPARTES LEVES ^T PARTES PESADAS

ge teve oceasião rie assim se expressar:— Estou rcalisando uma excursão
de recreio, mas nem por isso deixei dc
prestar attenção ao fado de toda aimprensa moderna adaptar as nossas
industrias, nas suas ultimas creações.

A NOITE, que é o jornal de maiortiragem, apresenta o mais frizanteexemplo do progresso da imprensa na
America do Sul ou melhor — no mun-

, • **",' C0,1T! v'vn interesse que solicitod'A NOITE, seja a interprete rie mi-nha saudação á imprensa brasileira.

ÜNICÃT
oceasião para comprar des-
de 75ÇOO0 apparelhos de
jantar, em 1/2 porcellana
ingleza, na conhecida CASA
VÍAPIMA, á r. 7 de Setem-
bro, GG-G3. (Junto ao Edi-
ficio Guínfe).

t um lubrificante refinado por novo, pro-cessos. Não tem partes Ievc3 nem partespesadas; mantém mais tempo seu alto
grau de viscosidade e não tende a formar

sedimentos no carter.

Suspensos os despachos de café
paulista para a Marítima

Foram suspensos, até segunda or-
dem, os embarques dc café paulista,
com destino á estação Marítima, nesta
capital, providencia ndoptada pelo
Insütuto do Café do Estado,

S5' PRE-n

O juiz da 4" Vara Criminal,
concedeu a ordem de "habeas-corpus"
impetrada em favor de Daniel de Sou-
za que allegava sòffrer constrangi-
mento illegal emanado do 10° dis-
tricto.

Joaquim Ferreira da Silva — O ti-
tular da 1* Vara Civel, attendendo ao
requerimento de Mario de Andrade,
credor, por nota promissória, de réis
2:001)5000, decretou a fallencia de
Joaquim Ferreira dn Silva, estabele-
cido á rua Gratidão, 60, com bote-
quim.

O termo legal retroagiu á 15 de
abril; marcado o prazo de 20 dias
para as habilitações dc créditos: de-
sighadò b dia 21 de agosto para a as-
scmhléa de credores; e nomeado syn-
dico, o requerente.

A. F. Bastos — No juizo da 5' Vara
Civel, José Francisco da Silva, credor,
por nota promissória de 10:0003000,
requereu a decretação da fallencia de
A. F. Bastos, estabelecido á rua Luiz
Zanchetta, 43. . .

Felippc & Gabriel — No juizo da
3a Vara Civel, Alfredo Santos & Cia.,
credores por duplicata de 10:820*5000,
requereram a decretação da fallencia
de Felipp? & Gabriel, estabelecidos* á
Praça da Republica, 78.

J. Lucas & Irmão — Indeferido o
pedido de destituição dos syndicos. *
(3" Vara Civel).

Augusto Pinto Bernardo — Manti-
do no cargo o liquidatario Manoel
Maria Paula Ramos. (3" Vara Civel).

Clemente Santos & Ci — Ue accordo
com o parecer do curador, seja ouvido
o fallido sobre o pedido de encerra-
mento da fallencia. (3* Vara Civel).

Holmberg Bcch & C. Ltda. — Diga
o curador sobre o pedido de destitui-
ção do syndico. (5* Vara Civel).

Asgembleas de credores
Estão designadas para amanhã, ás

13 horas, as seguintes:
2» Vara Civel — Francisco da Cunha

Vianna e Mario Vaz.
5a Vara Civel — A. D. de Carvalho.

•*rf"S*4#*' ,r ¦*,

ESTA^TRACoT^J!
ARSÊNICO IODADO I

imum Dr. Mario Pontes do
Miranda, cx-int. do

Serviço dc DOENÇAS DA
NUTRIÇÃO do Hospital

Mount-Sinai, de New
York. It. Passeio. 70.

0 Sr. Salgado Filho esteve no
Ministério da Viação

Esteve, á tarde, no Ministério dawfao, cm conferência com o Sr. José
j^VA,Y Sal8a**P Filho, minis-'ro do Trabalho,

_ J&BB3BK
AS FERIDAS, ESPINHAS, MAN-
CHÁS, ECZEMAS, ULCERAS E

RHEUMATISMOS
Dcsapparecem com o poderoso

Elixir de Nogueira
Grande Depurativo do Sangue

Conhecido ha 55 annos como oVerdadeiro Especifico da Syphilis

Obra cie Asslsten
cia a@s Portasgn©

zes Pésàsiipa-
rádios

»*--V<*«*

Alliviam a dôr
"um instante,
"•Pprimem a
¦-usa do mal e
diminuem a in-
fl-n-açâo do
joanetc.

Kvtnda em

'Zino-pâds 
da Di Scholl

J 
versão sobre a dynaslia

ws HafosSiurgos na Áustria
e na Hungria

Com guia do eommissario PedroSabre c por ter fallecido subitnmen-
te, sem assistência medica, Manoel
Ferreira dc Abreu, foi o seu cadáver
levado, hoje, á tarde, ao necrotério
da policia.¦ Manoel, que contava 55 annos, re-sidia á listraria Magalhães s. n., pro-ximo á invernada dos Affonsos.

^PS-m**"» ,

Paga até 118 gr. Jóias
Usadas - i: (¦upin paga

mais. Concertos de jóiase relógios, na ha lho*. ru*rantidos, preços baratissimos. Offici-nas próprias - Vise Um Urnnco 23

de preços e o

«¦íiciaé'Ai'Y22 (Havas) — Os meios
desmer Wnr?t«*nicos oppõcm formal
BainratG «*.' c,cr!as info™-*ç5es ulti-
• íovcrnf?Pa,lndas sefiunrJo as nuaes
quanto «n n"'-ez. ,eri!1 sifI° sondado
Wa tia ,if 

°'í?c °, de restauração da

^ftitíriaHabsburfs 
na Áustria

""inSn"»0 m:,is. quc nenhuma com-

^í*éí™^y^

mePGso e
O Centro Brasileiro do Comnicrcin

e Industria enviou ao interventor noDistricto Federal substancioso memo-nal solicitando a revogação do art. 3»do decreto municipal n. .1.927 queobriga os commerciantes varejistas aexporem em logar bem visível' do seuestabelecimento, sob penas de multasdc 50.? a 400*5, uma cópia das tabel-Ias dos preços máximos, organisada
pela commissão mixta de abasteci-
mento.

É sempre conveniente examinar
os Banimentos e preços das

ALFAIATARIAS

méiínIs

kNovos deSegados-eSeitores
s tíe São Paulo

toÍTE) Vc2 (Serviço especial d'A
Phistas a a s>'uriicato dos Tclegra-
Uentisi-, , Assoeiação dos Cirurgiões
•'«Itorei * ns seus dê-egadós-
'¦•¦r«cnl*L'',nAn'-''r-* T'e elegerá os
''O, ,„ 1 ,c.s flc classesi rixr. 

'.- "" *-'«*>'•¦•», OSÍU*»Sf?ra,?*en*,*f' °S Srs*nn e Carlos Ncwland.

quacs
Oscar

A3 maiores e mais barateiras no

gênero.
COSTUMES DE CASEMIRA

E SOBRETUDOS DOUBLE

DESDE 50$000
Os nossos preços aterrorisam os

collegas e beneficiam os

fregueses.

117 - Rua Larga -133
MATRIZ Phone 4-3477 FILIAL

N. B. — As nossas casas têm á porta
a Deusa da Sorte, para sc distinguir
das demais.

Expediente despachado na ulti*
ma sessão de directoria

Na sessão foi despachado o seguin-
te expediente:

Mais 84 novos sócios sob os nume-
ros_ 25.784 a 25.867 foram admittidos
mais S4 sócios com as quotas mensaes
respectivamente rie: 07 rie 38000, 2 de
4S0OO, 12 de 55000, 2 de 6Ç000 c 1 de
105000.

Repatriamento — Concedidos auxi-
lios de rcpatriação aos Srs. José Mo-
reira, Joaquim de Almeida Fazcnriei-
ro, esposa e,filho; José Gomes Pcrei-
ra, José Joaquim Gonçalves, Domin-
gos Ferreira da Cruz, Qultcria Pinto
e Germano Fernandes Oliveira.

Manutenção — Da verba "soecor-
ros immcdiatos" foram auxiliados *1
soücitantcs.

Assistência homcopathica — Por
conveniência de serviço, as consultas
de clinica homenpatliica dadas pelo
professor Sahino Thcodoro serão da-
das, até nova ordem, todos os dias
úteis, das 9 ás 10 horas.

Departamento dc empregos — Este
departamento tem identificadas 132
pessoas de ambos os sexos, para va-
rios misteres, que procuram colloca-
ção. Quem desejar algum empregado,
artífice, etc, pódc dirigir-se á secre-
taria da Obra, todos os dias uteis,
das 12 ás 14 horas.

Queimou o rosto e as mãos da
companheira com o ferro de

eRpunar
Deshnrmonisnram-se as lavadeiras

Paulina rie ta! e Calharina Nazareth
de Oliveira, ambas residentes á ruado Rezende n. 184, passando a dis-cussão. Em meio da contenda, nasci-ria cm torno rio trabalho rie ambas,Paulina queimou no rosto e nas mãosa sua companheira, com um ferro dcengommar que tinha á dextra.

Uma vez feito isto, Paulina fugiu.
A Assistência medicou Catharina ca policia está a procura dc Paulina.

loiperfeioões Visuaes * Finanças & Conrcio

MYOPIA - ASTIGMATISMO
PRESBYTIA - HYPEROPIA

Etc, Etc.
Tem V. S. algum desses de-feitos? Como saber?
Fazendo-se examinar pelosMédicos Oculistas, sratuita-mente offòrecidos pelaCASA VI ESTAS
Primeiro Instituto Óptico

AVENIDA ItlO BKANCO, 127

Quando ia em piedosa missão
Noticiámos já a morte trágica de

José sMcdciro, victima de um auto-
movei.

A policia, na pessoa do delegado
Bellens Porto, conseguiu descobrir o
numero do auto que o atropelou. Foi
o de n. 5.373.

Está sendo, agora, procurado acti-
vãmente, o chauffeur culpado.

a' AA':' ::' "''Y*?* -Y.Y; ""i
.Sotisfoido niols exigente *

' en)*jq«fl|j|^ácle; 'gli-arnie;^,.

t^.'1»^*o^ur^iâ^ ¦¦!•

—mMvTKOf*-

A reclamação é improcedente
Tendo cm vista o processo relativoao requerimento cm que a pratican-te da Delegacia Geral rio Imposto so-bre a Renda, D. Maria da ConceiçãoJardim, reclama contra o acto damesma Delegacia, concedenrio-lhe doismezes dc licença para tratamento desaude, sem os vencimentos a que se.julgava com direito, o ministro dabazenda proferiu o seguinte despa*cho: Imprncerie a reclamação da

postulante. Autorise-se a DelegaciaGeral do Imposto sobre a Renda arescindir o contrato com a rcclaman-
Ite, quando julgar opportuno."

RfILSfiS *uvas e saPflto** tingimos c

AV. PASSOS. 27 - 1» and

ACÇÃO CÍVICA nacional
Communicam-nos:"Convida-se os membros do Comi-

té para uma reunião de caracter ur-
gente a realisar-se hoje, quinta-fei-
ra, din 22, ás 16 1|2 boras, na sua sédc
a rua do Rosário n. 163, 1° andar. "

La Toscaaa
CASA DE 1- ORDEM

O MELHOR FREQÜENTADO
Rua S. José, 77-79

(Próximo á Galeria Cruzeiro)

Os alumnos da Escola Naval vão
visitar os estabelecimentos fabris

do Exercito
O ministro da Guerra communieouno seu collega da Marinha que conce-de permissão para que uma turma deaspirantes da Escola Naval visite as

EstreTlâ5 °ra SCm fumaça e da
Essas visitas podem ser feitas emqualquer da útil, com excepçâo dosabbados:, devendo, entretanto, o ti u-lar da Marinha marcar com aritecc-dencia o dia. :.-¦¦•"TlNEMÃS-

Os films de hoje:.
ALHAMURA - "Inferno dos vivos",da Lniversai, com Pat 0*Bricn, MernaKennedy c Gloria Stuart.
BROADWAY - "Casar 

por azar",da Paramount, com Clark Gable, Ca-r°j*e> 
,>íim.1)ard e r)l*rf-l>*y Mackaill.GLORIA - "A mulher notória",com Barbara Stanwycl- e Regis Too-

jrney, 
da United Desenhos animadose Paramount Jornal".

IMPÉRIO _ »Feira de amostras..a FS?.'..c2.m Jílnet fiaynor, I.ew (V'v-
ODEON - "A Severa", film portu-guez, com Dina Thereza e Maria Sam-paio.

j,'^1^010 Y, 
"Con*o me queres"da Metro, com Greta Garbo, Von Stro-bcim e Melvyn Douglas.

PATHE--PALACIO - "Doutor X".da First, v*om I.ionel Atwill, KawWray e Lee Tracy. ' ,

lf Paga-se até 125 a gr.Ofllcinns próprias —
Trabalhos garantidos.
AV. MEM DE SA 46.

™~'™mmm»miÊ^mmnxi*itA*áM*jmmim.m,wniim>*m\>Mwiimimim.maq

PLANTE LARANJAS NO PARQUE NOVA IGUASSÚ'
Av. Rio Branco, 35-fl, 1° andar — Praga Ministro Seabra, 26 - Hova Iguassú

Impostos sobre o café e renda da
Alfândega de Santos

•: SANTOS, 22 (Serviço especial d'A
NOITE) — A venda do imnosto de 15
shillings foi de 1.047 Í218S500. Desde
Io do mcz 25.840.32*18300. Desde 1**
do anno, 315.099:2255289.

A da Recebedoria foi de ,
151.596$000.

A Alfândega rendeu: papel 
151.7535365; ouro, 195:6575946, no to-
tal de 347:4118311. Desde 1» do mez
4.670:7815624. Em egual data
4.456:162-5164.

0 café em Nova York
O mercado dc café, cm Nova Yorlt,

registou hoje, as seguintes cotações:— Abertura — Rio — 1 ponto de alta.
Santos — 2 pontos de alta.

Intermedia — Rio — 2 a 5 pontosde alta. Santos — 3 a 5 dc alta.
Segunda Bolsa — Rio — 1 a 4 pon-tos de alta. Santos — 3 a G de alta.

No mercado de titulos
•O mercado de titulos operou, hoje,

cm posição irregular, não se verifi-
cando alterações nos papeis apregoa-
dos. Ein media, as cotações foram as
seguintes:

Diversas emissões, cx-j., 8608; c|j.,
889.?; Obrigações de .Minas, 9 
1:02(18; E. do Rio, 4 °|°, 103$; Segu-
ros Sagres, 2715; municipaes, port.,1917, 1505; 1931, 1905; 1914, 1585;
Empréstimo 1!!03, 9005; federaes
1920, 1:0155; 1921, 9705; Danço doI3rar.il, 5905; municipaes, 7 "\", 15,'I51738; 3264, 1725; Progresso Indus'
tnal, deb., 1555500; São Jeronymo,
i-64 vUUU •

A Bolsa fechou com as seguintes
offertas —- Empréstimo 1903, 900$;diversas emissões, port., 888R* fé-deraes, 1921, 1:0105; 1930, 9765; ferro-viárias. 1:0105; municipaes, 19141588; 1917, 1505; 1920. 155S; 19311815; 7 "i", 1535, 1725500; 3261. 1728*'2097. 1708500; 2339, 170$; 8 •> 19-J3'e 201)3, 1928; Petropolis, 1905';' PortoAlegre. 3,"iOÇ; Minas, 5 »j°, 717S* 7 »i*>
*M- 9,;l"- Au23?: Banco ílò Bra»!].
ío8f; r.B(,a\',sl**. 5355: Commercio,1-.95; Funeeionarios, 48Ç; São Jérótíy-
Im9°6800l/.'S: 

D°CaS dt' Sa"lüS- dei;-
Foram vendidos os seguintes titu-los:_410 apohees, 459 municipaes, 365acçoes, 30 debenltircs c 9 por alvarásnum total de 1.273. -"'aras,

DEIXOU 0 CARGO DE AS$i$
TENTE MILITAR

VE» FLUMINENSE

Os merecidos elogios feito:*
ao capitão Nilo Moura

O interventor federal no Estado do
Rio dirigiu ao Dr. Stanley Gomes,
secretario do Interior desse Estado, o
seguinte officio:

"Ao dispensar, a pedido, do carg#
de ajudante de ordens, o capitão da-
Força Militar do Estado, Nilo da Cos-
ta Moura, não quero furtar-me «-*•
grato dever dc realçar, em documemu
publico, que deverá ser transcripto
nos assentamentos do referido official,
os louvores de que, pela sua ineguala-
vel lealdade, extrema dedicação aosserviços que lhe foram commcttidos,
correcçâo militar e elevadas qualid.i-des rie cidadão, tornou-se merecedor.

O alto conceito em que tenho o tãobrilhanle quão digno official é fru-to de um convívio prolongado, duran»te o qual jamais tivo opnortuniriade
de observar a mindma falha na dire*clriz recta da sua conducla que c a
pedra de toque dos homens de cara-eter excellente.

Volvendo, pois, ao seio da ForçaMilitar de que é, indiscutivelmente,
uma das mais bellas expressões, apóster prestado os mais assignnlados ser-viços a esta Interventoria, pôde essaofficial estar convicto de ter cumpri-uo rigorosamente os seus deveres e deter conquistado a confiança plena eminutada de quem, com grande pe-sar, lamenta o seu afastamento, -iSaudações." ,

Amarrados por féos de arc-me e mantidos por pesadas
pedras na fundo do lago

BERLIM, 22 (Havas _ Num pe-queno lago das proximidades deZwlckftu (Saxonia) foram descoher-tos os cadáveres dc tres jovens amar-nulos uns aos outros por fios de ara-me e mantidos por pesadas pedras nofundo da agua. A policia local en-t" ou em activas diligencias, empenha-da em apurar se se trata de um cri-me ou de suicídio.

Caça ao "bicho"
O eommissario Attila Ferreira dosSantos, do 3» dlstricto, acompanhadorio investigador Sardinha, prendeu, em

InifTV5-14 h0ras e 45' "•->"•"Luiz de Camões, próximo a AvenidaPassos Augusto dos Santos, cm poderdo qual apprehendeu 188 listas dojogo do "bicho".

_ Conduzido á delegacia local, foi oinfractor autuado pelo delegado FrotaAguiar.

AGGUSAD0 DE TER S0NE-
GADO 0 PAGAMENTO DO
IMPOSTO SOBRE A RENDA

Foi absolvido o banqueiro
Charles MitchelI

NOVA YORK, 22 (U. P.) — O ban-
queiro Charles MitchelI, aceusado do
ter sonegado o pagamento do impôs-
to sobre a renda durante vários annos
consecutivos, foi absolvido.

. A ..
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dosa missão
0 corpo ficou em exposição,
iia egreja, e a alma vae ter

trinta missas

Os deputados por
São Paulo

/oií de Medeiros, o morto

A irmandade do Sagrado Coração de
jesus soecorre grande quantidade dc
jente pobre, nntadamente mulheres
viuvas e cheias de filhos. Tem cila
nma sortirla pharmacia, que é dirigida
pelo pharmaceutico Eplphanio Pieda-
lie de Mattos, antigo c conceituado pro-
(issional.

Entre os empregados da irmandade
contava-se José de Medeiros, que tra-
talhava como auxiliar da pharmacia,
encarregamln-sc da entrega de reme-
dias ás pessoas necessitadas, e que
náo podem ir ao local. '

José de Medeiros saiu, hontem, cer-
ta de doze horas, para levar medica-
mentos a uma pobre mulher. Havia
pressa, pois a enferma estava passan-
do mal. Sempre prompto ao cumpri-
mento dessas piedosas missões, elle
deixou a pliarmacin, que funeciona nos
fundos da egreja, á rua Benjamin Con-
stant, e, correndo, atravessou a via pu-
llica. Pelo local, passava, no momen-
lo, a toda velocidade, um automóvel,
que colheu o infeliz homem, ntiran-
do-o a grande distancia o continuou-
do, na mesma disparada, cm pouco
desapparcccndo,

Levado para o Posto Central de As-,
sistencia, tenrin, entre oulras gflives le-'
sões, fractura do craneo, ahi, ao rece-
ber os primeiros curativos, veiu Me-
deiros a fallecer.

0 corpo do infeliz foi, mais tarde,
levado para a egreja do Sagrado Cora-
ção dc Jesus, onde ficou exposto e de
onde sairá o enterramento para o ce-
mitrrio de São João Bnptista.

Vão ser rezadas, em suffragio da aí-ma do Indltoso e modesto empregado
da irmandade, trinta missas.

A policia local, que tomou conheci-
menlo do facto, procura descohrir
quem t o chauffeur culpado e que nemao menos parou para soecorrer o pie-doso homem.

il Prefeitura de Nictíieroy está
sndo, sem multa, todos os

taxas em atraso
98.1i

0 Tribunal Eleitora!, rejei-
fando a jurisprudência do

Tribunal Superior, escolheu
os candidatos peli

tè do primeiro turno
S. PAULO, 22 (Serviço especial d*A

NOITE) - O Tribunal Eleitoral cn-
cerrou hontem os trabalhos de apura-
ção das eleições, proclamando os 22
candidatos eleitos por São Paulo.

A reunião do Tribunal teve importan-
cia fora do commum, porque já se sa-
bia que essa Corte de Justiça Eleito-
ral ia discordar da jurisprudência fir-
mada pelo Tribunal Superior do Rio de
Janeiro.

Effectivamentc, depois de lidos os
pareceres dos Srs. Plinio Barreto e
Sampaio Dorlà, que se manifestaram n
favor do critério preferencial do pri-
meiro turno, todos os membros do Tri-
bunal, com excepção do Sr. Luiz Vieira
Ferreira, resolveram "que a escolha dos
candidatos, dentro do quociente parti-
dario, fosse processada pelo primeiro
turno".

De accordo com essa decisão do Tri-
bunal, foram proclamados pleitos pelo
Estado de São Paulo os seguintes can-
didatos:

— Chapa Uniça — Plinio Corria dc
Oliveira, Alcântara Machado, Theotonio
de Barros, Macedo Soares, Oscar Itodri-
gues Alves, Barros Penteado, Waldomi-
ro da Silveira, João Sampaio, Moraes
Andrade, Dra. Carlota do Queiroz, José
de Almeida Camargo, Mario Wliatcly,
Abelardo César Vergueiro e Jorge Ame-
ricano.

