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i contará polia do «Hen Belga» lHf 00 CARNERA? Morreu «Chico Boia»
A NOITE visita o recanto bucólico onde se realisou o encontrodo interventor paulista com os "leaders" do perrepismo
Um casal belga muito discreto — Quantos eram os convivas -

A attitude firme do Sr. Cyrillo Júnior
tantos assumptos polilicos relacionados
com n situação paulista.
Um agape que passará á historia

Mine. Cecilia Goosscns apoia ambosos cotovelos no linlcãó do bar c faz-nos ligeiras confidenciais cm torno chi
reunião havida eni sua casa:

prio dc gcnlc educada passar adcanle
o que se ouve em palestras reserva-
ilas...

Tinha razão a boa mulher, mas in-
sistinios no interrogatório:

— Seu marido nada lhe contou?
Responde-nos com certo alvoroço:
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0 "Recreio üclga", no caminho
Gocssens, que

S. PAULO, 28 (Serviço especial d*A
NOITE) — 0 encontro amistoso dos
Srs. Waldomiro Lima c Atalilia Leonel,
num siliaa discreto, á beira do caminho
de Sanlos, continuou a ser, pelo correr
do dia, o assumpto de todas as pales-
ttas, emprestando nssim fortes tons
dc alvoroço ao ambiente politico da
Paulicéa. A nota que a secretaria de pa-
kio forneceu aos matutinos apenas
veiu confirmar tudo quanto eu já havia
transmittido á NOITE, no relato por-
meiinrisndo da tertúlia que se effeeluou
nó "Recreio Belga". E como' esclareci-
nicntai final tambem surgiram declara-
(ões dos Srs, Ataliba Leonel e Cyrillo
Júnior, confirmando integralmente os
tópicos da nota do palácio dos Campos
Elyseos.

No "Recreio Belga"
Ora, posto assim cm tanta evidencia,

leria interessante fossemos conhecer dc
perto o estabelecimento dc recreio quedesempenhara o papel tantas vezes re-
jetv&do ao famoso "Club dos Duzcn-
tos' que, mn occasiõwS como esta, quan-dosccojitavn de trocar idéas ou assen-
lar planas de campanha, sempre me?teceu a preferencia dos altos paredrosda Republica,

Lá fomos ter, nn tarde de hoje, com'» eéo plúmbeo e uma gania lmniida aencharcar os campos. Fica o "Recreio
BelRa na entrada.da villa de São Ber-fiardo, num logar elevado de onde scDescortina o casario branco e as tor-Ks da egreja do importante núcleo in-«.«urrai. Com o olhar abrange-se o pa-«Mima elas fabricas, as chaminés er-
i™as para o céo, espelhando a gran-""'" e o progresso dc S. Paulo.

de Sanlos, onde. se realisou a conferência. No medalhão, Mme. Cecilia
com seu marido, dirige o "Recreio Belga"

- - i"»í>"-.-iau uu o. ruuin.
toi » - c cni conforto, o "Recreio
oega nao pódc ser comparado ao«¦lub dns Duzentos". Uma casa baixa,"Cada de eucalyptos, com um interiorMito simples, em que as próprias pe-ps do mobiliário são de uma rustici-Me chocante. Mas ha cm torno umaensaçao ale limpeza e do ordem. A do-¦• do estabelecimento, uma senhora«Wto sympatiiica, de nacionalidade«'8a, neolhe-nos eom satisfação. Os"jniMcs nao costumam ali apparcccr«ra niiuia rrçqiiencia, Dc sorte que o«»e Principal, com um pequeno bar A«qucrcla, ,. algumas mesas para atten-a ireguezin, estava inleirnniente«'««o, quando ali chegámos;»íurprchende-se a niulbcr com os visi-
tom 

' °l!,a infIUÍetn o photographo,
tnm , i";' milc««l»i.. Procura descobrir
lão v' a mlmc™ dc nossa mis-
hri». r^"ne ,"1",(, e percuciente« '|„c ,|lp sMsícz a curiosi(]!1(iCi'«.«navisando a physionomia, tran-™««risonha, observa:
rti™ SL'i• sn" Jornalistas.'.''.c«Mliciosnmcntc:

iTn^T'cm nilt>«rnlmentc saber o que
V"SOU aqui no domingo...
. ««Mivamcntc, 

queríamos saber o
U!Ji5m\a, cn,re as «J"«l«> Pire-
tr.o-.T-, K','1,"«,lc reservado, que via-
1..:™"" 'rente, com uma mesa lar-. capai de conter dez convivas. Ellaao nossn encontro e mostra-nos a

_— Eram todos bomens polidos c dis-
tiuçtos. Primeiro, chegou um senhor
aloirado, niuilo bem trajado, que mal
saltara do automóvel, foi logo pedindo
que preparássemos um almoço para
dez pessoas. Podia ser meia hora de-
pois do meio dia. A's 1!) e meia ho-
ras, chegavam oulros cavalheiros em
automóveis e entre ellcs vinham o fie-
neral Waldomiro Lima e o Sr. Atali-
lia Leonel.

Intcrrompcmol-n para que csclarc-
cesse melhor:

Kste cavalheiro aloirado, de phy-
sionòmin sympatbica, não seria o Dr.
Hoberto Moreira?

E', parece ser este o senhor que
nos deu ordem para preparar o almcj-
ço. Como vè, os freguezes por aqui
escasseiam, c como não tenho criada,
fui eu própria para a cozinha, prepa-
rar uma refeição ligeira para os dou-
tores.

Palestraram muito?
Conversaram bastante — diz-nos

Mme. Goosscns — mas cm tom muito
discreto. Nada ouvi, pois me conser-
vei durante lodo o tempo na cozinha,
emquanlo o meu marido, o Edmundo,
fazia aos hospedes as honras da casa.

Olhou-nos cm seguida alravés as leu-
tes faiscantes dc seus óculos e affir-
mou com firmeza:

Mas, mesmo que eu tivesse ouvi-
do, nada lhes contaria, pois não é pro-

—• Não, o Edmundo è homem para
ouvir, seja o que fòr, e calar...

Casal admirável aquclle: o próprio
recolhimento cm que vive já é uni si-
filial de pacalez c discreção.

Mme. Goosscns posa para o nosso
photographo chi frenlc á casa. Teu-
íamos embalde arrancar-lhe novas
confissões. A . lion mulher nada viu,
de nada sabe. Apenas observa que os
brasileiros são muito bons, muito uni-
dos, e que o encontro dò general com
os "leaders" perrepistas revestiu-se
de muila cordialidade. Adianta, entre-
tanto, detalhes sobre os hábitos dos
convivas. Diz-nos que todos preferi-
ram beber vinho Chianti, E que a rn-
da sc desfez muilo depois de terini-
nado o repasto, rumando todos de au-
lomovel para n capital.

Evidentemente; o almoço, por si,
como affirmou o Sr. Cyrillo .lunior,
não tem grande interesse. O. interesse
maior está nas iiffirinnções desse po-
lltico e de oulros irreducliveis "Ira-
ders" do perrepismo, que "sc conside-
ram adversários leacs e francos da di-
cladura, não querem entrar cm uccor-
dos polilicos, não combatem nem
apoiam o aclual interventor, c nem po-
dem explicar como homens que com-
bateram de armas na mão o governo
federal façam ronda em torno do Cat-
tetc, parn dellc receber mandatos po-
liticos c administrativos".

A gloria do relógio ¦ ¦ a

Gomo e por que o mais famoso da cidade não ficaria
mal em um museu
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1 " minto simples, mas pitlo-

brado que o relógio dc Gaza, onde
doze águias de bronze seguravam nus
garras uma coroa, pousando-a, tle mi-
nulo a minuto, na cabeça tle Hercules,
em recordação das suas doze façanhas.
Por que ? Porque indicar as horas,
bnlel-as, assignalar os phenomeno*
astronômicos diários, executar tre-
chos dc musica e fazer mais habili-
dades, è funeção natural dos relógios,
e ninguém pódc admirar-se disso.
Espanto, surpresa, sensação, origina-
lidade, é haver um relógio com o
mesmo fim de todos os outros, mos-
trador, ponteiros, corda, engrenagens
e, embora lendo tudo, não fazer nada
do que fazem os membros da familia.
Nessa singularidade reside a fama do
relógio da Gloria. Náo atrasa. Não
adeunta. Náo trabalha. Impassível
como um fakir, parece ter se esquecido
de si mesmo. Emquanto ludo na vida
muda c se transforma, clle se con-
serva e estaciona,' Os governos pas-
sam, nascem e morrem crcatitras, as
creanças aprendem a conhecer as ho-
ras, o tempo mergulha no nada: c elie
sereno, indiffercnlc a tudo e a Iodos,
dorme tranquillamente, inipertttrba-
vel uo bulicio da cidade vertiginosa c

feseo
d»as
Rcursi

,, '01 necessário 'que' 
sc unissem

s. nm» attender a todos ospaia
Wnrov l , 

"\- E cm ,m>io «i" repasto,
•'nu ? d.c,fepente pelo casal belai. reside, discutiram-se impor

um "raid" de

SANTIAGO, 2!) —
(U. P.) — O avia-
dor brasileiro capi-
tão Godofrcdo Vi-
dal visitou o ini-
'listro da Defesa
Nacional, solicilan-
do-lhe que dè per-
missão ao com-
mandante Aracrna
e a outros aviado-
res militares chile-

| nos pnra que façam
'•'Pí/fin t¦„ i , . llm "raid" aéreo aom$Godofredo 

Brasil.
O titular da Dc-

Jiceu Cn .. lesa Nacional agra-
Iodará « In,í?{e c assegurou que es-
Mtão desse «SSii»dade? para a renli"
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Voí/ai no cartaz o relógio da Gloria,
porque ií sempre tictualissiino o somno
profundo que elie dorme. Passam os
dias, os mezes, os turnos, e aquclln
macliina famosa na irreverência bem
humorada tia cidade, con li mia indiffe-
rente á vida que não pára, esquecida
dc marcar o tempo. Em celebridade e
fama, náo ha relógio que se compa-
re áquelle, que o carioca olha por
olhar, habilitado a fixar, divertido, a
impossibilidade dos ponteiros nos qua-
tro mostradores que perderam a no-
ção do movimento da terra ao redor
do sol. E' mais celebre que o envia,
do a Carlos Magno pelo califa Harun-
al-Raschid: a Clepspdra; mais lem-

moça. Alé quando isso ? Ninguém sa-
be. Ninguém cogita dc galvanisar
aqucllas molas emperradas, dar so-
tiro dc vida áquelle organismo incca-
nico, completamente inútil e notável-
inenle ridículo na hora vibrante, que
vamos vivendo. Se a sina dellc é con-
liniuir assim, iniidc-se-o daquclle. pon-
to. Náo deve estar em praça publica.
E sc encararmos o caso com bom sen-
so, só um destino encontraremos, com-
imlivcl com a celebridade do relógio
histórico: um Museu. E para nos con-
vencermos dc que a consagração é
merecida, esqueçamos o relógio da
Gloria para lembrarmos, apenas, a
gloria do relógio.

0 detentor do titulo não é favorito no
encontro sensacional de hoje

Prediz-se a vicloria do ésmurrador latino, por "knock-out"
POMPTON LAKES; Nova Jcrsey, 29

(U. P.) — Pode-se affirmar que Pri-
mo Carnera deixou seu campo de trei-
nameiilo, entre as montanhas, no me-
Ibor eslado de espirito, partindo eon-
finnle c alegre para a scena culmiiiaii-
te de uni romance de vida de boxciir
que bem se poderia intitular "Dos an-
ilrajos ã riqueza".

Kmqiianln esteve nqui apurando a
energia c a resistência' de seus pro-
inontorios de músculos, habitou a casa
que é talvez a mais velha do listado
de Nova .lersey, pois foi construída
pelo pae de uni dos aios de campo de
George Washington na guerru da In-
dependência. A's tardes já os babilan-
les sabiam que iam enconlral-o á por-
ta da secular mansão, não fazendo ce-
rinionia em dizer, no seu inglez lenio
e aiTçvczado, a quantos lhe chegavam
perto, que, a não ser uma ordem ex-
pressa de Milssolilll, Hilda o impedirá
ile applicar hoje cm Jack Sharkcy uma
sova em regra.

Sc sabia, porém, que eslava um jor-
nalista enlre os ouvintes, logo se mos-
trava mais reservado, sem comtudo
perder a esplendida! nuln-coiifiança que
caraclcrisoü todo o seu periodo dc trei-
namenlo nesta localidade.

A dialeclica da sua convicção repou-
sa no paraillclai, que faz, entre a situa-
ção aclual e a de dois annos alraz,
quando pela primeira vez enfrentou
Slinrkcy, que ainda corria pelo cam-
peiinato do inundo, coisa eni que clle,
Primo, está empenhado agora.

Argumenta com ns cbronistas pnr
meio de perguntas: "Não acham que
estou agora melhor? Uue ba dois an-
nos nada sabia de boti? (Jue aprendi
inuitu? (Jue estou mais rápido, mais
duro, mais alerta? Acham que Sllárkcy
se encontra acliialinenle melhor do
que naquelle tempo, quando ainda não
tinha ."!() annos?"

Mas uni periodistn perguntou-lhe co-
mo explicava o effeilo do murro com
que, cm 1931, o pugilista dc lloslou o
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Sharlteg

atirara no tapete. Sorriu vagarosa-
mente: "Culpa minha. Achei tão bons
os primeiros rounds que me tornei
descuidado e descobri-me demasiado,
frente a um adversário de incontestn-
vel fraquejo. Isso nunca mais se da-rá. Jamais Sharkoy me derrubará ou-tra vez. Creio que c agora a minhavez de derrunal-o".

Suas derradeiras praticas com ossparnng partners" fora,,, assistidas
por verdadeira legião de technicos, dc-sçuosos dc terem uma impressão dire-Cta dos progressos do gigante latino,lim particular ns assaltos jogados hacinco dias eonlra Harold Mavs — o io-ven de quem Tunncy disse que viriaa ser campeão do inundo — foram cui-(.idosamente observados pela fina flordos críticos nnvaynrkinos, cm cujosespirito ficou a impressão geral deque o Golialh do Veneto melhoroumuito sua classe.

Carttcra

ra bloqueai' os tiros duros que lhe são
dirigidos, mesmo ns golpes mais rapi-
ilos c inainhosos, e dá lal postura á
enorme estatura que se tornou exlrc-
inanienle difficil allingir-lhc ns man-
dibülns. 0 grande progresso consegui-
do eslá na mão esquerda, que apren-
deu a arremessar um jab que é um
pavor de potência arrasadora. Mais de
lima vez aliraJu longe Harold Mays,
com travessuras dessa temerosa ca-
n liola.

Foi sem duvida a divulgação de taes
aperfeiçoamentos, trazidos a publico
pnr alguns dos nomes mais respeita-
veis da critica sportiva, que fez com
que subissem de forma impressionan-
le ns apostas em favor do colosso ita-
liano.

NOVA YOHK, 28 (IT. P.) — A' pro-
porção que se nppròxima a hora da
disputa do campeonato mundial dc
box, enlre Jack Shnrkey e Primo Car-
nora, diminuem ns indícios favoráveis
no 

'detentor 
do lilulo. Faltando ape-

nas 24 horns para a realisação da ba-
talha que empolga, no momento, to-
ilos os circulos pugilislicos, ns apostas
cm favor do campeão diminuirani para
n proporção dc 11 a 10, havendo fortes
symptomas de que alé amanhã pôde
Carnera tornar-se o, eleito dos após-
ladores, verifienndn-se, pela primeira
vez, o facto inédito, na historia rios
pesn-pesados, do desafiante ser o fa-
vorito da contenda. Esta tendência,
sem precedentes, surprehendeii os prn-
prios cbronistas sportivos, que predi-
zem a victoria do ésmurrador latino
pnr knock-out.

Tambem ha quem espere a victo-
ria de Sharkey

NOVA YORK, 28 (Ú. P'.) — Quator-
zo'¦ chronistas sportivos manifestam a
opinião dc que o pugilista Sharkey
vencerá Primo Carnera no sexto round
de seu próximo match.

0 famoso campeão do riso
por um atacpe cardiaeo

O actor cômico de cinema Roscoe
Arbuckle, popularisado sob o cogno-
me de "Fatty" e entre nós pelo mais
expressivo de Chico Boia, foi encon-
trado morto, dizem os telegrammas
de Nova York, no leito de sua pro-
pria residência. Envolvido em baru-
lhento escândalo e aceusado mesmo de
homicidio involuntário, Chico Boia
desapparecera da tela desde alguns
annos. O seu nome ia-se tornando
estranho aos novos freqüentadores
dos cinemas. Até pouco tempo, en-
tretanto, valia como uma reclame.
Embora muito longe do humorisino
tantas vezes amargo do grande Car-
litos, Chico Boia sabia fazer rir e'
desopilar, um pouco á maneira do
gordo e do magro, tirando do seu
próprio physico todas as vantagens
cômicas. Pelas boas gargalhadas que
despertou, pelos momentos de ale-
gria despreoecupada que permittiu,
Chico Boia muito mereceu...

Sua morte, pois, inspirará por to-
da parte um registo de saudade...

NOVA YORK, 29 (Havas)
— O antigo actor Roscoe Arbu-
ckle, popularisado no cinema
sob o cognome de Fatty, foi en-
contrado morto, no próprio leito,
na sua residência desta cidade.

Como se sabe, Arbuckle reti-
rara-se ha algum tempo da tela,
depois de ver-se envolvido em
rumoroso escândalo.

NOVA YORK, 29 (U. P.)
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Roscoe Arbuckle
— Victimado por um ataque
cardíaco, falleceu, repentina-
mente, em um hotel desta cida-
de, ás 2.45, o famoso actor ci-
nematographico Roscoo Arbu-
ckle, "Chico Boia".

Alterações no estatuto judicia-
rio portuguez

LISBOA, 29 (U. P.) — O governo
publicou um decreto introduzindo im-
portantes alterações no estatuto judi-
ciario, e fixando os serviços da justi-
ça em princípios novos, regulando o
recrutamento dos juizes, modificando
a classificação das comarcas e cnllo-
dando os serviços judiciacs cm complc-
ta independência do Poder Executivo.

O PREÇO DO GAZ
A Light apresentará nova

proposta ?
O prazo concedido no ultimo des-

pacho do ministro da Viação, sobre o'
caso dò gaz, para a Light and Power
formular qualquer proposta no sen-
tido de fixar-se o preço do combus-
tivel consumido nesta capital, termi-
nará no próximo dia 1".

Pelo que sabemos, a companhia
vem mantendo contado com o Sr.
A.jaz Habello, inspector de Illumina-
ção, procurando assentar novas bases
para leval-as, dentro do referido pra-
zo, á consideração do Sr. José Ame-
rico.

Infructiferas, até agora, as
pesquizas !

MOSCOU, 2!) (Havas) — Annuneia-
sc que as pesquisas das tropas sovie-

tiens e rios patru-
lmVros para desço-
brir o paradeiro do
aviador Matlern.
têm sido infrueti-
feras até o prc-
sente.

E' opinião geral
que o piloto não
deve haver-sc cx-
traviado na região
das ilhas Aleutas,
visto que seguia
rumo mais para o
norte.

O "Izvestia" cs-
creve que é pre-
maturo falar no
fim trágico de
Mattern, sobretudo

quando o aviador levava a bordo ar-
mas, accessnrins de pesca e viveres.
Era possível que o piloto tivesse sido
forçado a descer em local do qual
não possa dar notici*5, cm vista das
enormes regiões deshabitadas que de-
via atravessar.

"¦~ÉÉ$Êmm^

Mattern

ESTÃO EM ACTIVIDADE OS LADRÕES

Ainda nao põe muitos murros no nl-vo, mas já deixou de ser ellc próprioiiiiinenso alvo no ring. Sabeum ago-

De regresso ao
Paraguay

Partirá amanhã a Sra. Ayala
Pelo "Cruzeiro do Sul" viajará nma-nha com destino a Assuinpção a senho-ra Ayala, esposa dn presidente ifti Hcpu-blica do Paraguay.

Regressa ao Rio o ministro do
Peru, no Brasil

BUENOS AIRES, 21) (U. P ) — -V
bordo do "Massilia" embarcou comdestino ao Rio dc Janeiro o minislro
do Peru', no lirasil, Dr. Garcia Cal-deron.

^ÕÕ^nniversa-
rio da cidade de

Lukow
Inauguração de um monumento

ao autor do "Quo Vadis ?"

I VARSOVIA, 29 (Havas) — Foi \

I celebrado, ha pouco, o 700" anui- j
i versario da fundação da cidade j

dc Lukow, Nesla oceasião foi inan-
i gurado um monumento ao autor

| de "Quo Vadis?", Henrn Sien-

I kicwicz, que nasceu nos arredo-
1 res dessa cidade. Quinze mil es-

pccladores assistiram á cerimo-
nia.

ssattado um luxuoso jrua Voluntários tia
lalacele'alrla

Como agiram os larápios - Quasi morto o vigia da casa

aia»aaaaaaaaaataaaaMaaaaaaaaaaaa«aaaaaaaaaaaaaa^ lllil I —j
O palaccle arrombado e as ferramentas deixadas pelos ladrões

Eslão em franca actividade, no Rio,
os ladrões. Os assaltos sc repetem
com unia grande freqüência, quer aos
domicílios, quer ás pessoas, na
via publica. Os moradores tj"s mais
elegantes bairros cariocas, onde ha
domicílios cheios de conforlo, luxuo-
sos, são constantemente visitados
pelos meliantes, que os escolhem dc
preferencia.

Durante .. madrugada dc hoje ain-
da assim foi. Assaltaram os ladrões
um vistoso palacete da rua Volunta-
rios da Pátria n. 127, onde o Sr. Ju-
lius Arp, chefe da firma Arp & C,
estabelecida ás ruas do Ouvidor
n. 102, Passeio n. 113 e Quitanda

n._ 150, tem -seu confortável domi-
cilio.

O Sr. Julius Arp seguiu com a cs-
posa, na ultima viagem do "Zeppc-
lln",'pará a Allcmanha, onde foi a
recreio c cm visita a parentes.

Ficou tomando conta do palacete o
Sr. Pauln Hastrug, que é mordomo
do Sr. Julius Arp ba mais de 15 an-
nos. A casa, que c grande e tem tn-
dos os conipartimentos indispensáveis
a uma residência confortável, está lo-
causada no centro dc grande jardim.
Neste fica, todas as noites, um cão
policial, feroz, que impede a apprnxi-
mação de qualquer pessoa e em qual-
quer ponto do vasto terreno, pois o

animal o percorre do principio ao
fim, numa permanente ronda, duran-
te toda a noite. Só quando o sol ries-
ponta é que clle se recolhe á casinha
que lhe é destinada.

Esse animal ficou doente, desde
bonlem. Parece que os larápios, co-
nhecendo-lhe a ferocidade, como guar-
dá, prepararam o terreno para pene-
trair no jardim e a?ir mais á vontade.
A impressão c de que deram ao bicho,
num pedaço dc carne ou de pão, uma
droga qualquer para enfermal-o. .

Assim, parece que os ladrões são
pessoas que conhecem a casa e os ha-
bitos dos que nella residem.

(CONTINUA NA ULTIMA HORA)

IP

I

I

I '"Ml'
¦ 

¦.

__~k~._ _~. _«*_„,—1! li J..:$afi"lVú'lJi íMi&i. iii iriiüiiji)i[iit

1'a

;'l EI

DATA ILEGÍVEL



A Nu...

Ecoje Novidades

s

Está definitivamente encerrado o in-
çidente de Lctiein, que fez nrmnr em
guerra dois paizes vizinhos dc nosso
Continente. A commissão internado-
nal da Liga das Nações recebeu n pe-
queno poslo do alto Amazonas, tendo-
se delle retirado as ultimas tropas pe-
ruanas. Os esforços de boa vontade
-dc alguns homens representativos da
.Colômbia e do Peru', conjugados aos'bons officios de paizes neutros da So-
ciedade das Nações, chegaram ao mais
fclfz resultado.

Infelizmente, o mesmo não se veri-
ficou ainda em relação ao não menos
lamentável CQiiflictp rio Chaco, em que
se esgotam o Paraguay e a Bolívia.

A própria Commissão rle Neutros,
que lhe procurava uma solução paeifi-
ca. acaba dc dissolver-se, desesperada,
talvez, da tarefa a que se propoz. A
restauração dn pnz em nosso Conti-
nente exige, no emtanto, que não se
interrompa o trabalho em favor da

¦ reconciliação enlre o Paraguay c a Bo-
livia, tal como aconteceu no caso do
dissídio enlre a Colômbia e o Peru'.

* *
Por mais de uma vez temos frisado

a necessidade dc scr amplamente di-
vulgado o ante-projecto dn futura Con-

. stitulção que a sub-commissão no-
meada pelo governo elaborou.

A publicação esparsa dos actos da
reunião da Commissão não permittiu
aos interessados ou curiosos do assum-
pto acompanhal-o devidamente. A re-
dacção final do ante-projecto não de-
Via, pois, scr retardada. Approxima-sc
a data da installação rio Congresso
Constituinte. O ante-projecto official
servirá naturalmente como base para
os debates e resolução dos legislado-
res já eleitos. Envolvendo tantas ma-
terias complexas que vão condicionar
a vida do paiz, elle precisa ser larga-
mente defendido c estudado para pro-
veito da sua própria discussão e vota-
ção no seio da Constituinte.

Pelo espaço de tempo decorrido a re-
dacção final do ante-projecto já de-
via estar devidamente prompta e em
termos, poisj de ser conhecida do pu-¦blico. "

• O Interventor no Piauhy, voltando
80 Estado, cujo governo lhe está en-¦tregue, fez algumas declarações que
não podem passar impunemente. O Sr.
Landry Salles pretende, de hoje cm

-deante, não sò intervir direetnmentc
nas aetividades políticas locaes — o
que pode ser um direilo seu — como
não permittir mais que nenhum func-

. cionario publico sc manifeste contra o
partido em que S. S. se arregimenta
riu vae arregimentar e commandar. Os
funccionarios públicos do Piauhy en-
contram-se, assim, sob a ameaça de
perder o mais elementar dos seus di-
rcitos de cidadãos — o de livre opi-
nião. Os que tiverem amor ao empre-
go ou que delles precisem que àcorh-
panhem de olhos fechados a politica

. do governo.
A doutrina do interventor nn Piauhy

tem, pelo menos, o mérito da decisão e
da franqueza...

nsoes
m

sos
O ministro do Trabalho assignará
hoje o decreto que a estabelece

O decreto creando o Instituto de Pre-
videncia drs Maritimos foi levado, hon-
tem, pelo Si. Salgado Filho, á assigna-
tura do chefe do Governo Provisório,
que o assignará hoje, âs 17 horas, com
solennidade, no Palácio do Cattete.

Por essa oceasião os maritimos, que
comparecerão ao acto incorporados, fa-
rão uma manifestação de- apreço aos
Srs. Getulio Vargas e Salgado Filho.

"Comer muito não
significa conter

bem"...

PARA GRIPPE E TOSSE
Só CONTRATOSSE
HSIIIÍiST/tliflffll»)? Cura r!»dical semnemorrnoinas operação. Dr. Rnui
Pitanga Santos — Passeio, 70.

NA ACADEMIA
BRASILEIRA »

A conferência de honfem do
Sr. Rsbetrt Garric

n Mais uma conferência realisou,
Juontcm, na Academia Brasileira, o
Sr. Iíobcrt Garric, que desde alguns
dias se acha em nosso meio e tem
aqui effectuado uma série de pales-trás Interessantíssimas sobre themas
literários antigos e modernos.

O Sr. Rohcrt Garric apreciou, hon-tem, o Theatro Livre de Antoine e otheatro dc idéas 'que elle personifi-eou na figura dc Franeois de Curei.De 1887 para cá o theatro francezatravessou uma série profunda demodificações tanto no modo de cs-crever dos autores theatraes, como na
própria technica da representação.
Antoine e François dc Curei foramas duas grandes figuras do movimcii-to renovador. O Sn Garric estudaesses dois vultos a traços finos e se-
guros, assignalando o papel extraor-
dinario que exerceram no advento do'theatro francez moderno. Outras fi-
«uras desfilam no lado dessas, Cou--teline, Porte-Bichc Banville, Villiers-oc 1'Isle Adam. A dissertação do SrGarric é sempre profunda, brilhantea erudita.

O salão da Academia estava cheioe o illustre escriptor francez foi mui-to aplaudido.

| PELA ALTURA

I SE CONHECE
1 O GIGANTE...

PELAS CAPAS
SE CONHECE

Que hoje áppareceu ainda !
I mais sensacional que o 3° fl
fr numero !
K GANDHI NA CAPA 11

A HOMENAGEM DOS INTELLE-
CTUAES BRASILEIROS 10

SR. GILBERTO AMADO '

0 almoço que será offerecido
amanhã, no Automóvel Club, a
esse professor de Direito pelo

, exito de suas conferências
em Paris

O professor Gilberto Amado vae re-
reber amanhã a homenagem da intel-
lectiinlidnde brasileira pelo exito ul-cançado no curso de conferências que1 fçz cite anno na Universidade de Pa-*, ris, como representante dc nossa cul--tura.

i Constará essa homenagem de umalmoço, que terá logar ãs 12 horas,
,no Automóvel Club do Brasil, para o
qual se inscreveram os nomes maisdistinguidos nos nossos meios cultu-

.raes, principalmente no ramo do Di-,rcito.
¦ Presidirá a mesa o professor Fer-nando Magalhães, reitor da Universi-
dade do Bio de Janeiro e, em nomedos hnmcnngenntes, discursnrá, òffe-recendo o almoço, o desembargador
Virgílio dá, Sá Pereira.

A commissão promotora da hoinc-nagem compõe-se dos Srs. Francisco
Campos, Cândido de Oliveira Fii-hoVirgílio dc Sá Pereira, Alfredo Bus-scll, Lconidns de Rezende, Alccbiades
Dclamaie, Iodos estes professores daFaculdade dc Direilo da Unlyersida-
rle do Rio de Janeiro; Isaias Alves e
Alcino Bahin.

Os discursos serão irradiados pelaSociedade C. dos Leões.
Podem, ainda hoje, ns listas de

adhesões ser procuradas no balcão do"Jornal do Comniercio", com o Sr.
Adão Lima, c nas livrarias Garnier e
Freitas Bastos e, amanhã, no local
cm que vae se realisar o almoço.—— ^f***-

Ulm está voando para o Cairo
KARACHI. 2!) (Havas) - O aviador

Ulm, que está cffeclunndo o "raid"
Australia-Inglaterra, levantou vôo, ás
6 c meia horas, com destino ao Cairo,

Formidável e originalíssima
caricatura de Théo.
DOIS SONETOS DE
HUMBERTO DE
CAMPOS

escri-
hiimo-

TROGLODYTAS
CARIOCAS

Curiosa reportagem
pta e illustrada pelo
rista Yantok.
UMA ENTREVISTA
AUTIIENTICA COM
S. M. DOM PEDRO I

Sensacional entrevista em
que entram em scena: Afra-
nio Peixoto, Paulo Setúbal,
Assis Cintra, Pedro Calmon e
Alberto Rangel...
A' MARGEM DOS
"LUSÍADAS"

Maravilhoso poema Inédito
do grande poeta DA COSTA
E SILVA.

MONOMANIA
Sclntillante e opportuna

chronica dc M. Paulo Filho.
O PESCADOR E
O APÓSTOLO

Pagina religiosa de Asbís
Memória.
UMA OPERETA
ATRAVEZ DO
RADIO
Assumpto Inédito entre nõfi.

BRASIL
Deliciosa pagina em versos de
Sodré Vianna, com bonecos
de Théo.
UMA TRAGÉDIA
SEM SANGUE

Um conto de Dias da Costa,
que emocionará profundanien-
te, magistralmente illustrado
por Monteiro Filho.
UMA INFINIDADE c

Dc outros assumptos illus-
irados pelos nossos maiores
desenhistas apparece neste
numero, ao lado de unia sé-
rie de lindas e magníficas
photographias cm rotogra-
vura.
CARTA ENIGMÁTICA

Mais uma interessante car-
ta enigmática c cincoenta ma-
gnificos prêmios pnra serem
distribuídos entre os seus de-
cif radores.

Senhoras!
Dentro d'0 MALHO estão

dois grandes Supplementos
exclusivamente dedicados ás
Senhoras: Vários modelos de
vestidos, bordados, mono-
grammas, riscos de todos os
feitios c tamanhos, ensina-
mentos caseiros, receitas, tri-
cots, finalisando com TRES
LINDOS MODELOS A VARIAS
CORES DE CASACOS PARA
O INVERNO.

Quer conhecer o juizo que fazem
sobre officiaes e sargentos que

servem no D. G.
Aos chefes de divisões or.denou o che-

fe do Departamento do Pessoal da
Guerra que remcttain ao seu gabinete,com urgência, o juizo que fazem, no
desempenho de serviço, dos officiaes e
sargentos que servem nos mesmos.

P//u/as:, <¦/<?W/mm
m\m,-'B:ètrteUl'r\ ..:

TEM H0V0 CHEFE 0 GA-
BINETE DO MINISTRO

O Sr. Mario de Paiva, director ge-ral dn Contabilidade do Ministério
du Trabalho c que se achava no exer-
cicio do cargo de chefe do gabinetedo ministro, voltou hoje no exercício
du sua funeção cffectiva, deixando acummissão de que so achava invés-
t ido.

O Sr. Salgado Filho convidou paraexercer interinnmcnlc o logar dc che-fe de seu gabinete o Sr. João CarlosVital, chefe de secção do Dcparta-mento Nacional de Estatística. Emaviso o ministro do Trabalho elo-
ginu e agradeceu os serviços que cmseu gnhinele lhe prestou o Dr. Mo-raes Paiva.

0 REGULAMENTO DOS PRAtT-
COS DE SANTOS

Ao director do Pessoal declarou o
ministro da Marinha que resolvera
approvar, a titulo precário, o regu-
tamento para a Associação dos Pra-
licos da llarra, Canal e Porto de San-
tos, no Kstado de São Paulo .

A Saude Publica organisa uma ta-
bella de preços de viveres bons

e baratos
A Inspectoria de Propaganda e Edu-

cação Sanitária pede-nos a publicação
da seguinte nota:"Comprchendendo o alcance da ini-
ciativa, a imprensa e as sociedades de
radio receberam com sympathia a cam-
panha da bôa alimentação, que vem
movendo a Inspectoria de Propaganda
e Educação Sanitária, e têm-lhe pres-
tado decidido apoio.

Convém, porem, esclarecer que não se
trata, como alguns jornaes têm noti-
ciado, de actividade apenas para uma
semana. Ella terá, ao contrario, que sc
prolongar por muito mais tempo, pois
não se comprchende que uma propa-
ganda educativa, cujos resultados só se
podem fazer sentir após certa persis-
tencia, tenha duração tão ephemera. A
Inspectoria iniciou, nesse sentido, ape-
nas um movimc.to que procurará aos
poucos intensificar, utilisando os recur-
sos de que dispõe dentre os que se re-
commendam para emprehcndimcntos
desse gênero.

Convém destruir de inicio a allcgação
de que não pôde haver bôa alimentação
sem muito dinheiro. A Inspectoria já
tem prompta uma tabeliã, em que <e
demonstra, pelos preços officiaes da
Superintendência do Abastecimento,
como se pode comer perfeitamente bem,
e variando a alimentação, dentro dc or-
çamento razoável. Bastam, de facto,
2$ por pessoa e por dia para, nestas
bases, adquirir os alimentos indispen-
saveis e nas quotas necessárias. Comer
muito, comer iguarias caras, não signi-
fica comer bem."

.jjra, 29 de Junho de ià33

Quem será essa mulher ?

Sem poder falar da
sua historia, dizer
quem é, procurou
matar-se, num de-

sespero immenso
¦ i

Do ultimo andar do Prompto
Soccorro ao solo

"Lenda do Lago"
Uma linda opereta, especialmente

escripta para o radio. Ouçam, hoje,
das 21 ás 23 horas, na Radio Sociedn-
de. Prográmma offerecido pela Casa
Isidoro.

t>. Aloisi Masella

Decorre hoje o anniversario do
núncio apostólico

D. Aloisi Masella, núncio apostólico
da Santa Sé junto ao governo brasi-
leiro, faz annos, hoje.

O anniversariante é uma das figuras
mais eminentes do corpo diplomático
do Vaticano e a sua actuação no nosso
meio tem se exercido com tal pro-
priedade que justíssimos são os con-
coitos cm que o tem a sociedade brasi-
leira.

Receberá D. Aloisi Masella, com cer-
teza, na data de hoje, provas ine*
quivocas de grande sympathia.

0 Banco Hollandez elevou a sua
taxa de descontos

AMSTERDAM, 29 (Havas) — O Ban-
co Hollandez elevou a taxa de desconto
de 3. 1J2 •|" para 4 1|2 °|°.
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OS LADRÕES

Para salvar o conjunto
da economia franceza

Um relatório, do secretario da con-
federação dos plantadores de*

beterraba
PARIS, 29 (Havas) — O Sr. Achard,

secretario da confederação geral dos
produetores e plantadores de beterra-
ba, apresentou ao congresso deagri-
cultura franceza, reunido em Bolois, um
relatório sobre a desorganisação das
trocas.

O relatório expõe que esta desorga-
nisação provém da guerra e da desor-
dem econômica conseqüente ao au-
gmento das quantidades exportáveis re-
lativamente ás necessidades dos paizes
importadores.

Depois de affirmar que a protecção
á agricultura é necessária em bases
perfeitamente definidas, critica os me-
thodos propostos na conferência de
Londres e declara que o conjunto da
economin nacional poderá ser salvo
unicamente mediante uma politica de
revalorisacão dos preços na base do
equilíbrio entre as necessidades do
consumo e a producção,

Aida ou Alda Baptisla
Que infinito desespero irá na alma

da pobre mulher:' E todo o seu soffri-
menlo, sua angustia, se envolvem nos
mysterios do desconhecido. Delia mes-
mo_ se sabe, apenas, o nome, que seus
lábios halhuciarm:-». a custo, quando a
infeliz entrou no hospital — Aida
Baptista.

Essa mulher é moça ainda. Appa-
renta de 2S a 30 annos c não parece,
pelo seu modo, ser uma dessas páriasdo mundo, sem familia, sem ninguém.
Uma ambulância da Assistência apa-
nhou-a, ha tres dias, á rua Haddocl'
I.obo, gravemente ferida por um au-
tomovel, que a atropelou.

Quando a rcanimnrnm, na sala de
operações do posto central, só pondea victima pronunciar seu nome, pas-sando, logo depois, a uni estado de
inconscicncia, que mantém até agora.• Os ferimentos allingiram-lhe a ca-
beca.

Aida Baptisla foi Infernada numa
enfermaria do Proinplo Soccorro. Todo
esse tempo decorrido até hoje, esteve
cila entregue aos cuidados das enfer-
meiras, sem que ninguém a procurassee pudesse a infeliz rinr maiores escla-
recinientos do seu caso c sobre a sua
pessoa. Ií as horas e os dias corre-
ram assim no mysterio do desconhe-
cido.

Hontem, á noite, o hospital ficou
cm alarme. Uma mulher havia se ali-'.rido, num crise tremenda, c sem quea surprchendesse a vigilância em
tempo de tudo evitar, dá janella dn
enfermaria ao pateo. Foram buscál-a
toda ensangüentada, com diversas
fracturas e desfallecida. Era Aida Ba-
plista.

A policia foi conhecedora da triste
oceorrencia e das estranhas circuns-
tancias que a cercam. As autoridades
locaes estão procurando agora saber
quem é a infeliz, onde sua residência,
qual sua familia.

Sobre o seu próprio nome não se
tem certeza. Uns dizem que ella teria
dito chamar-se Aida, outras que ella
pronunciou o nome de Aida,

O mvslcrio sobre a historia c a fi-
gura dessa desditosa mulher conii-
nuava durante a tarde de hoje. No
Hospilal de Prompto Soccorro, para
onde voltou Alda ou Aida, em seguida
a atirar-se do scu ultimo andar no
solo, está cila entregue aos cuidados
dos cirurgiões da casa, que alimentam,
apesar de tudo, esperanças de sal-
vai-a.

Na queda soffreu ella fractura cx-
posta da perna esquerda e do torno-
zelo do mesmo lado.

Verificaram-se, pela madru-
gada, mais dois assaltos
Além do assalto verificado no pala-

cete do Sr. .Tulius Arp, á rua Volun-
tarios da Pátria n. 127, visitaram os
ladrões, tambem, a casa n. 82 dessa
rua.

A policia foi avisada do facto e, in-
explicavclmente, guardou sigillo sobre
cllc. E* que foi estabelecido o crite-
rio de náo assustar os ladrões com o
noticiário dos jornaes. Náo nos pare-
ce sobre razão para isso. Será possi-
vel então que as autoridades policiaes
julguem que os ladrões só venham a
descobrir que estão sendo procurados
deante do noticiário da imprensa?

Mais um assalto, outro tanto, se ve-
rificou na zona do 7o districto. Som-
mam tres, agora.

Os ladrões visitaram, pela madruga-
da, a casa n. 4, sobrado, da rua Marc-
chal Nicmcyer, residência da viuva D.
Julia Neves da Silva, e de sua filha se-
hhorita Dalva Neves da Silva, que
trabalha no consultório do Dr. Moura
Brasil, á rua Uruguayana n. 25.

Arrombaram os assaltantes a porta
do quarto da senhorita Dalva, o qual
fica nos fundos da casa, dahi carre-
gando um rclogio-pulscira, de ouro,
do valor de 400?; um annel do mesmo
metal com as iniciaes D. N.; uma pas-
ta de livros com a chave do laboratu-
rio e a quantia, em dinheiro de 14841)0.

Havia, no quarto, objeetos de muito
mais valor, o que os meliantes não qui-
zeram carregar, talvez porque não os
vissem.

A chave do quarto da senhorita Dal-
va e a pasta, os assaltantes jogaram
á rua.

O facto foi levado ao conhecimento
da policia do 7° districto.

0 FRIO E' UMA

se fem o con-
torto dos agasalhos da

"A EXPOSIÇÃO"
CAPAS,
PELLES

Ã
pelo systema

CREDIÁRIO
AVENIDA — ESQ. DE

S. J0SE'

a
i

Declarações do capitão Fernandez
Pin e demais officiaes aceusados

MADRID, 29 (Havas) — Na ultima
audiência do processo dos implica-
dos no movimento de 10 de agosto,
o aceusado capilão Fernandez Pin,
para o qual o Ministério Publico pe-
diu a pena de morte, declarou que
tivera cm mente apenas garantir a
ordem em Madrid a pedido dos coro-
neis Xebcnia e Romoro que julgava
enviados pelo governo, em vista das
perturbações provocadas pelos extre-
mistas.

Seis officiaes da guarnição de Al-
cala depuzeram cgualmente que ha-
viam agido na crença de obedecer á
instrucções do governo para restabe-
lecer a ordem.

Encerramento da Exposição do
Núcleo Bernardelli

Encerra-se, hoje, na Escola de
Bellas Artes, a Exposição do Núcleo
Bernardelli, organisada por um grupo
de artistas novos que procuram im-
primir á arte plástica um sentido mo-
demo e naturalista.

Este movimento, animado por ama
plciade brilhante dc moços, teve o
condão de interessar a todos os cir-
eulos artísticos e intellectuaes do Rio
de Janeiro, com a exposição de mode-
los vivos, no ar livre, assignalando
uma phase nova na evolução da nossa
pintura e esculptura.

O exito expressivo alcançado por
esse movimento artístico vale por uma
victoria nos domínios da arte nacional.

O Núcleo Bernardelli, encerrando,
hoje, a sua exposição, pódc vangloriar-
se de uma iniciativa coroada de exilo
que, certamente, influirá de maneira
decisiva na orientação artistica da
mocidade da nossa Escola de Bellas
Artes, onde tantas capacidades e vo-
cações se preparam para commetti-
mentos maiores.
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de lavradores procuracommissão
o ministro da Agricultura
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Lavradores fluminenses, cm nossa redacção

Esteve cm nossa redacção, A tarde,
acompanhada do Dr Victor Pontes
seu advogado, uma commissão de mo-
radores de Nova Iguassu', composta
dos Srs. coronel Isaac Câmara, Anto-
nio Estevcs Macedo, José Fernandes
Netto, coronel Pedro dc Lima, Adcli-
no de Carvalho c Benevenuto da Costa
Mattos, que nos veiu pedir agasalho
para uma reclamação, que, no enlen-
der de todos, é a mais justa possivel.— Antes do advento do governo rc-
volucionario — disseram-nos os lava*
dores — pagávamos ao Estado do Rio
45500 por tonelada de lenha exportada.
O Governo Provisório, considerando
iníquo esse imposto, reduziu-o, desde
logo, de 20 "Io c estabeleceu sua exlin-
cção, automaticamente, dentro do pra-zo de cinco annos.

Agora, porém, — continuam a falar
os lavradores dc Nova Iguassu' — fo-
[los.surprehendidos com novos im
ostos, que, de algum modo, vieram
esnalurar o espirito do decreto do

efe do Governo Provisório,

Com effeito, proseguem os queixo-
sos, o prefeito de Nova Iguassu' está-
nos exigindo 30(1 réis por metro cubi-
co e 50(1 réis por talha de lenha.

Ora, explicam os prejudicados, o va-
gão carrega, em média, 35 talhas dc
lenha grande e 45 de lenha menor, isto
é, lenha industrinlisada. O carvão eslá
sujeito no imposlo de 100 ríís por sac-
co e os tocos 1Ç000 por milheiro.

Onde vamos parar?
Os reclamanlcs estão informados de

que, para levar a bom termo seu "de-
ei cto", o prefeito de Nova Iguassu'•cria obtido do interventor fluminen-
se um entendimento com o ministro
losé Américo, de modo que a Central

do Brasil, por umn circular expedida
pelo Sr. Sylvio Freitas, obriga os
agentes a exigir dos embarcadores orecibo do pagamento daquellcs impôs-
tos.

Os lavradores fluminenses solicita-
ram uma audiência no ministro daAgricultura e, easo não forem aindaattendidos — disseram-nos, — paraly-sarão os serviços cm que se emoregam
cerca dc dois mil homens

0 Brasi
ternacional

Exposição In-
de Chicago

A dupla finalidade
peio capitão

da missão chefiada
João Alberto
chefe dc Polica da capital da Rc-,,blica, é detalhe que illustra essa as'serção, como, tambem, a da Sra' {u.salina Coelho I.ishoa Miller, pnètisa a
prosadora de raros méritos, n,io pód»e não , deve ser apreciada senão ni!
esse prisma.

Estão ahi reunidos, pois, "leaders1*
da politica c da intelectualidade dr.
Brasil actual. ' Q

A mhsão que segue, soh a chefia doSr. João Alberto, compõe-se, mais Hn
Sr. Mario Linhares, antigo secretaria
da Justiça do Estado de São P.mi0
do Sr. Frederico llaroldo Co,*;, rrpre!
sentante do Departamento Nacional dàCafé, do Sr. Alcides Nunes Madeira
do mesmo Departamento, e do Sr'Mario Monteiro de Can alho, funecio'.
nario do Ministério das Relações E<.teriores, que vae como auxiliar.

O capitão João Alberto

Sra. Rosalina Coelho Lisboa
Muller

A missão que hoje partiu para os
Estados Unidos da America, onde
vae representar o Brasil na Exposição
de Chicago, tem uma dupla finalidade.
Resalta, desde logo, sem duvida, o seu
caracter eminentemente econômico.
Comparecendo ao formoso certame,
com que a segunda cidade yankee com-
memora o centenário de sua feliz c
prospera existência, certamente o que
acima de tudo nos anima é a vontade
de imprimirmos maior impulso ás re-
lações commcrciaes que com ella e o
resto do território americano man-
temos.

A delegação brasileira faz-se acom-
panhar, para isso, de fartos e bem or-
ganisados mostruarios, em que se des-
tacam, á luz de um critério de rigorosa
selecção, os produetos de nossa melhor
e já tradicional exportação, como o
café, a borracha, o mate, as madeiras
e o cacáo, além de haver-sc appare-
lhado de copioso documentário sobre
as varias possibilidades do nosso
paiz.

Os technicos, tambem escolhidos de
aecordo com o prográmma traçado de
ante-mão, completam a série de ele-
mentos indispensáveis e que nos pó-
derão collocar em boa plana, sem
desdouro nem para nós, nem para o
famoso certame.

Mas, sobre o aspecto puramente
econômico, commercial, da-missão, ha
que pôr em relevo o traço político e
intellcctual de que o governo, ao or-
ganisal-a, não se dispensou. A escolha
do capitão João Alberto, antigo inter-
ventor em São Paulo e até ha pouco

ainda, a cidade do Hio de J
representará,

aneiro

O embarque da delegação do Brasil
realisava-se á hora cm que encerrava.
mos o expediente desta edição.

Foram ao cáes, levar as suas desp».didas, ao capitão João Alberto, e acsoutros membros da representação bra-sileira, que segue a bordo do "Wes.
tern Prince", os Srs. Oswaldo Aranhaministro da Fazenda; Salgado Filho'ministro do Trabalho, o capitão Fclin'to Muller, chefe de Policia, represen.
tantes do chefe do governo e das de.mais altas autoridades da Republica
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Capitão João Alberto
muitos officiaes do Exercito, í innu»meros amigos e admiradores do an<tigo interventor cm S. Paulo.

O capitão João Alberto viaja eracompanhia de sua esposa e filhos e dasua cunhada, senhorita Zaira Fortes

1310 tios
nas casas

Deverão ser assignados hoje
os decretos

O Sr. Salgado Filho, ministro do
Trabalho submeti eu á assignatura
ilo chefe do Governo Provisório, que
os deverá firmar hoje, os decretos
que regulamentam o horário de tra-
ballio nos Bnnros e o horário de traba-
lho nas casas dc penhores.~B^G~yÊRraS"de 

faria
Vias urin.iri.is, operações, doenças

de senhoras. — Novo Consultório: As-
sembléa, 72. Tel. 2-4634.

,0J0Ã0!...
A historia se repete. Mas, vamos

contal-a. E' que a eterna canção do
amor sempre agrada...

E o amor tem estranhas e delica-
das expansões no coração da mulher,
que sc esteriorisam de varias fór-
mas, mas, porque não dizer? todas
cilas encantadoras. Desta feita, em
toda simplicidade de uma creatura
do povo, foi ainda assim...

_ Áppareceu ella chorosa, na Poli-
cia. Ia pedir pelo marido que estava
preso. Queria que o soltassem, que
o mandassem cm paz e ansiava numa
agonia immensa. A mulher estava
com a cabeça toda amarrada em ata-
duras.

Mas, a senhora sabe por quem
está pedindo? perguntou-lhe o com-
missario.

Se não sei... E' pelo meu João!
Foi trazido o homem á presença

da autoridade e a mulher, nervosa,
sem mais conter-se, ali mesmo, ati-
rou-se aos seus braços, numa expio-
são cie alegria. Abraçarám-se.

Tratava-se do alfaiate João Bor-
ges, residente á rua Clarimundo Fi-
lho n. 223 e de sua mulher Armin-
da Borges.

O alfaiate, mordido por ciúmes
delia, conforme a NOITE noticiou,
hontem, quebrou-lhe a cabeça com
uma garrafa, depois de violenta
discussão.

Mas, a senhora è a Arminda
Borges, a aggredida? interrogou o po-licial, depois de conhecer do caso oserenar o transporte amoroso da po-bre creatura

Sou, sim.
E vem pedir por quem lhe ba-teu?

A mulher
amuada:
j,."" Ninguém tinha nada com isso...Ule deu no que era delle...

Foi necessário, em seguida, promet-ter-lhe desde logo a liberdade domando, tal o barulho que passoue Ja a fazer. E quando o delegadochegou, a promessa do cominissarioloi satisfeita.
_E lá se foram, muito felizes, a Ar-minda e o João...

Como ficou constituído o noi
ministério peruano

LIMA, 29 (Havas) — E" a segulnta
a composição do novo ministério:

Presidência do Conselho, Jorfie Pra-
do; Relações Exteriores, Solori Polo;
Guerra, Manuel Rodriguez; Marinha,
commandante Rntalrie; interior, S.
Muro; Obras Puhlicas. Alaiza Roel, 
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miosARTIGOS DE
Vasto e completo stock dos mais

afamados fabricantes mundiaes.
DENTES de todas as qualidades e cs-
pecies, a preços vantajosos. 0 maior

stock da America do Sul, . »¦\ '

Variado sortimento de ÓCULOS
PINCE-NEZ - desde 145000

Exame grátis por medico oculista
Films e revelações photographica»

 RUA S. PEDRO, SO
CA seis metros da Av. Rio Branco)

da oreaSçíTI do
BORRACiííí,,*

zangou-se e respondeu

Machinas phofographicas
em pequenas prestações mensaes, semjuros CKN-1110-FOTO - rua Hepu*blica do Peru. (ii), e nas liiiaes á Ave-nida Bio Branco, 137, e rua Copacaba-na, 577. $íí,M'í

ÍÃLUeÍMÈW
Na avançada edade de 98 annos,talleccu, hontem, á noile, a Sra. Ma-ria Isabel de Araújo, avó do monse-

i n G,ia,nn,c íle Ar"u-'0 -Medeiros e(Io Dr. Thadeu de Araújo Medeiros.beu enterro effeetuar-se-á hoje, ás17 horas saindo o feretro da rua de
rio ?tl* ra° í- 17í* Para ° ccm"«-no de S. Francisco Xavier.

A habilidade do moíornelro
salvou a vida da menina
Foi um momento vivido sob a mais

funda emoção.
A rua Archias Cordeiro, na seu tre-

cho mais movimentado, no Mever,
aquella hora, ao correr da manha do
hoje, regOrgitava.

Uma senhora levava pela mão uma
creança de nove annos, passando de
um lado para outro.

O logar é de grande movimento de
vehiculos, principalmente dc bondes.,

Um destes carros approslmava-se.:
Era o da linha Cachamby, n. 153, dt-
rigido pelo motorneiro Alberto Car«
valho Ribeiro, regulamento n. 3.80?.
A senhora perturbou-se com outro, que
rodava em sentido contrario e parou
subitamente. A menina, porém, adean*
tou-se. Era o momento da passagem
do bonde 153.

Todos viram a creança cair e scr co-
lhida pelo pesado vehiculo 1

"Da creança e do borracho põe Deus
a mão por baixo", diz o axiom.i.

Não houve pessoa, das iniiumcras
que assistiram ao accidente, que nao
suppuzesse ter a creança sido estna-
gada. Mas, o bonde parou c de sob o
vehiculo foi ella retiraria sã e salva!

O motorneiro, hábil, calmo, acclo-
nára a tempo o apparelho "salva-vi-
da".

A policia do 19" districto apurou que
a menina era a filhlnha do Sr. Alber-
tino Aguiar, Alair, de nove annos, re-
sidente á rua Honorio n. 321.

Trabalhadores húngaros soter-
rados nas minas de Soipar
BUDAPEST. 29 (Havas) — Em con-

seqüência de um desabamento nas nu-
nns de Solvmar, ficaram soterrados ai-
versos trabalhadores. Ha poucas espe-
ranças de encontrar com vida onze
das victimas. Os trabalhos de salva-
incuto proseguem.
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MELHORAM, FELIZMENTE, OS HORIZONTES!

luasi fixado o accordo entre o
Paraguay e a Bolivia perante a

Sociedade das Nações
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SHARKEY OU
•CARNERA?

.4 sádé f/fi Sociedade das Nações, em Genebra

GENEBRA- 29 (Havas) — O Co-
mité dos Tres, encarregado de con-
tinuar as negociações relativas ú so-
luçâo da pendência do Chaco, está
dando a ultima domão ao relatório
nue dirigirá no fim desta semana
aos membros do Conselho ria Socie-
dade das Noções, que, como se an-
nunciou, deverão reunir-se em prin-
cipios tlc jullio para examinar a si-
tuação.

Cónfirma-sc, por outro lado, cada
vez mais, u boa impressão causada
pela marcha das negociações. As
duas partes interessadas 

'deram 
aos

negociadores do Instituto Internacio-
nal satisfações julgadas substan-
ciacs. Grande parte da resistência do
Paraguay, por exemplo, foi, ao o.ue
parece, motivada por um conheci-
mento incompleto rios factos. A tro-
ca do vistos entre o delegado da-

convívio das le-
as ao ambiento

Seguiu para Madrid a escriptora
Gabriella Mistral

:; :W: ¦
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quelle paiz, Sr. Caballero de Bedoya
e os membros do Comitê vieram dis-
sipar certas apprehensões e o re-
presentante da Agencia Havas julga
poder assegurar que, desde já, existe
sobro quasi todos os pontos um ac-
cordo em principio entre o Comitê e
as duas partes em causa.

Espera-se agora conhecer a opi-
nião da Bolivia e do Paraguay sobrn
a composição da commissão de in-
querito da Sociedade das Nações,
commissão cujos membros não exce-
deriam, provavelmente, de cinco. Sal-
vo posteriores modificações, estes re-
presentariam a Inglaterra, França,
Itália, México e Hespanha. Sondados,
os Estados Unidos manifestam a in-
tençâo de não fazer parto da com-
missão.

As conversações sobre esse ponto
proseguem animadas.

A Conferência Eco-
nomica de Londres
Recebida pelo ministro Georges

Bonnet a delegação franceza
LONDI~.ES, 29 (Havas) — O minis-

tro das Finanças do 'França, Sr. Geor-
ges Bonnet, recebeu ás 9 horas, na
série dai delegação franceza á. Confe-
rencia Econômica, o embaixador rio
seu paiz, Sr. Corliin e meia hora rie-
pois reuniu os membros da delegação,
com os quaes eonferenciou.

A's 10 horas o titular francez diri-
giu-se ao Museu Geológico de Ken-
sington, série da Conferência, onde se
avistou com os chefes das delegações
,dos paizes continenlacs ainda fieis ao
padrão ouro.

Em seguida o Sr. Bonnet assistiu A
reunião do comitê director da Confe-
rencia e tomou parte, no gabinete rio
Sr. MacDonald, numa reunião a que.
assistiram delegados rio Inglaterra,
Allemanha, Itália, Bélgica, Hollanda c
Suissa. Foi abi examinaria a situa-
ção creada para as moedas aintla es-
taveis pela mudança de inflação que
subsiste nos listados Unidos.

A troco de vistos proseguirú A tarde
afim de permiltir que os rielegailos se
consagrem inteiramente ás reuniões
rio Sub-Comité Monetário, que foram
adiadas para amonliã.

QUASI EQUILIBRADAS AS
APOSTAS

NOVA YORK, 29 (A. P.) —Será
disputado hoje o campeonato de box
de peso pesado entre Sharkoy, que
conta 31 annos de edade e Primo
Carnera com 26 annos. Os dois luta-
dores se encontram em boa forma.
A luta será em quinze rounds. Rea»
lisar-se-á á noite em Madison Square.
se.

As apostas estão quasi equilibra-
das. Apesar do intenso calor, pre-
vê-se que cerca de 60.000 pessoas
assistirão-ao jogo e que as entradas
renderão 250.000 dollars.

Primo Carnera possue sobre Shar-
key a vantagem dos braços longos e
de pesar 265 libras contra 205 do
seu antagonista.

SELLAGEM DOS"STOCKS"
Acceita pelo ministro da Fa-
zenda a suggestão de ser

concedida para osactuaes
"stocks" um "seiio de

isenção"

No Japão, a seda está custan-
do uma ninharia!

Devido ao baixo preço do artigo,
varias fabricas foram fechadas

Gabriela Mistral
S, JUAN, Porto Rico, 29 (U. P.)

- A ei riptora chilena Gabriela
Mistral emborcou com destino á lies-
panha afim do assumir o cargo dc
consulesa do Chile cm Madrid.
¦*—-- .-_ *£P'\dl* '"•"•"¦
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ncianthrenB
,i seu vestido desbota

Tome nota
lie outra vez repare bem
{liando comprar o tecido,

Se foi Ungido
Com corantes

INpAiyTHRES.
Exija na fazenda a cli-

queta registada
INDANTIIREN, garantia
da insiiperçfda fixidez do

colorido.

tentando pôr ordem no
0há0s chsnez

Convocado o Congresso Na=
cional dos delegados do

Kuominíang
CHANGAI, 29 (Havas) — Annuncio-s" 'le fonte officiosa que, segundo de-

«orações do Sr. Wang-Clilng-Wçij foi
-invocado para novembro próximo o
-"Düressn nacional dos rielegailos rio
lwi'ili> d,. Kuomintahg, fpie deverá

¦iitir o questão da participação do

Vários records na-
cionaes da aviação

poloneza
VARSOVIA, 29 (Ilovas) — Durante

os concursos V[ue se reolisorom este
mez em Lwów, cstabclecerain-se Ires
novos records. O capitão Lukasiewicz
pilotando o oviõo sem moloi* I"G 21,
rie construcçííQ polphezó, estabeleceu
dois recorris nacionaes*, o rie altura c
o tlc duração tle vôo sem aterrar.
Conseguiu nltingir 1.01)0 metros de
altitude c monteve-sc no oi* durante
10 horos e .10 minutos. O copilõo
Czorlífnvslii-Golcjowslii, presidente rio
Aero-Club tlc Lwów e já famoso pelo
seu "rnid" Londres - índio, no nus-
nio dia venceu o recorri polonez rie
vôo cm linha rccln em avião sem mo-
Ior, Voando uma distancia de 48 kilo-
metros.

TOKIO, 29 (V. P.) — Foram [
fechadas mais dc cincoenla es- g
labelccimenloi de. maniifacliirn J
de seda, devido ao baixo preço í
do artigo. Entre os empregados i

que ficaram sem trabalho em con- j
seqüência de taes medidas com- i

prehendem-se mil e quinhciilas jo- i
vens, muitas das quaes declara- j
ram que seus salários sc desti- !
navam exclusivamente a paren- !
tes. O lotai de desoecupados, que \
antigamente trabalhavam exclrir |
sivamente na industria de seda, jj
excede presentemente, nesla ca- i
pilai a cinco mil. jj

Em mysterio ainda
o desapparecimen-

to do "-Cuatro
Vientos" l

Os aviadores militares do México
receberam ordens de abandonar

as pesquisas

0 VÔO DA ESQUADRILHA
BALBO

í

í

í
í
Ummí

Um dos maiores prêmios
Foi liontcm vendido pelo "Ao Mim-

rio Lotcrico" — rua rio Ouvidor, 130,
e coube ao n. 8.298 o quinto prêmio
ria extracção de hontem rie 300:000?
(2 grandes .prêmios), sendo seu pos-
suidor o Sr. Antônio Miceli, eslabele-
cido á rua Ramalho Ortigão, lõ, es-
quina tle 7 tle Setembro. Depois tlc
amanhã, 200 Contos por 40$, tleei-
mos 4... Sabbado, 8, 500:000?, novo
plano, cm fracções tlc 5?, 'habilitae-
vos. — SWEEPSTAKE brasileiro —
MIO Contos paro o venceiloi* e móis
1.G00 contos em prêmios, á venda
ali no "Ao Mundo Lotcrico", custan-
do o bilhete inteiro 120-. c os rie-
cimos 12?000. ***!:

Denunciado na 7"
Criminal

Vara

Foi hoje, rienuncioiln, no juizo ria
7" Vara Criminal, Moysés tia Silvo,
aceusado tle haver, no ilio 19 rie feve-
reiro de 1933, soli promessa tle coso-
mento, seduzido umo menor.

Um emigrado politico brasi-
leiro homenageado pelos es-

coteiros de Lisboa --
LISBOA, 29 (U. P.) — A Asso-

ciação dos Escoteiros de Lisboa ho-
menageou o emigrado politico brasi-
leiro Mario Cardim. que rcalisou- uma
conferência sobre o escotismo no
Brasil, sendo muito applaudido.

ABSOLVIDO
O íuiz ria 2* Vara Criminal, absol-

vcu Annibal de Freitas Ilainogeni, ac-
cusatlo dc haver, no riio 20 de agosto
rie 1932, sc apropriado tle uin outonio-
vel, retirando rio mesmo objectos va-
rios, que revendeu por 8.r)0..000.

|IQV(). Os membrosc,onS"variom,
dade

rio Kuoiiiinlang
„ porém, as responsobili-*"•*"¦ nacionaes na presente crise.

.."Sr. Wang-Ching-Wci declarou con-"'¦r em que os meios do ¦ sudoesteeomprehenticsseih ns difficuldades rio
«wtrno central* e terminou unnuii-«ando que ns autoridades chinezos"•¦¦un 

ordenado o restabelecimento"" controle sobre os territórios de
ci evacuados pelos japonezes.

A INDEPENDÊNCIA
está vendendo tem
reserva de preços.
H. UO THEATRO, J

Moveis

Uma frota de guer-
ra em leilão

Os navios de que o Chile quer
desfazer-se

SANTIAGO, junho {Communicado
epislolnr da United Press) —¦ Qual-
quer nação do inundo qne estiver ne-
cessiliindo marinha ele. guerra, sem
eslur sujeita ás limitações impôs-
tas pelas Conferências Navais de.
Londres e Washington, poderá ndqiii-
rir uma, do Chile, pelu somma dc
200.000 peslls. Essa frota consistiria
de um couraçado, um cruzador-eoiira-
çado, um cruzador ligeiro e um trans-
porte.

O Chile, decidiu pôr em leilão os
seguintes vasos: couraçado "Almirante
Cockranc", que capturou o monitor
peruano "Hnascar", na batalha de An-
gamon,'em 1879; cruzador-couraçado
"Esmeralda", que, em 1898, quando
deixou a Inglaterra, era considerado
a ultima palavra em conslrueção nu-
Vai, tendo revolucionado a industria
dos\cruzadores-couraçados, ale a con-
slrucção dns cruzadores de batalha; o
cruzadnr-ligciro "Ministro Zenleno";
ha muilo nlilisado pura serviços de
pesquisas, c. o transporte "Manilobii",
o mais joven dessa esquadra c que foi
recentemente convertido cm navio-
cargueiro.

A transacção, entretanto, nao será
lão boa quanto parece, visto que o
Departamento Naval ordenou a remo-
ção de todos os canhões, machinas e
outros apparelhos de bordo dos rc-
feridos vasos de guerra.

Foi denunciado
Álvaro Leite Machado ou Álvaro

Leile rie Souza Martins Machado, ou,
ainda, Álvaro Leite tle Fpyo foi, hoje,
denunciado, porque, na madrugada tle
22 tle maio ric 1933, no interior dn
soln tle jogo tio Casino de Copocobo-
no, furtou tlc Ophelia Xavier, umn
bolsa contendo joios no valor de
30:000.. 000.

Sr. Luiz Dcbise

A commissão ile negociantes que,
sob a chefio rio Sr. Milton tle Corvo-
lho, presidente do Syndicato tios Lo-
gistos, está trotando do roso tio sei-
logein rios stoelis, esteve boje, rie no-
vo, no gabinete rio minislro da Fo-
zenrio, em conferência com o Sr. Os-
waltlo Aranha.

A coniinissõo apresentou diversas
suggestões nó ministro, entre as quaes
a rio governo entregar oo eoniinereio
uni "sello rie isenção" porá os stoelis
oetuoes. O Sr. Oswoltlo Aranha oecei-
tou essa suggestõo, ficando, implicl-
lamente, prorogada a lei por mais
trinta dios. Com effeito, durante o
mez de julho, aquelle sello será en-
tregue, mediante relação que apresen-
tara coda negociante dos stocks u
scll-or.

Outros detalhes do coso serão ain-
ria assentados cm novo conferência,
mas o assumpto principal, esse foi
resolvido, tendo soitlo o commissão
muito satisfeita com a decisão to-
mada pelo titular ria Fazenda!

A propósito deste assumpto, ouvi-
mos o Sr. Luiz Debise, viee-presiden-
te rin União tios Empregados no Com-
mercio e gerente tio firmo Luiz Her-
mauny e que fez tonibeni porte ria
commissão; Dissc-lios o í"r. Luiz Ue-
bise:

— O sello tle Isimçãò será tle 20 réis,
afim tle cobrir os tlespezos com a sua
impressão. Depois tio receber, òs sellos,
todo o commcrcio deverá ler os seus
stocks scllnrios, havendo petioliriaries
para os transgressores. A solução è
satisfatória, quer poro o governo, quer
poro o commcrcio, B, agora que o in-
trincado cnso se resolveu, devem os
empregados tio commercio ter boa von-
totle e cooperar de modo o que os pa-
Irões possam attender ás exigências
do fisco,
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São Pedro
A FESTA DOS PESCADORES, NA PRAIA DO PINTO

Navios de pesca ornamentados, da colônia de pescadores

O riia ric hoje, tleilicodo aos pesca-
flores, voe ser eoniiiiemorailo, entre
outros, eom a gronile festa na praia rin
Pinto, promovida por um grupo ries-
ses homens do mor. Será unia noite
esplendido a de hoje no aprazível re-
Canto rio I.elilon.

Haverá illuminoçõo especial, a ca-
rocter, e serão queimados fogos rie
artificio. 1'ar-se-á um leilão tle ricas
prendas;

A'noitada tios pescadores terá o con-
curso brilhante dò "choros", poro as
emboladas c cateretôs c oulros diver-
tinicntos,

O programnia è o seguinte:
1* prova — Dedicada ao general

Emilio Lúcio Esteves, commandante
da Policia Militar.

Qual o melhor conjunto typico cai-
pira ?

2" prova — Dedicada oo copitão Fc-
li li I o Mullcr, chefe tle policia.

Qual o melhor barco ornamentado?
3* prova — Dedicada ao Dr. Pedro

Ernesto, interventor' no Districto Fc-
deral.