Io turno (quociente partidário) —
Partido Socialista: — Gcraldos Filho,
Coaracy Silveira e Zoroasto Gouvêa;
Lavoura — Theodolito Castcglini e Cel-
so Vieira.

Para completar a chapa paulista, que
é de 22 nomes, foram proclamados ciei-
tos cm segundo turno os Srs, José Ul-
piano, Cincinato Braga e José dc Aze-

Servindo-se de uma canoa, cinco
ladrões assaltaram o "Collazzi
— Um dos ladrões foi preso e os

outros fugiram
Pela madrugada de hoje, cerca dasi horas, o cargueiro italiano "Colaz-

zi', que entrou a 10 do corrente sobo commando do capitão Caetano Fichi,
procedente do porto de Charlcston,
com carregamento de carvão para aSociedade Anon.vma do Gaz, foi assai-
tado por cinco indivíduos que se ser-viram de uma canoa de côr verde paraa abordagem do navio fundeado aolargo da bahia, onde procedia a descar-
ga, para a chata "BCC-38", da Brasi-
lia nCool.

Presentidos pelos tripulantes, os as-
saltantcs puzeram-se cm fuga. Quatroconseguiram attingir a canoa e desnp-
pareceram. Um entretanto", dc menos
sorte, foi preso com o furto, escondi-
do na chata atracada ao costado do
cargueiro. Este foi o de nome Osw.il-
do Augusto, que na Policia Marítima
disse ser pescador 

e 
ter

um barco denominado "Maria", quefaz ponto no porto dc Mnria Angu'.
Conduziram as diligencias os agen-

tes da Policia Marítima Antônio Costa
c Luiz Philippe Flores.
A descripção do assalto do"Collazzi" feita pelo comman-

dante deste cargueiro
Os agentes encarregados das investi-

gações sobre o assalto do cargueiro"Collazzi" intimaram a comparecer na
Policia Marítima, para depor, tambem,
o capitão Caetano Fichi. Ali tivemos
opporlunidade de ouvir a descripção
que elle fez do arrojado assalto ao seubarco, esta madrugada.

Disse o commandante que toda a tri-
pulação, composta de 22 homens, dor-mia a somno solto, quando o vigia I3al-bi Giovanni encontrou no chão, proxi-mo ao portaló, algumas roupas e obic-ctos pertencentes á guarnição. Pro-curou investigar c viu ao costado docargueiro uma canoa de cór verde comalguns indivíduos. Deu o alarme. Dacanoa fizeram signaes para bordo! Al-
guem transbondou-se para cila que a sc-
guir zarpou com quatro pessoas. Foi
procedida rigorosa busca èm lodo o na-vio e notada n falta de uma valise comroupas c objectos de valor pertencer.-les ao tripulante Giuseppe Kalco e nmacamisa, um pnlelot e unia carteira per-lenccntcs ao de nome Giuseppe Muscto.'Hls,l!1 "stendeu-se á chata atracadaao .Colazzi". Lá foi encontrado um in-dividuo de côr morena, robusto, escon-tildo, lendo no lado a valise dcsappa-rccida. Prenderam-no e comrnuiiicariimn oceorrencia á Policia Marítima, quepara Ia mandou uma lancha com os in-vçstigodores, cuja altitude,, affirmacomo prfliclaes, rccommcnda a policiabrasileira.

vedo.

doCommunicam-nos do gabinetePrefeito municipal dc Nictherov:A Prefeitura esta recebendo, até
m,i. 

'. ce ;"llhn' sem addiclonaesmulta), todos os impostos c taxas™ atraso.
Terminn(Io mm<} q con_Mulo 805 contribuintes, terá de seriniciada:.a cobrança executiva, fican-.Portanto, do dia fi de julho pro-mo em deante o.s dehit.os de impôs-o taxas acerescidos dos referidos.eonaes (30 °|°), c onerados dasrespectivas custas judiciarias.
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® os direitos aduaneims do caís e do cbâ na Sulssa
A raedidal de caracter tempo-
np rario

.*'„. (Havas) - O Conselhols approvou por forte maio-
».Uanc|drnC.r<!íni (Iue eleva "'¦ «lii-.-it,,r.

(í decrol "e ° 'afé c ° chí-
J037. reto vigorará até fins de

Quatro carros tíoe©rii5.oio
descarrilaram

estação de Engenheiro
quatro car-

jOBftJÍ*? 
J 25« da E. F. Central

*> materin 
'?¦ havido damnificação

Os |,as„líixo dessa via-ferrea.
ait|tn.ão c'° comlloio fizeram

Assim, foram eleitos, sob legenda, 17
deputados da Chapa Única, 3 do Partido
Socialista e 2 da Lavoura.

O numero de eleitores, que compa-
receram ás urnas, clevou-so a 249.50;!,
sendo o quociento eleitoral de 11.340
eleitores.

O Tribunal mandou archivar um rc-
curso, interposto pelo fiscal de um
candidato socialista, pedindo que sc
declarasse a inelcgibilidado de 14 can-
didatos da Chapa Única. E alguns can-
didatos, estando cm desaccordo com a
decisão do Tribunal, quo divergiu da
jurisprudência do Tribunal Superior do
Rio de Janeiro, vão, ao que sc sabe, re-
correr áquella Corte de Justiça.

Devem terminar amanhã os
trabalhos da apuração do

pleito no Rio grande do Sul
PORTO ALEGRE, 21 (Serviço espe-

ciai d'A NOITE) — Devem terminar
amanhã, os trabalhos da apuração do
pleito de 3 de maio em todo o Rio
Grande do Sul.
Os últimos resultados conhecidos

do pleito no Rio Grande do Sul
PORTO ALEGRE, 21 (Serviço espe-

ciai d'A NOITE) — São os seguintes
os últimos resultados conhecidos do
pleito no Rio Grande do Sul:

Liberaes  117.107
Frentistas .... 31.0.ÍI.
Estado Leigo . . 934

O total dc votos apurados ascende
já a 159.316.

Os eleitos pelo Território do Acre
RIO BRANCO (Acre), 20 (Serviço

especial d'A NOITE) — O Tribunal
Eleitoral do Território proclamou
eleitos, cm sessão de 17 do corrente,
os Srs. Cunha Vasconcellos c desem-
bargador Alberto Diniz.

O Sr. Francisco Conde, que repre-
senta o Sr. Hugo Carneiro, tambem
candidato, interpoz recurso dessa de-
cisão, por estar convencido de que as
urnas do Juruá, que deram a victoria
a esses candidatos, foram violadas.

Quociente partidário
A' semelhança do Tribunal do Es-

pirito Santo, o de São Paulo, como se
previa, diplomou hontem os eleitos,
apurando o quociente partidário cn-
tre os mais votados no Io turno. As-
sim foram diplomados pelo quociente
eleitoral 4 candidatos da Frente Uni-
co; e pelo quociente partidário — 10
da Frente Única, 3 do Partido So-
cialistas c 2 da Lavoura, tendo cada
qual dc 10.12R a 4.703 votos nas res-
pectivas cédulas de legenda, em 1"
turno, porque ncllas foram collocatlos
cm 1° logar.

Semente depois disto foram diplo-
mados no' 2" turno os tres candidatos
da Frente Única — .losí Ulninno com
17S.471 votos, Cincinato Braga cnm
177.100 c Azevedo Marques com
175.448.

Os partidos viram, assim, eleitos
pelo quociente nartirlario os seus can-
didatos preferidos e que haviam, pnr
isto, collocado cm primeiro Ingar
nns cédulas.

A interpretação pola nunl na apu-
ração do quociente partidário, ns par-
tidos de nada valem e a escolha dos
eleitos 6 deferida nos estranhos ou
nos adversários, è um desses parado-
xos inintclligivels deante da lógica e
do systema propnrcinnal. cujo olijc-
et ivo essencial d. além de assegurar a
representação das minorias, o de des-
envolver o espirito de partido o for-
falecer as .órganisações partidárias.

ii ?y *p

NOTICIAS AINDA INCERTAS
MÉXICO, 22 (Havas) — Anmin-

cia-se dc fonte official que o Depar-
tamento <'p ; Communicações recebeu
confirmação do desastre oceorrido na
serra de Malinche com o avião "Cua-
tro Vientos", no qual pereceu o pilo-to hespanhol Collar e ficou grave-mente ferido o seu companheiro Bar-
beran.

; Numerosas pessoas, entre as quaesdiversos jornalistas, procedentes de
Apizaco e Ilaxcala, visitaram o lo-
cal do accidente e regressaram decla-
rando não terem podido encontrar
destroços do apparelho, nem ninguém
que lhes fornecesse informações pre-cisas.

Uma declaração do embaixador
hespaahol no México

MÉXICO, 22 (U. P.j -O-embai-
xador da Hespanha publicou uma de-
claração ás 19,30 horas, informando
que "não existem informações preci-
sas a respeito dos aviadores".

Ainda não deram resultados as
pesquizas

NOVA YORK, 22 (Havas) — O cor-
respondente da: Associated Press na
cidade do México informa que ainda
não deram resultado definitivo as pes-quisas tendentes a esclarecer as noti-
cias. relativas no accidente com o avião"Cualro Vientos". O embaixador dcHespanha ainda conservava a esperan-
ça de que os aviadores Collar e Barbe-
ran fossem encontrados sãos c salvos
cm logar afastado dc todas as commu-
nicações a que teriam sido, provável-mente, levados para escapar á tempes-
tade.

O communicado accrcscenta que asautoridades mexicanas estenderam as
pesquisas a todas as serras da região
onde sc annunciou a queda do appare-
lho.

Continuam as pesquizas sobre o
paradeiro de Barberan e Collar
MÉXICO, 22 (U. P.) - O general

Jlian Azcarnte, chefe da casa militar dn
presidente, planeja enviar uma grandeesquadrilha de aviões militares encar-
regada de pesquisar as florestas de Ca-
xaca, na manhã de hoje, o que indica
ter-se perdido a fé nos boatos de Tlnx-
cala, que davam como encontrados cm
Apizaco os destroços do avião "Cuatro
Vientos". Taes boatos não tiveram até
ns primeiras horas da manhã de hoje
confirmação.

A Bolsa de café, a termo,
vae voltar a funecionar

Estamos seguramente informados
de que grande numero de commissa-
rios procuraram o presidente da Boi-
sa de Mercadorias, Sr. Bento Pereira,
afim de solicitar-lhe o funecionamen-
to do mercado dc café a termo.

O syndico está inclinado a attcn-
der ao pedido, e, dentro de breves
dias, teremos operando aquelle mer-
cado, já tendo sido iniciada? as "de-
marches" para aquelle fim.

0 café no exterior
O mercado fechou, hontem, cm si-

tuação calma.
Nos contratos Rio verificou-se alta

de 2 pontos e nos de Santos 1 ponto de
alta e 1 a 3 dc baixa. Foram negocia-
das 15.001) saccas.

No Havre — O mercado a termo fe-
chou hontem calmo com alta dc 1|2 a
1 1|4 francos, cotando-se por 50 kilos:
julho 12fi 3(4 frs), setembro 127 frs.,
dezembro 127 1|2 frs., março 148 frs.,
vendas 3.001) saccas. Mercado calmo.
Vem ao Rio, uma commissão da

A. Commercial de Santos
SANTOS, 22 (A. B.) - Embarcou

pnra o Rio de Janeiro uma commissão
composta de membros da Associação
Commercial e do Centro dc Commissa-
rios de Café, que vae discutir assum-
pios de alta relevância para o Estado.

A abertura do mercado de
Londres

LONDRES, 22 (Havas) — Na aber-
tura do Stock Exchange rcgistou-se
esta manhã nova baixa da moeda nor-
te-americnnn.

O dollar, cuja posição se rcaffirmára
hontem no fechamento, inscreyendò-se
a 4,15 3(4, foi cotado, effectivamcnte,
pela manhã, a 4,18 3|4.

As condições sobre Paris e Berlim
foram hoje.as seguintes: franco, 88,26:marco, 14,30,.

A exportação de arroz do Rio
Grande do Sul

PORTO ALEGRE, 22 (Serviço espe-
ciai d'A NOITE) — Os exportadores
gaúchos plciteam, n cambio livre, a
saida de 200 mil saccos de arroz desti-
nados a_ portos plalinos. pedindo quens camhlaes não sejam descontadas no
Banco do Brasil.

No mercado do café

0 typo 7 mantido em 9$900
Ainda calmo encontramos, hoje, omercado do disponivel do café.
Os diversos typos ficaram inallcra-

dos, mantendo-se na tabeliã seguinte:
Typo 3, 118100; typo 4, 10$800;typo 5, 10$500; typo fi, 10*200: tvno7, 0?900; typo 8, 9Ç300.
No anno passado, no dia de hoje, otypo 7 era vendido a 12S200.
O movimento de negócios realisa-

dos hoje, foi regular. Assim é que,nas primeiras horas fornm vendidas
4.855 saccas e mais tardo 1.709, per-fazendo o total de 6.564;

O mercado a termo não operou.
A pauta semanal é de 1,?0I0, o im-

posto mineiro 81 c o fluminense 5?
por mil réis ouro.

O movimento estatístico do honlem:
Entraram 13.853 saccas e sairam

^ | COMMUNICADOS

Londres
mm mm crês do pelo problema

estabilização
LONDRES, 22 (Associated Press) -

Os trabalhos da Conferência Econômica
continuam entravados devido, ao queparece, no impasse provocado pelo pro-blema da cstabilisação.

O ministro dc Estrangeiros da Alie-manha, Sr. Von Neurath, e oito outros
membros da delegação do Reich parti-ram pnra Berlim declarando que espe-ravam regressar "quando a Conferen-cia tivesse tomado decisões".

Sc bem que a delegação franceza nãotivesse levado avante a idéa do adia-mento dn Conferência; a questão da es-taliilisaçno permanece como um obsta-culo deveras embaraçoso. Os represen-
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11.770, sendo 3.fil8 pnrn Africa, 4 189
para Ásia, 2.003 para Europa, 1.605
pnra America do Norte e i.25 por Ca-botagem,

Eoram retiradas do mercado 743 eficaram cm deposito 331.552.
Em Snntos, entraram 30.485 saccas

."'.'^.ÍH114 e fiaram em deposito1.4bb,947 ditas. O mercado é calmo cloram retiradas do "stock" 10.327. No mercado de Victoria, nãohouve entradas, sairam 979 c ficaramcm depnsitn 32.802.
No mercado do algodão

O mercado do algodão manteve-se,
hoje, com os mesmos indícios do dia dchontem. Os diversos typos eram cota-dos nos preçns seguintes:

Os seridós e o Ceará (typo 3) nomi-
nal, os sertões de 41$ a 428. o maltas
c os de São Paulo, de 31S a 358000.

O movimento de hontem foi o se-
guinte:

Não houve entradas, sairam 278 fnr-
dos e ficnrnm em deposito 18.327.

No mercado do assucar
Deixamos o mercado ao disponivel

do assucar, hoje, em posição firme c
com preços cm alta, regulando.se os di-versos typos peln tabeliã abaixo: crys-
taes branco dc 49-3 a 51$, o amarello de448 a 458; o mascavo e o mascávirilio
nominal.

O mercado do termo não operou.
O movimento de hontem foi o se-

guinte:
Entraram 2.781 saccos dc Campos,

sairam 4.789 e ficaram ein deposito
06.975.

No mercado do cambio

Sr. Gcorgcs Bonnet
tanlcs da Itália, Suissa, Polônia, Norue-
ga, Alleiiiniiha e oulros paizes associa-
ram-se á França, pedindo a estabilisa-
ção immediafa como 1'actor essencial do
restabelecimento dn confiança. Sabe-se,
porém, que a delegação dos Estados
Unidos tenciona manter a altitude des-
favorável á cslnbilisnçno até obter ga-rniilias, pelo menos pro .-oveis, de queserão alcançados os próprios objceli-
vos. Enlre estes figuram a eliminação
dos regimes das quotas e do embargo,
assim conio das rcslricçõcs cnmbiaes, a
reducção da producção dc trigo c a mu-
dança da politica monetária, afim de
economisnr o ouro e augmentar o cm-
prego da prata.

Novas instrucções foram, entretanto,
recebidas do presidente Roosevelt c
acredita-se que os Estados Unidos ten-
tnrão seguir uma politica mais constru-
ctiva c, com o apoio tácito dos inglezcs,
agir de modo a conduzir a discussão
para problemas outros que não o mo-
ftetario.

Por oceasião do embarque para Rcr-lim dos delegados allemães, elementos
auti-faScistas entregaram-se na estação
a manifestações de hostilidade. O Sr.

Des.paçses na Marinha
O minislro da Marinha designou osengenheiros navaes capitão de mare guerra Luiz Augusto Pereira dnsNeves, o capitão de corveta CcsarMaurily da Cunha Menezes, o capitão

tenente Osiris Storino e o capitão-
tcncnlo engenheiro inachinista Pauli-
no dc. Azevedo Soares para constituí-rem a coinmissão que deve fisenlisára execução das obras do novo edifi-cio do Ministério da Marinha e cuidar
das providencias que forem necessã-nns pára a boa installação dos diver-sos departamentos navaes
edificio,

Essa commissão, que será presididapelo capitão de mnr e guerra Luiz Au-
gusto Pereira das Neves, ficará dire-etamente subordinada ao titular da
pasta dn Marinha, c o seu presidentese entenderá com o chefe do Serviço(Ia Armada sobre os assumptos quetenham relação com a commissão, dcmodo a facilitar os bons andamentos(Io trabalho, pedindo o auxilio dc
pessoal que por acaso seja necessa-no.

Von Neurath desmentiu, á partida, queo regresso a Berlim tivesse resultado,
como se propalara, do incidente Hu-
genbcrg.
Importante discurso do Sr. Geor-

ges Bonnet sobre a politica dos
créditos

LONDRES", 22 (Associated Press) -
Durante o exame da resolução sobre a
política dos créditos apresentada AConferência Econômica pcla delegaçãohritanniçn, o ministro das Finanças daFrança Sr. Gcorgcs Bonnet pronunciouimportante discurso em que, a certa al-tura, perguntou:"Como 

poderão o capital circular ca confiança restabelecer-se se os pai-zes com finanças e orçamento equili-brados puderem ser gravemente affe-ctados porque outros paizes próximosou longínquos se aventuraram polo pc-ngoso caminho da inflação ou da des-valorisação monetária?"
O titular francez encareceu com vi-

gor a necessidade da estabilisação, ac-centuando que toda a estruetura socialestava ameaçada pcla inflação.
O delegado da Itália Sr. Beneduceoppoz-se egualmente ao plano de cx-pansao dos créditos e affirmou que esta

poderia acarretar uma depressão peordn que a actual.
Considera-se possível a volta do

Sr. Hugenberg a Londres
LONDRES, 22 (Havas) - Contraria-men e á impressão dominante no ini-cio da tarde de hontem, já sc consideracomo possivel, agora, a volta do Sr.Hugenberg a esta capital.
Affirma-se, todavia, que o ministrotia Economia do Reich, antes de voltara assumir o seu posto na delegaçãoalleina a Conferência Econômica teriaconcordado com a designação do SrIwofíman para burgo-mestre hitleristade Hamburgo.

Em torno da ida a Londres do
Sr. Raymond Moley

LONDRES, 22 (Havns) - Os meiosbem informados declaram a propósitoda partida do Sr. Raymond Moley, se-cretario de Eslado adjunto para'Lon-(Ires, que o conselheiro intimo do pre-sidente náo trará á delegação norte-americana instrucções susceptíveis dcintroduzir grandes modificações nn suapolítica e lembram, com insistência
que o governo dos Estados Unidos
permanece apegado á intenção dc darlis leis de restauração industrinl e noutras medidas que fazem parte do pro-gramina gernl elaborado pelo Sr. Fran-klin Roosevelt o tempo necessário
ra demonstrar o seu valor
riencin.

E' opinião predominante que em vis-Ia da melhoria registada nos negóciosa delegação norte-americana não scmostrará disposta a encarar favorável-mente disposições que não concordemcom o programma interno do governo

PROTEJA-SE E PROTEJA
AS CREANÇAS DO RIGOR

DO FRIO

Lindos Ipiii
para

SENHORAS
HOR/ÍEMS E

CREANÇAS
no

íRMi Kl Im
A Maior e Melhor Casa do Brasil

A MhUHA
SALDOS E RETALHOS

A DOA D& w ¦ 
n\R£NT£ PASSAV/-M

co»iCÉRANr
DR.tUSTOSA^Mb

Prof. Q&ú®y Tavares
Coração, pulmão, rins, estômago e
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pa-
pela expe-

no novo

*nS"*Sdín»

egréssòu io exi' © Srn Toledo Piza
Com permissão do Governo Provico-

rio, regressou^ hoje, da Europa o exi-
lado politico Sr. Luiz Toledo Piza So-
farinho, que foi recebido a bordo por
amigos e correligionários.

0 general Franco Ferreira
apresentou-se

Por ter chegado hontem do Rio Gran-
dc do Sul, cm missão especial, apresen-
tou-se hnje ao chefe dn Departamento
do Pessoal dn Guerra o general José
Marin Fram-o Ferreira, commandante
da 3" Região Militar.

Depois dc se haver apresentado, es-
teve o general Franco Ferreira cm vi-
si . de cumprimentos ao chefe do Es-
tndo-Mnior dn Exercito c ao cÒDimnn-
danle da 1* Região Militar, sendo que

4 45/128 e 4 39/128

0 dollar mantido em 13$300
O mercado do cambio operou, hoje,

de inicio, em posição frouxo, nntnn-
do-se arcentundo desinteresse para os
negócios.

No Banco do Brasil, encontrámos
i 451128, a 1)0 dias c 4 39Í128 á visla.
O dollar ínantem-sc estabilisado em
13S300 e o escudo cotado a $520, no
bancário.

Até o primeiro encerramento, ás
11 1|2 horas, era cssa a posição do
mercado.

A 00 dias, a libra 555351 (4 45Í128).
A' vista — a libra 55$753, o dollar

13J300,'o franco $660, o franco suis-
so 3?245, o escudo §520, a peseta18425, o marco 45005, a lira 8880, ofranco belga 2?345, o peso argentino-
papel 45200, o peso uruguavo 7SO00.
(4 3!l|128).

Para o particular havia dinheiro na
tabeliã abaixo:

A 90 dias — A libra 545540. o dol-
lar 125940, o franco $620, a lira 8830o o marco 35755. A! vista, a libra
515850, o dollar 135040, n franco 5025,
a lira $840 c o marco 35815. Pelo
cabo — a libra 555050 e o dollar
13501)0.

O mercado de Londres abriu com
as seguintes taxas: S/Nova Vorl;,
4.19; S/Allemnnha, 11.30; S/Paris
86.25; S/Hollanda, 8.4fi; S/Suissá
17.61; S/Hespanha, 40.10; S/Italia,
64.81; S/Bclglca, 21.31.

O merendo dc Nova york fechou,
honlem, com 4.17 3!8.

 A intermedia dc Loncdrs re-
gistou 4.19 S/Nova York.

0 ial.ec.nief.ii) (Je um "as"
Inglez ilo vofaníe

LONDRES, 22 (Havas. - Falleceu,
nns 36 annos dc cdade, Sir Henry Bir-
kin, conhecido "' ''ns" do volante,

ResoiugSes do director dos
Germes e Teiegraphos

O Sr. Junqueira Ayres resolveu de-
signar pnrn o cargo de chefe do ser-
viço de linhas c installaçõcs da Di-rectoria Regional de Corumbá o ins-
pector de 2a classe, em commissão,
Edgard Schlcder; para fisenlisár aconstrucçTln do predio destinado áséde da Directoria Regional do Para-
ná, cm Coritiba, o inspccior-technico
Antônio Moreirn de Souza Filho; c-marear o dia 24 do corrente para oinicio dns provns do concurso de 2*entrancia a rcalisàr-se nn Directoria
Regional de Juiz de Fora, designan-
do-scos seguintes funecionarios paracxnminadorcs: direito publico c nd-ininislralivo, Jayme Jcnz; legislação
postal interna; Lourcnço Alves Coc-lho; legislação postal internacional,
Plínio Prata Freire de Andrada; le-
gislnçno tclegrapliica interna e inter-nacional, Luiz Fernandes Pino; pra-tica dos serviços telcgraphicos, Fran-cisco Pinheiro Fernandes; e, praticados serviços postacs, José Martins deOliveira.

Descarrilou ns J___©n!Í~
tro rm

Hoje, peln manhã, o trem S 6, da Cen-Irai do Brasil; soffreu um descarrila-
mento no kilometro 530, proximidadesda eslaçâo de Sabarn, por se ter que-brado o eixo do vagão 39 li. o qual, apósfugir dos trilhos, ficou adornado sobreo leito da estrada. Não se registou, cn-Irctanto, desastre pessoal, apesar de sctratar de um carro dc passageiros.O atrazo do referido trem foi de dunshorns, sendo ns viajantes obrigados abnldearcm-se pnra os demais vagões,
pois o 39 B e oulros da composição fi-earam no local aguardando snecorro

Roubada a egreja de Rincão
dei Rey .'.

PORTO ALEGRE, 22 (Serviço esne-ciai d'A NOITIi) '- 
Os gatunos aí-ronibarani ns portas da egreja do Rin-cao dei Iley, no município de Riotardo, levando, além de muitos obie-ctos do templo, a imagem de SantoIgnacio.

As licenças nos GorreiosT
Telegraphos

Foram licenciados hoje nos Correiosc lelegraphos:
José Dccoussau, 3o official da Dire-ctoria Regional de S. Puulo, dois me-zes, com ordenado, para tratamento

de saude, a contar de 17 de abril ul-timo; Josephina Sncconi, auxiliar de
praticante, S. Pnulo, um incz, cm
prorogaçao, com 2|3 da diária, paratratamento de saude, a contar dc 1»de abril ultimo; Maria José CalazansFaleon, auxiliar, Districto Federal,tres mezes, com ordenado, pnra trata-
mento dc saude, a contar de Io demaio findo; Anna de Souza Medeiros,
agente de Leopoldina, Alagoas, seisinezes, com 2;3 da gratificação, paratratamento de saude, a contar de 19
de maio findo; Carmclia Dantas
Sausiriikal; auxiliar, S. Paulo, tresmezes, com ordenado, para tratamen-
lo de saude, a contar de 7 dc feverci-
ro ullimo; José Soares Martins, car-leiro, Pernambuco, tres mezes, com
ordenado, para tratamento de saude,
a contar de 6 de maio findo; Pedro
Ferreira da Costa, estafeta, Caruaru',
Pernambuco, seis mezes, cnm ordena-
do, para tratamento de saude, a con-
lar dc 2 de abril ultimo: Sylvio Ma-
mede de Souza, telegrnphista, Distri-
cto Federal, tres mezes, cnm ordena-
do, parn tratamento de saude, a con-tar dc 13 de maio findo; e Waldomi-
ra Gomes Costa, thesourcira da ngen-cia dc Mundo Novo, Bahia, seis mezes,eom 2|3 da gratificação, para trata-
mento de saude, a contar de 15 demarço ultimo.

Fundado, no Piauhy, o Partido
Progressista

THEREZINA; 22 (A. B.) — Acabade ser fundndo nesta capital o Par-tido Progressista do Piauhy, que temcomo presidente o Sr. Hugo Napo-leão. A nova agremiação politica re-une vários elementos das classes con-servadoras e operários.

pn jostr ni. Ai.BumjEum.f_
Doenças Sc.uints do HomemDiagnostico euui,..! t tratamento oufMPOTENGEA EM MOÇO

Rua I Setembro. '.J7 - De 1 ás 6 horas

LA.M_1A.S-UNI I.1IU) |JE CONFIANÇA
CASA STEPHEN
UALEKiA CRUZEIRO

• E. F. C. do Brasil
. Empresta-se aos funecionarios daLcntral do lirasil, mediante descontocm tolha. Avenida Passos, 22-sob.

VIAS URINARIAS
DR. BRANülNÜ CORRÊA. Assembléa,^.1. sob. Oas 14 ás 18 lis. Diariamente.
Jiimiiiiiiiiiiiii mn nn min,! „,„ lumiim
I _ AS CREANÇAS DE PEITO
| Cujas mães c amas se tonificam
} coin o VINHO BIOGENICO de
| üiffoni — ficam bellas, robustas

e atiginentani de peso.
{ Nas boas pharmacias da Capital

c dos Estados
"'" iiiiiiiiiiiiiiiiiiin ii

'"Ji™" lujlllllllllllllllllll iniiiiiiiiiiiini „,„

Dor dc Garganta, Laryngite,
Pharyngitc, Rouquidão
Tratamento .efficaz pelas Pasti-

lhas Gutturacs, dc GilToni, quedesinfcctam a boca, a garganta eas vias respiratórias, portas dcentrada dos micróbios. Antisepti-
cns, de effeito seguro e muitoagradáveis ao palndar. Nas boas
phnrinaeins e drogarias.

"""""-"' mn IJ ,i ii,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-

Para ienxaquecas, nevralgias,
dores em geral

São infalliveis os comprimidos de
ÇALMANTINA, de Giffoni, quetnmhem evitam a grippe ou in-flucnza quando se manifestam os

primeiros s.vmptnmas.
frns bons pharmacias e drogarias

Moveis com sraside baixa
CASA LEÀÜ DOS MARES

Dormitórios . .
Salas tís Jactar . .

I.AIJCO OA LAPA, 32

A

Amaiia de Jesus Araujo
(MISSA DE 30" DIA)

José Gonçalves Fonseca Arnu-
jo e família, convidam as pes-• a soas dc sun amizade pnrn assistiramanhã, sexta-feira, 23, ás 9 ho-ras, no altar-mór da egreja de SãoJosé (Matriz), a missa de 30° dia que.pelo eterno descanso da alma de sua

Anne?AqtMAivel AMALIA DE JESUSAltAl.IO manda celebrar a Irmnn-dade dc Sao José, agradecendo anteci-padamente a todos que tomarneste acto de fé christã. parle

DESe&Re_LM?EHTO
Em Tinguá, na K. F. Rio d'Ouro.

descarrilou, hoje, n mnehinn do tremantes visitam o ministro da Guerra, em S II X 32, motivando-lhe um atrazo desua residência. tres horas e vinte minutos.

Affiuencla de passageiros
na Gsntra! do Brasi!

Devido a grande affluencla de pas-sageiros, a Central do lirasil resolveu
augnicntnr n composição dos trens no-
ct.urnos e diurnos que trafegam entreI esta capital, Bello Horizonte c S. Paulo.

Classificados como extranume-
rarios, mas com os vencimen-

tos de interinos
Consultado como proceder com rc-ação aos vencimentos dos pratican-tes da 2' divisão, que eram incluídosem folha de pagamento como interi-nos, declarou o director da E FCentral do lirasil que os mesmos de-vem figurar como extranuinerarios

porem com os vencimentos que rece-luam quando interinos.

Os turistas cariocas regressam
ao Rio

. P°RTO ALEGRE, 22 (Serviço espe-nal d'A NOITE) _ Os turistas ca-riocas que estiveram na Foz do Iguns-
fi1},' cn?í?nrcarão aqui amanhã nnitapage , devendo desembarcar noMio Grande pnra ali embarcar no/eclandia", quo os levará ao Rio.

Julietta da Motta Cunha Freire
Roberto da Motta Cunha Frei-

ES TJ' .Mana ,'uiz'1 cla 'Mn'ta Cunha"ir4 Freire, Anna Kohlcnberg, JoséM Antunes da Motta e familia, au-sentes, cumprem o doloroso dever decoinmunicar o fallecimento de sua«lucrida mac, amiga, sobrinha, e pri-ma JLLIETTA, oceorrido hnje, á 1 1|2boras, e convidam os parentes e nmi-
gos para acompanhar o seu enterra-mento que sairá ás 17 horas, de hoje,de sua residência, á rua D. Marianna
m 44,_ Botafogo, pura o cemiterio deS. João Baptista. Desde já se con-fessam penlioradamente gratos.

Arnaldo Ribeiro
Domingos Ribeiro e familia e

Maria José Ribeiro agradecem a
i" todas as pessoas que acompnnhn-' ram os restos mortaes de seu so-hrinho e afilhado, c de novo convidam

para a missa de 7° din, na egrei.i
de São José, sabbado, din 24, ás íi horns. Desde já agradecem.

H.

\í

A "ROSEIRA..» _ Coroas
Chamr.dos : Tel, 2-0tl3 — !_-0818
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RUMO ü'COLEGIAL Os 2.000 contos da Loteria
de São João depositados

no Thesouro
De accordo com a nova legislação

sobre loterias, que não permitte ne-
nliunia extracção com premio maior
que a caução do contrato, sem que o
concessionário previamente deposite
no Thesouro. a importância total des-
se premio, que ficará á disposição do
portador do bilhete premiado, a Lo-
teria Federal do Brasil recolheu hon-
tem ao Thesouro Nacional, para aquel-
Ie fim a importância de 2.000 con-
tos, em cheque visado do Banco do
lirasil.

Não são apenas UNIFORMES COLLEGIAES; são tambem AGASALHOS
PARA RAPAZES E MENINAS.

LARGO S. FRANCISCO, 3S/40
A maior casa do Brasil em vestuários para creanças

RACÕS
Ficam fortes tomando

DYNANSOGENOL

sawATom^gjss
Dr. Duarte Nunes
Órgãos genito-urinarios (ambos os

sexos), üonorrhéa c suas complicações.
Hemorrhoides e hydrocele, sem dôr e
sem operação. — São Pedro, 64. 8 ás
18 horas.

FRIEIRAS? VERRUGAS?

Pomada LISBONENSE
10 «niaOi dt luectiiol

Agua para a avenida Rainha
Elísabefh!

Os moradores da avenida Bainha
Ellsabeth, um dos locaes mais habi-
tados de Copacabana, e.stão, ha dias,
sem agua. E' fácil calcular o desespe-
ro das familias ali residentes, ns
quaes, por nosso intermédio, appel-
Iam para quem de direito.

SAHÃGRYPE PAHA 1NFLU1ÍNZ*«HnHHiuri. B CONSTI PACf-liS

A prisão de ventre
Muitas pessoas não dão á prisão de

ventre a importância que ella de facto
tem. Trata-se de uma moléstia perigo-
sissima e que deve ser combatida em
tempo, pois as auas conseqüências,
taes como as ulceras no estômago, as
appendicitcs, a dyspepsia chronica,
etc, são doenças da maior gravidade
Aos primeiros symptomas de prisão
de ventre acon.selli.amos o uso do lc-
gitimo Sal de Uvas Picot, do legitimo,
repetimos, porque somente o Picot é
Sal de Uvas.

Esse medicamento se encontra em
todas as boas pharmacias, em vidros
de tres tamanhos differentes. #*•(•

¦Çuéoa dos
CABELLOS

CABELLOS
BRANCOS CAS PA

[Çtágl «OTCOV ímiM

Livros collcgines e aca-
demicos. Ouvidor, 168.

Al PA/TILHAS §
r RKHAIUI

fASTILHAS do DR. RICHARDS /evitam o suppllclo dos que
sofrrem do estômago:-ter
fome e não poder comer.
Únicos Depositários: S. A. LAMEIRO- RIO

NAO SE DEIXE INFLUIR, COMPRE NA

CASA SUC ENA
Os artigos bons são sempre abaratos. -— Tecidos exclusivos para alta costura. — Novidades
em todas as secções. — Vestidos, manteaux e chapéos. — Officina de costuras e alfaiate

——— para senhoras ¦
AVENIDA RIO BRANCO NS. 76 A

Ciiegoii i inverno... li M "O ÃO

PELLERINE DE
LA, DE 2 A 7

ANNOS
22$000

«?? * Tl

I "*v

¦-^^ • l..mmWl

§l*">"A«"r'A'S»9i f ^sãl&i}Wm'St'y.*'\ / /*^P

RUA DO OUVIDOR, 108

COSVUME DE
FLANELLA

Dc 1 a 3 annos 6$80D
De 4 a 6 annos 7*1500 M mm

fcOSTUME CASEMIRa
DE 2 A 5 ANNOS

23SS00
DE 6 A 8 ANNOS

24S500

PYJAMA DE
FLANELLA "

ÚE 2 A fi ANNOS

p-üf. «j' 0-,-í -.«A v- * »

,-*S?Inw\H ri^Tt''E al*.i\"rt\ ItiiH

AW %

COSTU.ME DE
CASEMIRA, DE
6 A 12 ANNOS

CQMMUNiCADOS
JOSE' ANTÔNIO DE SOUZA
„ Lola Ribeiro de Souza e

C2 seus filhos, ainda profunda-
L> mente contristados com a ir-

reparavel perda de seu inesque-
civel marido e honissimo pae
que foi JOSE' ANTÔNIO BE
SOUZA, convidam os scus paren-
tes e amigos para assistir á missa
do trigesimo dia que em suf-
fragio de sua alma mandam ce-
lebrar no altar-mór da egreja da
Candelária, no próximo sahha-
do, 24 do corrente, ás 9 1/2
horas.

Muito agradecidos, desde já,a todos os que os acompanha-
rem nessa piedosa homenagem
á memória do saudoso extineto,
rogam o obséquio de os dispen-
sarem de cumprimentos.

JOSE' ANTÔNIO DE SOUZA
Jl. Carlos Antônio de Souza.
TT Amélia de Souza Carneiro

Pacheco, Augusto Carneiro
Pacheco e filha, com a mesma
profunda e inconsolavcl saúda-
de de ha 30 dias atrás, vêm con-
vidar os scus amigos a assistir á
missa que por alma dc 6eu pran-teado e honissimo pae, sogro e
avô JOSE' ANTÔNIO DE SOU-
ZA, mandam celebrar na egreja
da Candelária, no próximo dia
24 do corrente, ás 9 1/2 horas.

Confessando-se cheios de reco-
nhecimento aos que se digna-
rem acompanhal-os nesta nova
homenagem á memória do sau-
dosissimo finado, cuja perdatanta gente humilde e bôa de-
piora, rogam d'antemão o obse-
quio da dispensa de cumpri-
mentos.

Herminia Brum Balbi
_ Maurício Balbi, Eliza Brum,

rjJj-Tose Brum e familia, Domingos
1| Brum e família, Cornelio Arruda,u senhora e filhos, convidam os

parentes e amigos para assistirem ámissa de 30° dia que, pelo descanso
da alma da sua inesquecível esposa,
filha, irmã. cunhada e tia HERMI-
NIA, mandam celebrar amanhã, sex-
ta-feira, 23 do corrente, As 9 horas,
na egreja de N. S. da Conceição c
Boa Morte, pelo que antecipam os
seus agradecimentos.

Victoria Moura
Sabbado, 24 do corrente, ás 10

«*n-.,horas, na egreja do Carmo, á pra-
<""çn Quinze de Novembro, a fami-

lia Tavares de Lyra manda rezar
misira pela alma grande e boa de sua
querida VICTORIA.

PULL-OVERü.
DE 2 A 14

ANNOS
2$900

Adelaide Thereza de Mattos

(VIUVA DO GENERAL CÉSAR
DIOCO)

_ Julio Cesur Diogo, senhora c
JU filhos, Horacio Ccsar Diogo, Adc-
Tjrlaide Diogo, Georgina Diogo, Ar-

U minda Diogo, Adolpho Baptista
Magalhães, senhora e filha, Luiz
Adolpho Magalhães c senhora, Ernes-
to Mattos, senhora e filhos, viuva gc-
neral Honorato Caldas, Maria Luiza
de Mattos, viuva general Diogo For-
tuna (ausente), Secundina Diogo,
profundamente agradecidos aos de-
mais parentes e amigos que compa-
rcçeram aos fuucracs de sua queridamãe, sogra, avó, irmã e aninhada,
ADELAIDE.THEREZA DE MATTOS
DIOGO, novamente os convidam paraassistirem á missa de setimo dia que,
pelo descanso de sua alma, fazem ce-
lebrar no altar-mór da egreja dc São
Francisco de Paula, amanhã, sexta-
feira, 23 do corrente, As 10 1|2 horas,
confessando-se, desde já, suminamente
gratos.

Commendador Antônio Maria
Ferreira

Edmundo de Castro Lopes, Car-
JTLmen Ferreira Lopes c filhos, genro,
Trfilhn c netos do COMMENDADOR

U ANTÔNIO MARIA FERREIRA, fal-
lecido em Pelotas, convidam os seus
parentes e amigos a assistir á missa
de SO" dia que, em sua intenção, será
rezada, amanhã, sexta-feira, 23 do cor-
rente, no altar-mór da egreja de São
Francisco de Paula, As D 1|2 horas.

Pietro Mandarino
(30° DIA)

j- Maria Domenica F. Mandarino e
HJj filhos -novamente convidam a to-
lidos os parentes para assistirem á
;••* missa do 30» dia que em suffragio
da alma dc seu esposo e pae mandam
celebrar no altar-mór da egreja de São
Francisco dc Paula, amanhã, sexta-feira,
23 do corrente, ás 9 horas. Desde já sc
confessam gratos a todos que compare-
cerem a esse acto religioso.

Maria da Luz Mendes
n Francisco de Souza Mendes e

.,iseu filho Carlos Mendes c de-
ll mais parentes agradecem penho-" rados a todos que acompanharam

os restos mortaes de sua esposa e mãe
MARIA DA LUZ MENDES e convidam
para assistirem á missa de 7" dia, na
egreja de Santa Thcrezinha. As 9 ho-
ras de amanhã, sexta-feira, 23 do cor-
rente.

Maria de Lourdes Faria
Seu pae, irmãos e demais pa-JjLrentes mandam celebrar missa de

Tr-l" anniversario de seu passamen-I.J to, sabbado, 24 do corrente, As 10
horas, na egreja de S. Francisco dePaula, altar de N. S. das Dores,
agradecendo antecipadamente ás pes-soas amigas que se dignarem decomparecer.

Antônio Baptista Paz
_ Irmãos e irmãs, tia c primas, so-•J lj brinhos, cunhados e cunhadas agra-

1 r decem aos que o acompanharam
U á ultima morada e convidam paraassistirem á missa de setimo dia, ás

8 112 horas de amanhã, 23 do cor-
rente, na egreja de Santo Antônio dos
Pobres e desde já agradecem.

CASACO FLANELLi
OE 1 A 4

ANNOS
13$5®0

CASACO DE LA
•E1A4 ANNOS

22$500

VESTIDO DE
FLANELLA

3E 1 A 5 ANNOS
5S50O

Roupas 8 fliaíi jn Sins

F&4 1 ÍI iliSOBRETUDO
CASEMIRA

DE 2 A 7 ANNOS
268500

KIMONO
FLANELLA

DE 2 A 7 ANNOS
13$S00

CASEMIRA PURA LX
DE 10 A 11 ANNOS 79$000
DE 12 A 14 ANX0S 82$000
DE 15 A 16 ANX0S S3$000

O lyrismo da nossa gente na
poesia cüo sertão:

"UMA FESTA DE SÃO JOÃO NO
INTEV-UOR DO BRASIL"

Programma que, iniciando as homenagens á população pelo3o° anniversario da sua fundação, a

CAMISIRII PROGRESSO
offerece hoje, das 21 ás 23 horas, na MAYRINK VEIGA.

ÜUARTIINA ,onlC0 _ Para Ane-avurti\in\rtmia e (jyspepsia.
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A Senhorita
quire Forças

PEÇAM O Yó-Yó DE METAL
Cirande desconto para revendedores.

Depositário neral — BAZAR COLOMBO
Rua Mariz e Barros, 115/117

(Praça da Bandeira)

PARA
COUlM-fil.lK lll

R0SALINA

José Joaquim da Silva
- Augusto Ferreira dos Santos e

¦JLfamilia, Antônio Ferreira dos Sau-"irtos e familia, Nilo Ferreira dos San-
U tos e família, Lillia Ferreira dos

Santos e familia e demais parentes,sensihilisados, agradecem a todos quese dignaram comparecer nos funeraes
dc seu inesquecível avó e bisavô JOSI"'
JOAQUIM DA SILVA e de novo os con-
vidam para assistir á missa dc 7o dia
que pelo descanso eterno de sua alma
mandam celebrar amanhã, sexta-feira,
23 do corrente, As 9 horas, na egreja
de SanfAnna. Desde jA se confessam
gratos a todos que comparecerem a esse
acto de religião.

A "ROSEIRAL" _ Coroas
Chamados : Tel. 2-0443 - 2-11818

Toda a pessoa pede
recuperar alguns kilos

"A:handu-nie muito eaagotada de for-
ças e necessitando de um bom tônico,
comecei a usar as Pastilhas McCoy de
o'ei de figad- de bacalháo, tirando
pnra a minha saude optimo estimulo e
bem estar, pois, actualmcnte acho-me
com o peso augmentado, tenho magni-
fico appctitc e bellas cores, o que torna
a minha vida nina perenne felicidade."
E' o que nos escreve a Srta. Herminia
Marques, rua IWlcinpção n. 47. em São
Paulo.

Para adquirir forças c vigor, paraaugmentar de peso, para não ter faces
encovadas - ri pescoço muito fino, tome
as Pas'..lhas McCoy durante 3 ou 4 se-
.minas. Coutem todos os elementos
activ dn rleo de figado de bacalhAo
sob uma fôrma muito agradável de to-
mar cm Iodas as estaçifics.