Qual a melhor fogueira ?
4" prova — Dedicada oo Dr. Miranda

Xello, 2" delegado auxiliar.
Qual o mais bello bolõo ?
5" prova — Dedicaria ao Dr. Jones

Rocha.
C.icurso rie desacios.
Aos vencedores tlestos provas, sc-

rão conferitlos lindos prêmios. Prova
Extrai dedicada ao Dr. Henrique Sá
Brito.

Haverá uma peixaria dedicada á im-
prensa e ás autoridades,

MÉXICO, 29 (U. P.)
.- Os aviadores militares
receberam instrucções
no sentido de abando-
nar as pesquisas que
vêm fazendo desde ha
alguns dias, afim dc
descobrir o aeroplano
"Cuatro Vientos" e os
aviadores hespanhóes,
capitão Barberan e te-
nente Cotlar, mas, depois
de atravessarem o paiz
em todas as direcções
e de examinarem deti-
damente a rota que de-
viam seguir os pilotos
perdidos. As tropas
continuarão, porém, as
indagações c reconhe-
cimentos.

Como o ministro do Ar, da
Itália, faloíi á United Press

ÒniSKTl-.I.I.O, .29 (Ü. P.) -- O mi-
nistro rio -Ar; ge-
neral ítalo Ilolho,
comniandantc che-
lc rio divisão de
liydroplahos que
tentará o cruzeiro
Orlielello - Chicago
declarou hoje a
uni redoetor da
Uiiitcd Press: "So-
bre' os Alpes voa-
remos cnr forma-
ção no extensão
de quatorze Kilo-
metros. Se as con-
diçôcs alniosplieri-
cos sc tornarem

General [íalbu desfavoráveis re-
pentinoinente será

impossível regressar ' á Ilalia e tlc-
veremos proseguir o võo. custe o
que cusíar; pois offcrcceria enorme
perigo a inánnbra que teriam que
cffcçtüaí os vinte c cinco apparelhos
para voltar naquelle ollilude."

O general Halbo disse que preferirá
a rolo tios Alpes oté o riin 10 rie ju-
lho próximo, mas depois tlessa data
será melhor voar sobre a França e
depois díreelainenle rumo a Loiulon-
rierry.

i

Por cinco millimetros de
altura deixou de ser

almirante
Mas fez~se multi-mljllonarlo

RHEUMATISMO?
Ponha um pouco de

PROMPTO ALLIVIO
RADWAY

lEOLSTEl
INTERNATIONAL

O Radio Perfeito
Livre de eslalica artificial

A' VISTA E A PRAZO
DEPOSITÁRIOS:

Willmann Xavier & C. Ltd.
K. UniKiioyana, 41 (prox. Ouvidor)

Homenageando a memória
de Floriano Peixoto

A solennidade na Escola da praça Argeri-
fina, de que é patrono o consolidador da

Repubüca

Gordcn Sclfridge

LONDRES, junho (Communic.irlí
epislolnr ria United Prese) — l.'ivt
inulti-ir.illion.-iiio que se fez sozinho*,
nos Estados Unidos, c veiu accumulor.
outra fortuna ainda maior nesta ci*<
tlode, costuma confessar aos intim-isí
que desejaria volver aos seus 21 an-
nos. tlc bolsos vastos, para ir tentar]
a vido na Américo rio Sul. I

Por cinco millimetros dc altura,'
ganhou Londres uni rei do commcr»,
cio a retalho e perdeu.a Armaria riosi!
Estados Unidos uni futuro almirante,
poi (iordon Sclfridge, o genio dos nc*»|
gocios, que dirige a fomosa organiso*»'
cão londrina fie seu nome, foi obrigo*»'
rio a abandonar o curso da Academia
Naval rie Ánnapolis, por lhe faltar um"
quarto ric pollegada para o minimo
ric altura regimental estabelecido para
os officiacs da Marinha de Tio Som.

A America rio Sul se afigura a esse»
Napoleão do commcrcio o terreno
tle aventuro ideal para um joven á!l
cota tle tlinheiro, de muito dinheiro,
mesmo, c assegura aos amigos que,
se regressasse aos vinte annos, breve
seria rei rie qualquer coisa no conti-;
nente latino, com vários milhões da'
mil réis, ou tle pesos, depositados nos
bancos, á sua disposição.

E, quem conhece a carreira de Sel-f
fritlge, nõo duvida disso. Quando ai
poc morreu, na guerra da Seccessõo,
era apenas um menino e se empregou
num bonco cm Michigon, donde pos-
sou a Chicago, para trabalhar de mo-
ço tlc recados no hoje famoso estabe»!
lccimcnlo Marsbal I*icld. Dez annos
mais tarde era sócio, e vendia, em
1903, a suo parte por um milhão ria
dollars, com os quaes veiu fundar,
nesta metrópole a immensa casa re-
lolbisto rie Oxford Street, onde traba-tl
lhiiAi mnis ric 5.000 creaturas. ,/

'l\%^i\ar^tési'ê

|y*A venda em t*odo o Br**,<*il >Wí.
—— m»^\m^ '- " *¦

Dois aspectos dn homenagem A memória de Floriano, vendo-se,
no medalhão, a menina Arisléa, quando recebia o prcmio, entre-

gue pelo Dr. llricio Filho
O Grêmio Florlano Peixoto, presi-

tlitlti pelo Ur. llricio Pilho, prestou,
hoje, com grontle concorrência, e.x-
pressiva homenagem á memória rie
Floriano Peixolo, na escola tlc que é
patrono o grande marechal. Estiveram
presentes á solennidade muitos vul-
tos de seu lempo, cnlrc os quoes O
minislro Espirito Santo Cardoso, o
coronel Américo tle Albuquerque e o
marechal Esperldião Rosas, direelnr
do Collegio Militar, que compareceu
eom uma commissíio tle alumnos.

Abrindo a solcnniriailc, o Dr. liricio
Filho apresentou nos assistentes a
Sra. Oeorgino Peixoto, filho tio con-
solidado!' tia Republica, que se senlou
enlre os convidados dò Grcriiiò.

A seguir, o Sr. liricio Filho, com o
eloqüência habitual! discorreu sobre a
viria tio grontle morto, poniln cm reler
vo episódios tle li rie selembrp, quan-
rio o marechal mnis avaliou aos olhos
dn Palria. Seu discurso foi longo e
òntrccorlatlo tle applausos. Ao termi-
nar, sob vivas aeelamaçòes, tleu a pa-
lavra á directora do Grupo Escolar
Floriano Peixoto, Sra. Jardelínn Ro-

Por crime de apropriação
indébita

Álvaro Oliveira ou Álvaro Cana-
lho tle Oliveira, c Rogério Tostes, fo-
rom, hoje, denunciados, no juizo tio
7* Vara Criminal, porque, em abril tle
1933, se apropriou de um apparelho
rie radio, no 'valor tle 1:000.000.

drigues da Silva, que leu interessante
discurso, estudando o papel rie Fio-
riano na Republica.

Depois fez-se entrega á menina As-
Iréa tle Oliveira Choubox tios Santos
tio "Prcmio Floriano Peixoto", con-
qUistado durante o anno passado, A
menino Aslrcá agradeceu, em discurso
muito liem feito. Por ultimo, o Dr.
Floriano ric Lemos, orador official,
obteve a palavra, poro dizer rio popel
do "marechal tlc ferro" no vido ria
Republica. Foi um bello discurso.

¦ Terminada a primeira parto, houve
pequeno inlervollo, durante o qual a
baliria rio Corpo tle iRorhbeiròs tocou
algumas peças clássicos. Teve inicio,
depois, a segunda porte do program-
mo, que constou tlc um conto orphrn-
iiicn, sob o regência ria professora Cc-
leste Prado.

As meninas, na terceira porte do
programnia, prestaram homenagens
aos grandes republicanos — Tiroden-
les, o sonhador rio regime e seu proto-
martyr: Benjamin Cohstanl c Dendo-
ro, fundadores; Floriano, afinal, con-
solidatlor ria Republica.

HOJE « no « GL0PJÀ'
Cin. Brasileiros de Cinemas

"FIXADOR PATENTE"
fixa portas automaticamente

Fab. A. J. Teixeira & Cio.
Buenos Aires. 2fil ¦: 2Mi
Em todos lo.ios ferrugens

DENUNCIADO
Jürándyr Cerquciro dc Souza, foi,

hoje, flcnuneiotlo, no juizo tio 7" Varo
Criminal, porque, em dezembro de
1932, sob promessa rie casamento, se-
iltiziu umo menor.

TEMPERATURA: MÁXIMA, 24.9;
MÍNIMA, 1G.8

Previsões para o periodo das 18 horas
de hoje ás 18 horas dc amanhã

Districto Federal e Nictheroy:
Tempo — instável.
Temperatura — estável á noite c cm

elevação de riia.
Ventos — predominarão os de nor-

te a leste.

.(,--"" <?0pCUj '" '
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$P\ EM ' VSJ/l
? ALVORADA ^

RUBRA

DENUNCIA NA 7, VARA
Júlio Alves Nunes foi, hoje, rienun-

ciado, no juizo da 7* Vara Criminal,
porque, em dezembro de 1923, sob
promessa ric casamento, seduzido umo
menor.

0 Fluminsnse vae a Bello ,
Horizonte

O Club Athletico Mineiro acaba dá
receber uma communicação de cara-
cter reservedo em que o Fluminenso.
F. C. expressa o desejo de enfrentar
o club mineiro nos fins de julho, cor-
respondendo assim um convite qua
lhe fora feito em tempo e que não
pôde ser attendido em virtude dos
compromissos rio club tricolor.
0 interventor em São Paulo

e os sports
S. PAULO, 29 (Havas) — O inter-

ventor federal assistirá no próximo
domingo ao lançamento da pedra fun-
dnmental da piscina do Club de rie-
gatas Tielé, que será uma das maio-,
res do Brasil.
A ;enda do jogo Portugueza

versus Palestra
O encontro realisado em São Pau-

lo domingo findo entre a Portugueza
e Palestro foi presenciado por mais
do 20.000 pessoas, attingindo a sua
renda approximariamente 40 contos ds
réis.

0 team do Santos para o
encontro de hoje

S.; PAULO, 29 (Serviço especial d'A"
NOITE) — Porá o encontro dé hojo
com o Flamengo, o team do Santos
F. C. será assim apresentado: Athié;
Arlindo e Garcia; Bisoca, Moaeyr o
Abreu; Victor, Camarão, Raul, Pedro
c Mnrolm.

Sõo reservas do team os seguintes
jogadores: Victor, Korecchio, Ary,
Glock e Negreiros,
0 tempo, em São Paulo, des-
favorável ao jogo de hoje
S. PAULO, 29 (Serviço especial d'A'

NOllE) — O encontro marcado parahoje eni Sanlos entre o club local c
o C. 11. Flamengo e anciosamente es-
perario, lamentando os sportsmen cs-
tor o tempo sc apresentando desfavo-
rovcl ao jogo, pois que ameaça chover.
0 Santos protesta contra o

juiz Olmos
Noticia a imprensa que o Santos

F. C. enviou á A. P. E. A. um protes-to contra a actuoção rio juiz Domin-
gos Olmos no jogo em que enfren-
tou o li. C. Corinthi.ins Paulista.

Neste protesto o Santos diz "que'
noo visa o campeão rio Centenário
e sim o juiz, que sendo conhecedor
tios regras rio football; teve procedi-incuto pouco recoinniendavel durante
a actuação."

Revisão de matrículas no
America F. 0.

Havendo revisão nas matrículas oDepartamento Financeiro solicita aosassociados em atrazo, quitarem-se até15 dc julho vindouro, afim de nãoserem eliminados na forma dos es-tatutos.
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A NOITE —Quinta-feira, 20 de Junho de 1933

Os orçasiientos de
PortiagaS

Haverá saldo tanto no da metro-

pole como nos das colônias
LISBOA, 29 (U. P.) — O Consc-

lho dc Ministros rcuniu-sé, hontem,
no palácio de Belém. Durante a ré-
união o presidente do ministério,
Sr. Oliveira Salazar, depois dc ter
informado o presidente da Republi-
ca, Sr. Antônio Oscar de Fragoso
Carmona, sobre a situação politica
externa c interna de Portugal, apre-
sentou um orçamento dc Estado para
o anno dc 1933 e, 1934, fixando as
receitas cm 2.214.000 contos e as
despesas cm 2.212.000 contos dé réis,
com um "superávit" dc dois mil
contos.

0 orçamento diminuo de dez pór
cento a contribuição predial.

A seguir foram approvados rts or-
çamentos dc Cabo Verde, Guine, São
Thomé, Angola e Moçambique, ac-
cusando um total dc 520.471 contos
para ns receitas c 519.'5ó6 para as
despesas, com "superávit" dc 825
contos rie réis. Em Macáo e Timor as
receitas e despesas foram orçadas
em 6.038.723 pacatas cada uma. No
orçamento da índia as receitas são
de 7.740.781 rnpias e as despesas em
7.710.676, com um saldo pois dé
30. .05 rupias.

BÃLEÃRA_íTraSS
Na Babylonia

A Assistência prestou soecorros,
hoje, no marinheiro nacional Anice-
to José Rodrigues, dc 21 nnnos, sol-
leiro, residente, nn morro da Babylo-
nio, que apresentava um ferimento
nó parietal direito, feito por bala.

Depois dc medicado, Aniccto reti-
rou-sc, ignorando a Policia a oceor-
rencia.

Homenageando a
memória de üoclia

Um voto de pezar do juiz Santos
Netto

O Dr. Santos Netto, juiz em exer-
cicio na 3a Vara Civel, mandou insc-
rir, no livro respectivo, na audiência
dc hoje, o seguinte voto do pezar pela
morte do notável historiador Rocha
Pombo:"Antes dó inicio dos nossos traba-
lhos, cumpre-mc o dever imperioso
de, cm ligeiros traços, deixar consi-
gnndo no livro de audiências deste
Juizo, um necrológio.

Dir-se-me-á que o registo do acon-
lecimento não tem significação no-
annacs da vida forense.

Certo, não se trata de quRIquer
membro da família judiciaria, cujo
passamento esteja a reclamar um vo-
to de pczar o mais das vezes inex-
pressivo.

Refiro-me á individualidade do Ro-
cha Pombo, o sábio quo construiu,
cheio de carinho na sua empreitada
hercúlea, esse monumento impereci-
vel que c a "Historia do Brasil" cm
dez alentados volumes.

Esse benedictino, quo dedicou toda
a sua preciosa existência ao afan de
ser útil á pátria, cinco dias ha, que se
finou no seu pobre tugurio do Enge-
nho Novo, elle quo cra um Crcsus da
intelligeneia I

E* mesmo assim o destino dos tem-
peramentos de eleição num paiz sem
civismo, que não sabe cultuar os seus
homens representativos.

Rccapitulando a historia da nossa
vida mental, a figura rie Rocha Pom-
bo sempre me surgiu á mente como
uma das nossas glorias mais nuthen-
ticos, e eis por que nunca cheguei a
comprohendcr essa como attitudc des-
amoravcl dos nossos dirigentes a res-
peito do grando homem o da sua
obra.

Vi-o, certa vez, deputado estadual
no Paraná, berço do scu nascimento,
mas, qualquer outra situação de ré-
levo como premio ao refulgente e no-
tnhilissimo escriptor, não sei que lhe
hajam proporcionado, attenuando-lhc
as agruras rio homem do letras premi-dn pelas circunstancias do meio
hostil.

E' que Rocha Pombo, o espirito
sempre voltado para os cxcelsns mo-
tivos que dizem respeito aos destinos
da nacionalidade, possuía, cm gráomuito superior, o zelo ria proprinreputação; fugia, pundonoroso, ás
mesquinhas e sórdidas competições da
vida publica, c, quando já alquebrà-
rio pelos nnnos o pelo trabalho, a
Academia Brasileira dc Letras o aco-
lhe prazonteiramcntcX no seu gremio,
num preito ric justiça embora tardio,
cllc suecumbe, logo após, satisfeito,
nò emtanto, por haver attingido um
desígnio que julgava mui compatível
com a sua obra dc pensamento c dc
arte.

Mas cm Rocha Pombo o que exis-
tia, sobretudo, cra essa gronde, essa
profunda ingenuidade que Carlylc af-
firmava ser a característica dos ho-

-mens de gênio.
A sua actividade se desdobrava mi-

l.igrosamcntc por vários departamen-
tos inlcllcctunes.

A' luz rie novos processos de analy-
se, cra o professor, na sua cotbedra,
que incutia ço espirito dos discipu-
los a convicção e a fé nos destinos
da terra brasileira.

Depois vinha a collaboração na im-
prensa diária, cm que o jornalistalímpido c cscftrrcito, servido "de 

am-
pios e formidáveis recursos de dialc-
clica, nunca deixou dè ser amável,
mesmo versando os assumptos que!por sua natureza, exigiam arijectiva-
ção algo acerba.

As questões rie ordem publica sem-
pre o prcoecuparam, suggcrinrio-lhe o
commentario incisivo a offerecer mar-
gem rie provecto rioutrinarior compe-
netrado rias nossas necessidades mais
palpitantes.

Criticando, o seu melhor processoconsistia no evocar épocas, costumes
c individualidades para o necessário
estudo comparativo dc que rcsaltn-
vam preciosos ensinamentos como
esteio ás futuras construcções mo-
racs.

E elle foi prceipunmente, um cx-
traordinario, um profundo historia-
dor que erigiu a sua grande obra ani-
muda rio mesmo espirito com que Bu-
elile insculpiu cm paginas memora-

; veis, a "Historia da Civilisação na
Inglaterra".

Uma Êsitimação aos

Os termos de uma nota do
Sr. Goebhels

STUTTGART, 29 (U. P.) — O mi-
nistro da Propaganda, Sr. Goebhels,
distribuiu á imprensa do Estado rie
Wuertemberg a seguinte nota: "Re-
cõmmendamos seriamente aos centris-
tas que dissolvam suas associações,
visto não estarmos dispostos a tolerar
sua existência por mnis tempo."

PARA A CONSTRUCÇÃO DO
AEROPORTO

Foi submettido nos esludos do Sr.
José Américo o edital de concorreu-
cia para construcção do aterro e da
muralha de contorno do futuro acro-
porto desta capilal, para cujas obras
acaba de ser aberto o credilo de 3.000
contos. As installações rias compa-
nhias de transportes aéreos no inte-
rior do aeroporto serão custeadas por
ellas próprias.

*rf*-v<*»

irregularidades no Instituto de
Identificação ?

Uma carta do Dr. Leonidio Ribeiro
Recebemos do Dr. Leonidio Ilibei-

ro, director do Instituto de Identifi-
cação, a seguinte carta:"Rio de Jnneiro, 29 de junho de
1933. — Sr. redactor ri'A NOITE. —
O seu jornal de honlem publicou
uma representação levada ao Sr. che-
fe dc Policia contra pretendidas irre-
gularidndes da minha administração,'
no Instituto de Identificação, por um
funecionário por mim suspenso de
seu cargo.

As aceusações são as mesmas fei-
tas ao tempo do capitão João Alhcr-
to, que recusou o inquérito por mim
solicitado afim dc apural-as.

Aguardarei, pois, o resultado do
que vae agora ser feito pelo .'Io dele-
gado auxiliai', para então de novo
demonstrar a sua improccdcncia.

Desde já agradecido pela publicaçãodestas linhas, sou seu amigo, crd".
obr". — (a.) Leonidio Ribeiro."

PARCIMÔNIA
Poupar dinheiro não é comprar ha-ralo, mns é comprar bom; usando a

CEUA ROYAL, que é a mais cara.
tornnr-sc-á mais bnrala, porque é i,
mais rendosa, seca e nbre lustro im-
mediai o. %.'í%

LEILOEIRO
Convida a sua freguezia para

o leilão de moveis, que realÍ3a
amanhã, ás 17 horas, á RUA
CARVALHO MONTEIRO, 60
(CATTETE).

0 QUE OCCÕRrTeM RIO NOVO
RIO NOVO, Minas, 28 (Serviço espe-

ciai d'A NOITE) — Foram encerrados
os trabalhos da 2* sessão ordinária do
jury, tendo sido julgados os réos Ario-
medos Baptistn, incurso no artigo 21)4
§ 2°, e José Barbosa, incurso no artigo
303. O primeiro foi conricmiinrio a"7
annos dc prisão c o segundo, absolvido. Victima de cruel enfermidade,
veiu a fallccer nesta cidade o Sr. Se-
bastião Ferreira de Oliveira, que nqtii
desfrutava do geral estima, Deixa viu-va e vários filhos.

m
O relatório do ministro da Viação

ja se encontra redigido, eslanil.j agô-ra na sua ultima phnse, que é a im-
pressão pelas officinas do "Diário
Otficia

Não houve expediente hoje
na Prefeitura

Em cnminomoração ao dia de hoje,
o interventor carioca resolveu cone..*-
der o ponto facultativo nas repartições
de expediente da Prefeitura.

Representação

A reunião de hoje na União Geral
dos Funceionarios Civis do Brasil

Rcalisa-se hoje, ás 20 horas, na sé-
dc social, á rua Primeiro de Março
n. 8, 1" andar, a assembléa geral ex-
traordinaria da União Geral dos Func-
cionnrios Civis do Brasil, para a eleição
rio seu delegado á Constituinle,"TíístaTOâOF

VARSOVIA, 29 (Havas) — A Polo-
nia celebrou a fcsla do mar, grande
manifestação destinada a expressar
os sentimentos unanimes dá nação
em relação no problema marítimo

e á inlnngibiliriaric do território do
paiz. A fcsla foi patrocinada pelo
presidente da Republica, pelo ninre-
cha] PilsiidsUl c pelo cardeal Ilond,
primaz da Polônia.

Serão summariados amanhã
Nas varas criminais serão sumina-

nados, amanhã, os seguintes réos:-
Primeira — Carlos Damas, AlfredoPinto Lima, Antônio Andrade, Sta-niicli Glacomo Llubo.
Segunda — André llaullangcr, JeanIicmir Mirgunsas, AgydioS Mnsson,Henrique Corrêa rio Amorim.
Terceira — Benedicto Eugênio Mnr-tlns, Manoel Marques de Mendes, An-tonio Santos de Figueiredo, AuguslaConceição e Anlonio Mariano• Qilni'1.1 _ l.rnoriir.o Alves Sampaio1'i'ancisco Pereira da Costa, EvilnsioIcixcira Mendes, Manoel DomingosRodrigues, Manoel Mouco c Silvn, An-loino Pergueijo Filho, Francisco Mon-loiro Jorres e Francisco Fonseca.
Uimila — Anlonio Pereira Silva cMiguel Caviilcanlo rie Freitas.
Sclinia — João Alves de Lima.¦Oitava —-João Siciliano, ElpidioCru.- l_,.,,..,l,c!„ HÍIk*íi*ü, Josué Anto-nio Rodrigues,

Vão prossguir, em Sfockhol-
mo, os trabalhos da Conte-
reiscía de Energia Elecfrica

STOCKIiOLMO, 29 (llnvas) — A
Conferência Mundial do Energia Ele-
ctrica, inaugurada a 20 do corrente
no caslello rie Chrislianliorg, em Co-
ponhaguo, proscguirii nos seus traba-
lhos nesta capital;

Achain-so representadas quarenta
nações, quo. enviaram mais de oito-
centos delegados.

Vário sniembros rin familia real ns-
sislirnni á abertura rios trabalhos. O
principe Gustavo Adolpho, herdeiro
da coroa, saudou os congressistas.

O leiloeiro EURICO convida
a eua scJccta clientela para as-
síslir no riquíssimo leilão qire
rcalisará amanhã, sexta-feira,
30, iis 5 horas da tarde, no pa-
Iacete dn rua Francisco Octa-
viano n. 159, Copncnhnna, rc-
siilencia dc lamilia da alta so-
ciedade da colônia americana.
Catalogo no "Jornal do Com*
mercio" de nmanliã.

«ÃÍITÍTEMPCrW NÃO VOLTA MAIS
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í sobra» biÉrica p
só saiu duas vezes
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Do Paço da Qjuinta ao Copacabanaao
Palace

m\*4*m\m*Wkmmmm.:::
João Rangel th Faria Abreu

João Rangel do: Faria Abreu esteve
no "Baile Primeiro Império-". E' um
quasi octogenário de espirito jovinlis-simo. A moclditdô dc cabellos branco».
Lépido, imaginação viva, palavra fácil,
entremeia n palestra eom nnocriolns
chistoSíS c phrascá de humor. Quandose.jinnli-iciou a fcsla que evocou, nossalões luxuosos do Copacabana Pal.-ice,
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28-30-32, ASSEMBLÉA — A MAIS SM rE CASA DE CAMBSAS DO RIO
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\Í©.'CÃMSZE8R@ vende sempre por menos,MESMO mii PREJUÍZO
.,-,..-....-¦__.- ^afflMn™Bn^

A passagem da $ra_i Conferência Eco- ~

Um telegramma do presidente do
Paraguay ao general Waldomiro

S. PAULO, 29 (Serviço especial d'A
NOITE) — O general Waldomiro Iri-
ma recebeu o seguinte telegramma do
presidente do Paraguay: "Rogo a
V. Ex. acceitar o meu mais sincero
reconhecimejito pela cordeal recepção
feita á minha esposa por oceasião de
sua passagem por essa bella e pro-gressista capital. Nada podo ser mais
grato ao meu espirito do que o pra-zer que V. Ex. proporciona cha-
mando-me amigo do Brasil. O meu
maior orgulho de governante é saber
que a amizade leal entre os nossos
dois paizes frutifica cm benefícios
recíprocos, coadunando-se com a fra-
ternidade dos povos americanos, paracumprir desse modo o destino supe-
rior que está reservado a todo ocontinente. "

—ll^irf"*1
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BEBAM
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O melhor e mais saboroso

CAIU DO BONDE
O carregador Joaquim Ignacio, rc-

sidente á rua São Luiz Gonzaga ti'. 8,
na manhã de hoje, quando saltava deum bonde em movimento, no campo
de São Christovão, foi victima dc
queda, soffrcndo contusões e escoria-
ções generalisadas.

O posto central da Assistência pres-tou-lhe soecorros.

Dispensado o assistente de com-
mando da flotilha de Matto

Grosso
Foi dispensado o capitão-tenente Au-

gusto Lopes da Cruz, do cargo de as-sistentc do commando da flotilha dcMatto Grosso.

Fallecimentos em Lavras
LAVRAS (Minas), 29 (Serviço espe-

ciai d'A NOITE) — Falleceu nesta ci-
dade a Sra. D. Rosa Spurl, mãe do Sr.
Duvilio Spuri.

A extineta cra muito estimada nesta
cidade; causando o seu passamento
grande pezar. Após longos padecimontos, fal-
leceu aqui a Sra. D. Gabriella Zcnobia
do Amaral, pertencente a uma das
principaes famílias do município.

Scu entcrrnmcnto foi rcalisado com
enorme concorrência.»

Informes de Santos Dumont
SANTOS DUMONT (Minas), 29 (Ser-viço especial d'A NOITE) — Causou vi-va satisfação nos meios proletários lo-enes o acto do ministro do Trabalho

reconhecendo officialmente o Syndica-
to dos Trabalhadores em Construcção
Civil, desta cidade.

——• A senhorita Herminia Horta,filha do Dr. Cònstantino Horta, con-sorciou-sc com o joven José GomesNetto, guarda-livros aqui residente. Realisou-se o casamento ria se-nhorita Maria Amélia Coelho de Carva-
lho, da sociedade carioca, com o Dr.Jorge Pinto Filho, director-medico doSanatório dc Palmyra.

Voltou novamente a Londres b
ministro das Finanças da Itália
PARIS, 29 (Havas) — O ministro

das Finanças da Itália, Sr. Guido
Jung, partiu ás 11 horas, de avião,
para Londres, onde vae assistir aos
trabalhos da Conferência Econômica
Mundial.

Regressou a Berlim o Sr. Von
Schacht

LONDRES, 29 (Havas) — O pre*sidente do Rcichsbank, Sr. Von Scha-
cht, deixou esta capital, de avião, dc
regresso a Berlim.

0 Sr. MacDonald troca idéas com
'as principaes personalidades

aetualmente em Londres
.LONDRES, 29 (Havas) — As prin-cipaes personalidades da Conferência

Econômica Mundial reuniram-se co-
mo torios os riias, ás 10 horas, sob a
presidência do Sr. Mac Donald, e pro-cederam a animaria troca dc vistas so-
bro a marcha dos trabalhos da assem-
bléa.

Commentarios do "New York
Times" sobre a eventualidade do

abandono do padrão ouro por
mais alguns paizes

¦ NOVA YORK, 29 (Havas) — O"New York Times" assignnla que a
cventunlidnde do abandono do padrãoouro por mais alguns paizes, comi',
por exemplo, a França e a Hollanda.
esla suscitando certa inquietação nos
meios governninentnes de Washington.

Recciava-se, effectivameiite, que sc-meljiantc facto provocasse maior cou-
fusão na politica monetária. As moe-
das poderiam ser consideravelmente
influenciadas, pela poliliea indepen-
dente dc cada paiz e, particularmente
peln inflação, c ficariam expostas n
fliictunçõcs desastrosas para o com-
mercio internacional.

O jornal acerescenta que. certos
meios são, entretanto, de opinião queuma tal situação poderia apressar a
volta ao padrão ouro, sobretudo pnr
parte da Inglnterra, que seria mai-.
particularmente nffcctada no com-
mercio com o estrangeiro.

0.jornal termina lembrando, a pro-posilo, que o ministro das Finanças
da França, Sr. Gcorgcs Bonnet, já de-
clarára formalmente, por varias vc-zes, que o governo francez tencionava
manter o franco sobre a base doaclual padrão ouro.

Uma resolução da delegação in-
gleza precisando as condições
para a volta ao padrão ouro

LONDRES, 29 (Havas) — A delega-
ção ria Grã-Bretanha apresentou á Com-
missão Monetária da Conferência Mun-
dial uma resolução em que precisa ascondições para a volta ao padrão ouro.

O documento reproduz o plano jápublicado relativo á politica commum
dos bancos de emissão, plano que prevêa acção coordenada de todos os insti-tiitos de emissão c a extensão da poli-tica do credito, a ser regulada automa-
ticamente pelo movimento dos preços.

t

Partiu a perna numa queda
em Itaborahy

Antônio Selte, branco, dc 49 annos
dc edade, casado, italiano, operário emorador á rua Dr. March n. 048, emNictheroy, tendo irio dar um passeioem Itaborahy, foi victima, ali, de umaccidente , soffrcndo em virtude rio
mesmo fractura completa da perna di-
rcita.

Removida para o Serviço de Prom-
pto Soccorro, da vizinha cidade, a vi-
clima foi nli medicada, sendo inter-
nada, depois, no Hospital de São João
Baptista.
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Terçol ou qualquer
inflammação

nos olhos
ara os olhos injectados
devido ao pranto, Murine

mitiga o ardor provocado pe-
Ias lagrimas. Para terçócs
ou quaesquer inflammações,
Murine é uma .maravilha.
Dcsinfcctn, allivia a dôr, cia-
reia, tonifica e embellcza os
olhos. Absolutamente inof-
fensivo. A' venda nas boas
pharmacias e drogarias.

Feriado Ebasicario
no dia 1°

Communica-nos a Associação Ban-
caria:

"A Associação Bancaria do Rio de
Janeiro avisa ao commercio e ao pu-
blico om geral quo o dia Io de julho,
sabbado, será feriado bancário.

ÃMESSâoTuM JORÍjÍ

CORITIBA, 29 (Havas) — Dois sar-
fientos do fl» regimento de artilharia
montada feriram gravemente a faca-
dns o jornalista José Alves Figueira,
redactor do "Dia".

O facto oceorreu á noite pnssada.As autoridades estão procedendo ao
necessário inquérito.

Desacatou, mas foi absolvido
O juiz dn 2» Vara Criminnl, julgouimprocedente a denuncia apresentada

contra Francisco Pinto ou Francisco
Ferreira Pinto, porque, guiando, no
dia 4 dc novembro do anuo passado,um automóvel peln avenida Atlnnti-
ca, desacatou um guardn-civil, tendo
ainda com o mesmo lutado.

a moda e a galantaria dos tempos do
Pedro I, deliberou Comparecer e tomar
parte-nns dansas antigas. Foi, viu e náo
dnnsou. E hontem visitou a NOITE
para recordar.

Fui a unica pessoa a comparecer
de sobrecasaca.

A unica ?
Pelo menos não vi outra por lá...

Mesmo que assim i\ão fosse; minha so-
bro-cnsnen supplnnlniia qualquer outra.
E' historia. Com ella cumprimentei o
imperador Pedro It, nn (Julnla dn Hõa
Visla. Eu Viera Ae Nalividnde de Cnrnn-
gola a passeio. Tinha nm progranima
organisado e nclle incluirá a visita no
liionnrcba. Passar pelo Rio e não ver
Sua Majestade eqüivalia a ir á Homn c
nno ver o Pnpn. O imperador recebeu-
me multo bem. Ficnva dc pé, postado
atrás de unia cadeira, pousaido as mão*.
no espaldnr. Quando sai estava tno
orgulhoso o sailsfeito que resolvi náo
mais vesllr a sobrecasaca qUc Se tor-
liará celebro.

E do baile ? gostou ?
Muito interessante. Fiquei agás-

tado por não poder dansar. Não
aprendi ns dnnsns de hoje. Sei a"pavana", o "niinuctto", a "gavo-
ta", os "Innce.iros". Havia lá um
corpo do bailarinas que se desempe-
nhoii brilhantemente e nos fez viver
um pouco do passado. Isso entretan-
to, não me bastava. Eu fora paradansar ê tive-qué ficar num canto,
porque não ficaria bem interromper
as moças, vestidas todas ollas a ca-
rncler. '• .

Ha um momento dc sileneio. O
ancião se nbstrác dc tudo, coficcn-
trnndo-sc. Parece ter levado o pen-
sa menlo a épocas longinquns. De-
pois, suspira umn phrase. dc saúda-
de:

Ah! meu tempo...
Fala-nos, agora, dc sua robustez,

Boa visla. Organismo perfeito. Come
bem, dorme melhor d faz gymnaslica
todas ns manhãs. E friza'coiu um
sorriso mal reiro:

Não troco ns meus cabellos
brancos por muita mocidade queanda por ahi.

A palestra volta nn Copacabana Pa-
lace. Nosso entrevistado, ngora, faz
empenho cm frizar ter sido o unico o
comparecer na indumentária passadis-
ta:

Sobrecasaca de meio século. Botl-
nas de elástico c meias brancas. Até
as roupas interiores obedeciam, rigo-
rosamente, d moda antiga. Dei uma
prova dc quo sou conservador.

Leinbrn-se bem dos costumes da
quellc tempo?

Do segundo Império, quer o se-
nhor dizer? Não me faça mais velho
do que sou. "".XX

—- Que ednde tein?
Fiz sctenla e um c parei. Se esti-

vesse contando andaria pelos oitenta...
Explicíl. scu pne não era lá muito

letrado. Dcsculdava-se nos assenta-
mentos de familia.- ;

E ás venci baralhava os poucos que
fazia. No scu caso pessoal havia dois
assentos, Como havia duvida, elle rc-
solveu tudo dc modo muilo' simples:
escolheu o mais recente e não pensou
mais no assumpto. Estava finda n pa-
leslrn. Mostra-nos, antes rie sair, mnis
umn habilidade: escrever qualquer no-
me, ria direita para a esquerda c com
as letras de cabeça para baixo.