As Pastilhas McCoy .uxiliam maravi-
lh sa.nente no crescimento das crean-
ças. Compre uma caixa em qualquer
pharmaeia.

Pasíilhas

M?COY
de cko± fyoóüik ixicníkui

NOTICIAS
A difiras recita de assignatura hoje

ne Municipal
E' hoje no Theatro Municipal a

ultima recita dc assignatura, com a
peça "O Outro Amor", original do
pranteado actor Leopoldo Fróes.

A primeira de amanhã no João
Caetano

E' amanhã, no Theatro João Caetano
a primeira da "Rapsódia Cario-
ca", a opereta que o'nosso confrade
Mario Nunes acaba de escrever e vem
de ser montada pela empresa Viggia-
ni. Os papeis principaes estarão a
cargo de Margarida Max, Vera Leoni,
Sylvio Vieira, Mareei Cláudio e Aris-
totelcs Penna .

"0 Noivo das Caldas" no Carlos
Gomes

Repete-se hoje no Theatro Carlos
Gomes a peça de João Bastos, "O
Noivo das Caldas", com o concurso
habitual dc Maria Mattos, Maria He-
lena, Adelina Campos, Maria Olivci-
ra, Laura Fernandes, Samwcll Diniz,
Joaquim Almada e outros elementos
da companhia.

"Deus lhe pague" no Casino

Cabelleireira — Mme. —
AUGUSTA

Largo da Carioca, 6-sob. Tcl. 2-1551

MIM sobremesa BIISI

Vieira, cabelleireiro
do Salão Antonietta, acha-se á r. S. Fc".
Xavier, 452, junto ao Cine Maracanã.

PIANOS NOVOS A 3:200$000
saSê sssasaaês.^^ s°s dc °ccas,?o)

Elza Gomes
"•'ais uma vez será levada hoje no

Casino a peça de Joracy Camargo,"'J'us lhe pague". Os papeis prin-Llpaes estão a cargo de Procopio, El-
^a Gomes, Zòzé Fonseca, Darcy Ca-
za.ré e Eurico Silva.

Casa do Caboolo
A' "Alma de Caboclo" mais uma

vez será levada hoje na Casa de Ca-
b',ciu Um novo quadro foi agora ap-
pensado á peça, intitulado "Viva São
João".

A reabertura do Phenix
Está marcada para o próximo dia

29 a reabertura do Phenix, com a es-
troa da companhia de comédias que
tem á sua frente a actriz Céo da Ca-
mara. A companhia estreará com a
peça de Cláudio de Souza, "O Gran-
de Cirurgião".

"Nossa Senhora de Fátima" no
Republica

Com grande montagem e esplendida
interpretação, realisam-se hoje no
Republica as primeiras representações
da lindíssima peça "Nossa Senhora de
Fátima", cm tres actos, original de Ce-
lestino Silva e musica do maestro Ce-
sar de Mendonça.

Em "Nossa Senhora de Fátima" es-
tréa o querido actor cômico Manoel
Pára, que fará o typo popularissimo das
aldeias o villas de Portugal: o botica-
rio, que ao mesmo tempo é regedor.
Entram com cllc os seguintes artistas:
Amélia Figueirôa, na moça Mari-Luiza,
camponeza ingênua; Alma Flora, na ir-
i-cquieta Rosinha; EIvira de Jesus, na
avósinba; Maria Luiza, na mulher do
brasileiro; Antônio Sampaio, no viga-
rio dc Valle de Cavallos; Armando Fer-
reira, no Zé-Tonio; Caetano Junior, no
commendador Silveira, e Arnaldo Cou-
tinho, no endiabrado Maçarico.

No 3° acto reproduz-se em scena, co-
piado do natural, um dos phenomenos
solares denunciado pelo povo como
sendo um dos celebres milagres de
Nossa Senhora de Fátima.

Por toda a peça serão cantadas can-
ções, desgarradas, fados, deseantes, bai-
laricos e toda musica suggestiva do re-
gionalismo portuguez.

Os espectaculos de hoje
MUNICIPAL - "O outro amor",

peça de Leopoldo Frôes, ás 21 horas.
CASINO — "Deus lhe pague", (peça

de Joracy Camargo), ás 20 e ás 22 ho-
rns.

RECREIO - "A Canção Brasileira"
(opereta de Miguel Santos e Luiz Igle-
sias), ás 20 e ás 22 horas.

JOÃO CAETANO — "Rapsódia Cario-
ca", (opereta) de Mario Nunes, ás 20 e
ás 22 horas.

CARLOS GOMES - "O noivo das
Caldas", (peça de João de Barros), ás20 314.

H0T
Arrenda-se um novo edificio, cons^

truido com todo o conforto moderno.
para hotel, na futurosa ciri.ide dc Am
gra dos Reis. O edificio, ainda por inaiH
gurar, acha-se completamente mohl«j
lado. Trata-se com o Sr. Rizzi, rua;
1" de Março, 85 — Vo. Phone 4-2825, |

União Universitária Feminina
Communicam-nos:"Realisar-se-á hoje, dia 22, ás 17

horas, na sede da União Universitária
Feminina (Edificio Odeon. sala 417),
a reunião mensal de sócias, durante a
qual será apresentado o professor Ar-
thur da Prado, da Escola Superior de
Agricultura e Medicina Veterinária,
que fará uma breve conferência so-
bre: "Uma nova seiencia, a Astronau-
tica .

A U. U. F. espera o compareci-
mento de todas as suas sócias e con-vida as demais pessoas interessadas."

JafllAe POR MENOS rjCEi
J V J M -9 EM LEILÍ0
Relógios e artigos para presente!.
Alliança ouro 25-Sí Carteiras ouro 1031
Santas " 48 Pulseiras " 105,
Ramalho Ortigâo UJ A TUEMALINA
OURO compra e acceita em TROCA

Reformas e concertos parantidos

oroca

MASSAGISTA Mme. Monteiro
Participa á sua distineta clientela quese mudou para o Largo da Carioca, 6.Telephone 2-1551.

0 progresso da Companhia Clark
e a inauguração da sua sexta filial

A Companhia Clark,, o tradicional
estabelecimento que, lia mais dc ura
século funeciona no Brasil, tem acom-
panhado, passo a passo, o descnvol*
vimento de nosso paaiz. e espalhado
filiaes cm muitas cidades do norte
e do sul.

Contava a Companhia Clark, sô
nesa capial e cm Nicheroty, com cm-
co filiaes.

Para facilitar a sua freguezia dos
subúrbios e poupar incommodos, a
empresa resolveu inaugurar mais
uma filial, que é, agora, a sexta.

Para installar essa nova casa, a
Companhia Clark escolheu Madurei-
ra, que é, incontestavelmeaatc, um nos
pontos mais populosos de nossos sub-j
urbios. Foi essa filial inaugurada, a
Estrada Marechal Rangel n, 41, nfia-
quella florescente localidade, levando
ató lá os mais modernos estylos eni
calçados, expostos cm vistosas vm
trines", das quaes a luz jorra a fluXi

Compareceram ao acto da inauíu-
ração entre, muitas outras pessoas, 0.
Dr. Paula Pinto, delegado do 23° dis-
tricto; representantes dn Centro da
Lavoura, Commercio e Industria de
Madureira, representantes da Imprcni
sa e amigos da Companhia Clarck.

Verificada a inauguração o -Sr. lio-
dolpho Alves, respectivo gerente, c o
Sr. Paulo Provcnzano, superintendcn«
te da empresa, acompanharam ¦)»
convidados a visitar todas as depcn-
dencias da casa, fornecendo-lncs, a
respeito, informes completos.

O Sr. Paulo Provenzano, leu inte-
ressante saudação ás autoridades, ao
povo de Madureira e á empresa. ••-••
laram o delegado Paula Pinto, os re-
presentantes do Centro da Lavoura o
Commercio de Madureira, saudando a
Casa Clark e, por ultimo, o Sr., ü>"
niel Baudoin, funecionario ria Com-"
panhia, que terminou passando as
mãos da autoridade policiai a tesoura
para cortar as filas, com as cores na-
cionaes, que vedavam a entraria no
estabelecimento. •

Ao terminar a festa, foram distri-
buidos mimos ás creanças.

A Simpatia SS EF,S"
Preços sem rival  Uruguayaaa, 21

Paga até 115500 gr. .Joi-*s«
Brilhantes, Platina. Catlte-
Ias de penhor. lO^lc
RIA CARLOS Gqsres-
Rua Pedro 1', 9. Tcl. 2-8603.

Concertos garantidos
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UM NOVO MODELO

INTERNATIONAL
Qualidade Superior a Preço Baixo

Rs. 10:500$00Oa
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fajt Janeiro ou São Paulo

ILHARES de commerciante» e
induitríaes aguardavam um ca.

minhão leve International elles neces-
sitavam da qualidade dos Interna.
üonal em caminhões de pequenacapacidade.

Esta lacuna foi preenchida pelo novo International Mo-
JeloD-I, de 113 pollegadas entre eixos, accionado por motor de
jtji cylindros. A sua construcção é de reconhecida solidez sob
i applicação dos mais recentes melhoramentos em engenharia au-
loinoliva e a sua apparencia é elegante.

Accelere o seu serviço de eptrega com caminhões Interna-
(toal e torne estes um annuncio ambulante da distinecão dt*
iuí casa.

Ilemational Harvesíer Export Company

HIO DE JANEIRO SÃO PAULO

A», Oaldo Cruz, 87 Rua Pcdroso, 36

INTERNATIONAL

"j^r^flíâiwi^i

: -:- -,-:~~,; ff*ÉÉ|j§^
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Clive Brook, o artista sereno, im-
peccavcl, que todos os "fans" ad-
miram, é o interprete principaldc "Cavalcade", o film quc re-
trata os dramas do seeulo e quc o
publico verá, lircve, no Império e

,- no Odeon

Cartaz
"Zaroff, o caçador de vidas", é o

film que o Broadway exhibirá na pro-xima segunda-feira. A cidade verá
surgir no scenario de uma ilha mys-
teriosa a estranha figura do homem
que, mesmo para o amor, precisavada exaltação do crime. O celebre Les-
lie Banks é o nome principal do elen-
co. Veremos a interpretação de Fay
Wray e Joel Mc Crea.

Foi Marion Gering quem dirigiu
Sylvia Sidney em "Madame Butter-
fly", a luxuosa e emocionante produ-
cção com que o Pathé-Palacio consti-
tuirá o seu programma da próxima
semana. E, maravilhado da creação
que cila apresenta na figura da gei-
sha, cujo amor desventurado deu in-
spiração a Puccini para a sua bella
opera, disse aquelle director:

Ein "Madame Butterfly", vemol-a
desenhar com. traços vigorosos a figu-
ra da geisha que, como seu pae, pre-
feriu "morrer com honra a viver na
deshonra". A seu lado um galã de
mérito typifica o official da marinha
americana, que não soube comprehen-
der o scu amor.

Um film magnífico, produzido com
grande sacrifício material, mas queresultou, como sc ha de ver, uma das
obras que são justo orgulho do cine-
ma dos nossos tempos.

Convencionou-se que gente de thea-
tro "representa", tambem, na vida
real. Ou, pelo menos, essa convicção
arraigou-se nos espíritos menos cul-
tos... E foi o quc se deu tambem no
entrecho dc "Uma Mulher Notória",
que o Gloria estréa hoje, com Barba-
ra Stanwyck, Regis Toomey e Zasu
Pitts. Umn pequena sincera ao seu
amor, devotada e leal, vê o seu sonho
de felicidade desfeito só porque...
sua profissão é surgir á luz da ribal-
ta, vivendo as personagens mais com-
plexas. Tanto bastou para a socieda-
de duvidar de sua lealdade cm qual-
quer gesto da vida real. E, das con-
seqüências nmnrgas que dahi advie-
ram, melhor fala o film da Colum-
bia, hoje apresentado na "Casa cio
Camondongo Mickcy". Como já foi
explicado, aqui mesmo, além de "Mu-
Iher Notória", o programma inclue
um "Jornal Paramount" e dois dese-
nhos animados de Walt Disney: "Ar-
ranhando o Céo", por Camondongo Mi-
ckey, e "A Mosca c a Aranha", sym-
phonia singular, ambos inéditos.

"Loucuras de Monte Cario" teve o
seu lançamento antecipado dc tres
dias. Em vez de ser lançada segunda-
feira, essa magnífica comedia da Ufa
iniciará amanhã sua carreira no
Alhambra, tão grande,; a aneiedade do
publico pelo novo trabalho de Ann
Sten, a fascinante artista russa a cujo
lado veremos o novo galã Hans Al-
bers, a mais sensacional descoberta >

Seu carro está perdendo
FORCA?

mm
A vida. do
petróleo

O novo
ATLANTIC

Paraffine Base
MOTOR OIL

LIVRE DE
PARTES LEVES

LIVRE DE
PARTES PESADAS

E' um lubrificante refinado por novo» pro»
cessos. Não tem partes leves nem parte*
pesadas; mantém mais tempo seu alto
grau de viscosidade e nno tende a formar

sedimentos no carter.

da Ufa, a que se pôde dar sem favor
o titulo de Clark Gable allemão."Loucuras de Monte Cario" tem mu-
sicas bellissimas, entre as quaes a"Canção do marinheiro" e o tango"Uma noite em Monte Cario", quevão encantar toda a cidade.
Os films de hoje:

ALHAMBRA — "Inferno dos vivos",
da Universal, com Pat ü'I3rien, Merna
Kcnnedy e Gloria Stuart.

BROADWAY — "Casar por azar",
da Paramount, com Clark Gable, Cn-
role Lombard e Dorothy Mackaill.

GLORIA — "A mulher notória",
com Barbara Stanwyck e Regis Too-
mey, da United. Desenhos animados
e "Paramount Jornal".

IMPÉRIO — "Feira de amostras",
da Fox, com Janet Gaynor, Lew Ay-
res, Will Rogers e Sally Eilers.

ODEON — "A Severa", film portu-
guez, com Dina Thereza e Maria Sam-
paio.

PALÁCIO — "Como me queres"

METE
Alliviam a dor
num instante,
supprimem a
causa do mal e
diminuem a in-
flamnção do
joanete.

A'venda em
toda parte.

Zino~pads do Dn Scholl

da Metro, com Greta Garbo, Von Stro-
beim e Melvyn Douglas.

PATHE'-PALACIO — "Doutor X",
da First, com Lionel Atwlll, Fa-w
Wray e Lee Tracy.

UNIGA
oceasião para comprar der •
dc 75§000 apparelhos ds
jantar, em 1/2 porcèllan i
ingleza, na conhecida CAS .
VIANNA, á r. 7 de JBeteir
foro, 66-68. (Junto ao Ed
ficio Guinle).

DE REGRESSO A LORENA
Regressou a Lorena, dc onde veiu -

serviço da unidade crae commanda, u
coronel José Fernando Affonso Ferre-•
ra, do 5° R. I.

RS Paga-se até 12? a gr.
Offieinas próprias —
Trabalhos garantidos.
AV. MEM DE SA 46.

TTARRANCADA de JUNHO!
i

COM PR E J UI -Z O !
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iomslica Arminda da Conceição
Sinta á nossa rciV.cção, desolada
iíla, narrar o seu infortúnio.
tio deixado a sua filhinha André-
Mcasa de uma vizinha, no morro
Providencia, «niando retornou não
Ul!a creança, cujo paradeiro tião
«eram informar.
pobre mãe solicita do "carioca-

/*"que lhe tlé noticias de sua fi-
fira a rua da Providencia n. 80,E:;m do mesmo nome.

^ffHfffll
Rua-dò'CaW*^>«ih* 4o •¦;.:,

TEL Vivo*:-;*?IO

¦OÔQÓÓOtJO

SOiliRAHÉ
P''*8ft8aTOt»W!ttjrfj3^

MlíJlOO '"'• Mar,° Pontea do
Miranda, ex-int.' do

Serviço de DOENÇAS DA
l-M.. XUTRIWO do Hospital

ST NflÇ Mount-Sinai, de New",,llüa 
York. R. Passeio, 70.

É sempre conveniente examinar
os sorthncnloB e preços das

ALFAIATARIAS

AMERICANAS
As maiores e mais barateiras no

gênero.
COSTUMES DE CASEMIRA
E SOBRETUDOS DOUBLE

DESDE 50$000
Os nossos preços aterrorisam os

collegas e beneficiam os
fregueses.

117 - Rua Larga -133
MATRIZ Phone 4-3477 FILIAL

N. B. — As nossas casas têm á porta
a Deusa da Sorte, para se distinguir
das demais.

Paga até 11$ gr. Jóias
Usadas — ta." queni paga

mais. Concertos de jóias
e relógios, tra ha lhos ga-

rantidos, preços haratissimos. Offici-
nas próprias. — Vise Kio Branco Siü

OURO

IIKLUB BRASILEIRO
PROGRAMMA OFFICIAU DA 44a REUNIÃO,

24 DE JUNHO DE 1933
EM
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 48
 51
 56
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 54

— Prêmio
Prêmios:

Kilos
54
52
56
54
53
52
55
52
54

A's 15,55 — 5* carreira
PLUME DORE'E — 1.500
Prêmios: 3:000$ e 600$000.

Tuyuty
Salvaropa 
Yara . . . . . 
Gavião . . . . 
Traidor . . • . 
Ivon 
Piastra 
Golden Boy

Transvaliana
lOIhar ... 
11 Legenda

A's 16,25 — 6" carreira
MYRTHE' — 1.600 metros -
3:000$ e 600$000.

— Prêmio
metros —

Kilos
 52

Kremlin" Dollar
.lava

Acuerdo . . • . 
Mássiço . . . a a 
King Kong

Romance
Reine Hortense

Tobiba
A's 17,00 — 7" carreira

MAX — 1.600 metros -
3:500$ e 700$000.

Maracó .
Alsaciano
Joy . . .
Silles . .
Farceur .
Azulado .
Marlena .
Funchal .

Rio de Janeiro, 21 de
1933. — A Commissão de
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junho de
Corridas.
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QUEM USA O LINIMENTÔ DE SLOAN
É O SEU MELHOR PROPAGANDISTA.

"Hei 
preferido sempre em

casos de rheumatismo". *
"Entrei no XV» anno de clínica medica e de experiências. Devo
dizer-lhe que ha quasi trinta annos, conheço as excellentes proprieda-
des do "Linimento de Sloan"; do exposto V. S. facilmente concluirá
quc, hei preferido sempre em casos de rheumatismo e nevralgias
essa miraculosa especialidade pharmaceutica".

Nome f endereço i pedido.

CONTRA O RHEUMATISMO, NEVRALGIAS E DORES MUSCULARES

LINIMENTOdeSLOAN
Esgotos da Capital Federai

A Companhia The Rio de Janeiro
City Improvements previne ao publico
qne, pelos seus contratos com o Go-
verno Federal e regulamentos em vi-
gor, só ella poderá executar quaesquerobras de esgotos, mesmo as addicio-
naes ou extraordinárias, sobre as suascnnnlisações e tambem alterar ou re-construir as já existentes. Previne
mais que os infractores estío sujeitos
pelos mesmos contratos * Instrucções.
a demolição immedlats das obras exe-cutadas e multas.

ESTA' FRACoTl
ARSÊNICO IODADO

COMPOSTO

SENHORA *>i'|i
PARA ATRAZOS e IRREGU- fLARIDADES, tome esta for-
mula. C1PSUUS SEVEHMUT (Apiol-Sablna e Arruda) .Br*-1,B,Dias,58*'mm

UM ARMAZÉM ASSALTADO

Completamente esbandajha=
da, foi encontrada a caixa

registadora
Ao chegar, hoje, ao "Amigo do

Povo", de que é proprietário, o esta-
beleeido á estrada Automóvel Club
n. 982, ncontrou o negociante Moy-
sés Vieira de Menezes as portas ar-
rombadas.

Deu o dono do negocio, logo, porfalta de uma pasta, em que havia a
qunntia de cento e poucos mil réis
em dinheiro e varies papeis e da cai-
xa registradora, ondí, na véspera, ti-
nha ficado apenas a quantia de dois
mil réis.

Entrando, elle n.csmo, a diligen-
ciar, encontrou Menezes, num matta-
gal próximo, a caixa registradora, a
qual estava por completo damnifica-
da. Os ladrões haviam-na arrombado,
inutilisando-a, para roubar a pequena
quantia que nella se encontrava, aban-
donando-a ali, depois.

A victima desse assalto se queixou
á policia do 23° districto, çue diligen-
cia para descobrir o paradeiro dos as-
Sxltantes.

A caixa registradora é do valor de
5:5005000.

0 interventor no Amazonas
faz um appello aos membros
do Conselho Consultivo do

MAN.VOS, 21 — (Serviço especial
d'A NOITE) — O Sr. Rogério Coim-
bra, interventor federal no Amazonas,
ora na capital da Republica, dirigiu
um appello aos membros do Conselho
Consultivo desíe Estado, para que re-
tirem seu pedido de demissão.

A propósito, os mesmos intervento-
res fizeram uma declaração á impren-
sa, na qual dizem que sua resolução
nada tem a ver com o resultado das
eleições de 3 de maio, conforme foi
publicado por um matutino carioca.-«^ .

Imperfeições Visuaes

MYOPIA — ASTIGMATISMO
PRESBYTIA — HYPEROPIA

Etc, Etc.
Tem V. S. algum desses de-

feitos? Como saber?
Fazendo-se examinar pelosMédicos Oculistas, gratuita-

mente offerecidos pela
CASA VISITAS
Primeiro Instituto Óptico

Scientifico do Brasil
AVENIDA RIO BRANCO. 127

aForIffiiCIS!
?>

Poderoso fortificante dos velhos, mo-
ços e creancas.

E* ellicaz contra a neurasthenia; en-
gorda, tonifica e combate o rachitismodas creancas.

Producto do Laboratório AlbertoLopes.

Está melhorando o tempo em
todo o Rio Grande do Sul

PORTO ALEGRE, 21 (Serviço especiald A NOITE) — O tempo começa a me-lnorar, em todo o Estado, sensível-mente.
Faz menos frio e na região serranatem caído, de ante-hontem para hoiemenos neve. '

DE GRACT
DESDE

GRÁTIS.
CASA'DEALia&Sgí 

55

FIGADO —MÁO HÁLITO — DIGES-
TOES DIFFICEIS — PALPITAÇÕES —

GAZES -- PESO NO ESTÔMAGO —

GEMO IRASCIVEL — CALOR NA
CABEÇA

PÍLULAS do abbade moss
'] .. ¦ ¦, ¦ 

j'

Gymnasio Pinto Ferreira — Petropolis
Durante as férias de Junho, acceita matrículas nos CUR

SOS SECUNDÁRIO, COMMERCIAL e PRIMÁRIO — Preços
especiaes. — Peçam informações — Tel. 2057.