Antes de terminar quero que o
amigo olhe para mim c diga com quem
pareço...

Olhámos. Elle limpava tranquillo-
mente o "pince-:iez", collocava-o e ar-
inava nina "pose" esticando o busto.

Affonso Penna ?
Justo. Um perfeito sósia... Não

lhe parece ?
Tinha razão. Era absoluta a seme-

lhança. Retomou'sua postura natural,
cruzou a perna, accendeu um cigarro e
saiu deixando-nos a estertorar gos-tosas gargalhadas, conseqüentes de ul-
tinia piada.
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Tratado tle traba.
lho e assistência
entre a França
e a Hespanha

A sua approvação pela Commis
são de Trabalho da Câmara

franceza
PARIS, 29 (Havas) - A Cnm; .de Trabalho, da Câmara fiTS1*tados, approvou o projecto do i»i W'

approva o tratado dc trabalho » '?'
tencia-concluído entre a Fra»•_"!_S'llespanha. •'• c a

Pelos termos do projecto t, :. .dente da Republica cri ,,.,-?¦ P Csl<
ratificar e fazer executam 

"& »
signado cm Madrid a 2 de nòv, lde 10.32, Este tratado regula ò'™1'0d.ífics dc immlgraçâo e migrai^modo a corresponder às necesl\ltdos dois paizes o estabelecei . ."correncia racional da mão de 1 "'* O relator accent,,,,,, Iratarl § 

°'
acto diplomático de real importancifimportância. 'wucia,

FeriranMio, a facadas, dois Nau h3 CnSCsargentos do Exercito para q„em „ebe
leite, que pçrmítte

dormir bem.

Í/J?I!V£,
Para os olhos

Em qualquer Pharmacia

-f/771

PARA A PROPAGANDA DA
CIDADE DE NICTHEROY

A grande reunião de amanhã
na A. C. da capital

fluminense
Realisa-sc amanhã, ás 10 1|2 ho-

ras, no salão nobre da Associação
Commercial de Nictheroy, a reunião
ria commissão designada pela assem-
bléa geral ik* 2li do corrente, para o
fim de examinar as suggcstõcs apre-
sentadas e apresentar o plano geralria propaganda ria mesma cidade.

Para essa reunião foram convidadas
todns as pessoas que desejem lcvnr á
citaria commissão qualquer contribui-
ção de ordem particular ou geral cm
prol do grande objectivo.

CONSELHO CONSULTIVO DA
FEIRA DE AMOSTRAS

_. A runião rio Conselho Consultivo daFeira rie Amostras que deveria ser re*
nlisada amanhã foi transferida para a
próxima sexta-feira, din 7 dc julho.

Vae representar o Brasil no Con-
gresso de Homoeopathia

O ministro da Marinha attendendo ásolicitação do scu collega da Educa-
ção, designou o 1" tenente medico AI-
cldos Nogueira ria Silva para roprb-
sentar o Brasil no Congresso Annual
da Lign Hnmncopathica Internacional
a se rcalisnr cin Madrid, cin julho vin-
douro.

ERA üÍTTeTARDÕT-

o presi-
dente eo vice-presidente
' eleitos de Dantzig

VARSOVIA, 29 (Havas) — Coníir-
nia-se ' 

que os Srs. Rauschning oGraisen, ultimamente eleitos presi-dento e vice-presidente da Cidade Li-
vre do Dantzig, visitarão esta capital
a 2 de julho próximo em caracter
particular.

SA ti**-. ESTUDOS
es _ eco.

A reunião de amanhã
Eslá marcada para amanhã, 4S „horas, lio Thesouro Nacional, mlrkunlío da Commis

nnnceiros e Economi.-r ;¦,,,.'
Municípios, sob a presidência do S»

presenta ^
Antônio Carlos c C(
ministro ria Fazenda.

'— *.s»-%.t»«--

Dr.BLATTEB1,,1f-v,|.!^-«»i_i'¦ Hio Branco. \\\" A. — 2-9O80Dipl. Pcnnsylvania. L'
^sUNjíT** —

Mas não chegou a explodir
VIENNA, 29 (U. P.) — Em uma

das mniores pontes ferroviárias desta-
capital, sobro o Danúbio, foi encontra-
An umn boinlin preparada de forma a
explodir quando se produzisse forte
vibração. Os peritos declaram que o
petardo era tão forte "ue podia des-
truir até o aço.

As folhas muito delgadas de
estanho e a Tarifa

Em circular, o ministro da Fazenda
declarou aos inspectores das Alfande-
gas e administradores das Mesas de
Rendas, que ns folhns muito delgadas
rie estanho se acham comprohendid.is
no'.art. 701 da Tarifa, que trata dèobras não classificadas daquelle me-
tal, devendo ser-lhes aeplie.idas as ta-
xas segundo a discriminação respeeti-
va e obedecendo ás modalidades do
seu acabamento.

CERA ESMERALDA
Sendo inferior & Cera Royal, ainda 6(Ias melhores, custa apenas 4$000 alata, podendo trocar pela Cera Rovalcaso não lhe satisfaça (pagando a dif-

uftSÍV.' 
assIm cvitará do ser logra-

Requerimentos despachados
pelo chefe de policia

fluminense
O Dr. Joubcrt Evangelista, chefe dopolicia do Estado do Rio, despachouos seguintes requerimentos: Elias An-drade — Sim, a partir dc 5 de julhop. futuro; Eurico Pinheiro — Comorequer, em vista das informações;Uístoriio Pedroío Guimarães —- O pe-icionario deverá requerer certidão dotermo de posse. ,

Um estudante victima de um
accidente em Nictheroy

No Serviço de Prompto Soccorro dcMçlheroy foi medicado, esta manhã,o .lovcn Armando M. de Menezes, cs-minute de direito, rie 23 annos, so-biinlio do Dr. Guslavo de Mene/cs,medico na vizinha cidade c ex-directorda- Saurie Publica do Estado do Rio.residente na Pensão Campista, o qunlapresento, feridas contusnl com des-collamento da região occipito-frontale eommoçao cerebral.
O moço foi victima de um lamen- '

avel1 accidente quando pretendia sol-:tar de um bonde da Cantareira, nocruzamento das ruas Marechal Dendo-ro com Marquez de Paraná, para apa-
?om«»ní* Utr° Vehicul° d» «¦"¦*¦¦*companhia.

™íLVÍetim/' flòpois <•<- medicada, rc
SSSS-íK! í S-Ua rcs*'*encin. tendo to-mado conhecimento do facto o com*missario Raul de Araújo .

problema cio desi
armamento

Uma conferência do presi,...,,
Roosevelt com o Sr. Norman

Davis
NOVA YORK, 29 (Havas) _ A \usòciatcd Press annuncia que o pre-isidente Roosevelt conferenclôu, abordo do "Ambcrjacls", sobre o pro-blcma do desarmamento cnm o re*

prosonlanlc dos Estados Unidos em(iciiebrn, Sr. Norman Davis,
Reconheceu-se na conferência a nweessidade de estimular os esforços

em prol do feliz encerramento nos
princípios rio inverno da Confcrencii
do Desarmamento. 0 presidente deuno sr. Davis ilistrucções no sentido
rio que volto dentro de oito ou dejdias á Europa para proseguir na ac.
ção eni favor da paz mundial e dòdesarmamento,
«Interpollndo por jornalistas dípoljda entrevista o sr. Davis declarou

que a proposta americana no tocante
á consulta em caso de ameaça de gucr-ra estava inteiramente condicionada
pelo desarmamento da Europa.

6 ínteI^toTfícãrã7
CORITIBA, 28 (Serviço especial d'.<

NOITE) — A imprensa desmente os
boatos de saida do interventor Manoel
Ribas, nlfirmando que elle continuará
no cargo.

Soldados e officiaes levaram
numerosas relíquias do Ama*

zonas
MANCOS, 28 (Havas) - Pelo vapor"Santos", seguiu para Belém uma

parte dos elementos componentes <U
8* Região Militar, que vae ter nova*
mente o seu Quartel General na capi*
tal paraense.

O 21" batalhão dc caçadores, que
seguiu no mesmo navio, desfilou pelas
ruas da cidade anles do embarque. Os
nfficiaes c praças levam innumeraveis
lembranças rio Amazonas, sendo que
alguns levam moveis rie cipó e do
macieiras regionaes, fignrns, sua-
ranás, plantas, frutas, aves, variados
adornos de fabricação local. Esses
militares .conduzem tambem cerca da
trezentos papagaios « uns duzentos
macacos.

Numerosos sargentos o praças ca*
saram-se com moças manáocnses c dii
versos officiaes .-.contrataram casamon*
to aqui, inclusive o tenerit-3 Ney Pei'
xoto, commandante dn batalhão.

$®m üío col-
c

Waldemar dc Oliveira, foi, ho.fe.il"'
nunciado, no juizo da 8' Vara Crimi-
nal, porque, na madrugada de ó de
julho de 1938, penetrou na casa ria
rua Gunrujá e, dentro do immovcl,
ateou fogo num colchão, tudo com o
objectivo de prejudicar o scu painel
Américo Dunrte da Cruz.

Caiu quando atravessava a

linha da Maricá
Apresentando feriria contusa n.i^re*

giáo siiperciliar esquerda, foi medica.
rio, hoje, no Serviço rie Prompto Soe*
corro rie Nictheroy, o trabalhador A«j
nor Monteiro, branco, do 26 annos d£
edade, solteiro e morador á rua Dr.,
Jurumenha n. 28.

Ao ser medicado, Agenor declarou
que havia dado uma queria ao preten*
der atravessar a linha ria estrada ee
Ferro Maricá. '

COMMUNICAD0S

fl

Carlos Adriano Câmara

A viuva e mais parentes d'> *J
esquccivcl amigo CAFtLOS ADHIA
NO CÂMARA convidar.-, as P»
soas amigas para a missa dc t'

dia, que pelo repouso eterno úç si)'
alma, mandam celebrar, amanha, d»
30, ás 8 horas, na matriz ri:1 Sao JM'
no Engenho de Dentro, confessando
se gratos desde já.

Dr. Lauro Araújo Belford Roxo

O Dr. Henrique Roxo e senho
:JL ra, Luiz Migliora e senhora,, Uf*
•fl' Mario Simonscn, senhora e tiirj"-

I convidam seus parentes e oitllf
para a missa rie anno que. por Mmí¦¦¦*..<i m minou m, mii." "-i — -*. r
ric seu- idolatrado e sempre P"nt"(
filho, irmão, cunhado e thvLAUlt
mandam rezar, no dia 1 de julho. •'
10 horas, n
Candelária.
10 horas, no altar-mór da egreja o.

Cònstantino Soares Valente
A viuva, filhos, genros, nta* •

. 
'¦': 

netos convidam a todos os a''
'ii- mais parentes c amigo*, do s'"

1 í pranteado chefe, para a missa n
fi" anniversario rie seu fallecimentò, *

qual será celebrada no altar dc N* •
da Conceição, ria matriz dc S., JM'
Baptista ria I.ag<**,i, snbbadn, 1 ae F
lho, As 8 horas. Desde já se confessa'1'
muito gratos.

- m ¦ ¦



a Deportados dos
territórios hrasilei-

ro e argentino

A NOITE -¦* Quinta-feira, 29 - de Jmho de 1933

fome- indesejável, a nossa policia ex-
«liou d° .''•'¦'i*orio brasileiro o indi-
idio rtc nacionalidade lithuanu Joãopulsou do

hnct. <IIK' Ini embarcado no paquete
J tjòyd Brasileiro", "Siqueira Cam-"' ' 

cnm destino a Hamburgo.

Representação profis-
sional na Constituinte

pí)S

pelo na io Sierra Salnada, entrado
rio desta capital, vindo de

, além do passageiro
dàScstino José Torrcnto Martinez,
viajam os indivíduos Antônio Fernan-
L [Sravo, Francisco Carballo Perez,'"' Soares Corrêa e Laureano Ro

hoje no I .
Buenos Aires,

Avelino Mello, todos hespanhóes, osJrlgUCS .Mfiio, 101105 nespannoes, os
me» foram lambem dcpprtndos da
.Arccntina parn Vigo, pelo mesmo mo
liva.

Cuidado com seus olhosCuidado com seus olhos
'l Faça-se examinar pelo menos

lima vez por anno

L CASAVIEITAS
AVENIDA RIO BRANCO, 127,

Primeiro Instituto Óptico
Scientifico do Brasil

tem o prazer de offerecer gratui-
lamente os exames de refracção,
procedidos por médicos oculistas, j

mesmo sem compromisso de
compra.

Si

ri

Só poderão yotar os delegados que forem escolhidos, até ama-
nnã, pelos syndicatos ou associações legalmente reconhecidos

pe tJiiveira
OLIVEIRA (Minas), 29 (Serviço cs-

pccial d'A NOITE) — O prefeito Wal-
d.mar Forrol, que se encontra enfer-
mo, tom experimentado sensíveis me-
.horas.

Por neto do presidente do Esta-
do, foi nomeado juiz de direito da co-
marca tlc Sno Francisco, no norte dc
.Minas, o Dr. José Thcdim de Siqueira,
que vinha eRcrccndo nesta comarca, o
cargo dc promotor dc justiça.

Continua enfermo, porém, sem
novidade*, o Sr. Joaquim Laranjo.

SflHMMSUrt E CONSTIIMCfiKS

Está quasi concluída toda a apu-ração do pleito de 3 de maio. Só fal-tam ser diplomados os eleitos do Dis-tneto Federal, do Rio Grande do Sule de Minas.
Esse facto, entretanto, não permit-te que a Assembléa Constituinte sereuna logo em seguida.
E' que, pelo decreto n. 22.853, de 20de abril de 1933, decidiu o GovernoProvisório, usando dos seus poderesdiscricionários, que tomarão parte daAssembléa Constituinte, com os mes-mos direitos e regalias que competi-rem aos demais de scus membros,

quarenta representantes de associa-
çoes profissionaes, tocando vinte aosempregados e vinte aos empregadores
(patrões ou que trabalham por conta
própria) nestes ultimos incluídos tres
por parte das profissões liberaes enaquelles dois por parte dos funecio-narios públicos.

Pelo systema instituído nessa novalegislação, cada syndicato'ou associa-
çao de profissão liberal escolherá umdelegado-eleitor.

Os_ delegados eleitores é que esco-lherao, por escrutínio secreto, os fu-turos representantes profissionaes.A eleição se cffectuará separada-mente, em quatro sessões, presididaspelo ministro do Trabalho, nos se-guintes dias: 20 de julho (eleição dc17 representantos-empregadores); 25dc julho feleição de 18 representantes-empregados); 30 de julho (eleição dostres representantes de profissões Ubc-raes); 3 de agosto (eleição dos doisrepresentantes dos funceionarios pu-bheos).
Junto ao ministro do Trabalho estáfunccionando uma commissão incum-bida do reconhecimento dos poderesdos delegados eleitores e de dirimiras duvidas porventura suscitadas naexecução da lei.
Ao Tribunal Superior de Justiçahleitoral foi dada a tarefa importan-

te dc, em ultima instância, tomar co-nhecimcnto e resolver sobre os recur-sos interpostos, após a eleição.
A Secretaria da mais alta corte ju-diciana fará o registo dos diplomas.

Nesse sentido, em tempo, foram da-

das as providencias a respeito. Os
Drs. Gomes de Castro c Edmundo
Barreto Pinto são os funceionarios
incumbidos desse serviço e de fome-
eer as informações que lhe forem so-
licitadas, quanto á representação pro-fissional na Constituinte.

Amanhã, 30, é o ultimo dia em queos syndicatos, as associações civis c
de funceionarios públicos podem ele-
gèr os seus delegados, para tomar par-te na eleição dos representantes do
seu respectivo grupo (empregadores,
empregados, profissões liberaes c fun-
ccionarios públicos).

Ainda mais. Pelo que se deprehen-
de du disposto no art. 2° das instru-
cções approvadas pelo decr'. n. 22.698,
é obrigatória a eommunicação, por te-
legramma, ao ministro do Trabalho
da nomeação de todos os delegados
eleitores, até amanhã, o que vale di-
zer: se não sair um decreto de pro-rogação de prazo, dentro de 48 horas,
poderão ser conhecidos — e o de-
vem ser — os eleitores dos quarentarepresentantes profissionaes na Con-
stituinte.

o rei
Vários officiaes nazistas interna-

dos em um canipo de concen-
tração

BERLIM, 29 (Havas) — Foram
presos e internados num campo de
concentração, os officiaes nazistas,
capitães Cordeman, Von Marwitz,
Wolff e Zuckcr, aceusados de tentar
exercer uma influencia illegal con-
traria ás directrizes estabelecidas
pelo chanceller Hitler.

Os officiaes em questão teriam
trnnsmittidos por sua conta ordens
telcgraphieas e tclcphonicas não só
aos chefes de secções, como ás Ca-
maras de Commercio e a varias cm-
presas econômicas.

Caça ao "bicho"
O delegado Dulcidio Gonçalves, do

18° districto, acompanhado dos invés-
tigadores, Claudionor, Ignacio e Jacob,
prendeu em flagrante, á tarde, na rua
24 dc Maio, esquina dc Oito de De-
zembro, José Pereira Nunes e um po-
pular.

Em poder do primeiro a policia ap-
prehcndeu 15 listas de jogo do "bi-
cho", a quantia dolSSfiOO cm dinheiro,
papel carbono e um bloco de papel em
branco.

Conduzidos á delegacia local, os in-
fractores foram autuados.

Donativos enviados á NOITE
Recebemos os seguintes:
10$ para os pobres d'A NOITE, poralma de flerson; 5?, para os pobresd'A. NOITE, em nome dê Frei Fabiano

de Christo.

Um preito de homenagem
ao Dr. João Pacifico

Nem sempre a gratidão é filha do
favor recebido, isto, porque existem
favores que, ultrapassando os limites
da moral humana, deixam o protegido
na dualidade de sentimentos.

Na pessoa do Sr. Dr. João Pacifico
nao sei em que mnis o admire: — sc
na qualidade profissional tal a sua
dedicação e competência; se na quali-
dade de homem, cujo coração é fonte
inexaurivel de virtudes I

Salvando minha mulher, Hilda
Sampaio da Rocha das garras cruclis-
simas da morte, salvou tambem o co-
ração afflictissimo de um esposo e
um botão cm flor que, para ter vida
necessita do orvnllio sacrosnnto dc
um sorriso mnternnl !

Assim, não só o signatário, cnmo
tambem, os paes dc quem recebeu
tão grandes favores agradecem pu-
bl.ieamerite como prova dc real reco-
nhecimento.

José Mello da Rocha.
Josino Sampaio.
Catharina Sampaio. **'

A çsLtfQíiça ds dois por cesn»
to softre os recebimentos dr.

inspectoria de Águas
O ministro da Fazenda determinou

a cobrança de 2 % sobre o recebi-
menlo de rendas dn Inspectoria de
Águas e Esgotos, a partir de 1 de ju-lho, consoante determinam os artigos
10, 13. 8.S e letra "e" do artigo 8", do
decreto numero 20.405, de 1931

0 que se passa em Carangola
CARANGOI.A (Minas), UO (Serviço

especial d'A NOITE) — Foram innugu-
radas as novos adaptações do edificio
do Asylo S. Vicente de Paulo.

 A imprensa local plcitea do mi-
nistro José Américo o construcção de
um predio pnra os correios e tclegra-
phos.

A população está confiante em que
o ministro da Viação virá ao encontro
de seu justíssimo desejo.

mam
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Teve a entrada prohibida
nas repartições de Fazenda

O ministro da Fazenda resolveu pro-
hibir a entrada do 3o escripturnrio do
Thesouro Nacional, aposentado, Ar-
tinir Ribeiro Bnrcellos, nas dependeu-
cins de todns as repartições da Fa-
zenda.

|I||Í«M^0I_1PRAP! BH.MÊTES. LEMBRETEM

05 NOVOS E VANTA30S0S PLANOS DA
LOTERIA FEB)___.AL DURANTE 0 MEZ DE 31111.0.

—INTEIRO: PRÊMIOS:
200:000*000 ,n 3376-100 : 000% OOODIA1 ...

CENTRO LOTERICO

DIA 5 .200:000%000 30* 20A0
-—  . TRXVS-ShA DO CKWioasa^Ç}—'

DIA 8 50©: ©D© % OM) 100% ' 3 o 5 s
CtNTBO LOTE t=« .C O

DIA12. 200: 000%000 301 êôao
" '— '¦"¦". '¦ ¦¦ -¦'" —¦..— -fRAVESSA ©O OUVIDOR —»-

HiAl-T 2.00 : 0OO% OOO /n... 33*76UIA 10 100 : OOO U OOO MJfl. oo^o
CEMTRÕ UOTÊRlCO

DIA19 £00 : 000%000 50«, 2sao
TRAVESSA _>OOWIOO«-5-

DIA22 §©€ :©©©%©©© 100% sosb
CEISTHQ LOTERICO

D1A26 £00: 000-a.000 50» 284o
¦ - ¦ ¦ ~ ¦ —-TRAVeâ9A OO OUVICX3R-9

200.000U000 rn:» 3376DÍA29 100: OOO U OOO 40%
-CENTRO LOTERICO

PEDIDOS DO INTERIOR DEVEM SER DIRIGJDOS A

RIO DE 5ANEIRQ-TRAVESSA DO OUVIDOR" «B**»WBBBBWMB«naMamB_BMwaMBW_,J

A Marinha não lem um enge-
nheiro naval disponível

E, por isso, appclla para o minis»
tro da Guerra

O pbnrol de Abrolhos, na Bnhia, está
carecendo <le reformas rie vulto. Mas
acontece que, nclunlmcnle, a Marinha
nno pódc dispor de uni engenheiro na-
vai porá sc transportar ao local e fazer
o orçamento dns respectivas obras.
Por issn, õ titular da Marinha officiou,
hoje no ministro dn (iuerra snlicitan-
do a designação dc uni engenheiro mi-
lilar epie se possa incumbir daquella
missão, pnra a qunl, a Marinha, forne-
cera còndiicçno especial.

Designação na Fazenda
, O ministro da Fazenda designou d

3" cscrijitiirailo do Thesouro, Virgilio
Carneiro da Cunho, pnrn fazer parte
do commissão encarregada dc rever
o regulamento de industrias e profis-
sões, sem prejuízo dns funeções qua
desempenha e soiil ônus para o The-
souro. ,

Uma nota do P.R.P. j.
5. PAULO, 29 (Hovas) — Oüvimòá

que o Partido Republicano Paulista vao
distribuir unia nota, declarando quoninguém, o nno ser o sua coinmissãoi
dircçtoro, pôde fazer quaesquer decla*»
rações em nome rio partido. ..

Vão iniciar-se as manobras navaes
italianas

liOMA, 2!) (Ilavas) - Está marcacld
pnra os primeiros dins de julho proxi-mo o inicio rins grandes manobras na-
voes, de que participarão as unidades'
da primeira c da segunda esquadras.!

1698-
30 de Junho

COMMEMORANDO O SEU 35.o ANNIVERSARIO
amanhã

A Camisaria Progresso festejará esse dia, encerrando suas portas para marcação
dos artigos com que fará a sua primeira

GRANDE VENDA ESPECIAL
REABERTURA EM 1.° DE JULHO

1933
30 de Junho

DE JUIZ DE F6RA
JUIZ DE FORA, 29 (Serviço especial

d'A NOITE) — Foram installados os
trabalhos da segunda sessão ordinária
do jury desta comarca.

Entraram em julgamento os réos As-
sulino Mariano Lopes e Josó .Apollina*rio Lopes, incursos no artigo 294, para-Srapho 1".

Chegou a esta cidade o Dr. LuizPenna, prefeito de Bello Horizonte.Reassumiu o exercício de seutarso o Dr. Mcnclick de Carvalho, 2"delegado auxiliar.
******

Transferidos, em Coritiba, os es-
criptorios da S. Paulo-Rio Grande

™*T-BA, 29 (Havas) - A Com-Panlua Estrada de Ferro S. Paulo-Riobrande mudou os seus escriptorios
«raes para o edificio Moreira Mar-w, que é o primeiro arranha-céoconstruído em Coritiba.

Sacrificadas pelas seccas varias
culturas norte-americanas

itm .hebd°™dnrio do serviço me-oogico nssignola que as ultimas
tílL- faUsado graves damnos ás
„ 

" 0" tlaS. 
rcgiõcs Productoras de«reaos, especialmente no Estado de

onde J 
n°.nor!e do de Montai»,me cm certas localidades a safra

un, i 
° .^st0 da "Ihcita. As cul-

ZJ.*, 
Ih° soffreran* menos. Oa^odaofoi pouco prejudicado.

OS INVISÍVEIS
Tém carta no escriptorio deste jornal. *

ROSALINA PA,lA****'" *^ COUUELUCHIi

Mais dois officiaes para o "Sal-

danha da Gama"
O ministro da Marinha designou os

capitães-tenentes Octavio Palhares dc
Pinho e Carlos dc Carvalho Rego paraservirem na commissão de fiscalisação
da construcção do navio escola "Al-
mirante Saldanha da Gama" no qualdeverão embarcar logo qüe o referido
navio esteja em condições de receber
officiaes'.

RÃGÕS
Ficam fortes tomando

DYNAMOGENOL
Vão pagar aluguel dos próprios

nacionaes oecupados
O ministro da Marinha remetteu ao

da Fazenda os papeis relativos ao pa-
gamentò do aluguel dos próprios na-
cionaes oecupados, em serviço publico,
na ilha das Cobras, pelo commandan-
te e sub-commandante do Corpo de
Fuzileiros - Navaes e pelo encarregado
do presidio militar da mesma ilha, e
solicitou esclarecimentos sob o modo
da respectiva cobrança.

Colhido por um auto, na
Avenida Salvador de Sá

Quando atravessava a avenida Sal-
vodor de Sá, em frente ao quartel da
Policia Militar, foi atropelado pelo
automóvel particular n. 10.613, diri-
gido pelo motorista José Ávila dc
Souza, que foi preso cm flagrante, o
Sr. Manoel Pereira Pcdroso dc Arou-
jo, de 51 annos de edade, casado, rc-
sidente á rua Pereira Nobrega n. 26.
A victima, que é fabricante dc cadei-
ras de vime, recebeu ferimentos no
thorax e varias escoriações.

O motoHsta foi autuado pelo com-
missario Machado Júnior, do 12° dis-
tricto.

PIANOS NOVOS À 3:200$000
SAMüEIC rARoSfiwl>ilMnies* a vis,a e a lonS° Prazo. (usados do oceasião)
*J-~Lt,AKSPN. Av. Gomes Freire. 10-A. — Tcl. 2-5437

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

JOiilüB BRASILEIRO
PROGRAMMA OFFICIAL DA 461 REUNIÃO, EM

1 DE JULHO DE 1933

QUAL SYSTEMA
ADOPTAR? n

E' QUESTÃO RESOLVIDA',
tratando-se de comprar para
PAGAMENTO EM PEQUENAS
PARCELLAS MENSAES, só a

A COMPENSADORA
pelo sen Ideal systema com
MAIS DE 80 CASAS PARA
TODOS OS RAMOS DE COM-
MERCIO pode offerecer as
MELHORES CONDIÇÕES DE
PREÇOS.

Peça prospectos de

A COMPENSADORA
VENDAS A PRAZO

Rua Ramalho Ortigão, 20-1°
2*1179

. .-.-.-ER A'ECOl.OMíJ.: - >-,.,^,.,,-.
^PP 

RUA BUENOS AIRES, 37 - esc, QUÍTANIJ»-
\ CAIXA POSTAI.«O .JHQ[0Í mmo

imim de JoÈ

SEMvu.iL-~ ' carreira — Premio
ftt?.. ?«S?i -1*400 metros - Pre-""os: 3:0005000 e 600$000.

1 t«_- Kilosí Lampreia.,
nerodes..
Oanntlern .

! SitM-. ..'
I Xaf"pc.".,
» Chilon.. ..Errante.. '.. 

.SPrita.,  
54

^«"R*.'.'.'.'.:.:::::::: bu -'larirjuita -°

HEV i 
"~ 2' carrc'ra — Premio

!'fifi'fisr,^ * "'•0,' metros — Prêmios:'¦UOOçOOO e 600$000.
1 n„ • Kilos

í Marfim.. . 
 

\\S.Bolivar.. '" " " " " '"
h -Xaniaio..
jMaldad..
SAl*a.. ..
n ^luary.'".'ncilatus

flhriTA?? — 3* carreira — Premio
ainh4!0" ~ 1-400 metros - PreaJ9-,i 3:0005000 e 600$000.

Kilos
. 54

50
Jí?viani*-
, ^mena.
Jífmopotyr.. ......;;;::. 53: "wgonal
Sjjarina..
S Gavião..

5 Kcnensky.. ..J "agativo

• A's 15.50 — 4» carreira — Premio
KOSMOS — 1.500 metros — Prêmios:
3:000$000 c 600$000.

Kilos
Tuyuty  53

Alterosa  54
°rimeiro  56

Transvaliana  51
Ivon  51
Audaz  56
Minho  55

Anonymo, ex-Malabon  56

A's 16.25 — 5* carreira — Premio
MILLAMAN II — 1.600 metros — Pre-
mios: 3:000$000 e 6005000.

Kilos
Kremlin  51

Silles.. .. ..  .. ..'.. .. 56
Kleops  48

King Kong  56
Massiço  50
Ribatejo  52
Hepacaré  56
Camapeira  55

Â's 17.00 — 6* carreira — Premio
MENADE — 1.600 metros — Prêmios:
3:5005000 c 7O05000.

Kilos
Funchal  52
Joy  56

Fnrreur  51
Fusão  53
Maracó  52

fi Zcppclin  49

Rio de Janeiro, 28 de junho de 1933.
— A Commissão de Corridas.

A compra, pelo Mandchukuo, da
E, F. do Norte da Mandchuria

Nova reunião, em Tokio, io sub-
comitê sovietico-mandchú

TOKIO, 29 (Havas) —• O sub-comité
sovietico-mandchú esteve novamente
reunido para fixar a ordem do dia e
o methodo de discussão da conferen-
cia convocada para examinar as con-
dições de compra á União Soviética
pelo Mandchukuo da estrada de ferro
do norte da Mandchuria.

O governo de Moscou esteve repre-
sentado pelo Sr.' Kozlovski e o de
Hsinking pelo Sr. Chachi. Assistiu á
entrevista, na qualidade de observa-
dor, o delegado nipponico Sr. Nichi.

Theatro Phenix
HOJE — A's 8 3/4

INAUGURAÇÃO DA TEMPORADA

0É0 DA GAMARA
com

0 GRANDE CIRURGIÃO
de Cláudio de Souza

Realisa-se amanhã, 30 do corrente, ás 15 Iioras, no salão
nobre da Associação dos Empregados no Commercio, á Ave*
nida Rio Branco ns. 118/120, o sorteio de amortização
dos titulos de Capitalização, relativo ao mez de Jiuilio.
Desse sorteio de amortização, que será feito pelos próprios
subscriptores de titulos, participarão todos os que figura-

• rem em vigor na Séde Social.
Os subscriptores que tiverem seus titulos contemplados,

receberão immediatamente o capital garantido.
Os titulos em atrazo poderão ser rehabilitados na Séde da

Companhia, até ás 12 horas do dia 30.

SÉDE SOCIAL

Rua BuenOS AireS, 3F, esquina de Quitanda
(EDIFÍCIO PRÓPRIO)

COMMUNICADOS
R/lovess com grande baixa

CASA LEÃO DOS MARES
Dormitórios . . . 650$
Salas de Jantar . . 500$

LARGO DA LAPA, 32

I Rocha Pombo

THEATR0S
Os espectaculos de hoje

CASINO — "Deus lhe pafiue", (co-
media dc Joracy Camargo), ás 20 e ás
22 horas.

CARLOS GOMES - "A Lingua das
Mulheres", (peça dos irmãos Ouintero)
ás 20 3|4.

RECREIO - "A Canção Brasileira",
(opereta dc Miguel Santos e Luiz Iglc-
sias), ás 20 e ás 22 horas.

JOÃO CAETANO - "Rapsódia Cario-
Ca", (opereta de Mario Nunes), ás 20
e ás 22 horas.

PHENIX - "O Grande Cirurgião",
(comedia de Cláudio dc Souza), ás 20
e ás 22 horas. Estréa da Companhia Céo
da Câmara, \

Informações de Rio Casca
RIO CASCA, Minas, 29 (Serviço es-

pecial d'A NOITE) — O Automóvel
Club offereceu uma encantadora fesla
â sociedade local cm regosijo pela
posse de sua nova directoria. O novo
presidente da Associação è o Sr. Al-
fredo Pompeiano.¦' Estiveram na cidade o Dr. Chis-
tiono França Teixeira Guimarães, pre-sidente do Banco Commercio e Indus-
tria de Minas e o Dr. Louis Ensch, di-
rector da Companhia Siderúrgica Bel-
go-Mineira.

Culto á memória de uma religiosa,
em Barbacena

BARBACENA, Minas, 29 (Serviço cs-
pecial d'A NOITE) — Passa hoic adata onomástica da saudosa Irmã Pau-
la Boissaux.

Como nos annos anteriores, por ini-
cintiva de D. Ouvia Cabral, uma romã-
ria se fará ao jazigo da venerando cx-tincta, que foi a fundadora do Collegio
Immaculada c que tão funda gratidãoinspira ao povo barbacenensc.

A romaria está projectada para ás 9horas com o concurso da banda Corrêade Almeida.

Luto official no Paraná
CORITIBA, 29 (Serviço especial d*A

NOITE) — Foi decretado luto official
pela morte do historiador Rocha Pom-
bo.

IMIARTINA lonico - Hari- Ane-

SMÍ TOS SE -««xí
Furtou em Florianópolis e foi pre-

so em Coritiba
CORITIBA, 29 (Serviço especial d'ANOITE) —- O individuo Gonçalves Sa-lino, autor de um furto de jóias, emFlorianópolis, foi preso aqui.

Francisca Figueiredo de Souza
Absalão de Souza e filhos, Dr.

tXL Ismael de Souza, senhora e filhos,
Ti (ausentes), Oscar de Souza, se-
U nhora c filhos, Zefcrino Alves Pc-

rcira, senhora c filhos, (ausentes),
Sara, Maria e Tliamar de Souza con-
vidam a todos os parentes e amigos
paro assistirem á missa de trigesimo
dia que, por alma de sua boníssima e
idolatrada mãe, sogra c avó, mandam
rezar no allar-mór da egreja de São
Francisco de Paula, amanhã, ,'i0 do
corrente, ás 10 horas. Não tendo che-
gado ao seu destino muitas das cartas
de agradecimento, a familia da extin-
cta de novo agradece a todos que a
conforlaram na sua grande dôr, com-
parecendo no enterro, enviando co-
ròns, tclegra minas, cartões e compare-
cendo á missa de 7° dia.

Dr. Henrique Proost de Camargo
(FÀLLECIDÒ EM S. PAULO)

j
Mario Ilue e senhora, D. Rena-

¦JLta de Camargo Ilue convidam
TPseiis parentes c amigospara as-

U sislirein á missa de 7o dia que
por alma dc seu saudoso sofiro e
pae, DR. HENRIQUE PROOST DE
CAMARGO, mandam celebrar, no
allar-mór da egreja da Candelária,
amanhã, sexta-feira, ,')() do corrente,
ás 10 1|2 horas, desde já hypothecam
a sua gratidão a todos que compare-
ecrem a esse acto.

Rosa Amélia Ferreira Dias
(PROFESSORA MUNICIPAL)

ÍJosclia, 

Jocl, Joberto, José, Jo-
valdo e Jqsá e as famílias Ferrei-
ra, Marques Dias, Moura Dias e
Ferrari agradecem sinceramente

nos parentes e amigos que comparece-
ram ao scpiillamento de sua idolatra-
da mãe, irmã, cunhada, tia. sobrinha
e prima ROSA AMÉLIA FERREIRA
DIAS e a todos que homenagearam sua
memória ou sc associaram á immensn
dor causada por esse novo golpe do
destino, e participam-lhes, bem como
ás demais pessoas amigas, que a missa
de 7° dia cm suffragio da alma d.i inol-
vldnvcl extineta será rezada sabbado,
1 de julho, ás 9 horas, na matriz de
São José. Antecipam sua gratidão nos
que assistirem a esse aclo religioso.

GENERAL JOÃO DE DEUS
MENNA BARRETO

Ministro do Supremo Tribunal
Militar

ANNIVERSARIO NATALICIO
A familia do general MENNA

J*L BARRETO cnmmunica a seus pa-**lf* rentes e amigos que faz celebrar,'¦ amanhã, 30 do corrente, missa na
egreja da Cruz dos Militares, ás 8 ho-
ras, por alma de seu querido e idola-
trado chefe.

Vicc-AImirante Reformado Medico

Dr. Jovino Jorge de Carvalhal
_. Berlim Carvalhal, Rcalriz Car-

rjjvalhal, Dr. Luiz Carvalhal, se-
Trnhora e filha,'commandante Al-
U berto Carvalhal, senhora c filha,

agradecem profundamente a todns
aquellcs que compartilharam de sna
dôr pela perda irreparável de sen
querido esposo, pae, sogro e avô, c
novamente os convidam para a missa
de 7o dia, que para eterno descanso
de sua alma mandam celebrar, ama-
nhã, sexta-feira, 30, ás 9 horas, no
altar-mór da egreja de S. Francisco
de Paula.

Dr. Henrique Proost de Camargo
(FALLECIDO EM S. PAULO)

Í. 

Charles Hue e senhora, Arthur
H L. Ferreira Chaves c, familia e
j Carlos Ilue Júnior e família, pro»1 fundamente penalisados com ^

inesperado fallecimentò do scu pre-sado amigo, DR. HENRIQUE PROOST
DE CAMARGO, mandam celebrar
missa de 7o dia em suffragio de sua
nlma, amanhã, sexta-feira, 30 do
corrente, ás 10 112 horas, no altar do
Santíssimo Sacramento, na egreja da
Candelária.

nn fíiucaTerrenos
POR PREÇOS DE PROPAGANDA (ENTRE AS ESTRA-

DAS VELHA E NOVA DA TIJUCA)
AV. RIO BRANCO, 35-A — Ioandar

Pharmaceutico Francisco Rocha
Major Waldcmar Rocha c fami-

Ülia, 
general Silvestre Rocha e fa-

niilia convidam os demais parcn-
tes e pessoas de suas relações

para assistirem á missa de 7° dia que,
pelo fallecimentò dc scu pae, sogro,
nvò, irmão, cunhado e lio P1IAMMA-
CEUTICO FRANCISCO ROCHA, man-
dam celebrar sabbado, 1 de julho, na
egreja de S. Francisco de Paula (Ca-
pelln das Victorias), ás 9 112 horas,
confessando-so desde já gratos pelocomparccimcnto a esse acto de pie-dade.

Alice Saturnino de Brito
(7° DIA)

Maria Alice e Clotilde Saturt
Jl- nino de Brito, Francisco Satur-
Ti"'nino de Brito Filho e as famílias
U Saturnino Braga e Saturnino do

Ilrito convidam seus parentes e ami-
gos para a missa que em intenção dosua pranteada mãe, irmã e cunhada.
ALICE SATURNINO DE BRITO man-
dam celebrar no altar-mór da egreja
da Candelária, amanhã, sexta-feira, 30
do corrente, ás 9 1|2 horas, anteci-
pando seus agradecimentos.

Ministro Guimarães Natal

j. A viuva, filhos, genro, nora 6
l»^ netos do ministro GUIMARÃES
U" 

NATAL, agradecem as manifesta-
çoes de pesar com que os eonfor-

taram os parentes e amigos e convi-
dam para a missa dc 7" dia, em me-moria do saudoso extineto, que seráresada amanhã, ás 10 horas, na Can-delarin.

Luiz Edgard Nogueira
(3- ANNIVERSARIO)

pi O Dr. José Antônio Nogueira e
Lp senhora participam ás pessoas
il amigas que amanhã, sexta-feira,

30 do corrente, ás 9 1|2 horas,
será celebrada, na egreja de SãoJosé, missa por alma de sen inesque-
eive e sempre pranteado filho,LUIZ EDGARD NOGUEIRA, fallcci-do cm 30 de junho dc 1930, na edadedc 20 annos.

Casemiro Cruz Filho
Casemiro Cruz, senhora, filhos ddemais parentes, penhorados, ograde-

cem a todos aquellcs que os eonfor-
taram com a sua presença ou porescriplo por oceasião do fallecimen-
to do seu innocente filbinho CASE-
MIRO, c impossibilitados de agrade-
eer pessoalmente a todos, o fazem
por este meio.

A "ROSEIRAL" - Coroas
Chamados : Tei. 2-0443 — 2-0818

SANA-SYPHIU& W"*ííy«
ul) SANGUE

Dr. Duarte Nunes
Órgãos genito-urinarios (ambos ossexos), (.onorrhéa c suas complicações.Hemorrhoidcs e b.vdrocele, sem dôr csem operação. - São Pedro, 04. 8 ásio uoraa,
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t/ram ao bolchevis-
cfâ Russ/â

Paulo familias descen
famosos colonos do Volga

I assumpto íoi communicado ao governo brasileiro pelo Or. Ban-
deira de Mello, presentemente em Genebra

.Sr. Bandeira de Mello

GENEBRA, 29 (Havas) — O Dr.
Bandeira dc Mello, chefe da delega-
ção do Brasil á Conferência Interna-
cionai do Trabalho, recebeu do De-
partamento Internacional Nansen pa-
ra os Refugiados uma carta interes-
santo sobre os paizes da America
batina e principalmente sobre o
Brasil. *

0 Departamento chama a atten-

çao para o caso de mil familias de
refugiados russos de origem alie-
mã que nascidas na Rússia conser-
varão os característicos germânicos.
Descendem essas familias das fa-
mosas colônias allemães que se es-
tabeleceram na provincia do Volga.

Ha tempos certo numero desses
colonos de origem germânica foram
para o Brasil onde deram excellen-
tes resultados.

A communicação do Departa-
mento Nansen informa que o go-
verno do Estado de S. Paulo se
declarou prompto a garantir um
empréstimo de dois milhões de
francos para custear o transporte e
o estabelecimento de milhares de
famlias naquelle Estado e que o
Departamento teria prazer em au-
xiliar o governo na realisação dos-
se plano, pelo que se dirigia ao Sr.
Bandeira de Mello afim de que a
questão fosse examinada e fossem
obtidas propostas concretas do go-
verno de São Paulo.

O Dr. Bandeira de Mello comiriu-
nicou o assumpto ao governo bra-
sileiro.

Os que estão a par da questão
fazem observar que as familias
russas de que se trata souberam
resistir á propaganda bolchevista
durante toda a sua permanência na
Rússia e que foi por isso que o go-
verno soviético não creou obstáculos
á sua pai-tida, já ha muitos mezes.
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reforma dos estala
tos

Hcccbcmos hoje a visita dos Srs.
Roberto Lyra e Carlos Martins da
lincha, que nns solicitaram a publi-
ração da seguinte nota:"A commissão dc reforma dos es-
lalutos .Ia Confederação Brasileira de
Dosportos, como c publico c notório,
nenhuma innovaçâo fez, quando piei-
tcou c obteve da "unanimidade" da
assembléa geral a exigência da con-
(lição brasileiro nato aos presidentes
das entidades confederadas.

Unem conhece a Constituição e as
leis dc qualquer paiz, mormente Por-
lllgal, cujos grandes modelos legisla-
tivos nos têm servido de fonte ou de
liircctriz, nâo pôde estranhar o dis-
positivo, Com esse, foi reparada uma
simples omissão, pois, implicitamen-
lc, estava ciiniprchendido no espirito
ilos estatutos c na letra dos demais
textos.

Aliás, a Confederação Brasileira dc
Desportos se limitou a acolher uma
norma constante, em regra, das leis
das entidades confederadas, como, porexemplo, os estatutos da Associação
Paulista dc Esportes Athlcticos, que,
pela sua sabedoria, podem servir de
padrão. O art. 17, § Io, daquclles es-
latutos, dispõe que: "os cargos de
presidenle e vice-presidente só serão
exercidos por brasileiros natos."

Este esclarecimento visa apenas evi-
tar explorações, sobretudo cm relação
a Portugal c aos pórtuguezes, aos
quaes, nós e a assembléa geral da
Confederação Brasileira dc Desportos,
prestámos, mais uma vez, a maior e
a melhor das homenagens de venera-
po racial, mantendo, no escudo c na
bandeira officiaes, a Cruz de Malta.

itio dc Janeiro, 2!) dc junho de 1933.~ (a.) Flivadavia Corrêa Meyer, Ela-
vio Vieira e Roberto Lyra".
X, k\miR RreftDigceAQA' A

m PAULO
Coníirma=se a nota sobre o

embarque de Carlito e ,
Feitiço

s- PAULO, 29 (Serviço Especial d'A

NOITE) — Foi ratificada a informa-
ção de que Batto, Juvenal e Oc Maria
regressarão á Paulicéa, vindo todos
para integrar o quadro do Porque
São Jorge, de" accordo "Com as declara-
ções do Corinthians.

Tambem Scliiavoni, falando-nos,
confirmou o embarque, na próxima
semana, para Montevidéo, de Carlito,
Feitiço e Oswaldo Rebello, que refor-
çarão os quadros locaes, que, ultima-
mente, se tem mostrado deveras in-
teressados na importação dc "crácks",

AS ACTIV1DADES SP0RTI-
VAS EM S. PAULO

Naban foi excluído do Tietê
S. PAULO, 29 (Serviço Especial d'A

NOITE) — O Tietê, em sessão, resol-
vcu eliminar do seu quadro, por me-
dida disciplinar, o allilcla Assis Na-
ban, campeão do martelo.

 Com a presença do prefeito
Oswaldo Costa, lançará, domingo, o
Tietê, a pedra fundamental da sua
nova piscina, que, pelas dimensões c
localisação, será das primeiras da
America do Sul.

 Desembarcaram, hoje, em San-
tos, procedentes do Ilio, os playcrs do
C. II. do Flamengo, que ali jogarão,
logo mais, contra o forte conjunto do
Santos. Após recepção carinhosa, os
rubro-negros foram hospedados con-
dignamente no Hotel Santos.

 Os quadros profissionaes do
S. Paulo c do Syrio encontrar-sc-ão
hoie, no campo da Floresta, em par-
tida offieial do campeonato dc pro-
fküionacs.

Haroldo Dias da Motta será
o juiz do encontro Bangú

versus Santos
Para dirigir o prelio de domingo,

Bangú x Santos, foi escolhido o juiz
Haroldo Oias da Moita.

A escolha só so verificou depois de
ter estado na Liga Carioca um repre-
«nnlantc do Club da Villa Belmiro, o
que serve para demonstrar haver o
Santos, que perdeu para oAmerica por
3x1, soli a direcçâo daquelle arbitro,
gostado dc sua actuaçâo, que foi im-
parcial e honesta.

HemorrhoidasCura radical scm
Pitanga Sanlos

operação. Dr. Raul
Passeio, 70.

4 cüiferença de methodos na produ-
cção e beneficiamento do café
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Aspeclo tomado dur
lendo recebido diversas amostrasllc café dos mais finos produzidos no

mundo, inclusive da Colômbia, Ve-
nezuela, Costa Rica, Haiti, Abyssi-
nia c do Yemen, no mar Vermelho,' secção Technica do Departamentonacional do Café fez hoje, para a
""Prensa, uma demonstração pratica
jia differcnça que esse producto es-
'rangeiro apresenta cm comparação
Ü0". o nosso, mesmo dos typos mais
lutados;

A differcnça é, realmente, grande.A.'l"ellcs cafés, pela maneira como

A MORTE DE
CHICO BOIA

."'""¦> caies, pcia maneira «¦¦»¦.¦. coibidos — apenas quando a ce
"Ja cm plena maturação — secados

tinle as demonstrações
á sombra e beneficiados cuidadosa-
mente, apresentam sabor c aroma ex-
cellenlcs. Os Srs. Rogério de Camar-
go, Raul de Faria e Ruy da Costa
Ferreira, respectivamente director c
technicos da secção, dando explica-
ções aos jornalistas na presença do
Dr. Armando Vidal, presidente do De-
partamento, demonstraram que tam-
liem o Brasil poderá produzir cafés
dò mesmo paladar e aroma logo que
os nossos fazendeiros, abandonando
methodos empíricos, se disponham a
colher o café á mão, a fazer a seca-
gem á sombra e a- beneficiar o pro-
dueto por processos scieutificos.

Gomo viveu o famoso comi-
co, depois do caso sensacio-
nal em que foi personagem

NOVA YORK. 29 (ü. P.) — Roscoe
Árbuckle, o mallogrado "Chico Bola",
contava 4fi annos dc edade. Ha quinfec
dias que se encontrava enfermo. Não
obstante, continuara trabalhando re-
gularmcnte no "studio", incumbido da
principal representação de unia série
de comédias.

Aos seus amigos cllc sempre dizia
que esla era a grande opportunidade da
sua rehabilitaçáo, depois do sensacional
escândalo que culminou com a morte
da inforlunada actriz Virgínia Rappi,'
c que quasi arrastou Árbuckle á ea-
deira electrica ou á prisão perpetua.
Esse crime sensacional, oceorrido em
1921, eclypsára totalmente a carreira
do famoso cômico. Absolvido, depois
de um julgamento verdadeiramente
sensacional, "Chico Boia" viu cancel-
lados todos os seus controlos firmados
com as empresas cinematògraphicãs.

Deante disso, resolveu emigrar. No
caes de S. Francisco tomou passa-
gem a bordo de um navio japonez,
com destino ao Império do Sol Nas-
cente. Essa viagem, porém, longe dc
apagar as rcminisccncias daquclles
dias terríveis, trouxe-lhe novas vi-
cissitudes. Ao passear no convés do
navio, Chico Roía caiu, de unia feita,
e espetou uma farpa na palma da
mão. lisse ferimento infeccionou e
clle esteve na iriimincncia de perdero braço.

Restabelecido, afinal, regressou nos
Estados Unidos, indo trabalhar num
restaurante e bar de sua propriedade.
Ha cerca de dois annos, uma empre-
sa cinemátpgraphica acenou-lhe com
um cxcclllcnle contrato. Árbuckle ac-
ccitou o offerecimcnto e passou a tra-
balhar na tela. Quando, porém, esla-
va a terminar a primeira, série das
suas novas comédias, a morte o co-
lheu repentinamente.
———— _*¦*-s.**»*-
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PELA ALTURA
SE CONHECE
O GIGANTE...

PELAS CAPAS
SE CONHECE

0«...
Que hoje appareceu ainda

mais sensacional que o 3'
numero !
GAINDHI NA CAPA

Formidável c originalíssima
caricatura dc Théo.
DOIS SONETOS DE
HUMBERTO DE
CAMPOS

TROGLODYTAS
CARIOCAS

Curiosa reportagem esen
pta e illustrada pelo htimo-
rista Yantok.
UMA ENTREVISTA
AtlTHENTICA COM
S. M. DOM PEDRO I

Sensacional entrevista er.
que entram cm scena: Afra
nio Peixoto, Paulo Setúbal,
Assis Cintra, Pedro Calmon e
Alberto Rangel..,
A' MARGEM DOS
"LUSÍADAS"

Maravilhoso poema Inedh.,
do p-rande poeta DA COSTA
E SILVA.

MONOMAMA
Scintillante e opportuna

chronica dc M. Paulo Filho,
O PESCADOR E
O APÓSTOLO

Pagina religiosa dc Assis
Memória.
UMA OPERETA
ATRAVEZ DO
RADIO
Assumpto inédito entre nós.

BRASIL
Deliciosa pagina cm versos de
Sodré Vianna, com boneco
de Théo.
UMA TRAGÉDIA
SEM SANGUE

Um conto de Dias da Costa,
que emocionará profundamen-
te, magistralmente illustrado
por Monteiro Filho.
UMA INFINIDADE
De outros assumptos illus*

Irados pelos nossos maiores
desenhistas apparecc neste' numero, ao lado de uma sé*
rie de lindas e magníficas
photographias em rotogra-
vura.
CARTA ENIGMÁTICA

Mais uma interessante car-
ta enigmática e cincoenta ma-
gnificos prêmios para serem
distribuídos entre os seus de*
cifradores.

Senhoras!
Dentro d'0 MALHO CBtão

dois grandes Supplcmentos
exclusivamente dedicados ás
Senhoras: Vários modelos dc
vestidos, bordados, mono*
grammas, riscos dc todos os
feitios e tamanhos, ensina-
mentos caseiros, receitas, tri*
ents, finalisando com TRES
LINDOS MODELOS A VARIAS
CORES DE CASACOS PARA
O INVERNO.

?*__,

Â âp©Sentâdorla dos homens do mm
A SOLENNIDADE DA ASSIGNATURA DO DECRETO, ESTA TARDE, NO GATTETE

Gomo as classes beneficiadas manifestaram o seu júbilo ao chefe
do Governo Provisório
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SHARKEY OU
CARNERA?

O cortejo dos marítimos em marcha para o Catlcte

Rcalisou-sc, esla tarde, a solennidade
da assignatura do decreto que créa a
Caixa de Pensões e Aposentadorias dos
Trabalhadores Marítimos, conforme já
adeantámos na primeira edição de
hoje.

Como era natural, essa providencia
(pie assegura o futuro de tantos milha-
res de homens do trabalho, repercutiu
sympathicamcnlc nessas classes.

Querendo df.r uma solennidade ex-
ccpcional ao ncio da assignatura, a

0 FRSO E' UMA
,, DELICIA

quando se fem o con-
forto dos agasalhos da

"A EXPOSIÇÃO'-
»| I11MIS I laHH «A,

PEILES e

pelo systema

CREDIÁRIO
AVENIDA - ESQ. DE

S. JOSÉ'

Por desgostos itnti-
«Sn

Na estação do Riachuelo, tentou,
hoje, á tarde, suicidar-se, ingerindo
permanganato, Iracy Rocha, dc 28
annos de edade, residente á praça
R. G. do Norte n. 3, no Engenho de
Dentro.

Teve o infeliz esle gesto por ter
um forte desgosto intimo.

Iracy, que é funccionario da E. V.
Central do Brasil, teve os soecorros
da Assistência do Meyer, relirando-se
após os curativos.

<d^_~> ——
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ARTIGOS DENTÁRIOS

Vasto c completo stocli dos mais
afamadns fabricantes mundiaes.

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

stock da America do Sul.

Variado sortimento de ÓCULOS
PINCE-NEZ - desde 141000

Exame grátis por medico oculista
Films e revelações pliotograplilcas

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

OO

L'nião dos Contra-Mcstres, Marinhei-
ros e Moços ,1c Convés, rjue reúne avul-
promoveu uma grande passeata ci-
tado numero dc seus representantes,
viça em homenagem ao chefe do (lo-
verno Provisório c ao ministro do Tra-
balho, dirigindo-se ao Cattcte,

Cerca das 15 horas, na praça Mauá,
reuniram-se associados da aggremia-
ção, todos empunhando flammulas com

A marcha iniciou-se em demanda do

assassinio bio

A victima foi morta pelas costas
— 0 que apurou a necropsia
Foi nècropsiadó, hoje, pelo Dr. An-

tenor Costa, o cadáver dc Domingos
Apollonio.

Domingos Apollonio, vulgo "Bahia-
no Melte Rancho"-, foi assassinado,
lionlcm, no Caes do Porto, pelo guar-
da da sua policia interna n. 115, Al-
fredo Miguel Lyrio, conforme a XOI-
TE noticiou largamente.

A perícia constatou que a viclima
foi atlingida pelas costas, tendo o
projectil produzido um "ferimento
penetrante lio lliorax, transflxándo
ambos os pulmões, determinando
grande hemorrbagia interna c anc-
mia consecutiva'*.

Dahi a morte quasi fulminante do
infeliz.

Até á hora em que escrevíamos es-
tas notas, não havia sido reclamado
pela faniilia o cadáver do assassina-
do, molivo por que'será dado o cor-
po á sepultura amanhã, como indi-
genle. Salvo se, alé á hora do sai-
mento, apparccer quem custeie os fu-
neraes.

legendas allusivas e Bandeiras nacio-
nacs e sociacs.
Cattcte, sob grande cnthusiasnío e
acompanhada pela banda de musica do
Corpo de Fuzileiros Navaes.

No Cattcte
Pouco depois das dezescis horns

chegou ao Cattcte o cortejo dos ma-
ritlmos. Na rua falou o vice-presiden-
le do Syndicato dos Commissarios de
Bordo, Sr. Victorino do Amaral, sau-
dando o chefe do governo c o minis-
Iro do Trabalho e congratulando-se
pela assignatura do decreto que insti-
tue a aposentadoria, lira seguida a
commissão foi recebida pelo Sr. üe-
túlio Vargas, realisando-sc, então, o
acto solenne da assignatura. Nessa
oceasião discursou o presidente do
Syndicato dos Mtfehinistns da Marinha
Mercante, RY. Gastão Couto, que accen-
tuou o .júbilo da classe ante a con-
quista que vem beneficiar a numerosa
collectividadc. 0 chefe do governo c
o titular do Trabalho agradeceram a
manifestação.

O presidente chegou á sacada do
salão principal, ladeado pelos minis-
tros do Trabalho, da Marinha, da
Guerra, almirante Alberto Nunes, che-
fe iia Aeronáutica Naval e autor do
ante projecto da lei hoje assignada.

Quando o Sr. Getulio Vargas appa-
receu, duas bandas dc musica mili-
tares tocaram o Hymno Nacional.
Vivas e ovações ao chefe do Estado c
ao ministro do Trabalho se fizeram
ouvir.

A seliageu c!@s
"stocks"

A' hora dc encerrarmos esta edi-
cão eslava reunido na Associação
Commcrcial grande numero de com-
merciantes, afim de estudar o decreto
de sellagem dos stocks e que vem
sendo assumpto muito debatido nas
rodas do nosso commercio.
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PARA GRIPPE E TOSSE
0

PÁRA A TEMPORADA LYRICA DO
C0L0N E DO MUNICIPAL

Pássaras, pe!o Rio o barytono Sfephan Ballarini e
o maestro Roberto Kinsky

Os empresários não estão
contentes.»

NOVA YORK, 29 (U. P.) — O
chronista sportivo do jornal "Nova
York Daily News" insere hoje um ar-
tigo sobre as perspectivas do match
de box, marcado para esta noite, en-
tre os pugilistas Jack Sharkey e Pri-
mo Carnera, cm disputa do campeo-
nato mundial da elasse dos pesos
máximos. O conhecido escriptor diz:

"Previno aos meus leitores que ga-
nhará Carnera. Não esqueçam, porém,
as sinistras figuras que se escondem
e preparam emboscadas no fundo
dessa contenda. Não apostem, assis-
tam ao espcctaculo, divirtam-se. mas
iião tomem o caso muito a sério."

A venda de bilhetes produziu até
agora 100.000 dollars, causando esse
facto séria decepção. Espera-se, po-
rém, enorme afflucncia de comprado-
res de, assentos não reservados, de
2.50 dollars, A ultima hora. Os in-
gressos para ns logares próximos ao
ring custam 15 dollars.

"Garnera está simplesmen-
te maravilhoso"

NOVA YORK, 29 (U. P.) — A are-
na onde sc ferirá o choque Sharkey-
Carnera tem capacidade para 67.000
pessoas. Espera-se que a assistência
variará entre cincoenta c sessenta mil,
o que garantirá uma renda de cerca
de ÜOO.OOO dollars.

Jack Dcmpscy, externando-se a res-
peito dos conlcndorcs, disse: "Car-
nera melhorou grandemente c está
simplesmente maravilhoso".

(iene Tunncy pensa, porém, de modo
differente. EÍle visitou Sharkey no
scu acampamento, dizendo-lhe por
essa oceasião: "V. deve pôr o gigante
italiano fóra de combate. V. tem
para isto todas as ferramentas."

Sharkey declarou que vae fazer to-
do o possível para anniquilar o seu
contendor. "Da ultima vez que nos
encontrámos, atirci-o 110 tablado, mas
não pude mantcl-o nessa situação".
E continuando: "Logo mais tentarei
provocar outro knock-down sufficien-
temente demorado. Gosto de derru-
bar os homens grandes porque tenho
prazer em ver o tempo que elles de-
moram para se erguerem novamen-
lc."

Carnera, muito discreto, aventurou:"Nunca se pode dar uma opinião
acertada. Farei, entretanto, o que es-
tiver ao meu alcance. Não direito qu»
sc registará um knock-out".

A luta será transferida,
38 chover

NOVA YORK, 29 (U, P.)-— A pe-
sagem offieial do campeão Jack Shar-
kcy e de scu adversário Primo Car-
nerá terá logar ás 14 lioras.
•Naturalmente, devido á tendência

confusa c sem precedente das após-
tas favoráveis a Carnera, os comilich-
tarios dos chronistas desportivos, que
appareccm nas edições dos jornaes
da manhã, são vagos e variados, mas
a opinião geral inclina-se a acreditar
que Sharkey triumpbará na luta desta
noite. As previsões atmosphericas náo
são muito satisfatórias.. Espera-se
tempo nublado e choviscos. Se sc re-
alisarem esses prognósticos o encon»
tro será adiado para amanhã.

Para McAuliffe Garnera
vencerá

NOVA YORK, 29 (U. P.) — Jack
McAuliffe, cx-campeão invicto de
pesos-lcvcs, falando á United Press
sobre a lula Sbarkcy-Carncra, disse:"Sei que Sharkey, quando está em
boa fôrma, é uma grande lutador,
mas clle é tão irregular que acredito
na victoria de Carnera. Guardem mi-
nhas palavras. Carnera melhorou bas-
tante. Elie aprendeu a golpear e quan-
do os seus soecos attingein o ponto
visado produzem um effcito muito
differente daquelle experimentado
anteriormente.

Sharkey c um bom boxeur, mas estou
inclinado a acreditar que elie tem
oscillado tanto que já não possue as
mesmas qualidades dc aggressividade.
Pelo menos, para derrubar Carnera,
um pugilista novo e ambicioso, que
trilha neste momento a estrada da
Victoria.

Gostaria dc ver o velho Jack John-
son como professor de Carnera. Em
seis mezes, estou certo, Jack ensina-
ria ao italiano o sufficiente para tor-
nal-o o maior lutador do mundo.
Carnera tem uma direita maravilhosa
c, sob a direcçâo de Johnson, poderia
fazer cousas inacreditáveis."

Machinas photographicas
em pequenas prestações mensaes, sem
juros. CKNTIIO-FOTO — rua llcpu-
blica do Pcrú. (iU, e nas filiaes á Ave-
nida Hio Branco, 137, e rua Copacaba-
ua, 577. írÍM**

O CAFÉ
Importante decreto do chefe do

governo fluminense
O interventor federal no Estado do

Bio assignoú hoje um decreto iscntnn-
do do pagamento do imposto dc cx-
portação "ad valorem" e da taxa
ouro a (mota dc III % de Ioda a pro-
ducção caféeira fluminense da safra
1933-1934, compulsoriamentc vendida
do Departamento Nacional do Oifé.

Sempre que a quota compulsória dc
40 °|° vier a ser reduzida pelo Dcpar-
lamento Nacional do Café, aquella
isenção passará iinniedintumentc c au-
tomalicamentc .1 beneficiar apenas o
quantitativo que fôr fixado para a
mencionada quota compulsória.

O decreto entrará em vigor no dia
Io de julho próximo.

I — O barytono Slephan Ballarini; II — O maestro allemão Ro-
bcrlo Kinsky

O barytono Slephan Ballarini, que
vac cantar as operas allemãs 110
Theatro "Colou" de Buenos Aires,
passou hoje pelo Hio, á bordo do"Sierra Nevada". Em sua companhia
viaja o maestro Roberto Kinsky, da
Opera de Berlim.

A caminho do Bio da Prata, pas-
sou o general allemão Friedrich Fri-
herber.

Entre os passageiros que o "Sierra

Nevada" transportou para o Rio, nn-
támos os seguintes: Anna da Concei-
ção e filha, Maria da Conceição Go-
mes, Manoel Julio dos Santos, Ri-
cardo de Jesus Horta, Josef Zimmer-
mann, Domingos Marlins, Mario Che-
rubi 111 Coelho, Carlos Gomez de Je-
sus, Arminda Estcves Torres, Anto-
nio Maria de Almeida, Augusto Fran-
cisco Garruco, João Lopez Lagartc,
Francisco Alexandre de Moraes, Al-
fredo Prudencio dos Santos e outros,

0 representante do box
brasileiro na Argentina

BUENOS AIRES, 29 (U. P.) — O
Sr. Agustin Costanzo acceitou a re-
presentação do box carioca nesta ca-
pital'e prepara agora a "tournéc" do
quadro argentino ao Brasil.

LENDA DO LAGO
Uma linda opereta, especialmente

escripla para o radio. Ouçam hoje, das
21 ás 23 horas, na Radio Sociedade.
Programma offerecido pela Casa Isido-
ro; descripção completa no "Malho"
de hoje. "*

DR. GUERREIRO DE FARIA
Vias urinarias, operações, doenças

de senhoras. — Novo Consultório: Às»
sembléa, 72. Tcl. 2-4634.
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co je Novidades
Esta definitivamente encerrado o In-

cick-ntt ele Lellcia, que fe_ armar em
guerra dois paizes vizinhos de nosso |
Continente. A ceimmi*,sãe> internacio-
nal da Liga das Nações recebeu ei pe-
queno posto do alto Aenazonas, lendo-
se .lcile retirado as ultimas tropas pe-
ruanas. Os esforços de boa vontade
de alguns hemiens representativos da
Colômbia e do Peru*, conjugados aos
bons officios de paizes neutros da So-
ciedade das Nações, chegaram ao mais
feliz resultado.

Infelizmente, o mesmo não sc veri-
ficou ainda em relação ao não menos
lamentável conflicto do Chaco, em que
se esgotam o Paraguay e a Bolivia.

A própria Commissão de Neutros,
que lhe procurava uma solução pacifi-
ca, acaba de dissolver-se, desesperada,
talvez, da tarefa a que se propoz. A
restauração da paz cm nosso Conti-
nente exige, no emtanto, que não se
interrompa o trabalho em favor da
reconciliação entre o Paraguay e a Bo-
liviá, lal como aconteceu no caso do
dissídio entre a Colômbia e o Peru'.

A NOITE—Quinta-feira, 29 de Junho de 193;»

Por mais dc ama vez temos frisado
a neccssielade de ser amplamente di-
vulgado o ante-projecto da futura Con-
stituição que a sub-conimissão no-
meada pelo governo elaborou.

A publicação esparsa dos actos ela
reunião da Commissãei não permittiu
aos interessados ou curiosos do assum-
pto acompanhal-o devidamente. A rc-
tlácçfiò final do ante-projecto não de-
via, pois, ser retardada. Approxima-sc
a dala da installação rio Congresso
Constituinte. O nnte-projecto officiul
servirá naturalmente como base para
os debates e resolução dos legislado-
res já eleitos. Envolvendo tanlas ma-
tcri.is complexas que vão condicionar
a vida do paiz, elle precisa ser larga-
mente elefendido e cstudaelo para pro-
veito da sua própria discussão e vota-
ção no seio da Constituinte.

Pelo espaço ele tempo decorrido a re-
úacção final do ante-pro.iecto já de-
via estar devidamente prompta e em
lermos, pois, de ser conhecida do pu-
blico.

***
O Interventor no Piauhy, voltando

ao Estado, cujo governo lhe está cn-
tregue, fez algumas declarações mie.
não podem passar impunemente. 0 Sr.
Landry Salles pretende, de hoje em
deante, não só intervir directamente
nas actividades políticas loeaes — o
que pódc ser um direito seu — como
não permittir mais que nenhum func-
íionario publico se manifeste contra o
partido em que S. S. se arregimenta
ou vae arregimentar e commandar. Os
funecionarios públicos do Piauhy en-
contram-se, assim, sob a ameaça de
perder o mais elementar dos seus di-
reitos de cidadãos — o de livre opi-
nião. Os que tiverem amor ao empre-
go ou que delles precisem que acom-
panhem de olhos fechados a política
do governo.

A doutrina do interventor no Piauhy
tem, pelo menos, o mérito da decisão c
da franqueza...

CO-

A QUESTÃO DO PADRÃO OURO
CONTINUA EM FOCO

lELLS Jjgi,
POR MEIO DA"FEMINA
ONDULAÇÕES
PERMANENTES 2U$

da parte da frente, e 35S de toda a
cabeça, completam-mtê prompta. com

garantia tle um anno I
"FEMINA" — Gabinete para Cosme*

tica e Belleza
IUA RODRIGO SILVA, X6-1" ANDAR

PHONE 2-0156

MOLÉSTIAS DO
ESTÔMAGO

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

RÉSTÃÜRANT

La Toscana
CASA DE 1» ORDEM

O MELHOR FREQÜENTADO
Rua S. José, 77*79

(Próximo á Galeria Cruzeiro)

PREPARATÓRIOS
FEITOS EM 3 ANNOS APENAS

Para maiores de 18 annos de am-
bos os sexos. No INSTITUTO SU-
PERIOR DE PREPARATÓRIOS, rua
Sáo José, 11, reabriram-se estes cur-
sos, que, graças aús seus optimos
gabinetes e aulas praticas, pefmitti-
ram aos seus alumnos Conquistarem
Varias distincçSes no Externato D, Pe*
dro II, como cm Nictheroy. Diurno e
octurno. *•*•'

Ê sempre conveniente examinar
os sortimentos e preços das

ALFAIATARIAS

AMERICANAS
As maiores e mais barateiràs no

gênero.
COSTUMES DE CASEMIRA
E SOBRETUDOS DOUBLE

DESDE SÔSOOO
Os nosso» preços atèrrúrisam 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.