La Toscana
CASA DE 1» ORDEM

O MELHOR FREQÜENTADO
Rua S. José, 77-79

(Próximo á Galeria Cruzeiro)

ACÇÃO CIVICA NACIONAL
Communicam-nos:
"Convida-se os membros do Comi-

té para uma reunião de caracter ur-
gente a realisar-se hoje, quinta-fei-
ra, dia 22, ás 16 1|2 horas, na sua sédc
á rua do Rosário n. 163, 1° andar."

[CONTINUA A' VENDA

i NOITE lllustrada
I TODOS OS ACONTECI*

| MENTOS DA SEMANA I

I P0R j

W--V / /A§mW&i 1

——.«-v^-»

BOLSAS *uvas e saPatos tingimos e"concertamos com perfeição.
AV. PASSOS, 27 - 1° and.

Transferencia de sargentos
Pelo chefe do Departamento do Pes

soai, foram transferidos, por convenien-
cia absoluta do serviço, de aggregad-
ao 19" B. C. para o i" B. C. o 2» sar

.Bento Eurico Ferreira da Costa, e d-'
4» R. M. para a 2', o Io sargento Rau
Magalhães de Oliveira.

RADI0 *
PHILJPS

Satisfaz ao mais exigente
em qualidade, alcance o ,

: sonoridade. v.-
.Vendas"-á longo prazo,
Vsern fiador'e'.á vista' a .

!. preços' de surpreza.^ ,v'.

ARON BREITMAN
RUA•>. DE'sÍ'tEMBI<Ò 77''-'Í.*'ÀND.

TEIEPHONE 4-4015

Dr. Rolando Monteiro
Docente da Faculdade — Mol. dc Se
nhoras — V. Urinariaa — Operações
Av. Rio Branco, 183 — 3 áa 5 horas

' " " ' |*#Vjfl»l

AS FERIDAS, ESPINHAS, MAN.
CHÁS, ECZEMAS, ULCERAS E

RHEUMATISMOS
Desapparecora com o poderoso,

EIÊxir de Nogueira
Grande Depurativo do Sangue

Conhecido ha 55 annos- como o
Verdadeiro Especifico da Syphilis

SSB

OURO s.JFÍtac.
Jóias, Prata, Cautelas.
L. S. Francisco, li) — Junto o Egreja.
fel. 2-9771. E' quem melhor paga.

PLANTE LARANJAS NO PARQUE NOVA IGUASSÚ'
Av. Rio Branco, 35-fl, 1° andar — Praga Ministro Seabra, 26 ¦- Nova Iguassú

- i

i 1



A NOITE —Quinta-feira, 22 de Junho de 1933

i íi:

;i ''#!

>

Noticias Religiosas
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Malestar, dores de cabe
ça, etc, significam que
logo atraz, vem üm res
friado. E, sendo o res
friado um inimigo trai

•}¦ çoeiro, convém atacal-c
sem perda de tempo,
porque, se ele se aggra-
var, poderá facilmente
degenerar numa grippe

i ou pneumonia.
Assim que se manifesta-
rem os primeiros symp-
tomas,tome-se dois com-
primidos de Instantina,
repetindo-se a dose
com intervalos de 3 ou
4 horas. Para um efeito
mais rápido, tome-se, ao
deitar, nova dose, acom-
panhadadeumcháoude
uma limonada ouente.

EGREJA DA CRUZ DOSj MILITARES
— Amanha, sexta-feira, a Egreja Ca-
tholica festeja o Sagrado Coração de
Jesus. Por isso, vários devotos, auxi-
liados pcla Irmandade e pelo monse-
nhor vigário Leonidas, padres Leo,
Isidro e Maino, fazem celebrar missi
solenne, ás 10 horas, com sermão ao
Evangelho.

A orchestra, sob a direcção do maes-
tro João Raymundo Rodrigues, exe-
cutará um programma escolhido.

A egreja estará ornamentada de
flores naturaes.

"A NOITE" MUNDANA
O baile do Primeiro Império

II Deliciosa
sobremesa ira

íbayer]

corfa os rmfmàm

SEM FIO
Prograninias para hoje

Radio Educadora — Das 15 ás 13
horas, discos. Das 18 ás 21, discos.
Das 21 cm deante, programma de es-
ludio.

Radio Mayrink Veiga — Das 15 ás
21, discos. Das 21 em deante, "Noite
de São João no sertão".

Radio Club — Das 18 ás 20, discos.Das 20 ás 23, concerto de musica decarnera.
Radio Sociedade — Das 17 ás 21,discos. Da- 21 em deante, musica no'estúdio.
Radio Philipps — Discos até as 23horas.
Radio Guanabara — Discos até as2.1 horas.

BgMteffBBWjBjgl

Classificação de um tenente
Foi classificado no 16" B. C. o Io te-

nente Jorge Bicudo Junior, que deverá
reunir-se .-.quelle corpo, com sede em
Campo Grande, no Estado de Matto
Grosso.

,.-s*v^r*-

w*3Pfllifimo
CAFETEIRA
BRASILEIRA

impõe-se pela sua su*
perior qualidade sobre
as outras machinas no
genero. A Cafeteira
Brasileira é uma só; 'f

por isso, acautele-se
das imitações.

A-o adquiril-a obiervo a cha-
po do rogístro de marca

tAtt-moA
a-MnusiiiA

II ¦:¦©.,!
«.lISCUSM/ii"*iioasj.li*i-i:>i

FABRICA CAFETEIRA BRASILEIRA
¦ Rua S. Luii Gonzaga, 32

BAFE' MONTE CRUZ hXPI Rl
ME.VIE..

Á CASA VIANNA convida a
V. Ex. para examinar os
maravilhosos apparelhos de
jantar* pintados á mão,
que acabou de receber.
R. 7 SETEMBRO. 66/68
(Junto ao Edificio Guinle).

MATRICULA NO CURSO DE
TRANSMISSÕES

Foi mandado matricular no Curso de
Transmissões o 2" tenente commissio-
nado Fausto da Costa Seabra,

RHIL-mS-

A MARAVILHA
-..BAKÁTÀr.-'

RADIO',,936A":

CREMES DE BELLEZA ns. 1 e 2
PASTA DEPILATORIA

PRETO E AZUL DE PÉRSIA
PEÇAM para o cuidado e attracção da
sua belieza estes SCIENTIFICOS PRO-
DUCTOS DE TOUCADOR. Garantia ab-

soluta de exito. — Vendem-se:
CASA CIRIO — LOJAS AMERICANAS
Todas as caixas com lindos brinde

4ÍÜsâ850i$Q00

MOLÉSTIAS 
~DO

Sejam quaes forem os sym*
ptomas, escreva á Caixa Postal
3146-Rio, enviando um enve-
loppe Bcllado, para receber aindicação de um preparado de
grande cfficacia nas moléstias
do estômago, formula de medi*
co especialista.

Officiaes do Corpo de Saude
designados para differentes

commissões
Foram n.andados servir nos estabele-

cimentos e corpos abaixo mencionados
os seguintes officiaes do Corpo de Sau-
de, sendo: no Hospital de Recife, o Io
tenente medico Dr. Gabriel Duarte Ri-bei.*o; na 2a bateria do 7° G. A. C, o
1° tenente medico Dr. Hygino Vaz deSiqueira, e no Hospital Central, o 1»tenente pharmaecutico João Evangelis-ta da Silva.

TRANSFERENCIA DE OFFICIAES
Foram transferidos por conveniência

absoluta de serviço: do 20° (Maceió)
para o ?¦*.*> B. C. (S. Luiz do Mara-
nhão), o '-• tenente contador José Nu-
nes Machado; do 6" H. I. (Caçapava)
para o 4" B. C. (capital S. Paulo), o
1° tenente Araripe Macedo Filho; do
8" R. C. I. para o 6* R. C. I., o 2»
tenente veterinário Luiz Morisson de
Faria, e do 5" para o 8" R. C. I., o 1"tenente veterinário Altamir Baptista
Lopes

E' depois de amanhã, como todo o"set" carioca sabe, que se realisa
nos salões do Copacabana Palace Ho-
tel o grande baile á moda do Pri-
meiro Império do Brasil, do program-ma do "Mcz da Cidade", de iniciati-
va d'A XOITE e sob os auspícios do
Touring Club. Esta "soirée" de esty-
lo marcará uma data brilhante nos
annacs da historia mundana brasilei-
ra. O interesse e o enthusiasmo quedespertou em toda a nossa aristocra-
cia garantem seu exito completo. Da-
mos, no "clichê" acima, nm lindo
modelo dc vestido no genero da fes-ta. E' em taffctá rosa, guarnecido de
folhas do mesmo tecido.

*

Ao ouvido do leitor, bem baixinho,
para que ninguém nos ouça: — Sabe?
Parece que o carioca fez as pazes com.
as luvas I Realmente, hontem, com
aquella excepcional temperatura friareinante, vimos em plena Avenida va-
rios cavalheiros de luvas. Já não an-
davam de máos nos bolsos, como era
seu velho habito. Assim, resolveram
todos dar ás luvas o seu verdadeiro
valor como agasalho — e não apenas
como complemento de trajo a rigor...
Estão, desse modo, de parabéns, os
Srs. Francisco Souto, Joaquim de
Souza Leão, Renato da Rocha itiràn-
da e outraos "selectmen", que sem-
pre se bateram por essa pratica cx-
pressão de elegância hibernai.
ANNIVÉRSARIOS

Fazem annos hoje: a Sra. Carmen
Vianna do Castello, esposa do Dr, Vi-
anna do Castello; a Sra. Thereza Va-
rclla, esposa do Sr. Júlio Varclla; o
Sr. Otho Prazeres; o Dr. Ernesto Lo-
pes da Fonseca Costa; a senhorita Ma-
ria Magdalcna da Cunha Mac Dowell,
irmã do Dr. Paulo Mac Dowell; o
major João Baptista do Rego Montei-
ro, alto funecionario da Prefeitura
Municipal; a menina Lia, filbinha do
Sr. Alix Anglada e da Sra. Hilda An-
glada; a senhorita üinah Macedo, fi-
lha do pharmaecutico Sr. Raymundo
M. Macedo; o Sr. João Maria de Arau-
jo, do alto commercio desta praça. Passou hontem a data natalicia
do Sr. Manoel Junho dos Santos, do ai-
to commercio desta praça, sendo poreste motivo muito cumprimentado pelosseus innumeros amigos e collegas.

A' noite o anniversariante offcrcccu
uma lauta mesa de finos doces, em sua
residência, aos seus amigos e convida-
dos, reinando a maior alegria e cordia-
lidade.

—Fez annos hontem o estudante Fran-
cisco Corrêa de Mattos, preparatória-no do Instituto Lagrange e filho doSr. Antônio Corroa de Mattos, indus-
tnal na praça do Rio. Fez annos hontem a menina
Zilda, filha do Sr. M. Lins, funecio-
nario do Club da Bolsa.
CASAMENTOS
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PESSOAS experimenta-

ram o sabonete EUCÀLOL e fi.
caram enthusiasmadas com a sua pureza
o seu perfume agradável e persistente -
eom o seu admirável effeito therapeutico,

SABONETE

as melhores, as mais finas
meias de seda.

Peçam meias LêDA
RUA GONÇALVES DIAS, 49

Filial da Casa Cavanelas

Joias de Oceasião
Compradas nos leilões do MonteSoccorro e Casas dc Penhores. Com-nra, vende e troca joias usadas.
Joalheria Ypiranga

RUA 7 DE SETEMBRO, 136

Despensa Alexandre
movei. para guardar gêneros. ¦. alimentíciosrua dos andiíadas. 51". «e-vs».fipplausos ao plano rodoviário

paulista
NOi™ULVÍ (SV'Ç0 t,s!)l-cial d'A
n jV • i~ . .4,ss°dn5U0 Commercial
ao general Waldomiro Lima applau-(lindo o plano rodoviário, cuja exe-
&i 

d'Z *Cr ,n!ídiavé*. em vista dos
h wCS,.,n""Cns"s do commercio e

srnrln « *ra , n0 Ín!CrÍOr esta«msendo sacrificados por falta de viasregularcs para o escoamento da pro-dncçao. A Associação elogia a acção
feSaJ?r D-termondo U AssistaSecretaria da Viação.

LÂMPADAS
S a 50 Veias
RUA S. PEDRO. 91

ISO 00 POR ATACADO
RUA OURIVES. 72^^E^wiiiir"

PROGRAMMA OFFICIAL DA 45a REUNIÃO, EM
25 DE JUNHO DE 1933

Slassico BARÂ0 DE PIRACfOK

Vae enírer em o-:ras ?
tnstalle logo a "Hysín* - |ç| H-HH''*

PREPARATÓRIOS
PEITOS EM 3 ANNOS APENAS

Para nmiore* «i, |„ „„„-,„ dt am
IEH11H de PRISI-AIIAI imiOS rua¦vio José II real.rirain.se este-, cur*
Kí.'i T ¦"'"¦'"' *'"¦ •"'"•* optimosgabinetes e un,,,*. ril,.„,.ns pe^^|ram aos seus ,iiii„„„)S conquistarem-anas distinrciii*. no, Externalo I). ee-tiro II como cm Mclhi-rnv Diurn.e nocturno #%#

?§joo iieí feürtflO
Elixn lonico Meinlrlif 1'ric l .JOOO— Capitulas Cunícas Melnirk Preço

22$00ll Çòlilpiisiçii nraiillii,*. .iril
luniriii Hplir.ulisiai'11 plio nli r. . ex
traetc i.rganicn lislu*ii|.*ii a icnda'
Drogiiria Racheei. Ilun d..s AndradasIVçaiii p.n ciíilii lileratnrn a.* I.ah...
rat.iri. Mcinlcke *i nm Marnucz dc
Sajjunili- Hli ¥**

Solução de Harimann
Par» asthma e bronehite.

A's 13.00 — 1* carreira — Pr
XILENO - 1.200 metros
mios: 5:0005 e 1:0005000.

Serinhacm
Glorifan
Zug V. '.'. 

:Zelaya
Canção  \\ 

'
fi Zero ,' tl 

"' *
Roxhnita  "
Do-X

A's 13.30 — 2" carreira — Prei
AT MEIDAN - 1.600 metros
Premios: 4:0005 c 8005000.

¦ Re.-ç'2 Cuauntemoc '.'
Augusto

Autonomista .. ., ,.Panam" Visette 

rem io
Pre-

Kilos
. 53
. 51
. 53

51
53
51
53

A's 15.05 — 5* carreira —
ARGOS — 1.800 metros
mios: 5:0005 c 1:0005000.

Não Diga
Max ., 

',
Kosmos , ,, ,
Manver ,, ,, (> ,Foragido

(i Ultraje ....
A's 15.40 —

OCEANO —

Prêmio
- Pre-

Realisou-se o enlace matrimonial do
Sr. Olympio Florez, contador da Com-
panhia Fazendas Reunidas Guapy e
filho do Sr. Agostinho Florez e da Sra.
Aurelia Florez, com a senhorita Mari-
na Guimarães .Vatson, filha do Sr.
Ovidio Watson e de sua fallecida es-
posa, Sra. Alcina Guimarães Watson.

Foram paranymphos no acto civil,
por parte do noivo, os seus paes e, por
parte da noiva, o general Francisco
Jorge Pinheiro e sua filha, Sra. Da-
nuzia Pinheiro Ribeiro, esposa do
primeiro tenente Arthur Gomes Ribci-
ro, e no acto religioso, por parte do
noivo, o Dr. Antônio Carlos Ribeiro
de Andrada c esposa e, por parte da
noiva, o Dr. Pedro da Cunha e a se-
nhorita Irene Florez.

Realisa-se no dia 24 o casamento
da senhorita Stella Áurea Mathiesen
com o Sr. Francisco Santoro.

Serão padrinhos, no acto civil, por
parte da noiva, a senhorita Bertha Fon-
seca e o Sr. Rodolpho Mathiesen, e por
parte, do noivo o Dr. Cândido Jucá Fi-
Iho e Exma. senhora.

No acto religioso, que se verificará
na matriz de N. S. de Lourdes, ás
16 1|2 horas, serão padrinhos dos nu-
bentes o Dr. Orlando Guerra e Exma.
se ihora.
NASÇÍMENTÔS

Um Dever Díarío
Ha cerlas obrigações que não se deve
deixar de cumprir. Entre elas está ade dar a devida atenção á atividade
diária dos intestinos. A prisão de ventre
é inimiga da saude e causadora de
muitos incômodos. Não consinta queseu organismo seja envenenado pelosdetritos não expelidos. Regularise ofuncionamento diário de seus intestinos
com as

PÍLULAS ANTIBILIOSÂS de uoan

Â BASE DE EUCALYPTO

#•• Exija a fita, vermelha cie gaiantia •*--

Prof. A. PAMPLONA (c^3
p=.«^n q- •*-•• ca) MedeteJPássaro, 3o. n.iuca -8-1276. '• 1Março, 13, 1" andar, das 4 ás 6.4*1

31. ,
Sülül

CORDON ROÜGE1923

fi* carreira —
1.H00 meiros

Pr

A's 14.00 - 3" carreira - Prcmio
Clássico BARÃO DE PIRACICABA —
1.400 metros — Premios: 12rOOOSflOO.
2:4005 e 0005000.

GUAYANAZ K'lns
REVEILLON . 

'. '"
ZÜMBAIA..

TICKET ..
.5 ZAGA .. " ZAZ-TRAZ ..'

mios: 4:0005 e 8005000

Cori
Tupinambá
Saratoga 
Ealmia '
Rico
Palospavos
Marat
Yamngata ,
Millámán II .. .,
Uadi  .. 

'
s lfi.20 — 7* carreira
DESTEMIDO — 1.600

Premios: 5:0005 c 1:000.
met:

15000.

Kilos
. 40
. 52
. 54
. 52
. 53
. 58

emio
• Pre-

Kilos
. 50
. 52
. 54
. 56
. 56
. 54
. 54
. 52

55
. 50

lio

Nasceu a menina Maria Lúcia, filha
do Sr. Antônio Carlos de Oliveira Ma-
fra e da Sra. Licimira Machado Mafra.
RECEPÇÕES

Para assignalar festivamente a pas-sagem do 5° anniversario natalieio desua filhinha Gessy, amanhã, o casalcapitão Floriano Salvaterra-Sra. Ju-
dith Salvateri-a offereee em sua resi-
dencia uma recepção ás pessoas desuas relações de amizades.
FESTAS

A's 14.30 - 4« carreira — Prêmio
Y.VYA' - 1.G00 metros - Premios:
4:0005 e 8005000.

i ..* . Kilos1 Violator 5,
-í Ogro '.'.;',"" '-.o
3 Cock Robin \õ
4 coit ;••¦¦•;; ;; jgBcef ex-Ouananicbe.. .. .'. 

" 
50Tagarella ,., " 
52" Trixie  

" 
4*5

El Ghazl .
Cabochard
Facclia ..
Relotte ..
Concórdia
Trompito .
Menade ..'s 17.00 -
VEVEY -

íilos
56
56
53
56

8a carreira
2.400 meti o

. 54

. 56
50

mio
Hie-

Kilos
56
41)
55
56
51
51
54
53

Rio de Janeiro, 21 de junho dc 1033.— A Commissão de Corridas.

mios: (1:0005 e 1:2005000.

Panache Royal
Good Money ..
Lemonition ..
Conjurado .. ..
Sovcreign .. ..

fi C.iton
7 Doublc Steel ..
3 Sástre 

O commandante Euzebio de QueirozFilho e os jovens athletas da Policia
Especial organisarain em beneficio da"Casa da Creança"* de Botafogo, uin
grandioso festival sportivo que deve
ser realisado no sabbado, 1° de julho,às 20 12 horas, na sede da corporação,
á avenida das Nações.

A festa é patrocinada por uma com-
missão de distinetas sei.horas.

No programma ha números de real
suecesso, como a "Cruz Humana", quesó os athbtas da Policia Especial exe-
çutam nò Brasil.

Os bilhetes de entrada são vendidos
na porta.—— Está despertando grande cn-
thusiasmo no seleeto quadro social
do Fluminense Football Club abclla festa de caracter regional, queserá realisada ao ar livre, no tri-
color, ao som de uma banda dcn usic-, além da excellente orchestra
typicn, especialmente contratada paraabrilhantar as dansas, no magnífico sa-lão do gymnasio.

A festa terá um primoroso program-ma, com deslumbrantes fogos dc artifi-
cio, cuidadosamente preparados peloconhecidn pyrotcchnico Ramalhed.i,
devendo ser accendida uma enorme fo-
gucira, o que bem demonstra que afesta junina obedecerá com rigor as
suas tradições.

No programma figuram, tambem. nu-
meros variados por apphudidos artis-
tas, além de outros que serão noticia-
dos.

O trajo dos rapazes e das moças de-verá ser á caipira, de preferencia. Os"choros" com violão e cavaquinho com-
parecerão, dando maior encanto á festado Fluminense.

Tudo, pois, faz prever o pleno exito

e a grande animação da festa juninadeste anno no Fluminense Football
Club.

-7— O Club de Regatas Guanabara
fará realisar no próximo domingo, 25,mais uma das agradáveis noites dan-
santes que vem levando a effeito nocorrente anno.

- As dansas, como de costume, terão
inicio ás 21 horas.

A entrada dos sócios será feita deaccordo com os estatutos.Realisa-se, no dia 28 de junho,véspera de S. Pedro, ás 21 14 horas,nos salões do Club de S. Christovão,
a praça Marechal Deodoro n. 93, a
grande festa regional do Grupo dosGuanabarenses.

Tendo iniciado brilhantemente asua fundação no dia 20 de maio ul-timo, com a realisação de um grandebaile nos salões da Associação dosEmpregados no Commercio, já agora,afim dc cumprir fielmente o seu pro-gramma, que é o dc proporcionar aosseus associados uma festividade dan-sante mensal, organisou esta grandefesta regional em honra á gloriosaterra carioca e em homenagem á im-
prensa.

Em virtude dos grandes esforçosempregados pela directoria do referido
grupo, é de esperar que esta festivi-dade alcance grande brilho.-Realisa-se, depois de amanhã,no salão de festas do Botafogo F. C.,na conformidade do programma social'do corrente mez, exccllente festa dearte regional, com o valioso concursodos mais conhecidos artistas recio-naes.