Siíios de Recreio
Em Jacarépaguá

Vendo tres sitios, sendo dois de 10.000 m2. e um de
12.000 m2., este ultimo com casa boa. pomar de laranjeiras «*•
muitas outras arvores frutíferas, pequena lavoura, ele. Os dois
primeiros com casa modesta, pequena lavoura, diversas Arvo*
res frutíferas, etc.

Preços a combinar. Facilita-se o pagamento em presta*
cões suaves. Nao são forciros.

: VISITAS DE AUTO SEM DESPESA OU COMPROMISSO.

Tratar com Nelson Pessoa, á
RUA Ia DE MARÇO N. 82— 1° ANDAR

Um ultimatum á Grã Brdanha e
esperanças de novas pu ostas

dos Estados Unidos
LONDRES, 2a (Associated Press)—

A ameaça, honlem feita ao Sr. Mac
Donald, pelos paizes que se mantêm
lieis no paelrão ouro, de que abande>
liariam a Conferência Econômica, no
caso de naela ser feito cm favor da
estabilisação foi, ao que se annuncia,
repetida hoje pela França, com o
apnio da Bélgica, Hollanda, Suissa.
Adeanta-se que essa ameaça foi re-
novada por meio do um ultimatum
apresentado na oecasião em que o
"comitê" do trigo estudava as ulti-
mas condições impostas pela Austra-
lia para accoitaçáo do accordo sobre
a reducção das oolhellas.

O bloco dos paizes ligados ao pa-
rirão ouro quer que a Grã-Bretanha
faça uma declaração unilateral, na
qual demonstre o propósito de man-
ter o esterlino ao nivel actual e offe-
reça o concurso do Banco da Ingla-
terra para manter o "gold standard"
no continente europeu.

Suppõe-se, cgualmcnle, que os refe-
ridos paizes hajam fixado um prftzo
para acceitação do scu ultimatum e
informado o Sr. MacDonald de que se
não forem attendidos retirarão todos
os scus delegados e technicos da Con*
fereneia, deixando em Londres apenas
alguns secretários para acompanhar o
desenvolvimento dos trabalhos.

Ao mesmo tempo cm que esse caso
está sendo discutido, é marcado um
encontro official entre os representan-
tes dos Bancos Centracs c os do Banco
de Inglaterra.

Os meios britannicos, ao quo se af-
firma, attribucm a responsabilidade da
situação aos Estados Unidos.

Certos circulos pensam que dc Wa-
shington poderiam vir novas propôs-
tas de estabilisação, as quacs seriam
submettidas á Conferência dentro de
poucos dias. Circulava mesmo hoje o
boato rie eme o governo norte-america-
no já havia remettido uma nova pro-
posta. Interrogado a esse respeito, um
membro ria delegação dos Estados Uni-
dos respondeu:

— "Trata-se de uma pergunta a que
não posso responder."

A imprensa ingleza noticia que a
delegação norte-americana telegra
phou ao Sr. Roosevelt suggcrindo a
necessidade urgente dô uma declara,
ção definida sobre a estabilisação.
Mas os delegados dos Estados Unidos
informam que esse telegramma nada
continha de semelhante.

O Sr. Margenthau declarou, hoje,
de manhã, que nunca -gomo neste
momento foram tão grandes as espe-
ranças de se chegar a accordo quan-
to á questão do trigo. Na reunião de
hoje do "comitê" do trigo, o Sr.
Bruce apresentou as condições da
Austrália e pediu que os demais de-
legados preparassem as estatísticas e
documentos que devem ser communi-
cados ao governo de Sidney.

ESTÔMAGO Dr. Mario PontA de
Miranda, ox-Int. do

Serviço de DOENÇAS DA
NUTRIÇÃO do Hospital

Mount-Sinal, de New
York. R. Passeio. 70,
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lil LITERÁRIOS DE 1
A solennidade de hoje, na Academia de
Letras, em homenag em a Francisco Alves

Joracu Camargo, Antenor Nascentes, Leoni Kascff e Sud Menucci

A Academia Brasileira de Letras, paio,
commemorando a morte do livreiro
Francisco Alves, seu grande bemfci-
tór, fará hoje, em sessão solenne, a
entrega dos premios aos escriptores
laureados nos concursos literários de
1032.

São os seguintes os autores pre-
mindos:

Premio Francisco Alves, (estudos

REGULAMENTANDO 0 SER
VIÇO MILITAR JUNTO AS

ESTRADAS DE FERRO

José Geraldo Vieira e Christovam
de Camargo

sobre a lingua portugueza) — Ante*
nor Nascentes, nutor do "Dlecionario
Elymologico", (1" premio), e B. Sam-

Fernando vae serexpers-
mentacto na Argentina

BUENOS AIRES, 29 (U. P.)
— O Racing F. C. concordou em
experimentar o conhecido foot*
baller brasileiro, Fernando Giu-
dicelli, depois de ter recebido
uma proposta nes6e sentido.

0 LOCAL PARA<0 JOGO
UMW x SANTOS

Será o estádio do Fluminen*
se ou o do Vasco da Gama
Para a realisação da peleja de do-

mingo próximo do Campeonato Rio x
Sáo Paulo, de football, entre o team
invicto do Bangú e o do Santos F.
C, deverá ser escolhido ô estádio de
S. Januário ou o dc Laranjeiras

A directoria do valoroso grêmio
suburbano, cuja representação tem se
destacado no referido certame, corres-
ponde assim ao desejo da maioria dos
sporUmen carioca, que vòm acompa-
nhanrio a actuação do scu forte team,
fazendo realisar aquelle encontro
num nplo local, como será o esco-
lhido entre os acima apontados.

O Santos F. C. ainda não foi der-
rotado nesta capital. Sua equipe mui-
to tom melhorado technicamente nas
ultimas semanas, dahi a confiança de
que vém possuídos seus dirigentes.

Trazem a esperança de conseguir
um suecesso ate agora náo alcançado
pelos adversários do Bangú. Vencer
o invicto carioca é o lemma da turma /
paulista. Certos de que a peleja terá
uma grande assistencia, a directoria |
do filiado á L. C. F. tomou aquella/
deliberação, que será bem recebida
por toda a cidade.

autor dc "Elementos do Oram-
ínatica Portugueza), 13" premio).

Romance — José Geraldo Vieira,
autor dc "A mulher que fugiu dc So-
doma".

Theatro •— Joracy Camargo, autor
da comedia "O bobo do rei".

Erudição — Lconi Koseff, autor de
"A educação dos Super-normacs".

Divulgação sobro o ensino prima-
rio — Suei Menucci, autor de "A cri-
se brasileira de educação", (1° pre-
mio); Manoel Bomfim, (falleeido),
autor ele "Cultura e educação do povo
brasileiro", (2° .premio); c Christovão
de Camargo, autor de "O grave pro-
blema da instrucção popular no Bra-
sil", (3* premio).

Premio Ramos Paz — José Fran-
cisco de Araujo Lima, autor de "Ama-
zonia — A terra e o homem"; Bas-
tos d'Avila, autor de "No pacoval dc
Carimbe"; João Felippe Saboia Ri*
beiro c Odylo Costa Filho, autor do
"Analecta".

Em nome dos autores premiados
falará o Sr. José Geraldo Vieira,
usando tambem da palavra o Sr.

Gustavo Barroso, presidente da Aca-
demia rie Letras, que exaltará a me-
moria de Francisco Alves.

Designações de offieiaes
Foram designados, por couvenien-

cia absoluta rio serviço: y
Para adjuntos da directoria de

Engenharia, os capitães Paulo Mon-
teiro Valente e Nat.in Paes Leme;

Para enearregailo do gabinete de
analyses, o Io tenente Francisco Ame-
najás de Carvalho,

Para ajudanle. do Deposito Central
do Material de Engenharia, O capi-
tão Victor Ortiz (íeolás;

Para delegado do serviço de enge-
nharia junto á Inspeeção dc Defesa
de Costa, o major Alberto Masson
Jacqucs; e para o serviço de enge-
nharia ria 1* região militar, aeljunto,
o capitão Sady Martins Vianna.

Um aviso do ministro da
Guerra

Os decretos que organisam o serviço
militar das estradas de ferro e o que
regulamentou-o definem a composição
e as attribuiçõCs das corrimissííes ele
redes ferroviárias, mas, havendo me*
didas de ordem disciplinar e adminis-
Initiva que attlngem unicamente ao
pessoal militar, o ministro da Guerra
declarou no Chefe do Departamento do
Pessoal que( pelos offieiaes que fize-
rem parte elas commissões de rede, rie-
vem ser observadas as seguintes dis*
posições:

1» _*. As commissões de fêdc. além
do desempenho das attríbuiçõcs defi-
nidas pelos arts. 2' e 6" do decreto
n. 22.835, quo regulamentou ó Serviço
Militar das Estradas de Ferro, traba-
lharão em llgnção com as secções in-
dicaetas dos Estados Maiores Regionaes,
nh preparação dos transportes milita-
res que sc des-am effectuar por ocea-
sião das manobras annuacs rie conjun-
to effcctuaeias na Região Militar.

Os deslocamentos de unidades iso-
ladas, quer para fins de instrucção,
e|uer por motivo de ordem publica,
assim como todos os transportes pes-
soaes isolados ou dc material dc qual-
ejuer espécie ejue se cffertuem na Re-
gião Militar ou entre Regiões Militares
fie*am inteiramente feira rias atlribui-
ções da comniissão de rede.

2" — Os membros militares da com-
missão de rode guardam para com o
commando da Refino Militar as rela-
ções disciplinarei estabelecidas para os
órgãos militares estacionados no terri-
torio da Região, mas não dependentes
do commando delia,

3* — Sob o ponto de vista technico c
administrativo, depende a commissáo
de rede directamente do Estado Maior
do Exercito.

Para os effeitos do vencimentos e
quaesquer vantagens pecuniárias fica-
rá, porém, o pessoal militar da com-
missão addido no quartel general da
Região Militar. O eommissario militar
Communicará cm officio ao commando
ria Região Militar todas as alterações
que affectem vencimentos ou importem
em quaesquer vantagens.

4o — Os deslocamentos do pessoal
militar da commissão de rede, cm ob-
jecto do serviço, dentro da ride res-
pectiva e no território da Região Mi-
litar, independem de participação pré-via ao commando da Região.
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[Passou pelo Rio o pro-
fessor Lijó Pavia

Duas palavras com o representante ja
Argerstiiia k© Congresso internacional

de Optelüiologsa

NEG0GE0 DE QC6ASIA0
Vendem-se, por preço altamente con-

veniente, machinismos para uma pe-
quena fabrica de sandálias. Rua Cos-
ta Bastos numero 35. íf:-^s{í

A AGULHA BE PLATI
— EVITA DOR —

Porejue sua ponta é riglda e afiada.
SO' TOMEM OU APPLIQUEM INJEC ÇOES COM AGULHAS DE PLATINA

tjnp*\^'*zwt.'*?hr>?'*'wiTWa^

O Dr. Lijó Pavia, em companhia do Dr. Parreiras Horta e dr.
tros collegas brasileiros

•saa
ou*

O Dr. Lije** Pavia, delegado da Ar-

gentina nn Congresso Internacional de
Ophtalmólogia, passou hoje pelo Rio,
a bordo do "Sierra Nevada".

O l)r: Parreiras Horta, em compa-
nhia de uiilros médicos brasileiros.
foi a bordo da nau allcmã, levar
os votos de boas vinda» ao illustre
-.cientista sul-dinCi-icano.

Em rápida palestra disse-nos o Dr.
Pavia que durante o tempo que per-
manecou na Eut-opa realisou uma
série de conferências só para medi-
cos.

Entre as muitas theses apresenta
rias, demonstrou os seus processos dãcurar o desprendimento da retina
pelo mctluido de urgência, que foiuma rias notas mais interessantes da
quelle Congresso,

O tratamento da tuberculose dosolhos, cujo appareeimento, que eraperiódico, e boje i frequente, tom*bem mereceu elogio doa oculistas eu.ropeus.
O seu prneesso de filmagem do In*lerior dos olhos, necrescentou.

grande novidade do Congresso
nacional de Ophtalmólogia,

fui a
Inter*

O chefe de Policia resolveu dispen-
sar o escrevente Carlos Barcellos Leal,
da commissão que vem exercendo na
Directoria Geral de Investigações e rie-
signando-o para ter exercício no 11°
districto policial.

Foi exonerado, por abandono de em-
prego, o investigador addido, n. 7-10,
Manoel Valente Filho.

Foram exonerados, tambem, os in-
vcstlgadftrcs addidos Benjamin de Al-
incida Guimarães c Nelson elo Brasil,
visto haverem sido nomeados para ou-
tros cargos.

Ficou sem effeito a portaria dataria
de: 10 de Maio findo, pela qual foi no-
meada Manocla Falcão, para exercer
o cargo dc auxiliar extranumeruria ela
Delegacia Especial de Segurança Poli-
tica e Social, visto não haver tomado
posse no prazo legal.

notisias m immm

CARVÃO

BOLSAS luvas * sflPatos tingimos c•sytammi»*concertamos com perfeição.
AV PASSOS. 27 - 1° and
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0 SELO DE ED«ÂG E SAO!
Resolugões fornadas pe!a Junfa Adjninistra.iva •¦ Yae-se

concluir o Hospital dei Triagem

wMíÊmÊÊ*y-%l\ 
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O Hoípitat de Triagem
Administrativa do Fundo mo se vé, quasi concluída. O prédio,

assim em construcçao, foi adquirido
Fundação

A Junta
de Educação o Saude, em tua ultima
reunião, presidida pelo ministro Was-
hington Pires, tratou longamente da
renda dó sello addicíonal de 2ÚÒ réis,
da qual dois terços ;,& destinam ú hy-
giené e um ter{o ao ensino Ficou ro*
Mrivjdo prostguii-sc as obras do Hos*
pitai de Triagem, que se acham pa*
r.Vys-.das, ha mais de um anno, por
fallé de verba A oonslrucçit* dc edl-
fieio. lfir.-ilKaelo no Estacio, está, cã-

pelo governo federal,
Afíônsô Ponna, tomando então ô uo-
me aciüái. Sobra o mesmo levan-
te.u-so mais um andar, ficando com
Sete pavimento*.

Decidiu tambem a Junta prôviden-
ciar Ao temido de serem feitos os re-
parou do que carece a Maternidade
ei;.s Larailjtlras, que permanece fe-
chiidf. riesde elcíen.tiie ultimo, tam-
bem por falia de «curtos. Prôviden-
ciou-se egu-ilmentc sobre a distribui-
ção rior, auxilio* áôt Estados, para os
serviços de) saneamento rural o cóii-
tra á lepra, devendo as concessões fe-
ram feitas de accordo com a* neces-
tielades dã Cada unidade federativa.

Considerando que a arrecadação do
sello não tem lido sufficiente para
decorrer ás despefáf dou institutos
Ittieriies àc ensino e dá saurio publica
nos Êfi.irios, a Junta snggcriu ao mi-
nistro que seja sVillelliidà ao chefe dô
Governo Provisório autorisação para
á concessão dí ütn arieanlntTientrt. no
Banco dô Brasil, por conla do fundo
de educação e saude, adeantamento
que poderá attingir á importância do
15 mil contos.

Foi deferido o requerimento do au*
tor dô desenho do sellô, pedindo <*>
pagamento de um conto de réis pelo
seu trabalho.

A Junta te reunirá duas vezet por
mez A próxima reunião será no dia
fi de julho.
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, um peso morto
no custeio

de seu carro!
Evital-o é poupar dinheiro

concerto..

A

Oa depósitos de carvão — dizem os technicos — sSo
terdaele-lros "parasitas". Tanto prejudicam o motor
o sua efficiencia, como obrigam a despezae de officina.

em

ATLANTIC ha muito tempo estu-
dava o problema do accuniulc de
carvSo nus motores. E resoiveu-o

com o novo Atlantic Motor Oi) - um
lubrificante novo. refinado sob MODER-
NISSIMOS processos, utihsando só a par-
te MAIS VALIOSA do petróleo - da"Vida du Petróleo". Todas as partes leves e
partes pesadas do petróleo foram eliminadas.
Com o novo Atlantic Motor Oil V. S.
evitará a formação de carvSo no seu car-
ro, pois é um lubrificante mais estável, de
viscosidade mais alta e apurada e não tende
a passar pelos anneis dos pistões para ir
queimar-se na câmara de combustão. Quan-
dó tiver de comprar Motor Oil. peça o
novo Atlantic Motor Oil. Faça isto sempre
e V. S. verá baixar o custeio de seu
carro e crescer a sua satisfacção. O novo
Atlantic Motor Oil offerece-lhe 5
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5 razoes de economia
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MAIOB «XINOMIA

1 
Sendo livre de partea le-

d«l o Atlantie Motot Oll
dura mal. tempo. ¦»»»•»¦
S"!.e «mprt em nivel con£

eoninmo mau M"**-V> „.,.
repUida. recaría. d. oleo
novo-

ALt* HtMSTfcNCI*
K0 CALOU

ÓUrea?.°e melho. ao -alo.

do. motor., em funeciona
menlo

AUSÊNCIA DE -AKBONO
é_ O oovo Atlantic Moto.
• 5 Oll * feito de petróleo" 

Proveniente da Penn,,I.
„nio. O petróleo de.M.ori*
g.m - «egundoo» leclinleoè

_ mo-me. que .Pf»5?eJÍ?
câmara d. combü.tío, -Ho
tende o formar «arbooo. «
Ineonvenlent* de) olet^p»»»»
pelo. anneli do»/!»1"".^-
.tm, e.tá re.olvtdo pel« ««J?
proce..o dt refiMcS» -ua*-

AUSKNCIA Oí Ar-
DEPOSITO* GOMMÜSOI

4 
Devido * «U..DC1» de
p.rte. p««elu« 080 Un-

de _ deixar •»í'7'rA*» n"
>rl«" qu* rr.<J"r!l Iti. 1
effieienci. d» (u-r.flíaCÍO •
cau.um perda de Ipr**.

nXo custa, mais
OINHEIHO

50 
novo

Oll. nio
tir um conuuitto mol»

ATLANTIC
Parattlno Base

MOTOR OIL
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ATUNTIC M0TCR OIL E GAZOLINA ATLANTIC - PR0DUCT0S DA ATLANTIC REFINING COMPANY OF BRA2IL

Ofíeiicriil Kspii-ito Snnto Cardoso,
ministro ela Guerra, fez encerrar o cx-
pediente no Quartel-Geneial e demais
repartições elcpeneU'iiles daquellc Mi-
nisterio, ás 14 1|2 horas, afim eie ciuo
o funccioiinlismo possa tomar parle na
romaria civica ao túmulo do marechal
Floriano Peixoto.

O chefe do Governo Provisório, ten-
elo presenle os pcelielos de papimeutofeitos pelos sefiutidos tenentes em
commissão João Gualbcrto elns San-
tos Lemos e Joaquim Vicente Gil-
mos,* corresponder.les a pcrioelns de
tempo passaelos fora elas fileiras do
Uxerrito, com baixa de serviço, re*
solveu, por despacho de 16 do con-
rente, e|ue os requerentes não podem
perceber vencimentos por cargo que
não exerceram, devendo ser tomado
Como critério de orgem geral, esta de-
cisão.

 Foi prorogado por mai» 60
dias o prazo para apresentação da
diplomas de dnctylographos, pelos
sargentos e escreventes da 8* Região
Militar.

-— O capitão José Porto Carrero
foi exonerr.do do cargo de instruetor*
Ciicfe do Curso de Infantaria do Cen-
tro de Preparação de Offieiaes da
Reserva, por ter sido transferido para
o 3o Regimento de Infantaria.

 Fôi permittido ao professor ce>
ronel Homero Maisonettc ter exercício
no Collegio Militar de Porto Alegre,
para onde deve seguir, com urgência,
sem direito à ajuda de custo, nus
devendo dar-se-lhe a respectha pas-
sagem. O referido coronel estava addi-
do á Escola Militar.

Effectuaram matricula no Cu*n
SO A da Escola de Infantaria os ca*
tães tenentes dp Corpo de Fuzlleirot
Navaes: Sylvio de Camargo, Urbano
de. Moraes Castello Branco, Mario Af*
fonso Monteiro, José Gonzaga ds
França e Paulo Aleofnradrt Notividade,
este no dia 5 e os demais no dia 2 do
mez corrente

O ministro da Guerra julgou
procedentes as allega,'ôes eie crença
rciíglósa apresentadas por Edmundo
(lütieler, alistado e sorteado na classe
dc 1011, pelo município de Joinville,
Estado de Snnta Catharina, isentai**
dfi-o do Serviço militar, visto ser cie*
rigo professo da Ordem Franelscona.

 O chefe da 1" Divisão elo de..
parlamento do Pessoal da Guerru, <tl<
legnndo haver, ceim as cxclusôes por
vai-ios niolivos. decréscimo conllnuo
110 effcctivo elo quadro de insirurlorcs,
pediu modificação do item t>", do
.'ivisn n. 8.!ã, de :tl ele dezembro de
lflül. pblo qual somente podem ií*
grrsSnr no citaelo quadro os sarüctilOI
com 11 Curso de Educação Pliyslca,
Em Sedução, o ministro ela Guerra de*
clni-eiu ejue o item ti" do aviso citado
passa n ler a seguinte redacção:"Para inclusão no quadro de ins*
tflictnres, os sargentos devem ter os
cursos da Escola do Sargentos de In-
fantiirla, e (ie Educação Physica, 6
dois nnnos de serviço arregimentado.
ExcepcionaInicnte poderão ser inclui*
elos para completar o referido qua*
dro, os segundos e terceiros snrgcn-
tos com n curso da Escola de Sargen-
tos dc infantaria, epie tenham mais
de dois nnne.s ele serviço avregimeu-
tnelo, sem direito, porém, ii promoção
emquanto não cohclulrem, ci m apro*
veilanie-nto, o Curso de Monitores de
Educação Physica"

* Ao minislro da Fazenda, o da
Guerra seilicitnu providencias sobre os
seguintes pagamentos: l-Aíüí a An*
tonio Cnlbacchini; 12:700$ a Miguel
Francisco Quadros e 3005 6 remando
Nouhurj?.

ESTA^ FRACO?

i ; COMPOSTO j

CINEMAS
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Está construindo?
IdStallé logo a "HYüEA".- lei. 8-082)

JrtIAS.ftfil.ÓGIOS
Ê FANTASIA-3

Prcjoa minlmoi — Ramalho Úrtigto, 11
a

Gymnasio Pinto Ferreira - Petropolis
Durante a« férias de Junho, acceita matric-ulni- no^ Cl'R
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Os films de hojet
AI.HAMBRA - "loucuras _í'Md>-

te-Carlo", da Ufa, Mi» Anne MíB 
J

Hilns Albers. "Nuvens invisíveis , -
Ufa, film eulliiral. ^.»t,r

dô vidas", ria R. K. O. R*d\{tf
Fay Wíhy, Joel McCrca e Leslie BW»s.
"O voador", desenho aniinadu.

GLORIA - "Alvorada «ta.
Warner First, com DouK!»s,f«"S!
Júnior, Nancy Carroll c Lyllao_».«••¦
mnn. . ., s,

IMPÉRIO - "Destino rubro , <•

Fox. com Úeorgf O* Brien e »«cl

ODF.ON - "A ScVérâ" com Dm»
There7i, e Maria Sampaio „

PAl.ACK. - "l-tile. na Hi''ia(iw« •

dn Metro. Com Rnherl Mrt«»íí«l"eWJ
Selly Eilers "J-riliClpii doa «"lia--
cenordia. üu*j*rnf

PATllK-PAIACIO - M|S
fmtierllv", dn Param unt, eon" W
S.dncj, Cnr.v Grant e Charle* m
glcs.
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COMO NOS
ROMANCES

optaram o moço rico e sua
avó para se apossarem da

grande fortuna !
S, PAULO, 29 (Serviço especial d'A

fíOlTEl - A policia eslá empenhada
êm esclarecer o mysterioso seqüestro
de Paulc Amaral, de *i*i annos, e de sua
aVOi Josina do Amaral Rocha. Esse
ca3o gira em torno dc uma herança
,iue (.quella senhora deixaria para o
nclo, lendo, em tempo, os interessados
conseguido a internação de amhos no
hospital dc alienados dc Juqucry, sob
oprelexto dc soffrerem das faculdades
mcnt.ii'-. e dc onde sairam, provando
o contrario,

Ha annos, Paulo fora raptado myste-
riosamente, saindo a policia em campo,
no encalço dos interessados, conseguin-
do restituir o joven millionario aos ca-
rinhos da avó.

0 ultimo rapto sc registou ha um
¦mez. Antes, porem, fora afastada
daqui a avó, afim de facilitar a acção
dos interessados na fortuna de Paulo.

Esporn-se a todo o momento que seja
descoberto o paradeiro do moço rico.

Diz-se que o dcsapparecimcnto é ins-
pirado na acção pertinaz de uma qua-
drilha (|"c alimenta esperanças de
apossai-se da fortuna, que é de milha-
res dc contos e passará As mãos do
joven quando attingir a maioridade.

Esse farto está despertand oattenções
geraes. era virtude dos personagens
nclle envolvidos.

(I delegado Iiraulio de Mendonça, de
Capturas, destacou turmas de inspecto-
res para diligencias aqui, no interior e
no Rio afim dc apurar detalhes do ra-
pto c punir os seus responsáveis.
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Assaltado um luxuoso palaeete da rua
Voluntários da Pátria

(CONTINUAÇÃO DA 1' PAG. DA
1- EDIÇÃO)

Parece isso certo, tanto mais
quanto os assaltantes procuraram os
pontos era que havia roupas caris-
simas e objcctos raros e finos.

A acçao dos meliantes não pôde
ser completa, porque elles ouviram,
talvez, rumores, e se julgaram des-

o ex-ministro bauer
ACQUSADO DE FRAUDES

Sua prisão
BERLIM, 29 (U. P.) — O ex-chan-

ccller do Reich e "leader" do partido
socialista allemão, Sr. Gustav Bauer,
foi preso sob a aceusação de praticar
fraudes durante a sua administração.

zsmmmmmmrmmtmmsia
Sr. Paulo tíastrug, mordomo do

palaeete
cobertos. Tanto assim que só leva-ram vestidos finíssimos, além de
uma taça de prata dourada. E do
jardim, onde ha os mais raros espe-
cimesda fauna nacional, africana ccuropda, não carregaram uma só ave,
o que lhes seria facilimo e muito
rendoso, pois são caríssimas.

A convicção do Sr. Paulo Hastrug
e da policia é de que os ladrões co-
nheciam os hábitos da casa e, tam-
bem, todos os seus escaninhos.

De que a fuga dos assaltante! foi
precipitada, não restam duvidas, pois

elles abandonaram no jardim uma
enorme tesoura e ferramentas pro-
prias a seu mister.

O predio da rua .Voluntários da
Pátria, 127, como ficou dito, é gran-
de. Constituem-no duas portas, es-
lando na dos fundos os dormitórios.

Forçaram os ladrões, primeiro, n
sala de espera, cujas portas muilo
damnificaram. Depois, arrombaram
a poria do salão dc recepções. Com
afiado canivete, abriram Ioda a ma-
ddeira. Eni seguida, com diamante,
cortaram a vidraça, por onde met-
teram a mão, abrindo, então, o
trinco.

Uma vez lá denlro, começaram os
visitantes a agir. Escolheram e arru-
maram numa trouxa as mnis custosas
pelles e os mais ricos vestidos.

Iam os meliantes, naturalmente, ar-
rehanhnr bronzes, pratarias, louças,
etc, quando sentiram rumores. Jul-
garam-sc presenlidos e trataram dc fu-
gir, levando apenas, com os vestidos e
as pelles, uma taça de praia dourada
e uma custosa lente de augmento.

Na rarissima collecção de asas de
borboletas que havia no sa
cepção, os larápios não mexeram

O Sr. Paulo Hastrug, logo que des-
cobriu o assalto que soffreu a casn de
que é encarregado, correu á delegacia
do 1' districto, e relatou o que desco-
brira ao commissario Agenor Ramos,
ali dc dia.

Essa autoridade se communicou com
o delegado Rego Monteiro, que com-
pareceu á delegacia e foi, com seu au-
xiliar e o investigador Leonardo, ao
local.

As autoridades solicitaram o auxilio
da D. G. I. e a presença dos tcchni-
cos desta.

Sobre o facto foi instaurado inque-
rito, sendo iniciadas varias investiga-
ções.

Verificaram as autoridades que os
assaltantes carregaram com a chave
do salão de recepção.

O roubo é avaliado em vários con-
tos de reis.

###**|.

Chegaram a São Paulo os Srs. Os-
car Costa e Antônio Avellar

S. PAULO, 29 (Serviço especial d'A
NOITE)—-Chegaram hoje pela manhã
os Srs'. Oscar Costa e Anlonio Avel-
lar que foram recebidos na estação
dc Norte pelo prefeito Oswaldo Cosia,
Srs. Lauro Gomes e Ennio Juvenal
Alves, além de oulros elementos da
Apea e sportsmen paulistas.

O Dr. Oscar Costa manteve attitude
de rigorosa discreção, attendendo gen-tilmente os reportes, recusando-se,
porém, a fazer qualquer declaração.

Inle.pellado por mini, respondeu-
me que teria muito prazer em rece-
ber-me mais tarde, pois acabava du
chegar e não tivera tempo de pales-trar com os dirigentes do football
paulista.
0 prefeito de São Paulo acompa-

nhou o Sr. Oscar Costa
S. PAULO, 29 (Serviço especial d'A

NOITE) — O Sr. Oscar Costa deixou
a gare do Norle cm um automóvel
do prefeito dc S. Paulo, Dr. Oswaldo
Cosia, que o acompanhou, bem como
directores da Apea,

Assignado, hoje, o
accordo sobre os

"congelados"

xeíam' "" Ouvindo ° representante da Apea
juntoáC.B.D.

S. PAULO, 29 (Serviço especial d'A
NOITE) — Tive oceasião de falar li-
geiràmcnte ao Sr. Lauro Gomes, dire-
elor do S. Bento c representante da
Apea na assembléa da C. B. D. cm 23
do corrente.

Embora nada de positivo decla-
rasse, conclui haver uma nuvemzi-
nha toldando a acção conjugada das
duas entidades sportivas, requerendo
máxima habilidade dos conselhos di-
redores da Liga Carioca e da Apea,
para afastar o perigo dc uina dissen-
çáo.

O Sr, Lauro Gomes assegurou-me
que o unico fneto concreto que podiarevelar era a approvação, pelo Con-
sclho Sdpremo Apcano, da acção porelle desenvolvida no Rio como emis-
sario da Apea junto á assembléa da
C. B. D.

Todas as suas resoluções visando

Deve ter sido assignado, hoje, de
manhã, em Londres, o accordo nego-
ciado entre o Banco do Brasil e os
banqueiros Rothscliild & Sons, para a
liquidação dos créditos commerciaes
dos paizes europeus immobilisados no
Brasil.

Esse accordo, conforme já infor-
mamos, é idêntico ao concluído para
liquidação dos "congelados" ameri-
canos.

0 novo ministro da Justiça
do gabinete peruano

LIMA, 2(1 (Havas) — O Sr. Daniel
Olaechea foi escolhido para occupnr
a pasta da Justiça e Instrucção, no
novo gabinete.

VEM PARA olÍÂSÍLüMMÍ
NISTRO DA ARGENTINA

Para fazer uma estação
de cura

_ BUENOS AIRES, 29 (U. P.) — No-
tidas particulares dizem que o mi-
nistro da Agricultura Sr. Antônio
Detomasso fará uma estação de cura
e de repouso no Brasil durante dois
mezes, a começar quasi immediata-
mente. Substituirá o Sr. Detomasso
na pasta da Agricultura durante sua
ausência o titular da pasta das Obras
Publicas, St*. Alvarado.

Á situação politica
em São Paulo

0 Sr. Rodolpho Miranda opi-
na pela permanência do ge-
neral Waldomiro Lima até
que se eleja um presidente

para o Estado
S. PAULO. 29 (Pelo telephone) (Ser-

viço especial d'A NOITE) — O Sr Bo-

Dois Impressionai!-
tes desastres de

automóvel em

Um morto e dois feridos graves
•S.; PAULO, 2!) (Serviço especial d'A

NOITE) — Verificaram-se dois im-
pressionantes desgstres de automóvel,
nas estradas de Campinas e de São,
Bernardo. O primeiro registou-se a
seis liilomelros além dc Caieiras, per-

,,,,,. , (lendo a vida um joven motorista cclolpho Miranda, que se achava au- ficando oulro gravrmente ferido,
sente, concedeu entrevista aos jornaes j l ii; caminhão, conduzindo fardos de
logo após sun chegada a esta capi- i tecidos, perdeu o freio, precipitou-se
tal. Declarou eslar absolutamente í l">r. um .''arranco, após derrubar um

uma politica elevada e construetiva do
football profissionalista mereceram
applausos dos seus collegas.

alheio á interferência de elemenlos es-
tranhos na vida polilica de São Paulo.
Repeliu, com a maior franqueza, que
a sua opinião continua a scr a mesma
externada ha tempos no seu velho ami-
go Sr. Flores da Cunha, quando se
achava na intervcntoria o general Ma-
noel Rabello. Explica, reportando-se
aquella época, que o assumpto então
em voga era a escolha de um elemen-
to civil para substituir o interventor.
Discordara por entender que o general
deveria permanecer á frente do gover-
no alé as eleições. Sendo elle um mi-
litar estranho ás competições internas,
teria a sua manutenção evitado muitos
acontecimentos que suecederam de-
pois. Entende, ainda, que, para os par-
tidos paulistas o que mais interessa,
agora, é a eleição do presidente do Es-
tado e acredita que o general Waldo-
miro Lima, que dirigiu com lisura o ul-
timo pleito, poderá offereccr garnn-
tias de liberdade do volo, presidindo á
nova luta nas urnas. O elemento civil,
na opinião do Sr. Rodolpho Miranda,
não traria mais vantagens a São Paulo
no momento. Assim pensando, não ap-
plaude as "démarches" ultimamente
entaboladas para substituição do in-
terventor, sendo favorável á continua-
ção do general Waldomiro Lima até
que as eleições decidam quem deve
governar o Estado.
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Paschoal Carlos Magno embarca,
amanhã, no "Siqueira Campos"

\ 
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As novas installa-
ções da Policia

Especial
Esclarecimentos do tenente Euze-

bio de Queiroz ^ ,
Por oceasião do inicio dos traba-

lhos de remodelação da Feira -Inter-
nacional de Amostras, o tenente Eu-
zebio de Queiroz, commandante da
Policia Especial, teve ensejo do falar
aos representantes da imprensa sobre
a mudança daquella corporação para
o campo de S. Christovão.

Disse-nos o tenente Queiroz que
está tudo assentado para se tornar
effectiva aquella mudança, tanto as-
sim que já havia mandado orçar as
obras para o aproveitamento das ar-
chibancadas do campo, sendo então
construído o quartel, que terá dois
pavimentos para alojar a Policia Es-
pecial.

Observou ainda que as referidas
modificações custarão, aproximada-
mente, noventa contos de réis, des-
pesa, que reconhece como bem em-
pregada, attendendo á necessidade ur-
gente de entregar o recinto para a
próxima Feira Internacional de Amos-
trás.

Sobre a escolha do local no campo
de S. Christovão, o tenente Queiroz
acha que o ponto é bom, tanto assim
que providenciou immediatamcnte
como se tornava preciso, mas ndian-
tou que, naturalmente, não ficará ali
definitivamente installada a corpo-
ração sob o seu commando. Estando
em andamento a construcção do
Acro Porto, vae ter um entendimento
com o ministro da Justiça, no sen-
tido de conseguir com que na refe-
rida construcção seja reservado um
local para a Policia Especial, onde
então ficará definitiva e magnífica-
mente installada, podendo attender
promptamente a todas as emergen-
cias.

Bodas de prata sacerdote do vi-
fe. %m k Mim
As homenagens dos catholicos e um
honroso radiogramma do Santo Padre

lü* , r/^>Vvf?Ifl
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Contra a oppressão
dos tratados de

paz
Encerrou-se a Conferência Inter-
nacional dos Estudantes Revisio-

nistas, reunida em Sofia
SOFIA, 29 ('Havas) — Encerraram-

se os trabalhos da Conferência Inter-
nacional dos Estudantes Rcvisionis-
tas.

Foi approvada uma resolução em
que sc declnraj que os delegados A
assembléa lutarão por todos os meios
a% seu alcance contra o "systema de
oppressão politica instituído pelos
tratados de paz."

Pholographia feita opr oceasião da solennidade

Paga até 11? gr. Jóias
Usadas — h" quem paga

mais. Concertos de jóias
e relógios, trabalhos ga-

rantidos, preços baratissimns. Offici-
nas próprias — Vise. Rio Branco, 23.
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Paschoal Carlos Magno

Paschoal Carlos Magno, o pioneiro
da "Casa do Estudante do Brasil",
e poda animador de vários movimen-
t:s de mocidade, segue amanhã, pelo"Siqueira Campos" rumo á Inglater-
ra, onde vae servir no Consulado do
llrasil. Tratando-se de um longo afãs-
lamento de nosso convívio já se pro-
jectam á passagem de Paschoal Car-
los Magno cm Victoria, Bahia, Recife,
a caminho do velho mundo manifes-
facões carinhosas de sympathia de
parle dos universitários e dos intel-
Iecluacs moços dos Estados. O em-
barque dc Paschoal Carlos Magno
será ás a horas dc amanhã, no arma-
zem 10.

A escolha do delegado-eleitor do
Instituto Mineiro de Conta-

bilidade
BELLO HORIZONTE, 29 — (Servi-

ço especial d'A NOITE) — Acaba dc
ser escolhido para representante do
Instituto Mineiro de Contabilidade na
próxima Assembléa Constituinte o
Sr. Tito Novaes, figura de marcado
prestigio nas altos círculos commer-
ciaes.

T.

lieis Em 10 Pi estações, ao
preço de fabrica. P.
João Pessoa, lü (Es-
quina Gomes Freire)

Nomeação do chefe do ser-
viço de saude da aviação
rol designado para o cargo deenefe (|0 serviço de saude da Dire-ctoria de Aviação o major medico*u'- Ângelo Gòdlnhò dos Santos.

¦Jóias de Oceasião
Compradas nos leilões do Montesoccorro e Casas de Penhores. Com-

Pr'i. vende e troca jóias usadas.
«íoalheria Ypiranga

^__JUM7 DE SETEMBRO. 136

Vae servir na commissão de
compras de animaes da

4a Região
.F°i designado membro da com-missão de compras de animaes da

S- fegiao, o 1° tenente Moacyr de
."'Uo Lopes, cm substituição ao'dente Jayme da Silva Castro.

SE

M
Kua do.Cattete; n?4ft

fe*.' TEL. 5-2707-RIO '

TECIDOSnF ARAME

AGRADECIMENTO
Ao Dr, Mario Pontes de

Miranda
Soffrendo ha dez annos dc diabe-

tes e asthma e depois de procurar
vários especialistas, sem obter senão
melhoras transitórias, submctti-me a
tratamento com o Dr. Mario Pontes
de Miranda. Enfregando-me aos seus
cuidados e seguindo a medicação e o
regime por elle indicados, ao
cabo de quatro mezes apenas estava
radicalmente curada de ambas aqucl-
las moléstias. Fazendo de publico
esta declaração não desejo senão tes-
temunbar por esta fôrma a minha
gratidão pelo desvelo e acerto com
que me tratou o Dr. Mario Pontes de
Miranda e, ao mesmo tempo, recom-
mendar esse illustre especialista
áquelles que soffrem das mesmas mo-
lestias — de que hoje estou cotnple-
tamente liberta. Maria da Gloria
Rodrigues Campos — Hotel Aymoré.
Rua Carlos Sampaio, 53,

Rio, 26-6-33. •*•

Passam hoje as bodas de prata
sacerdolacs ou 25 annos dc ordena-
ção a primeira missa do Revmo.
padre Tito Mazza, vigário da Paro-
chia de SanfAnna e superior dos
padres sacramentinos nesta capital.

S. Rcv.na., que prestou serviços
em varias nações, dirigindo obras
cuebaristicas, sociaes, etc. e varias
publicações, jinelusive revistas em
italiano e hespanhol, se acha actual-
mente como parodio dc SanfAnna,
continuando a manter relevantes as-
sociações, como a Adoração Perpe-
tua, o Üispensario Eucharistico, a
Junta Eleitoral Catholica, Associação
dos Escoteiros, etc, e ainda, na di-
recção da revista "O Apóstolo do
S. S. Sacramento".

Em acção de graças, o Revmo. pa-dré Mazza, que honlcm, com as as-
sociações, offereceu um "lunch" aos
pobres, celebrou, na Matriz de Santa
Anna, ás 8 horas, missa de commu-
nháo geral e l" com.nunhâo, de gran-de numero de meninos da Parochia,
tendo o Coro das Filhas de Maria
prestado brilhante concurso á so-
lennidade.

Após o Santo Sacrifício, os paro-chianos fizcram-Ihe expressiva mani-
feslaçáo.

Falou a secretaria da Associação
dos Santos Anjos, Joselia de Castro,
que offertou diversos pertences decelebrar e uma raquette, cm nome
das associações, ao Revmo. padreTito Mazza, que respondeu agrade-
cendo.

A's 15 horas, effectuou-se a bella
cerimonia da renovação das promes-sas do baptismo e o acampamento dos
escoteiros que, juntamente com osdemais parochianos, pressaram affc-
ctuosa homenagem ao dilecto paro-cho.

A's 20 horas rcalisar-se-á a sessão
magna cm honra do superior dos sa-cramentinos, com a presença das au-toridades, sendo orador official o nos-
so confrade Dr. Carmo Netlo, da Ado-
ração Nocturna c da Congregação Ma-ria na.

Dentre as numerosas congratula-
ções que o revmo. padre Tito Mazza

tem recebido do paiz, e do estrangei-
ro, sobrelcva o seguinte radiogram-
ma que, numa attenção toda especial,
o S.rnto Padre Pio XI lhe rcmcltcu
directamente do Vaticano, para a sua
matriz.

"Etat Brasile Cittá Del Vaticano, 23
Matriz de SanfAnna. — Rio. — Au-
guslo Pontífice benedice fraternal-
mente guibclarc Padre Tito Mazza in-
vocandogli coprase grazie per ancor
lungo fecondo ministero. Cardinal
Pacclli".

OPALA
LARGURA, 0,80

MTR0 1$2
Até 30 deste mez I
Nn formidável queima que A NO-

BREZA, Uruguayana, 95, e Cattete, 212,
está fazendo somente até 30 deste mez,
em todo seu colossal stock. V. Ex*. en-
contra opala enfeslnda, largura 0,80,
branca e cores, do valor real de 2S500
o metro, a 1S200! Está perfeita, apro-
veite emquanto ha ! Brim listado para
ternos de creanças, diversas cores, me-
tro 1Ç00O. Não c milagre taes preços,
porém são vantagens somente até 30
deste mez !

Despensa Alexandre
MÓVEL PARA GUARDAlf GÊNEROS

ALIMENTÍCIOS
RUA DOS ANDRADAS, Sl

0 caso de Leticia
Homenagens enfre brasilei-

ros e peruanos
Um motim, dominado rapi»

damente, num quartel
de Iquitos

LIMA, 29 (Havas) — Durante a
entrega de Leticia á commissão ad-
ministradora da Sociedade das Na-
ções, foram trocadas varias home-
nagens entre brasileiros e peruanos,
Fizeram uso da palavra alguns ora-
dores, que exaltaram a amizade que
une o Brasil ao Peru'.
Um motim dominado em Iquitos

LIMA, 29 (Havas) — Foi publi-
eado um communicado official in-
formando que oceorreu um motim
no quartel da guarnição de Iquitos,
promovido pelo alferes Tejeda e
mais alguns sub-officiaes. As tropas
da própria guarnição local haviam
suffocado o movimento, tendo sido
presos os cabeças e seus cumpli-
ces. A população local protestou
contra o facto, perante o commando
da guarnição e as autoridades.

posle telephonico', ficando espatifa-
j do: Morreu o ajudante de motorista
I João Pinclli c ficou gravemente feri-
: do Henrique Ahrrns (iue, vendo o
j companheiro inerte, pediu por vários¦ soccorro aos passageiros dos automo-
i veis (jue passavam mas que, indo em
I grande velocidade, náo ouviam os
| grilos. Afinal, o chauffeur Emilio
; Franck. passando rclo locai, aceudiu

aos gritos de Ahrcns, que foi levado
para a Sanla Casa cm estado grave.O oulro desaslre deu-se em frente áfabrica de cartuchos São Bernardo.
Um anlo particular, guiado pelo Dr.
Rodolfo Licske, e que conduzia uma
senhora e o chauffcur, devido á for-te neblina, tombou no barranco, sain-do gravemente ferido o motorista Vi-
çcnie Accrbl, que foi recolhido no
hospital. O Dr. Licske c senhora nadasoffreram.

Paga até 11S500 gr. Jóias,
Brilhantes, Platina, Caute-
las de penhor. JOALHE-
RIA CARLOS GOMES —
Rua Pedro 1", 9. Tel. 2-8603.

Concertos garantidos.

Dr. Rolando Monteiro i
Docente da Faculdade — Mol. de Se«
nhoras —• V. Urinarias — Operações.
Av. Rio Branco, 183 — S ás 5 horas.

CQMMUN1CADQS

Si

UNIFORMES
E ENXOVAES
PARA TODOS
OS COLÉGIOS
DE RAPAZES
E MENINAS |j

SO' NA i!

í Colégio
L. S. Francisco

38/40
A MAIOR CASA

EM VESTUÁRIOS
PARA CREANÇAS

II Paga-se até 12? a gr.
Officinas próprias —
Trabalhos garantidos.
AV. MEM DE SA 46.
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Assumiu a pasfa da Guerra,

do México, o general
Pablo Quiroga

MÉXICO, 29 (U. P.) - Noticia-se
officialmente a nomeação do sub-
secretario do Ministério da Guerra,
general Pablo Quiroga, para titular
dessa pasta.

IMMEDIATO ALLIVTO DOS
MALES CAUSADOS PELOS

VERMES SÓ COMsr
VERMIFÜGO

FÀIINESJOCK

ASSOCIAÇÃO DE CREDITO HYPOTHECARIO

¦*—M—

I CAFÉ' AMORIM
I POR SER O MELHOH
3 DEVE SEK O PREFERIDO
ij A" venda em toda a parte
-E"-WH7.**S<

0 NOSSO PAVILHÃO NUMA
ESCOLA DA VENEZUELA
CARACAS, 29 (U. P.) - O minis-

tro do Brasil junto ao governo da
Venezuela Dr. Jluniz de Aragão en-
tregou a bandeira brasileira e uma
medalha dc ouro á escola federal"Republica dei Brasil". Assistiram ao
acto as autoridades nacionaes e o
corpo diplomático.~LÉÍLÃÍf 

dTpENHORES
Jóias e mercadorias, na Filial da

CASA GONTHIER, Henry, Filho & C,
á rua Sete de Setembro n. 195, em 5 de
Julho de 1933, As 12 horas. *"

O "LAR BRASILEIRO'" declara que não deve quan-tia alguma a qualquer Banco ou Empresa desta ou de
outras praças. Afim de desmentir affirmações mali-
ciosas e insistentes sobre um hypothetico debito de
CEM MIL CONTOS DE RÉIS ao Banco do Brasil,
transcreve-se a carta abaixo do nosso principal es-%abeiecimento de credito:

BANCO DO BRASIL — Endereço telegraphico?
"SATÉLITE"

Rio de Janeiro, 23 de junho de 1933 —- LAR BRA-SILEIRO — Nesta.
Srs. directores.
Em resposta á sua carta desta data, temos o pra-*er de declarar a VV. SS. que essa Associação nãotem nenhuma responsabilidade neste Banco, com ousem fiança da Companhia "Sul America".
Podem VV. SS. fazer da presente o uso que lhes

parecer conveniente.
Subscrevemo-nos, com estima e consideração,
Pelo BANCO DO BRASIL - (a.) Pedro Mendon-

ça Lima. Gerente.— (a.) Raul Fialho de Faria. Con-tador. ¦

Prof. Godoy Tavares
Coração, pulmão, rins, estômago o

Intestinos (colites, diarrhéas chroni-
cas, hemorrhoides) — Av. Rio Branco,
183, salas 808, 8Ü9 e 810. - Tels. 2-0969
e 6-3176.

ONDAS ULTRA-CURTAS E
RAIOS ULTRA-VERMELHOS

Trat.: pert. menstruaes, ovarites. me-
trites, gastrites, colites, rectites, prós-
tatiles, aortites, pleurites, furunculos,
eezemas, rheumatismos, nevralgias. —
Ors. Reddo Cid e Arislides Tavares, 13
As 19. Av. Rio Branco, 183 (secção
elect. Prof. ü. Tavares).

A DOR D& WTv*1
DENTE PASSAV; ÜaI

com CERA NiT
DR.LUSTOSA,
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AS CREANÇAS DE PEITO |

Cujas mães e amas se tonificam |=
com o VINHO BIOGENICO de I
Giffoni — ficam bellas, robustas |

e augmentam de peso. .;*
Nas boas pharmacias da Capital |

e dos Estados fe-imiimmiiiiiinitiimiiiiiiiinniiiiiMiiiiniMiMmfiiiiMiimiiMiiiHiimiiitittiiiit^
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Dôr de Garganta, Laryngite, |

Pharyngite, Rouquidão i
Tratamento efficaz pelas Pasti- 1

lhas üutturaes, de Giffoni, que idesinfectam a boca, a garganta I
as vias respiratórias, portas de I
entrada dos micróbios. Antisepti- |
cas, de effeito seguro e muito I
agradáveis ao paladar. Nas boas I
pharmacias e drogarias. |

niniiiiiniiiniiinminiiimimniiiniiniiin ii-iit|iimmmníimii ii -

Para enxaquecas, nevralgias,
dores em geral

São infalliveis os comprimidos de
CALMANTINA, dc Giffoni. quetambem evitam a grippe ou in-
fluenza quando se manifestam os

primeiros symptomas.
Nas boas pharmacias e drogarias

m'

CAftfc-iAh-1 INTEIRO 1)12 CONFIANÇA
CASA STEPHEN
GALERIA CRUZEIRO

VIAS URINARIAS
DR. BRANDINO CORRÊA, Assembléa,
23, sob. Das 14 ás 18 hs. Diariamente.

i
E. F. C. do Brasil

Empresta-se aos funecionarios daCentral do Brasil, mediante descontoem folha. Avenida Passos. 2'2-sob
DR. JOSE' DE ALBUQUERQUE

Doenças Sexnaes do Homem
Diagnostico causai e tratamento da

IMPOTÊNCIA EM MOCO
Rua 7 Setembro, 207 - Dc 1 As 6 hoiãs

mèaaí_mâm_méi.u^i^.^^^\jjB..^r.^.
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ÚLTIMOS TELEGRAMMAS

e^EriAejoA^ noite"
NO INTCR IORíE NO
ÇXTERÍOlti.

A NOITE —Quinta-feira, 29 de Junho de 1933

MIiTIMA
ROXIMA FEIRA DE AMOSTRAS !Assknado h°Je •

accordo sobre os

DRAl
Iniciadas hoje as obras para as novas installações "congelados"

europeus
Deve ter sido assignado, hoje, de

manhã, em Londres, o accordo nego-
ciado entre o Banco do Brasil e os
banqueiros Rolhschild & Sons, para a
liquidação dos créditos commerciaes
dos paizes europeus immobilisados no
Brasil.

Esse accordo, conforme já infor-
mamos, é idêntico ao concluído para
liquidação dos "congelados" ameri-
canos.

Commercio l Finanças

Graphi co mostrando o que será a Feira dc Amostras
Iniciaram-se, hoje, os trabalhos para

a roconstrucção dos anncxos da Feira
ric Amostras que, conforme está an-
nunciado, sc inaugurará a 30 de se-
tembro.

A commissão executiva da Feira re-
solvcu ampliar as installações clcsti-
nadais ans mostruarios e, para tal fim,
será construído, cm cimento armado,
um auditorium, em frente ao Pavilhão
dais Festas, tendo nas alas dois gran-
ales salões.

Coiri'1 num dos pavilhões de madei-
ra, ali existentes, estava guardado ma-
tcrial pertencente á Policia Especial,
c rntre clle as motocycletas dessa
corporação, tornou-se necessário des-
armal-o c rearmal-p em seguida, ainda

A
terrenos da avenida das Nações,

situação politica
em São Paulo

visto não estarem ainda promptas asinstallações que a Policia Especial vaeoecupar no Campo de S. Christovão.
Como se ve da planta junta, as ins-tallaçocs da futura Feira serão muitomais amplas, dc fôrma a satisfazer ocrescente interesse que csr.es certamestem creado entre os nassos indm-triaes e commerciantes.
O Dr. Pedro Ernesto, por ler sidochamado com urgência ao palácio doCattete, não poude comparecer ao ini-cio dos trabalhos de remodelação dos

pavilhões da Feira dc Amostras, fa-zendo-so representar pelo Dr. Jorgebantos, seu auxiliar dc gabinete.
Ç> inicio dos trabalhos foi assistido

pelo representante do interventor, as-sim eomo pelos Srs.: Dr. LourivalIontcs, direclor da Secretaria do Oa-

u Sr. Rodolpho Miranda opi-
na pela permanência do ge-
nera! Waldomiro Lima até
que se eleja um presidente

pára o Estado
S. PAULO, 20 (Pelo telephone) (Ser-

viço especial d'A NOITE) — O Sr. Ro-
dolpho Miranda, que se achava au-
sente, concedeu entrevista aos jornaes
logo após sua chegada a esta capi-
tal. Declarou estar absolutamente
alheio :'i interferência de elementos cs-
trànhos na vida politica de São Paulo.
Repeliu, com a maior franqueza, que
a sua opinião continua a ser a mesma
externada ha tempos ao seu velho ami-
jo Sr. Flores da Cunha, quando se
achavai nai interventoria o general Ma-
noel Habcllo. Explica, reportando-se
aquella época, que o assumpto então
cm voga era a escolha de, um elemen-
to civil paira substituir o interventor.
Discordara por entender que o general
deveria permanecer á frente do gover-
no ale ns eleições. Sendo clle um mi-
litar estranho ás competições internas,
teria a sua manutenção evitado muitos
acontecimentos que suecederam de-
pois. Entende, ainda, que, para os par-
tidos paulistas o que mais interessa,
agora, é a eleição do presidente do Es-
tado c acredita que o'general Waldo-
miro Lima, que dirigiu com lisura o ul-
Umo pleito, poílerá offerecer garan-
tias rie liberdade do voto, presidindo á
nova luta nas urnas. O elemento civil,
na opinião do Sr. Rodolpho Miranda,
não traria mais vantagens a São Paulo
no momento.. Assim pensando, não ap-
plaude ns "rlemarches" ultimamente
cntaboladas para substituição do in-
terventor, sendo favorável á continua-
Caio rio cencrnl Waldomiro Lima ate
nue as rleições decidam quem deve
governar o Estado.

$#-©#¥#

A ELECTRIFICAÇÃO DA
CENTRAL

À tarefa da nova commis=
são ali organisada

A commissão designada pela dire-
floria ala Central do Brasil, afim de
organisar o contrato a ser firmado
cr)m a Metropolitan Vickers, e com-
Posta de cinco engenheiros daquella
Estrada, conforme dissemos hontem,
terá os seus trabalhos dilatados, porisso qua ficará incumbida, ainda, de
detalhar os serviços do futuro tra-'ego clcctrico, assim como prever e
acompanhar o desenvolvimento dasonras de electrificação.

A Central do Brasil vae organisartambem dentro destes próximos dias« lista do pessoal technico que irá
Praticar nos serviços da Companhialaubsta e da Oeste de Minas, estra-°as lue, como sabemos, já so achamMetrificadas.

^ERVERSÕT
sem razão,

Chegaram a São Paulo os Srs. Os-
car Costa e Antônio Avellar

S. PAULO, 29 (Serviço especial d'A
NOITE)—Chegaram hoje pela manhã
os Srs. Oscar Costa e Anlonio Avcl-
lar que foram recebidos na estação
de Norte pelo prefeito Oswaldo Costa,
Srs. Lauro Gomes e Ennio Juvenal
Alves, além de outros elementos da
Apea c sportsmen paulistas.

O Dr. Oscar Costa manteve attitude
do rigorosa discreção, attendendo gen-tilmente os reporters, recusando-se,
porém, a fazer qualquer declaração.

Interpellndo por mim, respondeu-
me que teria muito prazer cm rece-
ber-me mais tarde, pois acabava de
chegar e não tivera tempo dc pales-trar com os dirigentes do football
paulista.
0 prefeito de São Paulo acompa-

nhou o Sr. Oscar Costa
S. PAULO, 21) (Serviço especial d'A

NOITE) — O Sr. Oscar Costa deixou
a gare do Norte em um automóvel
do prefeito de S. Paulo, Dr. Oswaldo
Costa, que o acompanhou, bem como
directores da Apea.
Ouvindo o representante da Apea

junto á C.B.D.
S. PAULO, 29 (Serviço especial d'A

NOITE) — Tive oceasião dc falar li-
geiramente no Sr. Lauro Gomes, dire-
clor do S. Bento e representante da
Apea na assembléa da C. B. D. em 23
do corrente.

Embora nada de positivo decla-
rasse, conclui haver uma nuvemzi-
nha toldando a acção conjugada das
duas entidades sportivas, requerendo
máxima habilidade dos conselhos di-
redores da Liga Carioca e da Apea,
para afastar o perigo de uma dissen-
ção.

O Sr. Lauro Gomes assegurou-me
que o único facto concreto que podia
revelar era a approvação, pelo Con-
selho Sdpremo Apeano, da acção por
clle dosenvolvida no Rio como emis-

binete; Dr. Alfredo Pessoa, chefe do
Departamento de Turismo; tenente
Euzebio de Queiroz, commandante da
Policia Especial; Dr. Lacrcio Prazc-
res, encarregado de Turismo; Dr. Pe-
reira Passos, membro do Conselho
Consultivo de Turismo; Dr. Thomaz
Guimarães, encarregado da Feira de
Amostras; grande numero de pessoasinteressadas, funecionarios da Pre-
feitura e representantes da imprensa.

A' hora marcada começaram cerca
de cincoenta homens, o serviço de
desmonte do galpão central fronteiro
ao palácio das Festas.

Em seguida o Dr. Alfredo Pessoa
mostrou aos presentes as plantas das
futuras installações da Feira Interna-
cional dc Amostras, trabalho que foi
muito apreciado pelos presentes.

COMO NOS
ROMANCES

"ring"...

Primo Carnera accionado judicial-
mente por haver faltado á pro-

messa de casar

j NOVA YORK, 29 (U. P.) — 
j

Foi apresentada á Suprema Corte |
uma acção contra o pugilista l
Primo Carncra, reclamando o pa- j
gamento dc 14.616 dollars á se- {
nhorila Emilia Tersini, emprega-i
da em um restaurante de Londres I
que obtivera ganho dc causa em j
processo instaurado naquella capi- i
tal, no qual Carncra fora con- i
dcnmado a pagar uma indemni- \
sação por não ter cumprido a l
promessa dc casamento que fize-!
ra d autora, S

A creação, em Buenos Aires, do
Mercado Central de Hcrva Matte

BUENOS AIRES, 29 (Havas) — Foi
creado nesta capital o Mercado Cen-
trai de Hcrva M;itc, cuja finalidade é
concentrar a producçâo e a venda do
artigo na Argenlina.

Raptaram o moço rico e sua
avó para se apossarem da

grande fortuna!
S. PAULO, 29 (Serviço especial d'A

NOITE) — A policia está empenhada
cm esclarecer o mysterioso seqüestro
de Paulo Amaral, de 22 annos, e de sua
avó, Josinn do Amaral Rocha, Esse
caso gira cm torno de uma herança
que aquella senhora deixaria para o
nelo, tendo, cin tempo, os interessados
conseguido a internação de ambos no
hospital dc alienados dc Juquery, sob
o pretexto de soffrorèm das faculdades
mentacs, c de onde sairam, provandoo contrario.

Ila nnnos, Paulo fora raptado myste-
riosanienle, saindo a policia em campo,
no encalço dos interessados, conseguiu-
do restituir o joven millionario aos ca-
riniios da avó.

O ultimo rapto sc registou ha um
mez. Antes, porém, fora afastada
daqui a avó, afim de facilitar a acção
dos interessados na fortuna de Paulo.

Espera-se a todo o momento que seja
descoberto o paradeiro do moço rico.

Diz-se que o dcsapparccimento é ins-
pirado na acção pertináz de uma qua-
drilha que alimenta esperanças de
apossar-se da fortuna, que é de milha-
res de contos e passará ás mãos do
joven quando nttingir a maioridade.

Esse facto está despertand oattenções
geraes, em virtude dos personagens
nelle envolvidos.

O delegado Braulio dc Mendonça, de
Capturas, destacou turmas de inspecto-
res para diligencias aqui, no interior e
no Rio afim de apurar detalhes do ra-
pto e punir os seus responsáveis.

Estão em actividade os ladrões

Assaltado um lu-
xuoso

rua Voluntários
da Pátria

(CONTINUAÇÃO DA 1» PAG.)
Parece isso certo, tanto mais

quanto os assaltantes procuraram os
pontos cm que havia roupas enris-
simns c objectos raros e finos.

A acçilo dos meliantes não pôde
ser completa, porque ellcs ouviram,
talvez, rumores, e se julgaram des-

sario da Apea junto á assembléa da
C. B. D.

Todas as suas resoluções visando
uma politica elevada e construetiva do
football profissionalista mereceram
applausos dos seus collcgas.

... , ... v
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Homenagem da Academia Brasileira de
Letras á memória de Francisco Alves

A romaria ao cemite rio de S. João Baptista

o rapaz
hi

•Vl,m campo dc football, na rua Jo-
$g»»gmmmmm****»*tm*i»mssBiJim»mm******m»mt !¦¦— taàmDamaattnrwm

no Kngenho Novo, estavam va-,s "paizes "batendo bola", quando1 appareceu o desordeiro conhecido•"" tiallo".
wvava na mão um punhal. "Que-

ro «Pelar um", dizia ellc.
j 

u«> dos rapazes, José dos Santos,
¦ l" .'.unos, entregador dc ínarini-
obtór. c & rua A,zirn Valdctaro,
('her " calman«ehté o valentão.sou, mesmo, a pedir-lhe a arma,
tnl? i lc •iceedeu. Momentos de-
í ' ''"Sé lhe«* 

/'Gallo»"
ltÍoi,.Í?.'„ffr,u Josc. n« Pci'°« 

' 
ú"

restituiu. Foi, então,
expandindo a sua per-

«'mordo
, - "E'
•ente" p' i ';'". ""
Siu 

• .• dizendo isso
para você nao fazer o

"Gallo"
va-
fu-

sé recebeu um ferimento Iransfi-'iicadY'--''^''™ nMlll;"'i;l '' '"' '"'"'na região mamaria c foin» Assistência do Meyer,

Os acadêmicos Gustavo Barroso, Oiegario Marianno, Adelmar Ta-
vares e outras pessoas, junto

Transcorrendo ncsln data o 16" an-
niversario da morte do livreiro Fran-
cisco Alves dc Oliveira, os directores
da Academia Brasileira de Letras fo-
ram, pela manhã, cm visita ao tiiniu-
lo do beinfcitoi da conspicua insti-
tuição, depositando ali muitas fio-
res.

A's 10 horas, reuniram-se no cerni-
terio S. João Baptista, os acadêmicos
Gustavo Barroso, presidente da Aca-
demia, Grcgorio da Fonseca, Oiegario
Marianno, o professor Antenor Nas-
contes e outras pessoas. Dirigiram-
sc todos ao túmulo do saudoso livrei-
ro Alves e ali se demoraram alguns
instantes.

O túmulo do bcmfcitor da Acade-
mia de Letras ficou ornamentado de

1 florei que lhea levaram os acade-

ag túmulo dc Francisco Alves
micos, testemunhando desse modo o
seu reconhecimento pelo muito que
fez aquella instituição.

O professor Antenor Nascentes de-
positou, tambem, em seu nome um
ranialliete de flores sobre o mauso.-
léo.

Todos os annos sc repete essa cc-
rimonia, com a qual a Academia re-
nova sempre a sua gratidão a Fran-
cisco Alves, que com o seu legado
precioso concorreu para dar áquelle
grêmio literário maior prestigio e
vitalidade.

A' noite, rcalisar-se no Petit Tria-
non uma sessão solenne em home-
nagem ao seu bcmfeitor, na qual a
figura dc Francisco Alves será re-
cordada pela palavra dc vários ora-
dore*.

Sr. Paulo Hastrug, mordomo do
palacele

cobertos. Tanto assim que só leva-ram vestidos finíssimos, além deuma taça de prata dourada. E do
jardim, onde ha os mais raros espe-cimes da fauna nacional, africana eeuropéa, não carregaram uma só aveo que lhes seria faciiimo e muitorendoso, pois são caríssimas.

A convicção do Sr. Paulo Hastruge da policia é do que os ladrões co-nheciam os hábitos da casa e, tam-bem, todos os seus escaninhos.
De que a fuga dos assaltantes foiprecipitada, não restam duvidas, poisellcs abandonaram no jardim umaenorme tesoura e ferramentas pro-pnas a seu mister.

O .prédio da rua Voluntários daPátria, 127, como ficou dito, é gran-de. Constituem-no duas portas es-tando na dos fundos os dormitórios.torçaram os ladrões, primeiro asala de espera, cujas portas muitodamnificaram. Depois, arrombarama porta do salão de recepções. Comafiado canivete, abriram toda a ma-ddeira. Em seguida, com diamante,cortaram a vidraça, por onde met-teram a mao, abrindo, então, otrinco*

íiiSPi* 
VCZ la.dentr°. começaram osVisitantes a agir. Escolheram e arru-maram numa trouxa as mais custosaspctlcs c os mais ricos vestidosIam os meliantes, naturalmente, ar-«banhar bronzes, pratarias, louças,etc, quando sentiram rumores. Jui-garam-sc presentidos e trataram de fu-gir, levando apenas, com os vestidos c«is pcllcs, uma taça de praia douradae uma custosa ienfe de augmentoNa rarissima collccçáo de asas deborboletas que havia no salão de rc-ccpçao, os larápios não mexeram.

rnhri Pau1?-"«'"•«.¦ logo qUC des-cobriu o assalto que soffreu a casa deque_e encarregado, correu á delegaciado <° districto, e relatou o que desço-brira ao commissario Agenor Ramos,ali dc dia.
Essa autoridade se communicou como delegado. Rego Monteiro, que com-

pareceu a delegacia c foi. com seu au-xiliar c o investigador Leonardo, aolocal.
As autoridades solicitaram o auxilioda D G. I. e a presença dos techni-cos desta.
Sobre o facto foi instaurado inque-rito, sendo iniciadas varias investiga-
çoes. °

Verificaram as autoridades que osassaltantes carregaram com a chavedo salão dc recepção.
0 roubo é avaliado cm vários con-tos de réis.

Os problemas brasileiros na Con-
ferencia de Londres

Está procurando a delegação lira-
sileira á Conferência dc Londres ob-
ter, com diligentes esforços, a appro-
vação das medidas que pleiteia e que
interessam ao nosso paiz. Tratou
hontem do caso do assucar c devia
ter trocado idéas com os delegados
dos paizes americanos productores de
cafés, convocados por sua iniciativa
para uma reunião cm que a situação
fosse examinada dcUdaniente.

No caso do assucar, os nossos inle-
resses são limitados, pois a verdade
é que. devido á nossa producçâo cx-
ccssivamrnte cara, sobretudo por fal-
ta de apparelhaiiicnto moderno, esla-
mos fora do mercado internacional,
no qual somente podemos concorrer
com a isenção do todos os impostos
internos que gravam esse gênero. Eu-
trelanto. as nossas possibilidades de
producçâo são immcnsns, embora
hoje reslriclas ao consumo inter-
no.

Já no caso do café, a situação do
Brasil c bem differente. Fazendo já,
praticamente, o controle da sua pro-
ducção, e com visíveis sacrificios para
a economia nacional, o Brasil deve es-
forçar-se para obter, pelo menos por
um periodo de dez annos, a prohibi-
ção de plantações dc parte dos pai-
zes concorrentes. A super-producçâo
do café está causando prejuízos im-
niensos, hoje apenas ao Brasil, é fa-
cto, mas que amanhã poderão affc-
ctar tambem os nossos competidores.
Bastaria que o Brasil se resolvesse a
fazer um "dumping" do café, pro-curando apenas collocãção do excesso
da sua producçâo nos mercados de
consumo, para que os nossos concor-
rentes sc vissem, por dois annos, pri-vados d vender o seu produeto, a não
ser que nos quizessem acompanhar, e
pudessem fazel-o em bases commer-
ciaes, na violenta baixa dc preços que
provocássemos. No anno agrícola que
sejnicia dentro dc dois dias, a produ-cção do café brasileiro será superior
em cinco milhões dc saccas ao consu-
mo mundial. Tendo ainda armazena-
dos cerca de vinte milhões de saccas
de safras anteriores, poderíamos, pra-ticamente, abastecer dc café todos os
mercados do inundo durante dois nn-
nos, sem que os nossos concorrentes
vendessem uma só sacca.