O programma soffrcu uma ligeiraalteração e apresenta-se da seguinteforma organisado:
. I — Carlos da Nobrega Frias, soloae serrote, acompanhado de violão

por Augusto e Eurico Viveiros de Cas-tro e Ernani Teixeira Pinto; II - LéoVillar, sambas e canções; III — Oga-rita delFAmico, canções e emboladasao violão; IV - Renato Murcc, comos gaturamos, emboladas, paródiasetc; V — Luiz Barbosa, sambas ca-nocas ao piano; VI - Stefania deMacedo, toadas e canções do norte-
{}}¦ T J?ao Pcre'ra Filhote Mcdina,solo de violões; VIII _ Olga PraguerCoelho, canções ao violão; IX — Ir-mãos Tapajoz, fox, canções, etc, aduas_ vozes; X - Jorge Fernandes,canções ao piano. Os acompanhamen-
tos ao piano serão feitos por MarioCahral e Mano Travassos de AraújoTerminada a parte artistica. será ini-ciado o grande baile, das 23 ás 3horas, com o concurso dc excellenteorchestra.

Na gerencia do club reservam-scmesas para a ceia, á razão de 16SÒ00por pessoa.
Os sócios ç suas famílias entrarãonos termos dos estatutos. A reuniãocomeçará ás 21 horas.-— O City Bank Club fará realisarno dia 2,. do corrente, uma tarde dan-sante, no amplo salão do Rio de Ja-neiro Athletic Association, sito á ruaGustavo Sampaio n. 2B, ponto ter-minai dos bondes do Leme, a nualcomeçara ás 16 horas.

t—? üfa.iisa;5e J*™*1*..!. no Tijucatennis Club., das 21 ás 2 horas, umainteressante festa caipira. Tocarão duasjazz-bands" e diversos "choros" re-gionaes. A commissão de festas pedepara maior brilhantismo, o trajo dê

SAPATOS BOLSAS LUVAS
Tinge em qualquer côr desejada

serviço garantido, á 1001 Bolsas, á ruada Carioca n. 40, loja. — Tel. 2-4085.

O alimento mais nutritivo. Bo

11 CÉilÉ li
avisa aos distinetos

apreciadores da famosa
Champagne

CORDON ROÜGE 1923
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que acaba de receber uma
pequena partida da

excellente vindima desse
nnno.

nbons que alimentam. Pecam!"
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caipira. O ingresso se fará na fôrma
dos estatutos.
ALMOÇOS

Realisar-se-á no dia 30 o almoço
que vae ser offerecido ao Sr. Gilberto
Amado, que vem de fazer, com brilha n-tismo, um curso de conferências sobreDireito Penal Comparado na Univcrsi-dade dc Paris. Essa homenagem con-stara dc um almoço no Automóvel
Club do Brasil, organisado por umacommissão composta dos Srs. Fran-cisco Campos, Cândido de Oliveira Fi-Iho, Virgilio Sá Pereira, Alcebiades De-lamare da Gama, Leonidas de Rezende,estes professores da Faculdade de Di-rcito, e Isaias Alves e Alcino Bahia.Falara em nome dos hnmcnageanteso desembargador Virgilio Sá Pereira,respondendo o homenageado.
ENFERMOS

egreja de Nossa Senhora (io ?tm
missa de 7° din pelo passamento«'
Sr. Godofredo ne Paula, antigo ent*
pregado da firma Hime & C, d"'1
praça e irmão dns Drs. Antônio Sino
de Paula, funecionario do Suprimi
Tribunal, Renato de Paulo, nosso era*
frade, e Gilberto de Paula, funcfl»
nario da Prefeitura de Nictheroy.

Acha-se enfermo, se bem que tendomelhorado sensivelmente, o Sr. Me-deiros c Albuquerque. O conhecido
jornalista foi acconimettido, hontem,as 18 horas, de um edema pulmonar,'tendo sido soccorrido pcla AssistênciaMunicipal.
ÇAlxaciMENTOS

Bronehite. Cura radical. Dr.4
Martins. - Asscmh. 88. 2-3'M*

ESTRABISMO^n^^
Dr. A. Lyra Porto

Ourives, 5-3". 2 ás 4. - Tel. 2*MM
-rfJ*V#»-«»-Víí**-

Cera para soámos

Julieta da Motta Cnnha Freire —Em sua residência, á ma D. Mariannan. 44, Botafogo, faileceu, hoje, á 1hora, após longos padecimentos, aExma. Sra. Julieta da Motta Cunharreire.
A extineta, que era natural doCeara, deixa dois filhos, o Sr. Roberto

r-f,í„ 
n}' 

/re-lre r? a s*-nh«*-'ta MariaLuiza da Cunha Freire
Jl*'™, scr*Í- hoje, ás 17 horas, nocemitério rle Sao João Baptista.
n Z^.i V* . fu. de um mal cardíacoo capitalista Antônio Pinto de Mirando
SSfSf* 

"má° d0 "esembaS
í„„ 

'nlCntSr° c W*« 1*. Car-
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Conh-iri" ^ogado
O enterro do extineto teve logarcom grande acompanhamento, no ce-'

MISSAS ,,n™ BaPttstà.
Será celebrada amanhã, ás 9 horas,ao altar de Santa Therezinha, da

M9
fàncands Unha) Itr^tà

A' venda em todas as boas casai
do ramo.
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A peleja Flamengo x Vasco
Oresce a ansiedade em forno deste jogo

Srí\E2

líoysh, o zagueiro direito do
Flamengo

Os adeptos rio rubro-negro aguar-
JlB ansiosos a realisação do embato
tm i equipe do Vasco, domingo pro-
ii*»0- - , ,

Os contendores (pie se vao defron-
lit possuem esquadras de respeito, e,

hi, o interesse quo vem despertan-
ionos meios sportivos n realisação
íoleencontro. Sc o Flamengo já obte-
it no actual campeonato, performan-
ii notável, o leam do Vasco não lhe
li« devendo nada. Ainda domingo,
tnfrentando o íorlc c invicto tenm do
Palestra Itália, apresentou-se dc fór-
us verdadeiramente excepcional, só
tio vencendo a peleja por uma ques-
lio de chance.

,\'io rcsla duvida que, emquanto o
liam vascalno enfrentou vários qua-
iros daqui f de S. 1'aulo, o conjun-
lido Flamengo somente disputou

duas partidas. Porém é justo que se
saliente que foi o Fluminense o club
com quem o Flamengo se bateu as
duas vezes, impondo-se ao forte tenm
tricolor de fôrma iinpressionnnte.

Obtendo estes dois triumpbos, a
equipe rubro-negra demonstrou a siia
cxcellente fôrma.

O estádio da rua Álvaro Chaves
será o local da peleja entre os dois
velhos rivaes do football carioca.

Resistirá a equipe vascaina ao cn-
thusiasmo dos rubro-negros ? Ou o
Flamengo cairá ante n technica vas-
caina ?

São estas as perguntas que andam
na boca dos nossos sportsmcn.

O JUIZ
O departamento technico da Liga

Carioca designou o Sr. Alrierico So-
lon Ribeiro para actunr o embate.

OS TEAMS
Parn a grande peleja de domingo

os dois teams formarão assim consti-
tuidos:

Flamengo — Fernandinho; Moysés
e Bibi; Affonsinho, Flnvio e Fnin;
Roberto, Doca, Gabriel, Nelson e Jar-
bns.

.Vasco — Jaguaré; Lino e Itália;
Tinoco, Fausto e Molla; Orlando, Al-
mir, Russinbo, Carnieri ou Ito c Car-
rcirinho.

A PRELIMINAR
Os qundros de amadores do Vasco

e Flamengo vão cmpcnlinr-sc em re-
nhirin partida, em continuação no
campeonato dc amadores da Liga Ca-
rioca.

Possuidores de teams bom consti-
tuidos, prevê-se dahi uma peleja dc
grandes sensações.

Os tenm deverão apresentar-se as-
sim:

Flamengo — Tlnllim: Alberto e-
Aristheu; Rubens, Lnrico c Tosta;
Marcondes, Flnvio II, Cnio, Thales c
SanfAnna.

Vasco — Malhado; Oswaldo e Tul-
ca; Bnrntn, Mamão c Negrncs; Eloy,
Paes, Hamilton, Mario Mattos e Poi-
xoto.

0 GONSELHO ADMINISTRATIVO
D/l LIGA CARIOCA REUNIU-SE

HONTEM

Contra a crise não ha nada como o leite.

PARCIMÔNIA
Poupar dinheiro não é comprar ba-

tilo, mas é comprar bom; usando a
CERA ROYAL, que é a mais enrn,
itoinar-se-á mais barata, porque é u
llil rendosa, scc-\-i e abre lustro im-
mJialo. ***

Cyro Falcão voltará para o Paulistano
S, PAULO, 21 (Serviço especial d'A

NOITE) — Cyro Falcão, que se en-
Blttava afastado rio Paulistano, vol-
lati para esse grêmio, como treinnrior
it athletismo.

0 Juventus reforçou o seu team
;S. PAULO, 21 (Serviço cspecinl ri'A

NOITE) — Acaba rie ingressar nas
fileiras do Juventus o plnycr Iluerln.

Tem RUGES, ESPINHAS,
URDAS, GftÂVQS, PANOS?

li ultima perfeição do inventor das
[amadas Rcny e Onken. Pote, 5$; nns
bas casas, Com certeza nns perfuma-
ii» CIRIO » CARNEIRO; drogarias
PACHECO e GESTEIRA. '"

Encontra-se em São Paulo um joga-
dor ailemão

LS;2AüL°. 21 (Serviço cspecinl d'AMIIIE) — Encontra-se nesta cidade
J jogador ailemão Fritz, que diz ter«tirado as equipes dos principaesWs de Berlim.

Notas do Carioca F, G.
Resolução dn directoria — 1* —

Perderá o direito de sócio, todo nqucl-
le que defender officialmente cores
de outro elub cm sport praticado of-
ficialmentc pelo Carioca F. C.

2o — Não será ndmiltldo como so-
cio aquclle que officialmente defen-
der as coros de outro club cm sport
praticado officinlmcnto pelo Carioca
F. Club.

Melhoramentos — O Cnriocn F. C,
acaba de ampliar- os seus terrenos
contíguos á sério, em mais unia arou
superior n 20.000 metros quadrados,
onde vae construir níais quadras de
tennis, proporcionnndo assim; nos
adeptos do sport dn raquette, mnio-
res probabilidades para o seu des-
envolvimento e onde pretende tnm-
bom, construir a sua piscina c outras
dependências sportivas, cumprindo,
deste modo, n sua finalidade de des-
envolver cada vez mais os sporls.

Aviso — A thesouraria do Carioca
F. C, avisa aos scus associados quedo dia _1° de julho próximo, cm de-
ante, não será pcriniltido o ingresso
de sócios nas dependências do club,
sem a apresentação da carteira so-
ciai acompanhada do recibo do mez
corrente.

mpsmrmmm
Dr. Arnaldo Guinle, a quem cabe-
ni tlar parecer sobre a proposta

Ar to visi o
A reunião quo estava marcada parahontem, do Conselho Administrativo

da Liga Carioca do Football, desper-
tava grande interesse.
; Os membros do referido Conselho
iriam estudar a formula de pacifica-
ção apresentada, pelo major Ariovis-•to de Almeida Rego, presidente da
Federação Brasileira de Desportos
Aquáticos.

Precisamente ás 1G 1|2 horas, re-
uniram-se os paredròs profissionalis-
tas em sessão secreta.

Terminada a reunião, foi-nos in-
formado que o Conselho Administra-
tivo da Liga Carioca dava plenos e
amplos poderes ao seu presidente,Br. Arnaldo Guinle, para estudar e'deliberar em nome da Liga Carioca
sobre a formula apresentada.

Os paredròs profissidnàlistas dei-
xaram percebei- que não lhes interes-
sa accordo com a Amea e sim a in-
clusão de um artigo nos estatutos da
O. B. D., reconhecendo, assim, o pro-fissionalismo regulamentado. .

Na próxima reunião do Conselho,
o Dr. Arnaldo Guinle dará o parecersobre a proposta.

Ruy Ribeiro e José de Abreu
classificaram-se finalistas do
Campeonato Juvenil de Tennis

Os Campeonatos Infantil e Juve-
nil Feminino proseguem hoje —
Actividades da F.T.R.J. — No

Fluminense e Tijuca
O certame tennistico destinado aos

menores vae se desenvolvendo num
crescendo de interesse e enthusiasmo.
As provas semi-finnes do "singles"
do Campeonato Aberto Juvenil mar-
caiam um grnndc suecesso. Classifi-
cnrairirse pnrn a prova final Ruy Ri-
beiro e José de Abreu.

Os- jogos de hontem nesse certame
deram os seguintes resultados:

Ruy Ribeiro venceu a C. Lage por
li-1 e 0-0. José M. Abreu a Altino
Cunha 1-0, fi-1 c fi-.*!.

0 programma dos jogos dc hoje
e amanhã

O programma dos jogos de hoje e
amanhã é o seguinte:

A's 10.30 horas — 1» jogo, Celina
Simonsen x Tzú dc Verda.

4" jogo — Gilda G. de Faria x Ma-
rinn Silveira.

Juvenil Feminino — Duplas — Qua-
dras do The Rio de Janeiro Countrv
Club.

Dia 2.1, ás l,r).30 horas — 1" jogo —
Gilda G. rio Fnria-Míirina Silveira x
Miscla Mincliwitz-Iringnrd Micliiellis.

Dia 24, ás 15 horns — 8 jogo Syl-
vio Pedrosa x M. G;l Parla'.:-

!) jogo — R. Fernandes x vencedor
do jogo G*. Miirot x R. Andrade.

111" jogo — R. Simonsen x O. G.
Faria.

11" jogo — F. Pedrosa x Accio Fer-
rcirn.

0 arremesso da pelota como agente prepatorio
dos arremessariores

Gomo se adapta ao athletismo local uma modalidade de treino dos "yankees"
¦
i
e— •—',

-cs, 0.r:.-:.,\y,i I

faS-ÇÃo im ,t< te nt«^M«i<«j|.t|a,

I rll .
y J^\ 1.1 

¦ .. -y r^ -mjú

fAJTtí* , triAl (OM iMhijr,P \ q -
f \ !VCl ' \ J í

parava o pé esquerdo da taboa (fig. 7).
O arremessfdor fica então com as cs-
paduas ao contrario da primeira posi-
Cão.

Com o interesse de i leançar melhor
performance é preciso dar ao objecto
que se arremessa a elevação necessa-
ria, convindo que o mesmo saia num
angulo de cerca de 45".

No momento dc arremessar é convo-
niente insistir para que o corpo seja

Jjí /// fi*f

teamento dos sellos
para impressos

|o appello da Casa do Estudante
ao ministro da Viação

jj Caia do Estudante do Brasil cn-
Wfci?lnistro da Viação ° seeuin-

"•Hlnistro 
José Américo de Almeida

üL / do Estudante do Brasil,mada em todas as iniciativas
iw»»? ,°-nai' mais accessivel o
l Pela eitura e mais fácil
SPIijao cultural

SOUZA LICITE vendera cm leilão,
amanhã, 23 rio corrente, ás 1(1 1|2 bo-
ras, no local, o predio ú rua Souzn
Aguiar, S0, pertencente á massa fnllidn
rie David .1. Carlos. (Vide niinuncios no"Jornnl do Commercio" de boje e
amanha).

Hnll

A ASSEMBLÉA DO SUL AMERICA
: Estão sendo convocados pelo pre-sidente do club os Srs. associados pa-ra uma assembléa geral ordinária, a

realisar-sc terça-feira, 27 do corren-
te, na sede social, ás 20 horas, com
a seguinte ordem do dia

• a) Leitura do relatório dn directo-
ria. b) Eleição dn Commissão de Con-
tns. c) Interesses geraes.

a di-
vem solicitar a V.

([nY."j'"t',1" Para tornar o preçoMe dos livros, no correio, equi-Mtoti lornaes e publienções.

*•• ptoviden
ate dos

Fllcao de j,:;,..
S."lfdid, Á* facilitar enorme-
g b| função 

d0 livro pelo paiz,¦lunA. * U' clossa forma, pa-
/n desenvolvimento maior da in-

!e'"'Mi no BrasiI« beneflci:
líft? ? cullura brasileira,
« 2eZn'C' facilita"do a tare:
, Eoicrno, sempre melhor e mnis
fcfcoSSai 5-° maiores os elemcn-
ptlura? pnc um povo Para a SU!»

mtic?e V,* Ex* saber* atten-
g 

*lu tos reclamos desta institui-
lSltti-.<emoutro «ra senão ode
fttti|.'i";„ ün" 5UKBestão para sub

PWMidide
"Wvnf5,"0 C,riterÍ0 de V- E*
ÍR.;C."°? Votos pola sua saude c pelal!^lnnr°na,,. ., subscrevo-me
NroV7ndonmee,ia d*-W™

•i. presidente."

CUBENHO FÚNEBRE
«h1mados. hoje:

|H» rt 
'% SS5 Francisco Xavier

S^mSmP** Jan""io Mncbn-
*lH(fn.',ma- "; Alfredo La-
K 6- Th,la*- r,ua Justiniano da
^ldeC^AZln,la',fiIha de J°sí

¦*'¦ PaulinV u°' ruaiIo Livramento

a ii i áiiiiiiiiiHiiiriÉiii) ii íi \
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Próxima snlda para
EUROPA

O paquete de luxo
Sierra Salvada

Sairá cm 28 dc Junho para:
BAHIA, LAS PALMAS, LISBOA,

VIGO, EOULOONE SIM «
BREMEN

Parn o SUL
S. NEVADA .. .. 29 dc Junho
MADRID  22 de Julho
S. SALVADA .... 17 de Agosto

Serviço rápido de carstuelros
AGENTES GERAES:

Herm.StoItzA Co.
AV. RIO BRAXCO, 66,74

TEL. 4-6121
Caixa 200 — Telegr. "Nordllovd"
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CAMPEONATO FEMININO
1NTER-CLUBS

Carioca x America e Tijuca x
Country são os jogos de hoje

Hoje á tarde rea-
lisa-se a segunda
rodada do Campeo-
nato Intor-Clubs
disputado por se-
nhoras. A impres-
são gernl é de que
não haverá surpre-
sas qunulo nos re-
sultarios, esperan-
rio-se ns victorias
rio America c rio
Country. E" fora
rie duvida porém
que os jogos serão
roíiliidnmento dis-
pulados.

Salvo modifica-
ções dc ultima bom
os teams para a
tarde feminina de
tennis de boje de-

vem sc apresentar com as seguintes
constituições i

Carioca:
Min Püelz, Elisabclh, Wilmcr, Nio

Muller e Mede Nngler.
America'..
Itutb Corrêa, Nilda Bctblcn, Odnlén

Corren e Hianca Walisou.
Tijuca:
Beatriz, Basilio, Marly, Lncia Basi-lio e Landolina Pinto.
Country:
Jurppy. Sodré, Mnrcclle Hardy, Lina'ortellii e Adnlgisa Faria.

TAÇA RICARDO PERNAMBUCO

A. Osório, C. Rangel, I. Nogueira
e A. Campos, classificados para

as semi-finaes

L^>r—-,_..,..A..,Ü

ti. Valle

A collaboração que abaixo divulga-
mos, para a utilisaçâo dos nossos
athletas de qualquer categoria, é um
trabalho a mais do capitão Orlando
Silva, presidente da Liga Carioca deAthletismo.

Trata-se de uma especialidade queos yankees praticam em grande esca-
Ia, como agente preparador dos seusnrremessadores, os de dardo princi-
pnlinente, hnbitiiando-lbes os movi-
mentos, solidificando ns articulações,
e, de tal maneira, que os necidentes de'distenção muscular, tão communs nosindivíduos que preparam mal o braço
que arremessa, reduzem-se ou desap-
parecem completamente, nlém dc pre-dispor parn o estylo melhor.

O lnnçamento da pelota agora vaefigurar nos programmns athleticos riaL. C. A., como competição pnrn in-fnntis e juvenis. E' uma adaptaçãoútil, que se deve estender aos outrosegualmcnte, como solido elemento detreino. ; •
Através o traunfliò explicativo donovel orientador carioca pode-seacompanhar facilmente a maneira dcapplicação do arremesso, a sua perfei-la cnqunrirnção no "carnet" de trei-nos rio nrreinessador adulto.

Arremesso da pelota de 80 grs.O estylo, meio econômico de produ-zir um mnxlmo, com um minimo deesforço, i-in qualquer que seja a nio-dn Idade athletica, respeitados os seus
princípios geraes, rie orriem phvsiolo-gica e mecânica, deve ser adaptadocom ns variações necessárias, nos in-diviriuos que o nrioplam.

Assim o que abaixo vnmos exportem, unicamente, por fim esclarecercomo se procede o arremesso da pelo-a e dar cm linhas geraes um estylo.O arremesso dn pelota é muito seme-
tn

lhante ao do dardo e constitue mesmo
um dos seus educativos mais adequa-
dos, pois as pequenas dimensões do
objecto permittem com mais facilidade
a associação da corrida e dos gestos,imprescindível ao bom arremesso do
dardo.

Arremesso sem impulso — Atrás dc
uma taboa, semelhante a do arremes-
so do dardo, istoé, com 7 cm. de lar-
gura, 3,66 de comprimento c presa ao
solo, colloca-se o arremessador com os
pé separados, com o hombro esquerdo
na direcção do arremesso (fig. 5) e demodo que o pé mais próximo se en-contn a 1 metro mais ou menos de dis-tancia da mesma. Tome-se a pelota com
a -não direita, e leve-se esta no ladoesquerdo até a altura do hombro. Emseguiria dá-se ao braço direito um mn-vimento de circundnção para trás, aomesmo tempo' que o braço esquerdo,flexionado, vem collocar o dorso riamão á nltura do pescoço e nn sua fron-te. O braço direito, quasi horizontal,lica um pouco flexionado. Apenas co-moça a circundação do braço diieito,f:ixiona-se a pernn direita, dando aooorpo a attitude de um "a fundo" la-teral com os braços na posição acima
descripta. A vista ficando dirigida paraa esquerda e para cima.

A posição acima é a inicial, constituo
a primeira parte c deve ser praticadomuitas vozes parn se i.dquirir o nulo-
mntismo necessário e prompta conju-
gaçno com os demais movimentos.

A segunda phase rio arremesso scexecula com umn torsão rio tronco tiesquerda, seguiria do uma distensão, si-iiiiillanea com o arremessei que so veri-fica eom o lnnçamento enérgico do bra-
ço direito c um forte golpe rie punho,semelhante no gosto du uma chicotada,emquanto o braço esquerdo é arremes-sario parn trás, auxiliando com energiae rotação do tronco.

No ultimo instante do arremesso avelocidade iluda ao corpo o faz mudarde frente, dando mein volta de modo
que o pé direito vae cair próximo daaboa sem pisnl-n, ou ultrapassai-a uti-Iisuirio a distancia de um metro que se-
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Ler e coser som
pausa cansa a vista

Concentrar 
os olhos poi

longo tempo sobre uma
costura ou livro, principal-
mente á noite, com luz mui-
tas vezes deficiente, estrada
infallivelmente a vista. Depois
de trabalhos fatigantes, puru
reavivar a vista cansada use
o inoffensivn

da
Antônio ni-
Santa CasníS?R!beircír26imir0 C°*%^
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A visita do Moto Club
do Brasil a Juiz de Fora

Em visita de agradecimento, che-
gou no dia 17 a Juiz de Fórn,' uma
caravana rio-Moto Club rio Brasil,
composta rie 25 molocyclctns e dnis
automóveis eom cerca do fil) pessoas.Recebida .festivamente A entrada da
cidade polo coronel .Incintbo Cosia o
Manoel Maia, representante do- Moto
Club naquella cidade c por uma tur-
mn de eyclislas.

Nn dia seguinte. As 10 horas, foi
destiteadh. umn turmn de motocyclls-
tns que se dirigirnm A resiriencin rio
coronel Jnciniho Costa; conduzindo-o
n Cbcfaturn de Policia, onde foi fei-•ri n apresentação polo mesmo, an-Dr.'.uiz Alves Vallndão, dos directores
rio Moto Club oli presentes.-

Foi iniciaria n solonniriarie para a
entrega do diploma de sócio honora-
rio do Moto Club do Brasil no Dr.
I.uiz Alves Vnllnrino, o que foi fei-
to om brovo discurso do presidenterio Moto Club, José Tavoirn. Agrado-
¦condo, o Dr. Vallndão respondeu ennl-
tecendo carinhosamente as intenções
do Moto Club do Brasil, que é. den-
tro do sporl, pugnar pola existência
dç um Brnsil maior e collocnl-o em
nivcl egual. nos .demais, no terreno
motoe.vclislico. Disso receber ns lio-
incnngens om nome da cidade.

. Em seguiria foi entregue no inspe-
etor Adão Barbosa l.imn, uma lem-
branca do Moto Cluh pelos rolovan-
les serviços prestados quando' da pro-vn Bio-Juiz de Fóra-Bio, o que foi-grndccidn com emoção. Ao meio dia
finalmente a cnrnvnna preparou-se
para regressar n estn cidade, onde
chegou sem novidade.

^^^fe^ í«
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PARA O PRAZER DOS VERDADEI-
ROS ELEGANTES, FIEIS A'S VA-

RÍAÇÔES DA MODA,
CALÇADO POLAR
Apresentará amanhã, sexta-feira, cm artística vitrineexterna, sua mais recente creação:A FÔRMA ADOLPHO MENJOU
em 6 primorosos modelo a de ,puprcma distincçSo.

AVENIDA RIO BRANCO, 131
isa*;;

Cesàrino Rangel; que honlem ven-
ceu J. Willemsens

O Torneio Interno da F. F. C,aberto nos jogadores da 1* e 2» classe
está om vias de conclusão, estando jáclassificados os semi-finalistas de ac-cordo com os últimos resultados quefornm os seguintes:

•A. Osório venceu n A. Lemos, por
!.'"n* ,~'í c (i"2 e a A- Lnfic- Pm' 3-6,0-i8j.-l.fl; 6-2 o 6-4, C. Rangel n ,1.Wi.lleinsens,' por C,-',), 1-0, -fi, 6-2
e 0-7.

As semi-finaes e a final

Os resultados technicos fornm os
seguintes:

1* — I.ucia Basilio, com 10 victo-
rins c !)8 games.

2» — Marly Valle, com 10 victo-
rins c RI gamos.

O Torneio de Duplas de Cavalhoi-
ros cam Partido, cm disputa da tra-
dioional tnça "Jaymc Pereira (ia-
leão", sagrou dois novos: Ruy Riboi-ro, o já conceituado juvenil, 

*c 
Mario

Pires, um dos mais futurosos joga-dores de duplas do Rio.

Aos vencedores desses dois tor-ncios o Tijuca distribuiu os premiosregulamentares: medalhas de prataa Lúcia Basilio e de bronze a MarlyValle; taças em miniatura a Ruy Ri-beiro c Mario Pires — no jantar dostennistas, por elles realisado em com-memoração do anniversario do Ti-
jucn.

Dipl

DE.VIISIA-Ilaios X
Av. Rio Branco. Hi*'Pennsylvnnin, U. S. A. — 2-90X11

0A LIGA

VEÍÍÍ,'ÍÍM |
| E COSTUMES |
i MODELOS EXCLUSIVOS I

j Au Grand Palals |

(júndra
x Cosa-

Para os olhos

Em qualquer Pharmacia

0 torneio de Juniors da Federação
Athletica Paulista

S. PAULO, 21 (Serviço especial d'A
NOITE) — A Federação Paulista dc
Athletismo promoverá, no domingo,
na pista do Paulistano, o torneio de
juniors, que vem sendo esperado com
bastante enthusinsmo.

Os tennistas cariocas chegaram a
São Paulo

S. PAULO. 21 (Serviço especial d'Â
NOITE) — Chegaram u Santos os
tcnnistns cariocas que vüin tomar
parte rins competições interestadunes;

Sc.\l.'i-feirn, ás 16 horas -
central — Ignacio Nogueira
rino Rangel.

A's l(i'bor.is — Quadra n. 1 — Ar-mando rie Campos x Álvaro Osório.
Salibndo, ás 15.30 horas — Quadracenlral — Prova final,

NO TIJUCA TENNIS CLUD

BEBAM

O melhor e mais saboroso

0 Corinthians contará com o concurso
de Rau! o de Carlos

S. PAULO, 21 (Serviço especial ri*A
NOITE) — Carlos e Raul, no que sc
vem fnlanrio, irão fortalecer o qun-dro principnl do Corinthians. Am-
bos pertenciam ao Juventus.

Resultado do Torneio Femenino
de classificação e duplas de cava-

Iheiros por partido
Lúcia Basilio, vencendo n ultimoo renhido torneio feminino rio elas-sifioação do Tijucn, retomou o logur

que lbe perloncia no club que riefcn-
rio. Do valor da victoria final ria sub-
directora do elegante grêmio da ra-
quolte, dizem os resultados rias par-lidas cm que se empenhou, fazendo
prever bcllissimos jogos nos demais
torneios do Tijuca.

Seguiu-a Marly Valle, a elegante e
uilurosa ténnista, de que já tanlo
tem falado as chronicas sportivas da
cidade. Ambas obtiveram o mesnn
numero de victorias, mas aquclla ven-
ceu maior numero dc "games".

E' de realçar, tambem a figura deRuth Corria, de Beatriz Basilio e deSandolina Pinto.

O encontro Silva Ma-
noel x Viação Excelsior

Pnrn domingo a tabeliã do campeo-nato da Liga Metropolitana marca oencontro entre os conjuntos do SilvaManoel c o do Viação lixeolsior, nocampo deste.
• Daria a collocaçâo de ambos c os.jogadores exeellentcs que possuem, o
jogo será (lispuladissinio, pois cada
qual procurará melhorar a sua col-locação.

¦ Nn team do Viação Excelsiói acluam
jogadores dc reconhecido valor comoCalita, Barcellos e outros e o SilvaManoel conta com os irmãos RemoMundo, Cáe-Cáe, c fará sua estreaEstevão, atacante que defendia ascores do Sudan.

O encontro dos segundos tcainstambem será disputado com ardor,
pois ambos estão Invictos na tabeliã,
ocoupanrio os primeiros logares.

Pnrn o encontro ncima, a direcção
sportiva rio Silva Manoel A. C. pedeo comparecimento dos amadores abai-xo escalados na sede, para seguirem
para o campo:

2o tcam, ás 11 horns — Panella,
Zequlnha, Ary, Waldemar, Bcnjnmin
Emilio, Ipn, Idozio, M. Costa, Fcrru-
gem, Mario, Amadeu. 91, Cornelio,
Wilson, Oswaldo, Oliveira, Coita]Arimathca, Raul, Ihomaz e Hcrmo-
genes.

1" team, ás 12 horas - Pinima,
Mundo, Cáe-Cae, Hemo I, Carioca,
Pedro, Virtorio, Remo II, Carico, Es-tevao e Mingo. Reservas: Joaquim,

A entidade acima organisou para oseu campeonato a seguinte Inbella:
Junho, 25 - Triumpho S. C. xFranco F. C. Serrano A. C. x Rio Pe-tropolis A. C. Sportivo São Roque xS. C. Xeidc.
Julho, 2 _ S. C. Estrada de Ferrox Rio Petropolis A. C. Franco Vaz F.C. x Serrano A. C.
Julho, 0 - S. C. Carioca x Trium-

Pho S. C. Rio Petropolis A. C. x SC. Nclde. Franco Vaz F. C. x S CEstrada rio Ferro.
Julho, ,13 — Serrano.A. C. it S CCarioca. Bio Petropolis A. C. x Sporltivo Sao Roque. Triumpho S. C. x SO. Estrada de Ferro.

Jnz I-. (.. S. C. Estrada dc Ferro xSerrano A. C. Triumpho S. C. xSportivo São Roqur.
Julho. 30 - S. C. Carioca x S. C.Neide. Sportivo Sáo Roque x SerranoA. C. Franco Vaz F. C. x Rio Petro-polis A. Club.

.Agosto.6 - Serrano A. C. x Trium-
pho S. C Rm Petropolis A. C. -
Sportivo Sao Roque. Sportivo São Ro-que x S. C. Estrada de Ferro
xftl^^^tioca^

roAfsV9r~S' 
C*^»-ada de Fer-

x S r v ¦C,Hnr',.a' lriumpho S. C.x s. l. Jseulc. Franco Vaz F. C. xSportivo São Roque.

bem flexionado para trás, senl perda
de equilíbrio, e que os pés sejam col-
locados de modo a permittir base para
o esforço.

Arremesso com impulso — Depois
de executar o aremesso a pé firme,
com desenvoltura e correcção, come-
ça-se a tomar impulso, primeiro an-
riando, depois correndo em veloci-
dade gradativa, de modo que os tres
últimos passos sejam mais largos quo
os anteriores.

Nunca se deve saltar sobre um mes-
mo pé no executar um arremesso, co-
mo se faz commummente ao arreme-
sar uma pedra.

O arremesso da pelota comq-uanto
pareça umn prova muito simples exi-
ge do corpo umn corta robustez para
evitar contusões na oceasião da tor-
são forte do tronco e no golpe ener-
gico do braço ao arremessar a pelo-ta. Robustez não implica cm grande
desenvolvimento muscular, e sim em
resistência dos músculos. No arremes-
so da pelota é até grande inconveni-
ente, músculos rígidos e entumeci-
dos pelos exercícios contínuos de ap-
parelhos, razão porque se deve fazer
o athleta praticar exercícios de moli-
netes com massas e pequenos jogosde malabarismo com as mãos.

Não, sondo possível a execução quo-tidlana rie uma secção rie educação
physica geral preparatória de todo
o organismo, convém que sejam pelomenos realisados os seguintes exerci-
cios, educativos rios arremessos.

1": rie pó, mãos nos quadris, pésafastados cerca de 2 pés, flexão late-
ral rio tronco, flexão do tronco paraa frente e pára trás.

2": do pé, pés afastados de cereado_4 pós, llexüo alternada das pernas..'!": riepé, pós afastados, rotação dosbraços.;
4": arremessar a mcdecine-ball deum kilo.
a) com as mãos, para cima «roce-bondo a bola nn fronte do corpo acom-

panbal-a até o solo, pés afastados,evitando sempre deter bruscamente abola, do modo n evitnr os choques.
ORLANDO EDUARDO SILVA.

PELOÍaUB?
CONGRESSO DOS FURRECAS

Baile cm louvor a São JoãoPromovido pela opcrofca directoriadesse" tradicional club suburbano, vaeser effcctuado cm sua série, na noite(le sabbado próximo, grandioso baileem louvor a São João.
Essn festa dansante, que terá mui-tos attractivos, está despertando vivointeresse entre os freqüentadores eassociados, devendo ter ella inicio ásii liorus, sob a cadência de applaudi-da jázz-band. '
Do programma carinhosamente or-gomsndo constam números sensacio-naes, entre elles se destacando, umaauthentica fogueira.

EMBAIXADORES DE BENTO '
RIBEIRO

Festa junina, promovida pelo GrupoDiplomático da Embaixada
Mais uma grande festa vae ser le-

)LJl Vi •"" 1K,**S0 cleSante club deBento Ribeiro.
Piomovo-a o cohoso "Crupo Diplo-naticoda Embaixada», que conta emseu seio recreaiivislas de real presti-lio e muitas sympathias, razão porque o seu transcurso, no próximo sab-bndo, deverá ser magnífico.
Além de muitos attractivos, ha ain-da outro motivo para que o resultadola lesta seja de suecesso retumban-te. seus promotores a realisam em

riorTn/BC7 
* 

,CaSa ^'oWi*'. possu™dora de elevado numero de admira-dores.
A festa será á caipira, devendo otrajo ser a caracter.

ORFEÃO PORTUGAL
Nao bem adcnntarios os preparativospara a inauguração da novn sede des-sa agremiação artistieo-reercativa, árua do Senado n. 267., Todos os es-orços nesse sentido estão sendo pos-tos em pratica pela directoria, paraque a solenne inauguração soja omais breve possível.

ASSOCIAÇÃO ATHLETICA
GUEZA

PORTU.

1 anniversario da «Ala Tricolor"Realisa-se no próximo dia 1 de ju-lho o formidável baile de anniversa-no da, gloriosa "Ala Tricolor'" WiS-aa a a. a. Portugueza, em homena-Sem a imprensa carioca, a cuja Bee encontram os grandes recreativi,!tas Amaral, Dada, Adão, NathanielBiato e outros que não têm poupado

CERA ESMERALDA
Senrio inferior a Cera Royal, ninda édas moJhores. custa apeniis 4ÍIW0 a ia-tn .podendo trocar m-la (.era Hovnlcaso nao lhe satisfaça i panando a dif-ferenen). assim evitará de ser logn.

• Chico e Oswaldo.

Chega amanhã o presidentedo Jockey Club Brasileiro
E" esperado; amanhã, pelo "Massi-

lia o Dr. Linneu dc Paula Machado,
presidente do Jockcy Club BrasileiroO grande turfman e criador brasilei-ro se faz acompanhar de sua Exmafamilia, e regressa de Pnris, onde perimaneceu nlgum tempo, tendo por estaocensiao feilo vnrins acquisições

Os seus nmigos c directores da novelentidade de corridas preparam-lhe fes-tiva recepção no cáes, e estão promo-vendo varias homenagens.

.... -.juv. U11U Iesforços para que o mesmo se revis-ta de um brilhantismo sem par. Ha-verá um grande concurso de "yô-vó"
Para as damas sendo conferidos nrtis-
cariaSsmin,0S 

S 'rCS Primeir" còllo.

i,.,fnS íi?5?5 
S,Cr3° imPl,ls''onadas por

aos pares 
d 
^ 

"^ tIará ,rCg"aS
O baile será inicindo ás 22 horns ose prolongará até ás 4.
A HOMENAGEM A' SENHORITA

DORVALINA PIRES

do

dc

Cavalheiro Elegante
A PASSADEIIU RADIUÜ passa, lim-pa, esterilisa c perfuma o seu terno dc15 a 20 minutos. Lava em duas horas erenova chapéos de feltro em 10. Chuvci-ros clcctricos com confortáveis cabi-nes para espera. Não se esqueça. Ro-sano, 131. Phone 3-5610. ***

Uma grandiosa festa nos salõesClub dos Democráticos
r»0r8í"1?alda p,or uma commisãorecreat.vistas, á frente dos qur.es seencontra a tradicional figura de Ja-cinlho Pires, que todos conhecem c
lra™ no, ba^ro das Laranjeiras,wie ser prestada carinhosa e justahomenngem á senhorita DorvalinaInes, princeza do Carnaval, eleitacm concurso popular pelo Alliança
Constnrá essa homenagem de attra-nente festa dansante que será reali-sada nos smnpluosos salões do glo-noso Club dos Democráticos, no diao «e julho próximo.
Embora esteja ainda distante a da-ta da sua erfeetivação, grande já éo interesse que ella vem despertando,

deixando, desse modo, antever bri-lhante resultado.
E, para que assim suecedn, ns scus

promotores estão envidando ingentesesforços, sahepdo-se, desde já, seremas dansas cadencindas pela victoriosaTuna Mambembe, por si só a melhor
garantia do scu exito.

Iw
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0 Gampeão rcaeiona! ik.sMm, hoje, sua condição de
maior pugilista do Brasil

Manoel Pires e Bianchi em interessante "revanche"

WÊÊwÊMssfmÈ

"O sporl einp
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Rubens Soares, justamente considerado o melhor pugilista do

Bra sil

Hoje, á noite, os nficionados terão sn-
tisfeitn a ansiedade do que vêm sendo
presa desde que se annunciou n cffe-
ctivnção do encontro entre Rubens
Soares e Petci* Johnson;

Rubens, que é o campeão nncional
dos meios médios, tornou-se pelas suas
expressivas victorias sobro Aunibal
Fernandes, Virgulino, Hugo Itnlio o ou-
tros pugilistas consagrados, tornou-se,
justamente o mnis popular dos pele-
jadorès brasileiros.

Elle tem subido justamente pelos
seus triumphps marcantes sendo, púile-
se dizer produeto do próprio esforço,
pois o que cllc sabe de bo.*; aprendeu
a custa de sun grande vontade o do
desejo de ser um dia'um pugilista de
classe.

Vencendo toda sorte dc obstáculos
elle oecupa, agora, ;i culminância, eer-
cado da admiração tios spórtsmen brn-
sileiros que reconhecem nelle o seu rc-
presentante máximo.

Depois da sun convincente victoria
sobre Hugo ítalo que é, apezar de tudo,
um dos maiores lutadores cio Brasil,
ainda mnis se firmou o prestigio de
Rubens, cujos méritos crescem na mc-
dida de suas apresentações em publico.

Para a luta de logo mais, no Cii-eo
Oceano, o "Moreno" se preparou cuida-
ciosamente, dosejoso que está dc descer
do "ring", ainda uma vez, ostentando
os louros da victoria.

Petcr Johnson que será o seu ndver-
sario, è um veterano dò quadrilátero.

Será cllc um contendor perigoso, não
só pelos seus grandes conhecimentos
tcchnicos como tambem por que, de-
vido á sun longa experiência conhece
todas ns manhas do quadrado dc cor-
das.

A luta, nssim, promette ser dns mais
renhidamente disputadas de vez que a
victoria terá muita signoficação para o
¦que a conseguir.

Na semi-final se defrontarão, em

"revanche", Manoel Pires e Bianchi
que já lutaram por duas vezes, ven-
cendo o pugilista bandeiranae uma dei-
Ias por Uuóck-out,

O "Piranha" anseia por se desforrar
do revez soffrido razão por que o com-
bate está interessando vivamente os
spórtsmen cariocas.

Giusoppe (lambi abrirá o program-
ma de profissionaes, enfrentando An-
selmó, um pugilista experimentado e
tle muita resistência.

Haverá, ainda, tres lutas entre nma-
dores estando o programma completo
assim organisado:

Ia lula — Gonçalves da Cunha x Tho-
maz Vicente; 2a — Braulio Hodrigues x
Sylvio' Lima; 3*1 — William David x
A. Thcmber; 4- — Anselmo x lininbi;
5*- — semi-final — Pires x Bianchi;
ti* — luta final — Rubens Soares x Pc-
ler Johnson.

Campeonato de Tennis
do Rio de Janeiro

Os jogos da rodada do próximo
domingo

Primeira Divisão
Serie A — Botafogo x Paysandu',

Counlry x Brasil e Flamengo x
Carioca.

Série B — Andarahy x Fluminen-
se, Vasco da Gama x São Christo-
vão e Tijuca x Grajahu'.

Segunda Divisão
Zonn A — Brasil x Country e

Paysandu' x Botafogo.
Zona B — São Chrislovão x Vas-

co e Villn.Isabel x America.
Zona C — Grajahu' x Olaria c

Bomsuccesso x Bangu'.

Ouvindo o trie-ial do America sobre o jogo com o Santos
íi

ffíWf' :\,*M:M;; .,k;k'

Jarbas, Aymoré c Vital, que brilharam cm Sanlos,
America

na defesa do

0 interestadual de domingo
0 Bangú enfrentará, no seu campo, o São Bento

Os torcedores do Bangu', que ainda
não viram o seu quadro netuar no
aclual campeonato de profissionaes,
vão finalmente no domingo ter esta
opportunidadc tão desejada.

A directoria do grêmio suburbano to-
num a deliberação de realisar n partida
,*m^í:^:::*.m;*3eK::^

A recente victoria do America F.
C. sobre o Santos 1". C, o club tia
Villa lielmiro, no encontro de do-
mingo findo, em disputa do campeo-
nato de profissionaes, offerece, ainda,
motivo de interessante registo. Hon-
tem, por oceasião da chegada dos jo-
gadores, deante tias apreciações da
imprensa paulista sobre o triângulo
final dò club americano, resolvemos
ouvir os seus integrantes sobre as im-
pressões dò grande encontro.

Ouvimos ligeiramente o guardião
Aymoré. Salientou elle a perfeição
dos dois arqüeiros, Vital e Jarbas, os
quaes considerou notáveis pela bar-
munia c rapidez tle ncção, especial-
mente Vital, que demonstrou ser tio-
tado tle grande inlclligencin dc jugo,
nns recursos extremos de jogadas.
Referiu-se elogiosamente ás jogadas
dos nd versa rios, realçando os seus
forwards

Acha que n defesa americana, se-
guida cfflcientcniciitc pela linha de
forwards, foi o factor do resultado
verificado.

Ouvindo Jarbas
O back Jarbas confirmou as decla-

rações de Aymoré no tocante á acção
da defesa, tendo o seu companheiro
Vital realçado Aymoré e Jarbas como
elementos de grande acção no jogo.
Elogiou a linha santlsta, que, no seu
dizer, é muilo homogênea e inti-lli-
gente, necessitando multa vigilância
e actividade para domínio dn variedn-
de de rtislis, que apresenta, a par de
rapidíssimas shòots no arco. Estava-
mos satisfeitos e deixmos os conipo-
iienles do triângulo final do Ameri-
ça, que lia ile dar no club dn camisa
rubra muitos victorias no actual tor-
neio de profissionaes.

DOEM MUITO. PONHA

A DÔR PASSA LOGO.

Os fundadores da Amea
estiveram reunidos

Foram eliminados diversos clubs

Em sua reunião de hontem, os
fundadores da Amea resolveram
eliminar, por se terem filiado u
oulra entidade os seguintes clubs:

São Christovão, Carioca, llaclten-
zie. Modesto, Madureira, Edison,
Dol Castillo, Bandeirantes c Villa
Isabel.

Ao Evcrcst e no Penha foi conee-
ditlo o prãso de um anno para
apresentar praça de sports, e, no
Argentino, o pruso de (il) dias parn
a conclusão dos melhoramentos in-
traduzidos em suu praça dc sport-i.

O Conselho attendendo a pedido
que lhe foi feito nutorisou a que o
presidente da Commissão Execuli-
va facilite, sob garantias, o paga-
mento de joia de filiação dos clubs
que foram promovidos ã Divisão
principal, bem como nos clubs que
se inscreveram na segunda divisão.

Teve inicio, hoje, no Copa-
cubana Palaee Hotel, a venda
de bilhetes para o BAILE 1»
IMPÉRIO, que se realisará
sob os auspícios do Touring
Club.

Para esse grande e sumptuo-
so baile, nllic-ialisado pela Pre*
feitura e animado pela NOITE,
parte do programma de festas
do MEZ DA CIDADE, lambera
se fnrá a venda de ingressos,
parn a commodidodc do publi-
co, no Pnlncc Hotel, á Avenida
Bio Branco.

interestadual de domingo no campo tia
ru t Ferrei*, satisfazendo assim nos pe-
tlidos dos soeios que não puderam nin-
du assistir ns exlübições scnsnclOiiues
do quadro profissional.

O team tio S. Bento, que chegará ao
Rio no sabbnlo e vai enfrentar o qun-
tiro invicto do liangu', é um toam de
apresentações irregulares, nno estando
com bon collocação nò aclual certame'.

Os bariguenses, entretanto,.vêem nu
jogo de domingo uni obstáculo a mais I
para a conquista do titulo máximo, pois
sempre quando não se espera íietua-
çõ -. de relevo, o quadro visado entra
em campo com o firme desejo de ven-
cer e resiste valentemente no adversa-
rio, tornando mais difficil uni triuni-
pho que parecia fácil.

Assim estando o team do S. Bento
cm situação pouco vantajosa uo cam-
pconato paulista, desejará iialuralinen-
le npròvêitár-se de mais esta opportu-
nidndc pnra n rehabilitação.

Acreditamos qua o team do Bangu'
leve n melhor no embale de domingo,
cn: virtude tio seu preparo technico e
individual dos seus players. Um team
que tem eni seu seio "cracks" da qua-
Edade tle Sá Pinlo, Médio, Sobral, l.a-
dislati, Tião e Plácido, só poderá levar
vantagem num encontro com outro de
technicn inferior, embora com o factor
enlliusinsnío a seu favor.

Será assim no domingo n realisação
do esperado joio interestadual do Ban-
gu' com u S. Bento, e nova oppòrluhi-
dade para os mestres bangiiçiises exhi-
bii-cin ns suas jogadas sensneionhes.

A equipe bnngucnse deverá ter a sc-
guinie constituição: Euclydes; Mario e
Sá Pinto; Paiva, SanfAnna e Médio;
Sobral, Ladislau, Tião, Plácido e Gentil.

A PRELIMINAR
Os teams de amadores do Bangu* e

Ca

mm

ligando © ExertifalA
Sagrou-se campeão do Torneio Inicio de FootbaSG o 2 Regi(

mento de Artilharia IVSontada

UMA RESOLUÇÃO DO DEPAR-
TAMENTO TECHNICO DA LIGA

CARIOCA
Considerando a impossibilidade dc

apresentação por parte dos clubs dos
registos tios athletas infantis e ju-
venis, antes do din 2;i, o Departa-
mento Technico resolveu, pnra esta
competição preparatória, acceitor in-
scripçãp tios mesmos, exigindo só-
mente a folha tle inscripção feita pe-
los clubs, e a classificação feita pelo
director medico.

IS lAÀilTÂ
O popular cliaruto

de

DANNEMANN
á venda em toda a parte

¦ á 20 0 réis
Tony Ganzoneri defen-

dera seu titulo contra
Barney Ross

0 local do combate será o Chicago
Stadium

CHICAGO, 31 (U. P.) — Tony Can-
zoncri, de Nova York, o famoso pugilis-
ta, arriscará seu titulo de campeão
mundial de peso-íeve pela quinta vez
contra Barney Ross, o joven boxeur de
Chicago, cm um embate de dez rounds
n realisnr-se amanhã, á noite, no Chica-
go Stadium,

Canzoncri conquistou o titulo para
cento e trinta e cinco libras de Al
Singcr, por um ltnock-out, tle primeiro
round, no verão de l!).'l() c, desde então,
sempre se mostrou ansioso por defen-
der seu titulo conlra quem quer que
fosse. Derrotou Jack (Kid) Bcrg, da
Inglaterra, pnr duas vezes, Kid Choco-
late c Billy Pctrolle em defesa dc seus
louros tle campeão.

Por quatro vezes Canzoneri conquis-
tou campeonatos e por duas vezes per-
deu-os. Primeiro conquistou o titulo
de peso penna em um combate com Ben-
ny Bass, em Nova York, rio nnno de
1928. Depois perdeu-o para André Rou-
tis, de França, depois de o ter mantido
por pouco mais tle cinco mezes. Em
seguida conquistou o titulo de peso-
leve e nccresccntou-lbc o titulo di* pesn-
metlio-jiiiiioi- no vencedor, por knoek-
out, Jack (Kid) Berg. Canzoncri per-
deu o titulo de peso meio-meilio junior
para Joliiiny Jadick, que por sua vez
perdeu-n para Batlliiig Shnw.

0 Chicago Stadium espera reunir n
maior assistência desde n lula entre
Jnck Derhpsey e King I.cviiislt, em 1032,
quando reuniu mnis dc 2,1.000 pessoas.
Sc o Stadium reunir umn assistência
correspondente á sua capacidade, ren-
dera cerca de cento e vinte mil dnllars.

Wmm A INDEPENDÊNCIA
está ventlendo sem
reserva de preços.
K. 1)0 IIIEA THO. 1

0 Antarctica venceu o
Gymnastico

Na quinta-feira ultima fni realisa-
do um encontro amistoso de ping pong
entre o Gymnastico e o Antnretica,
tendo este vencido em todas ns tur-
mas, sendo nn primeira pnr 200 x 107;
na seguhdn, por 150 x 143 na terceira
pnr 10(1 x 80 e un quanta pnr 100 k 87.
As turmas do Gyiiinnstico foram ns se-
guintes — Primeira: Emilia 54, Dal-
vo 50, .Inir 47 c Dagô 46. Segunda;
Dnlvo 4(i, Libcrato 40. Allnmlro 32 e
Fogtiinho 24. Terceira: Renato 29,
Aguiar 25, Joaquim 21 e Fernando 14.
Quarta: Orlando 28, Cardoso 25, Ca-
miilo 24 c Fernandes 10.
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No campo de sports do Batalhão Es-
coin rcalisou-se hontem, como noticia-
nins ein tiTceira edição, o Torneio Ini-
cio de Football entre praças de dez en-
tidades militares concorrentes ao cam-
pconato deste annn.

0 certame, que reuniu crescido nume-
ro dc interessados, principalmente mi-
litart-s, como é fncol tle verificar, teve
grande significação, pois reunia, em in-
teressante competição, nada menos de
1*10 homens, incluídos os reservas, to-
dos animados do desejo de aperfeiçoa-
menlo technico n par de um congraça-
menlo que se torna mister exista entre
os componentes dá tropa.

A' Commissão Central de Esportes,
que superintende os núcleos dn Villn
Militar, IVcnlcrigo, Campo tios Affonsos
e Santa Cruz, coube a organisação do
interessante torneio que marcou o ini-
cio tias actividades sportivas sob a di-
recçnò da C. C. E.

Dando inicio á competição, que foi
em homenagem ao commnnd.ini c do Ba-

Bin—m—aamai
2'iíío, o grande commandante da

off ensina banguense
do America realisarão atiles do encon-
tro tle profissionaes uma interessante
partida, cmpregaiido-se com vigor e eu-
tluisinsmo na conquista da victoria.
3*l^r^H^^"J»WS^*^S#í~"-íí0!í*t^"3l

A DISPUTA DA "CQPPA
9!

0 sorteio para o torneio
inicio será amanha

Com inicio em 5 de julho terá lugar
o torneio de ping-pong promovido pelo
Dopolavoro e cm disputa da Cnppa
Lourenzo Nicolai.

Amanhã, ás 21 horas, será feito o
sorteio pnrn ns jogos preliminares do
torneio eliminatório que será levado
a effeito no sabbado, dia 1 de julho,
na sede do promotor tio torneio.

Sãn concorrentes ns seguintes clubs:
Amantes tia Arte Club — America F.
O. — Associação Portugueza — Fra-
ternidade Luzitnnia — Gymnastico
Portuguez — Opera N. Dopolavoro —
Orfeão Portugal — Policia Especial

S. C. Antnretica e Selecto S. C,
sendo que ainda não responderam ao
convite do Dopolavoro os seguintes
clubs, Grêmio 11 de Junho, Guveão S.
C. e C. II. Vasco da Gama.

Juizes e representantes — Serão jui-
z.i e representantes os seguintes:
pelo S. C. Antnretica, juizes — Age-
nor Ignaeio Dagnc — Hilário Ariuan-
do da Encarnação — José Vai Passos

I.uiz Brasil Frócs e Oswaldo Al-
ves Pinto — Representantes — Anto-
nin da Silva Nogueira — Cândido
Prado Rodrigues e José Mendes. Pelo
America F. C, juizes — Armando
Mesquita — José dá Silva Rondou —
Osmar Ferreira — Salvador Micelli c
Vicente Politano. Representantes —
Arysio Silva - Manoel Joaquim I''aus-
tino c Buy Rodrigues. Pelo Opera N.
Dopolavoro. Juizes: Anlonio Cavalic-
ri — Antônio Spinelli — Francisco
I.uiz Diegues — Mario Bnpuaiin c
Severo Beneardino. Representantes —
José Isolette — Luiz d'Ar;igonn —
Luiz Viola.

Mais amadores registados — Foram
registados mais os seguintes, para a
disputa tia Cnppa Lourenzo Nicolai: 95
Álvaro Ferreira Barcellos; 96, Luiz
Rolando Paulon e 97, Manuel Soares
de Souza, da Opera N. Dopolavoroj
98 Anacleto Coelho, 9!) Arcliimedes
d'Ag'ó'stini, 100 Arthur Rodrigues Paz,
101 Evaristo Machado Filho, 102
Francisco Gonçalves Duarte, 103 Jnãn
Nogueira, 104 Luiz Mlttelmnni, 105
Mario Tnrino, 100 Orlando Gil e
107 Virgílio d'Agostini, da Associa-
ção Portugueza, 108 Carlos Sürrndor,
100 Diogo Augusta da Fonseca, 110
Hilário Armando da Encarnação, 111
Francisco Sannòti, 112 João Dias
Leal, 113 José Mendes, 114 José Vai
Passos, 115 Marcclino José Rodrigues,
11(1 Oswaldo Alves Pinto, 117 Rafael
Argomlizzo, 118 Roberto Colnmh, 119
Rolando Francisco Thomé, 120 Romeu
Colaro c 121 Waldemar Rodrigues, do
S. C. Antarctico

<¦.<%¦ »<kt
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Os dois quadros do 2' R. A. M. e do 1" Batalhão de. Engenharia,
finalistas do torneio vencido pela primeiro

lalhão Escola, tenente-coronel Adhcniar
Alves Brito, animador eiillmsiastn da
pratica tle sports nas fileiras do Exer-
cito, houve, ás 8 1[2 horas, desfile dos
nthletas num total de 140 homens.

Ao quadro vencedor o commandante
offereceu lindo e custoso trnpliéo ia-
ccntivniido-o para novas c mnrciiuies
proezas no terreno das justas sporti-
vas.

O onthusinsmo reinante entre os mi-
iltnres tias guarnições que disputaram
o torneio serviu para assignaliir-lhe o
brilhante exilo alcançado não só quan-
to ú parte tcchnica como á disciplinar.

Nesta noticia cabe, perfeitamente,
justo ciicomio no capitão A. Costa o
Silva, a cujos esforços e'nctividntle dy-
namicíi se deve a realisação do grande
éiiiprehcndimento que facultará ao

Excrcilo manter um núcleo numero.,
de praticantes de sports, razão de shdo desenvolvimento physico que fuita no homem os gestos de dostemor ¦coragem. '•

Os concorrentes
Concorreram ao certame as segui»;les unidades:
Escolade Aviação Militar, GniP0dc Aviação, 1" c 2' Regimentos de Iífantnrin, 1" e 2° Regimentos de AttlíUniria, Grupo Escola, Regimento*üf

cola Batalhão Escola e 1» Batalhão
uc Lngenliaria.

0 heroc tio torneio
Como noticiámos honteni, em ter,

ccirit edição, sagrou-se heróe do lori
neio o ndextrudo conjunto represem
tativo do 2" Regimento de Artilharia
Montada, que disputou o final cnm onão menos valoroso quadro ilo 1" Ba*
tallião de Engenharia,

A entrega do trophéo ao vencedor
Logo após n terminação do certa*.

me, o major João Pereira, fiscal i
Batalhão Escola, fez entrega, era d
1111 tio couimandnnle Adhcniar Alves
Brito, no team vencedor, da linda
laça por elle offcrccida,

O caso dos water-polo
players em Los Angeles

A propósito dn noticia que hon-
tem publicamos sobro a penalidade
imposta nos elementos brasileiros
Castello, Pernambuco e Scrpa.que
foram eliminados pela 1-', I. N. A.
recebemos esclarecimentos da Con-
federação Brasileira de Desportos.
Soubemos que a entidade máxima
tios nossns sports enviou instrti-
cções liara o seu representante no
Congresso tle Paris, Dr. Irineu
Mnnlamyns, afim de quo tome
parte no mesmo ventilaiiilí o enso
que se refere á descalssifieação do
Brasil no alluilido certame olnipico
uma vez que não cra dn ctimpetén-
cia do arbitro suspender o team
ante umn possivel attituile de seus
jogadores'.

Sobre n eliminação dos players
partiu esta tia própria Confedera-
ção por parte do Conselho dc Jui-
gamenlos, que tomando conheci-
menti) tle umn communicação da
Federação Internacional du Nata-
ção Associntion c tle uma corta
denuncia do Conde Bailett Latour,
presidente dc honra do Comitê
Olympico, resolveu punir, por in-
disciplina, os seus autores. Na-
quclla época, depois da decisão, ca-
beria nos punidos recurso, que ngo-
ra está prçscripto. Só uma reformo i
das leis ou o indulto tia assem- |
bléa da C. B. D. poderão solucio-
nar o caso.

Seria, portanto, de justiça que n
assembléa de amanhã ventilasse o
assumpto.

tastifufo A. e Recreativo do
Rio de Janeiro

À competição de domingo
A novel associação athletica rcçrca-

tiva, promoverá domingo, na Lagoa
Rodrigo de Freitas, uma itjtcrcssan-
tissima competição athleliea, tt qual
se injciai-á ás 8,80 horas, e constará
tias seguintes provas:

Corrida rasa — 1* Prova — 75 me-
tros, individual,

2". Prova — 400 metros, individual.
8" Prova — 1.000 metros, iridivi-

dual.
Saltos — 4* Prova — Altura — In-

diyiduul — lm,20.
ti* Prova — Distancia — Individual
3 m,80.

0" Prova — Salto com vnra — In-
dividual — 2 metros.

Natação — 7" Prova — 50 metros
Individual.

8" Prova — 100 metros — Indi-
vitlunl.

il" Prova — 150 melros —• Indivi-
dual.

Para boa ordem da competição, o
Instituto solicita nns coiicorrcnics,
nos locaes mencionados,' compareçam
80 minutos antes das provas a que
vão submetter-se.

ínjèltepreço

«"A venda em todo o Brasil

0 optimismo de Ford
Durante aljjuns mezes ncroditou-sc

que o millionario tle lama mundial du
Dearliorn in pôr termo á lnrüa propn-
Knnila que fazia cm todo o mundo de
seus produetos. Chegou-se mesmo a
acreditar que Henry Ford perdera n
confiança no valor da propaganda,
mau, como affirmou um articulista
americano, nunca se pótle prever o quo
Henry l-'ortl fnrií ou não.

Contru todas as expectativas, rumo-
rosamente, Henry ford acaba de ini-
ciar uma formidável campanha de pro-
pngnntla nos Estados Unidos, sendo seu
primeiro annuncin publicado cm 6.000
jornaes do paiz. Nesse curioso nnnun-
cio, Henry Ford affirma mais uma vez
o seu inquebrantavel optimismo de lu-
lador e unia confiança illimit.itln no
futuro tle sua piitrin.

Escripta em forma dc carta, a men-
sniícm de Henry Ford começa por af-
firmar que n America, depois de tres
nnnos de pessimismo c de olhos vol-
tndos paru o passado, encara, final-
mente, o futuro. Surprehenilidn por
uma situação difficil, a America do
Norte quiz rcsolvçl-a pelos processos
antigos, sem coragem tle se adaptar
ao momento que atravessava. O pri-
meiro atõrdoaniento, porém, cedeu
logar a uma altitude mais calma e muis
ponderada, trazida pela palavra do pre-
sidente Roosevelt, que veiu iniciar
unia nova politica econômica c finnn-
ceirn Kerndu pela própria situação e por
uma comprelicnsão Intelllgente dos
problemas actuaes. Chegou o momeu-
to tle toda n nação sc erguer e collnbo-
rar com energia no rcergiiimento de
sun iiiai-biti.-i econômica. Todas ns for-
çns conscientes do paiz devem còllàbo-
rar nessa olirn tle salvação nacional.
Ford quer fazer n sun parle. E termi-
na elle, na sua curiosa mensagem:"A melhor coisa que posso fazer
liara o pniz é crear a industria pela
ci>n**trucção tle lioiis automóveis. Se
soubesse fazer coisa melhor, faria. A
industria deve ser n minha contribui-
ção. O automóvel, como tudo mnis,
deve enfrentar o futuro. Elle está de
tal fnrmn identificado com a vida du
nação que, se ficar pnra traz, a pro-
pria nação decairá".

O inicio da nova campanha Ford,
executada pela N. W. Ayer & Son,
Inc., é um Índice natural da netivida-
de que vae pelas fabricas de Detroit.
Não morreu o optimismo que podemos
olhar como o prenuncio bom de dias
melhorc3.

DEPOIS DE AMANHÃ
GRANDE SORTEIO

DE SÃO JOÃO

2.000:000$000 por 4008000
1.000:0009000 por 200S000
500:009$000 por 100$000
200:000S000por 409000
100:0008000 por 20$000

CENTRO LOTERICO
TRAVE5SA 00 0UVID0R.9 J

A noite cie São João no
Vasquinho F. &

Promette alcançar extraordinário ri.
alce, n festa que n directoria do Vas*
quinlio F. C. offcrcccrá nos seus as*
sdeiados na noite de São João,

No campo de football haverá nnu
grande fogueira, cnm batatns, canna,
etc, e tambem um "churlhlio" pata
animai' os festejos.

WJSíSS»?"*».

\ "FIXADOR PATENTE"i
fixa portas automaticamente:

Fali. A. «I. Teixeira & Cia.
Buenos Aires, 2G4 o 265
Em lod.-u lojas írrniícui
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Os jogos (Je domingo no
cam^sGnafo da Amea

No domingo, ein prnsecuhnciito aoi
seus campeonatos, n Amea fará rcali*
sar os seguintes jugos:

Primeira Divisão:
Brasil x Mnvillis •- Campo da praia

Vermelha — Juiz dos primeiros qu»<
dros, Alfredo Oilabert,

Áiidnrahy x Cocotá - Campo aa m
São Francisco Filho — Juiz, Leonardo
Gonçalves.

Na Segunda Divisão:
Cenlral x America Suburbano - N"

campo tia rua Adriano. ,
Hrasil Suburbano x Arge.-"**'- *vl

campo da rua Sá.

A excursão do Humaytá a í
A delegação embarcará amanhã, no irem das 5 Sj2 horas

O quadro principal do llumay
Com destino A cidade dc Muquy, no

Estado do E. Santo, segue n delegação
do Iluiiiaytá A. C, da nossa Mari-
n! :. de Guerra.

O grêmio dos marujos, vae a con-
vile do Ct ¦nriei.lnl I*'. C. daquella
c. .ide.

Dois, serão o jogos dls-uilados, sen-
do um copi o promotor da excursão,
tendo como premio uma taça òffçrc-
fida pelo "O Glolm", e, a outra, com
o selccciohhdò da cidade.

O Humaytá leva para o Commercial,
um bronze eom significativa dedica-torin.

Ao que sabemos, h população deMuquy, receberá os nossos marujos

lá, que jogará cnm o Conimcrcd
,*....  mnrmentC 1

com grandes festas, mormente P
trntar-sc de uma excursão q"1-
i-ifii-a pela prin 

'"O vez.
a regre: o ua delegação «»«

dia 2G, e a sua organisação
guinte: . •...[.*

Chefe da em ada, """^do
to Machado. Chefe <¦" <' MV
humaytá, Nahor Daniel •*.-"m'.*hvjo
eluial Prudencio, *M''',^ tocli"*"1;Marcas Vcnicius, dircelor c- y
Alexandre Alves, P'j?rma"! iupoHi*Al.,,.: ,. ,1., R U*n. -. iiiatcri.ii MJ

niacctii»- .inil*.\,lllilil- .1.,-.*, i***;*- .„-:.] sonnl*
Marianno da Silva. E. m-';!"1- ;M
V.;. Juiz, Norival Dítle. 3".¥°%\.

' nfAiiiia, Fraga, V k'nikwhm<<,
a, Chaves, Par'. Mamão,.W^,„fla, Chaves, Par'.. Mamão. wi«-.^
lenrii, Para nli -.-.. José half. "r
'.iniillo, AdalbertojJ^MM*»

'^****''*''**r *"+ * '•*'' ¦»''> tr ¦«¦'"¦» V"*v"iy'"'Ír y 'w w'~*ê ¦*f -W V ir' t •» * w"'w' *"

TODOS SAO BONS, MAS, SEM DUVIDA, O MELHOR DE TODOS 
j*'CAFÉ' CRUZEIRO "EXTRA"
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