Eis n st!nação do cale neste moinou-
to. O mercado internacional está mis
nossas mãos. Ou é possível uni aceur-
do, o ellc se faz cm condições satisfn-
torias pairai o Brasil e dc modo a im-
por n Iodos os productores n sua par-te dc sacrifício, hoje pesando total-
monle nas nossas coslas, ou leremos
que nos defender da guerra que nos
vêm fazendo os nossos concorrentes.
A importância do problema, lio quonos diz respeito, é tão grande que não
podemos encaral-o dc forma diffcrcn-
te.

E se um dos objectivos da Confcren-
cia de Londres é o de procurar resta-
bcleccr o equilíbrio entre a producçâoe o consumo, dc modo a restaurar ein
bases firmes o coinmcrcio internado-
nal e restituir a todos os paizes do
mundo condições econômicas capazes
de vencer a crise, o problema do café
não tem outra solução que aquella queestá pleiteando a delegação do Brasil.
Abertura do mercado do cambio,

em Londres
LONDRES, 29 (Havas) — Foram as

seguintes na abertura do Stock Exchan-
ge as cotações sobre Paris c Nova
York:

Franco, b' 7|32; dollar, 4,39.
O florim foi cotado a principio a 8,46

e logo depois inscreveu-se a 8,44 1;2.
0 café no exterior

Em Nova York — Fechamento—Con-
trato Santos — Mercado firme, com
alta de 7 a 14 pontos, cotando-se porlibra-peso: julho 7.Q0 c, setembro 7.80c, dezembro 7.83 c, março 7.78 c. Ven-d;.«. 20.000 saccas. Mercado firme.

Contrato Rio — Mercado estável, com
alta de 4 a 8 pontos, cotando-se por li-bra-peso: julho 5.61 c, setembro 5.63c,. dezembro 5.64 ju, .março 5.62 c.Vendas 30.000 saccas?. Mercado estável.

No Havre — O mercado a termo fe-chou estável, com alta dc 14 a 2 12
;^nSos' cot«lndo-se por 50 kilos: julho
l 8 íoV,,,neíembro 128 1I2 frs-> dezembro 127 112 frs., março 146 14 frs. Vendas 4.000 saccas. Mercado estável.

No mercado do café

mais tarde, num total de 6.208.
A pauta semanal é de $090, o imposto

mineiro 3$ e o fluminense 55, por mil
réis ouro.

O movimento estatistico dc hontem
foi o seguinte.

Entraram 10.059 sacras e saíram
1.985, sondo 1.04(1 para America do
Norte, 620 por cabotagem e 325 para
Europa.

Forma rcitradas do mercado 4.240 c
a existência ficou sendo de 342.120.

Em Santos entraram 42.1185 saccas,
saíram 79.763, foram retiradas do mor-
cado 42.360 e ficaram cm deposito
1.493.554.

O typo 4 ficou rolado em 13.?600.
 No mercado de Vicloria nõo

houve entradas, sairam 145 c ficaram
cm existência 52.752 ditas.
Para eleição do delegado-eieitor

do Centro C. de Café
Para amanhã, afim de ser eleito o

delegado eleitor do syndicato do Cen-
tro do Commercio de Café, está con-
vocadn uma assembléa gemi entre os
associados daquclle centro e que será
ás 11 horas.

No mercado do algodão
O disponível do algodão operou,

hoje. da abertura ao fechamento, cm
posição calma e com os seguintes pre-
ços : os seridós e o Ceará, nominal, os
sertões dc 418 a 42?, o mattas c os
paulistas de 34-? a 355000.

O movimento de hontem foi o se- i
guinte!

Entraram 126 fardos de Santos, sai-
ram 439 c ficaram cm deposito 15.889.

No mercado do assucar
O mercado rio disponível do nssu-

car permanece firme e regularmente
movimentado. Os diversos typos eram
cotados na tabeliã seguinte:

Os crystacs branco de 495 a 51$, o
amarello de 44? a 45Ç, o mascavo e
máscavinho, nominal.

O mercado a termo não operou.
O movimento de hontem.
Entraram 916 saccos de Campos,

sairam 3.352 e ficaram em stock
64.011 ditos.

No mercado do cambio

4 17/128

0 dollar mantido em 13$300
O mercado cambial iniciou-se, hoje,

ainda cnlinó e com negócios escassos.
No Banco «Io Brasil, encontrámos

ns laxas de 4 17|128 a 90 dias e 4
13; 128 (próximo) a 90 dias. O dollar
c o escudo ficaram om 13$300 e $545,no bancário.

As taxas do dia ernm ns seguintes:
A 00 dias — a libra 585(171 (4 17|128).
A 90 dias — n libra 585458, o dollar

I3Í30I), o franco ?700, o marco 45225,
o franco suisso 35435, o escudo 5545,o franco belga 2|480, a lira 5940, a pc-sela 1Í190, o peso argentino, papei,45250, o peso uruguayo 75000, (4 13(123
próximo).

Para o particular havia dinheiro na
tabeliã seguinte:

A 90 dias -- n libra 575150, o dollar125940, n franco $660, a lira $885 e o"
| marco 35960.

A' vista — a libra 575550. o dollar
1.15040, o franco 56G5, a lira 5895 c omarco 45020.

Pelo cabo _ a libra 575750 c o dol-lar 135090.
Cambio estrangeiro — O mercado dcLondres abriu com as seguintes taxas'

•,!.,LN?m'í1, Y'írk' U!' VA' sl Allomanlin'.
r4,,IO; S| Paris. 86,22; Sl Hóllahdá, 8,45;S Suissa, 17.55; S: Hespanha, 40,47;
S| Itália, 04,14; Sj Bélgica, 24,23.

O mercado de Nova York fechou,honlem, eauii 4,41 Si Londres.
Os vales ouro — O Bani-o do Brasilfoz, hoje, a remossa rios vales para aAlfândega, á razão de 75264 por milréis ouro.
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[REVENDIAM, COM AGI0,
PASSES DE ASSIGNATURA

0 caso esíá sendo apurado
pela D. G. I.

Indivíduos desconhecidos da policia
revendiam, no ponto das barcas desta
capital, c com ágio excessivo, passes
du assignatura da Companhia de Na-
vpgação Cantareira, que, por sua vez,
via nisso um abuso.

A directoria da companhia procurou
ns autoridades do 1" districto e estas,
nada conseguindo contra o procedi-
monto irregular dc taes indivíduos,
appcllaram pnra a Directoria Geral de
Investigações, tendo sido o caso, in-
conlinciilo, entregue a Secçáo de De-
frniidnções e falsificações,

Destacado para proceder ás syndi-
canelas preliminares, o investigador
n. 301 constatou a procedência da
queixai apresentada pela Cantareira,
sondo presos, consequentemente, va-
rios desses revendedores de passes.
Conduzidos á I). (',. I., prestaram dc-
clarações no commissnrio Pnulo ,Ee-mos, tendo em poder delles cneon-
Irado a autoridade enorme quantidade
de bilhetes que ainda iam ser postos
á venda.

Em torno do facto proseguem as
diligencias policiacs.

A POPULARIDADE DO SR, BER-
NABDES EM PORTUGAL

0 que disse o tenente Campos
Christo aos jornalistas mineiros
BELLO HORIZONTE, 28 (Serviço es-

pocial d'A NOITE) — Chegou a esta ca-
pitai o tenente Campos Christo, cx-exi-
iado politico. No momento do deseni-
bi.rque esse militar declarou aos jornn-
listas que o Sr. Arthur Bernardes gosa
dn grande popularidade cm Portugal, o
que, na qualidade de exilado politico,
conslitue a melhor credencial no cs-
tra ligeiro.

COMMUNICADOS

O typo 7 mantido em 9$ 100
O mercado do disponivel do caféapresentou-se, hoje, da abertura no fe-chamento, em posição firme e rcgu'nr-mente movimentado, muito embora os

preços ficassem inalterados, vigorando
a tabeliã seguinte:
r ÍÍP^3' 1,,?;t0°: 'yp° 4- 101000; tvpo5, 9f700; typo 6, 95400; tvpo 7, SSÍOO-typo 8, 85500.

O mercado a termo não operou.
Os negócios realisados foram dc3.1-64 saccas nas primeiras horas, 2.444

SUICIDAR-SE GOL-
PF.ÃHD0 0 PESCOÇO

Nai rua da Capella n. 6.8, Morro dc.Sam Carlos, reside o estivador EugênioHosa dos Santos.
Na manhã de hoje, Eugênio Rosa, pc-gando de uma navalha, golpeou o pes-coco, tcnlando desse modo pôr termo ávida.
Sua mulher, Rita Rosa, surprehendi-da por esse acontecimento, pois nãosabe como justificar o gesto treslou-rado de seu marido, correu cm seu soe-corro.
Em seguida, Eugênio Rosa foi leva-do ao posto Central da Assistência, on-de sc portou inconveneintemente, que-rendo aggredir todo mundo.
A muito custo, foi medicado e inter-nado no hospital de Prompto Soecorro.O facto foi levado ao conhecimento

do commissario Lopes Pereira, do 9»districto, pela mulher do estivador, quedeclarou aquella autoridade desconhe-
çer os motivos por que seu marido ten-tou suicidar-se.

UNIFORMES
E ENXOVAES
PARA TODOS
OS COLÉGIOS
DE RAPAZES
E MENINAS

SO' NA

ttl*
S. Francisco
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A MAIOK CASA

E.M VESTUÁRIOS
PARA CREANÇAS

IMMEDIATO ALLIVTO DOS
MAI.ES CAUSADOS PELOS

VERMES SÓ COM

VEKMIFÜGO

FAUNESTOCK
. ... ¦.,*¦•''•'.¦..:• ¦ .v,í;;:.y...a'. .. i.. .•¦.•.,

Prof. Godoy Tavares
Coração, pulmão, rins. estômago e

intestinos (colites, diarrhéas chronl-
cns, licmorihoidcs) — Av. Ilio lirnnco,
18;i. salas 808, 80!) e 810. - leis. 2-0969
e li-3176.

ONDAS ULTRA-CURTAS E
RAIOS ULTRA-VERMELHOS

irat.: pert. menstruaes, ovarites. me-
iritcs, gnstrites, colites, rectiles. pros«
tatites. aortites. pleiirilcs. lurunculos,
eezemas, rheumatismos, nevrnlgias —
Drs. Herido Cid e Aristidcs Invnics. 13
ás 19. Av. itio lirnnco, 183 (secção
elect. Prof. (1. lavares).

A DOR DE , / *,
£M5minujo$V<^'

DR.LÜSTOSÍ

Não se realisou a missa campal em
homenagem a São Pedro

HOUVE, «ENTREI^ P0ST0 6
EM COPACABANA
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AS CREANÇAS DE PEITO |.
Cujas mães e amas se tonificam I!
com o VINHO BIOGENIÇO de 1
üiffoni — ficam bellas, robustas f]

e nugmcntam de peso. Í|
Naa boas phnrmacias da Capital |j

e do3 Estados §
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Dôr de Garganta, Laryngite, 1

Pharyngite, Rouquidão |
Tratamento efficaz pelas Pasti- f

lhas Gutturacs, de Giffoni. que Idesinfectam u boca, a garganta I
as vias respiratórias, portas de I
entrada dos micróbios. Antiscpti-' j
cas, de effeito seguro e muito f
agradáveis ao paladar. Nas boas =
pharmacias e drogarias.

"ii-miHimim»-

Para enxaquecas, nevralgias,
dores em geral

São infalliveis os comprimidos de
CAI.MANTINA. de Giffoni. quetambem evitam a grippe ou in-.
fluenza quando se manifestam os

primeiros s.vniptomas.
Nas boas pharmacias e drogarias
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CASA STEPHEN
GALERIA CRUZEIRO

yI

O aliar onde devia
Hoje, dia consagrado a Sáo Pedro,

pa.droeiro dos pescadores, devia rc-
alisar-se no posto 6. em Copacabana
missa campal votiva áquelle apóstoloiNao sc realisou, porém a missa
por isso que não foi possive' no atro-'
pelo dc ultima hnra conseguir-se anecessária licença das autoridades ccclcsiasticas.

ser celebrada a missa
O padre Manoel Gomes, enlrctanto,

que nl. f„I para celebrar n santo sa-
Inr« i 

fcz,u-Ta,P"dica n„s pesca-dores da colônia local, quo foram osorganisadores da homenagem ao seupadroeiro.
.„* dns Pescadores da colônia,compareceram muitas pessoas ao lo-cal para assistir á missa cuja realisa- ;Çao io annundou. I

VIAS URINARIAS
DR. BRANDINO CORRÊA, Assembléa.23. soli. Das 14 as 18 hs. Diariamente.

E. F. C. do Brasil
¦; Kinpresia-sc nos lunccionnrios dn««entra do lirasil. mediante dee.m folha: Avenida Passos,

DR JOSÉ' Í)E ALBÜÕ.ulÉ;i^iDoenças Sexuaes do HomemDiagnostico Musal * tratamento dafIMPOTÊNCIA EM MOCO
Run 7 Setembro, 207 - De 1 ás 6 horas

DATA ILEGÍVEL
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'CCJMMUN1CADOS
\ Moveis com grande baixa

CASA LEÃO DOS MARES
Dormitórios . . . 650$
Salas de Jantar . . 500$

LARGO UA LAPA, 32

Francisca Figueiredo de Souza
Absaláo de Souza c filhos, Dr.

JT-Ismael de Souza, senhora e filhos,
HP (ausentes), Oscur de Souza, sc-

U nhora c filhos, Zeferino Alves Pe-
reira, senhora e filhos, (ausentes),
Sara, Maria e Thamar dc Souza con-
vidam a todos os parentes c amigos
para assistirem á missa de trigesimo
dia que, por alma dc sua boníssima e
idolatrada mãe, sogra e avó, mandam
rezar no altar-mór da egreja de Sâo
Francisco de Paula, amanhã, 30 do
corrente, ás 10 lioras. Não tendo che-
gado ao seu destino muitas das cartas
3e agradecimento, a familia da extin-
cta de novo agradece a todos que a
confortaram na sua grande dôr, com-
parecendo ao enterro, enviando co-
róas, telegrammas, cartões c compare-
cendo á missa de 7" dia.

Rosa Amélia Ferreira Dias
(PROFESSORA MUNICIPAL)

_ Josclia, Jocl, Jobcrto. José, Jo-
rja valdo e Josá c ns famílias Ferrei-

11 ra. Marques Dias, Moura Dias e
U Ferrari agradecem sinceramente

aos parentes c amigos que comparece-
ram ao scpultamento de sun idolatra-
da mãe, irmã, cunharia, tia, sobrinha
e prima ROSA AMÉLIA FERBEIBA
DIAS e a todos que homenagearam sua
memória ou se associaram á immensa
dor causada por esse novo golpe do
destino, e participam-lhes, bem como
ás demais pessoas amigas, que a missa
dc 7o dia em suffragio da alma da innl-
vidavel extineta será rezada sabbado,
1 de julho, ás 9 horas, na matriz de
Sãn José. Antecipam sua gratidão aos
que assistirem a esse acto religioso.

y.ce-AImirante Reformado Medico

Dr. Jovino Jorge de Carvalhal
Bertha Carvalhal, Beatriz Car-

J~L valhai, Dr. Luiz Carvalhal, sc-
•lp nhora e filha, commandante Al-

1 U berto Carvalhal, senhora e filha,'agradecem 
profundamente a todos

áquelles que compartilharam de sua
dôr pela perda irreparável dc seu
querido esposo, pae, sogro e avó, e
novamente os convidam para a missa
de 7° dia, que para eterno descanso
de sua alma mandam celebrar, ama-
nhã, sexta-feira, 30, ás !l horas, no
altar-mór da egreja dc S. Francisco
ie Paula.

Pharmaceutico Francisco Rocha
I r Major Waldcmar Rocha c fami-

.£ Hn, general Silvestre Rocha e fa-
Ti milia convidam os demais parcn-

M tes e pessoas de suas relações
para assistirem A missa de 7" dia que,
pelo fallecimento de seu pae. sogro,
avô, irmão, cunhado e tio PHAR.MA-
CEUTICO FRANCISCO ROCHA, man-' dam celebrar sabbado, 1 de julho, na
egreja de S. Francisco de Paula (Cn-' 
pella das Victorias), ás 9 1|2 horas,
confessando-se desde já gratos pelo
comparecimento a esse acto de pie-
dade.

Luiz Edgard Nogueira

jj, 
'•• 

(3° ANNIVERSARIO)
'»' ,- O Dr. José Antônio Nogueira c

LfL senhora participam ás pessoas
1*1 P amigas que amanhã, sexta-feira,
f U 30 do corrente, ás 9 1|2 boras,'será celebrada, na egreja de São
[José, missa por alma de seu inesque-
' civel e sempre pranteado filho,
LUIZ EDGARD NOGUEIRA, fallccl-
do cm 30 de junho de 1930, na edade¦*>e 20 annos.

0r. Henrique Proost de Camargo

f;
'FALLECIDO EM S. PAULO)

Mario Hue e senhora, D. Rena-
ta de Camargo Hue convidam
seus parentes e amigos pnra as-
sistirem á missa dc 7o dia que

por alma de seu saudoso sogro e
pae, DR. HENRIQUE PROOST DE
CAMARGO, mandam celebrar, no
altar-mór da egreja da Candelária,

i amanhã, sexta-feira, 30 do corrente,
ás 10 1|2 horas, desde já hypothecam

: a sua gratidão a todos que compare-
erem a esse acto.

CASA 22
Rua da Carioca. 22 — Rio. Phone 2-6420

Pedidos a MECIO DE ANDRA DE  Pelo correio mais 2$000
VENDAS POK ATACADO E A VAREJO — RECLAME! ! !

I bS|i
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19$ — Borzeguins para collegio
ou fardamento, de 27 a 33.

De 34 a 37  20S
De 38 a 44  22$

19$ — Snpntos marron ou preto
crope sola, dc 27 a 32.

Dc 33 a 37  20S
Dc 38 a 44  22S

S"«m,":r:':r'_HBn____B_^^

íííÜT ^^^^Z^^^T^^^

jOOff — Sapatos extra-forte — sola
I ** grossa, preto ou marron, dc

37 a 44.

GOLFINHO
marron ou preto — crépe s„ia cscur„,

snlto mexicano,
Se 32 a 40  24$

salto baixo,
De 27 a 33  20$
Dc 34 a 39  21$

PEÇAM CATÁLOGOS
Estas marcas não tem descontos para revendedores ou para quantidades!

na Tijuca
POR PREÇOS DE PROPAGANDA (ENTRE AS ESTRA=

DAS VELHA E NOVA DA TIJUCA)
AV. RIO BRANCO, 35-A -—Ioandar

tj

theatro

i
GENERAL JOÃO DE DEUS

MENNA BARRETO
Ministro do Supremo Tribunal

Militar
ANNIVERSARIO NATALICIO

A familia do general MENNA
_ L BARRETO communica a seus pa-
ip rentes e amigos que faz celebrar,
| J amanhã, 30 do corrente, missa na

egreja da Cruz dos Militares, ás 8 ho-
ras, por alma de seu querido e idola-
trado chefe.

Dr. Henrique Proost de Camargo
(FALLECIDO EM S. PAULO)

-1 Charles Hue e senhora, Arthur
li2L. Ferreira Chaves c família e
JJ Carlos Hue Júnior e familia, pro-

fundamente penalisados com o
inesperado fallecimento do seu pre-
sado amigo, DR. HENRIQUE PROOST
DE CAMARGO, mandam celebrar
missa dc 7o dia em suffragio de sua
alma, amanhã, sexta-feira, 30 do
corrente, ás 10 1|2 horas, no altar tio
Santíssimo Sacramento, na egreja da
Candelária.

%'

Alice Saturnino de Brito
(7° DIA)

Maria Alice c Clotilde Salur-
| nino de Brito, Francisco Satur-
nino de Brito Filho e as famílias

I u Saturnino Braga e Saturnino de
Brito convidam scus parentes e ami-¦¦ gos para a missa que cm intenção de
sua pranteada mãe, irmã e cunhada,
ALICE SATURNINO DE BRITO man-
dam celebrar no altar-mór dn egrejn
da Candelária, amanhã, sexta-feira, 30
do corrente, ás fl 1|2 horas, anteci-
pando scus agradecimentos.

Ministro Guimarães Natal

ÍV 

A viuva, filhos, genro, nora e
r netos do ministro GUIMARÃES
I NATAL, agradecem as manifesta-

ções de pesar com que os confor-
taram os parentes e amigos e convi-
dam para a missa de 7" dia, em me-
moria do saudoso extineto, que será
resada amanhã, ás 10 horas, na Can-
delaria.

Casemiro Cruz Filho
Cascmiro Cruz, senhora, filhos e

demais parentes, penhorndos, agrade-
cem a todos áquelles que os coníor-
taram com a sua presença ou pur
escripto por oCcastão do fnllecimcu-
to do seu innocente filhinho CASE-
MIRO, c impossibilitados de agrade-
cer pessoalmente a todos, o fazem
por esto meio.

A ""!Oí.EI.lAI." — Coroai
.' Chaw.do» : Tel. 2-044. - _-0_lí

NOTICIAS
A estréa, hoje, da Companhia Géo

da Gamara

>• ."" 7* v ' 7 • ~- '

QUAL SYSTEMA
ADOPTAR ?

E' QUESTÃO RESOLVIDA,
tratando-se dc comprar pnra
PAGAMENTO EM PEQUENAS
PARCELLAS MENSAES, só a

A GOMPENSADQRA
pelo sen ideal sj-stcrria cnm
MAIS DE 80 CASAS PARA
TODOS OS RAMOS DE COM-
MERCIO pode offereccr as
MELHORES CONDIÇÕES DE
PREÇOS.

Peça prospectos de

, A GOMPENSADORA
VENDAS A PRAZO

Rua Ramalho Ortigão, 20-1°
2-1179

Os feappareriès
Esteve em nossa redacção a Sra.

Olga Fonseca, residente A rua Ca-
tuniby li, 97, afim de appellnr para
o "carioca-reporter", no sentido tle
ser descoberto o paradeiro de seu fi-
lho Eddi Paulo da Gloria, de 11 an-

M

AINDA ASSIM POÜIA
SER PE0R...

José Augusto Miranda, musico e
residente á rua do Senado ri, 2ii, com-
plela, hoje, 25 risonlias primaveras.

Muito alegre, passava o joven pela
praça Tiradentes, quando um auto de
praça o colheu.

Felizmente, José Augusto, soffrcu
apenas contusões e escoriações gene-
ralisadas, sendo por isso medicado
no posto central da Assistência, rc-
tirando-sc depois,

Sr. Cláudio de Souza
E' hoje no Theatro Phenix a estréa

du companhia dc comédias que tem á
frente a Sra. Céo da Câmara, cujos
méritos não precisam ser enaltecidos.

A companhia apresentar-sc-á ao pu-
blico com uma peça do escriptor aca-
demico Sr. Cláudio de Souza, intitulada
"O Grande Cirurgião".

A distribuição dos papeis foi feita do
modo seguinte:

"Marion" (Chochota Falena) — Céo
da Camnra; "Gcorgette", mundana,"
Rosa Cadete; "Anna", criada da roça,
Pnlmyra Silva; "Dr. Júlio", grande ope-
rador, Manoel Rocha; "Charlot", aman-
te dc Marion, Jesus Ruas; "Edgard",
amante de Gcorgette, Fernnndo No-
gueira; "Mauricio", agiota, Álvaro Cos-
Ia; "João", criado, Norberto Teixeira.

A acção da peça decorre riuma fa-
zenda do interior do Estatio de São
Paulo. O scenario foi pintado expres-
satncnte pelo sccnographo Ângelo La-
zary.

A fesla de sabbado no João Caetano
Mario Nunes, nosso collcga de im-

prensa c autor do libreto dc "Rapsódia
Carioca" cm scena no João Caetano, em
seu nome c no do empresário N. Vig-
giani convidou o Sr. Pedro Ernesto, in-
lerventor no Districto Federal, a assls-
tir á representação daquella opereta,
promettendo a primeira autoridade do
município comparecer ao espectaculo
de sabbado.

Desejando homenagear de modo espe-
rial o interventor, a Empresa do João
Caetano dará caracter festivo ao espe-
ctaculo anncxando ao actual program-
ma lim acto varido em que tomarão
parte as primeiras figuras do excellen-
te elenco da Companhia Brasileira de
Espectaculos Musicados.

Temporada Franceza de Comédias
Está em viagem para o Rio onde de-

verá chegar no dia 5 dc julho próximo
a Companhia Franceza de Comédias,
á cuja frente se acham Germanc Der-
inoz, Pierre Maflnicr c Jean Marchat,

A estréa fixada para a noite de 6
tle julho, quinta-feira, será com a co-
media "Dominó" original em 3 actos
tle Mareei Aehard, um dos autores mais
em voga no momento theatral fran-
cez,"Dominó", que foi creada em 1031 no
.Theatro des Champs Elysées, é uma
comedia encantadora, cheia de uma
espécie de graça poética na expressão
leve de sensibilidade que faz da aven-
lura, que ella encerra, uma diversão tlc-
liciosa; seu exito em Paris, por oceasião
tle sua creação, foi absoluto, tendo a cri-
tica elogiado unanimemente o trabalho
do joven autor, que por certo a platéa
carioca vae npplauriir com enthusiasmo.

"Deus lhe pague" no Casino
E' esta a ultima semana da assigna-

tura para ás 10 recitas nocturnas, como
para as quatro matinées annuncladas.

Os cartões definitivos dos assignan-
tes devem ser procurados na bilhete-
ria do theatro até sexta-feira, dia 30.

E' grande a curiosidade em torno de
"Deus lhe pague", a peça de Joraey
Camargo que Procopio Ferreira leva
neslc momento no Casino. "Deus lhe
pague" é uma comedia tlc primeira
ordem, a melhor que já escreveu o seu
autor e uma das melhores peças até
aqui montadas por Procopio Ferreira.

Os espectaculos de hoje
CASINO — "Deus lhe pague", (co-

media de Joraey Camargo), ás 20 e ás
22 horns.

CARLOS GOMES — "A Lingua das
Mulheres", (peça tios irmãos Quinterò)
ás 20 3|4.

RECREIO — "A Canção Brasileira",
(opereta dõ Miguel Santos c Luiz Igle-
sins), ás 20 e ás 22 horas.

JOÃO CAETANO -- "Rapsódia Cario-
Ca", (opereta dc Mario .Nunes), ás 20
c ás 22 horas.

PHENIX — "O Grande Cirurgião",
(comedia dc Cláudio de Souza), ás 20
c ás 22 horns. Estréa da Companhia Céo
da Câmara.

Theatro Phenix
HOJE — A's 8 3/4

INAUGURAÇÃO DA TEMPORADA

GÉO DA GAMARA
com

0 GRANDE CIRURGIÃO
de Cláudio de Souza

Dcolinda Vieira Gomes, Eddi
Paulo da Gloria e Waldemar

Silva
nos, branco, dcsapparecido segunda-
feira ultima, ás 1!) horas, de sua casa.
O pequeno Eddi trajava camisa de lã
branca e calça curta de cór azul ma-
rinho,

 O Sr. Fernando Jorge Branco,
residente á rua Buenos Aires 70, recebe
continuamente cartas do Sr. José Pc-
rié, dc Gouveia, Portugal, pedindo no-
ticias tio seu irmão Carlos Henrique
Perié, que se encontra no Brasil, em
logar desconhecido c que, ha cerca
de dois annos, não lhe escreve.

O Sr. Carlos Henrique Perié é na-
lural de Gouveia, Portugal, veiu para
o Brasil ha cerca de 11 annos. Seu ul-
limo endereço era: rua Alberto Torres
457, S. Gonçalo, Nictheroy, de onde
sc mudou para logar ignorado.

 Em princípios do anno dc
1928, a Sra. Maria tle Assumpção Fer-
reira da Silva, internou o seu filho
Waldemar da Silva, no Patronato
José Bonifácio, no Estntlo de S. Paulo.

Constantemente a mãe do menor
recebia cartas dc seu filho, até que,
cm fevereiro deste anno, a correspon-
dencia cessou.

Surprehcndida por esse facto, o Sra.
Maria de Assumpção escreveu ao di-
rector do Patronato José Bonifácio,
solicitando noticias dc seu filho, Nc-
nhuma resposta, porém, obteve.

Ha dias, com a maior surpresa
para a Sra. Maria Assumpção che-
gou ao seu conhecimento que seu fi-
lho Waldcmnr havia fugido do Pa-
tronato, em fevereiro deste anno, no-
ticia. aliás, confirmada pelo director
do Patronato.

Suppondo que seu filho se encon-
Ire nesta capital, a Sra. Maria As-
sumpção veiu á NOITE solicitar os
bons officios do prestimoso "carioca-
repórter", afim de ser descoberto o
seu paradeiro.

A Sra. Marin Assumpção reside A
run Frei Caneca n. ,'182.

 Herculano João Bemardino,
tlc 110 annos tli edade, acbnndo-sc en-
ferino, saiu de casa, a 24 do corrente,
não mais voltando a appnreccr.

Sua filha, a Sra. Isabel Mnria Rer-
nardina, residente á rua Parcto, Villa
lida, n. 6, transversal á rua ("ontle
tle Bomfim, espera que o "carioca-re-
porter" a auxilie a descobrir o para-
deiro de seu pae.

D. Mnria Thereza dc Jesus, que
trabalha numa fabrica dc café, á rua
Conselheiro Saraiva n. 11, nesta ca-
pitai, ao chegar em casa, á rua Ma-
noel n. 17, cm Mcrity, não en-
controu seu filho dc criação Dclcio
Pio da Silva, rie 11 annos.

Desolada, veiu a NOITE, afim de que
appcllemos para a argúcia do "cario-
ca-reporter".

A senhorita Dcolinda Vidra Gomes,
de 19 nnnos dc edade, saiu de casa,
mal humorada, e não mais voltou.

Sua edosa avó, a Sra. Porcina
Costa, residente A rua Alaydc n. 119,
em D. Clara, solicita, afflicta, noti-
cias da senhorita Dcolinda.

No numero dos desappareeidos des-
les últimos dias figura José Antônio
da Silva, filho de D. Maria da Con-
ccição, residente em Buenopolis, Mi-
nas Geraes.

Cuidado com seus olhos
Faça-se examinar pelo menos

uma vez por anno

CASA VIEITAS
AVENIDA RIO BRANCO, 127,

Primeiro Instituto Óptico
Scientifico do Brasil

tem o prazer de offerecer gratul-
tamente os exames de refracção,
procedidos por medícos oculistas,

mesmo sem compromisso de
compra.

_.-._--.J.>jii_ii_-Si E CONSTIPAÇÔES

LÂMPADAS
5 a S0 Ve.as
RUA S. PEDRO. 91

JOCKEY-CLÜB
POR ATACADO

RUA OURIVES, 72

BRASILEIRO
PROGRAMMA OFFICIAL DA 46a REUNIÃO, EM

1 DE JULHO DE 1933
A's 14.20 — 1* carreira

SERINHAEM — 1.400 meti
mios: 3:OO0S000 e COOSOOO.

Lampreia  .
Herodes
Ganndera
Sitéa

Xarope
Chilon
Errante
Prlta

Yearling
10 Mariquitn

A's 14.50 — 2' carreira
REX — 1.300 meiros -

3:0005000 c 600S00O.

Qucirolo
Meiga..'
Tnrznh,.
Marfim.
Bolívar,

ti Xnmate.
Maldad.,
Ada.. ..
Tiiquary

1(1 Incilalus
A«s 15.20

VIOLATOB
mios: 3:0111

— Prêmio
os — Pre-

Kilos
.... 53
.... 48
.... 54
.... 53
.... 56
.... 50
.. .. 55
.. .. 54
.. .. 53
.... 48

— Prcmio
Prcmios:

Kilos
.. .. 55

- 3

IgOOO

ca i
1.400
c GOO

reira
nielr»
1000.

Xaviana.,
Xiniena.. .
.Icniopolyr.
Diagonal..
Karina.. ..

G Gavião.. ..
Andalirl...
Kerensky..

fi Vingativo..

.. 51
.. 52
.. 51
.. 52
.. 52
.. 56
.. 51
.. 54
.. 53

Prêmio
- Pre-

Kilos
.. 54
.. 50
.. 53
.. 52
.. 50
.. 50
.. 53
.. 63
.. 53

A's 15.50 — 4» carreira — Prêmio
KOSMOS — 1.500 metros — Prcmios:
3:0005000 c fíOOÇOOO.

Kilos
Tnyuty  53
Alterosa  54
Primeiro  56

Transvaliana..  51
Ivon  51
Audaz  50
Minho  55

Anonymo, ex-Mnlabon  50

A's IR.25 — 5* carreira — Prêmio
MILLAMAN II — 1.600 metros — Pre-
mios: 3:0005000 e 6005000.

Kilos
Kremlin  51
Silles  50
Kleops  48

King Kong  56
Massiço  50

(i Ribatejo 52
Hcpacaré  56
Cainapcira  55

A's 17.00 — fi' carreira — Prcmio
MEN..I.E — 1.filio metros -- Prcmios:
3.5008000 c 7O0S00O.

Kilos
Funchal  52
Joy  56

.'I Fnrccur  51
Fusão  53
Maracó  52
Zeppelin  49

Rio dc Janeiro, 2S dc junho dc 1933.
— A Commissão dc Corridas.

O 2o concerto da série official
do Instituto

Healisar-se-á no dia 1* de julho,
ás 21 horas, no "Salão Leopoldo Mi-
guez", do Instituto Nacional de Mu-
siea, o 2o concerto official da série
rio corrente anno, cujo programma
será executado pelo "Quartetto Guar-
ncri".

0 "Santos" saiu de Manáos
carregado de tropas e de

material bellico
MANA'OS, 28 — (Serviço especial

d'A NOITE)—O "Santos" partiu, lc-
vando o 21° batalhão de caçadores pa-
ra Natal; o pessoal do Serviço de Ma-
terinl Bellico Regional e o do Serviço
de Veterinária para Belém; e parte do
possoal dc reserva e material sanita-
rio para o Rio. O vapor não receberá
passageiros cm nenhum porto.
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QUAL TRAGÉDIA!,

CARRASPANA!
GOLPES ERRADOS
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05 NOVOS E VANTA30SOS PLANOS DA

LCTEMA FEDERAL DURANTE 0 MEZ DE _HJLM).__.INTE.IR0: 
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CENTRO LOTERICO

DIA5 200:000^000 30^ 2õao
-TBWas.A 00 oup/ 1 ooo.-9—

DIA 8 5©©:©©©%©©© 100% -30*-50
—— ecr-rr-to uOTtiflicO

DIA12. 200:000*000 3CH £^0
,,, —f rt._v.-,c_ff--K »oovviooo — sa-

niMq £00 : OOO UOOO ynft 3376PlAK> -loo-ooouooo JWI^^^ic_
DIA19 200:000*000 50.1 ssao

. THAVE51A DO OLVIOÕR-S'

DIA22 5©©:©©©%©©© 100% 3058
—ccNTBOi-OTeRico

DIA26 200: 000 %000 30u 2sao
., TRAVESSA DO OUVIOOn-9-

ooo u ooo
OOO Hi ooo

3 3 76
-CENTRO LOTERICO:

OS PEDIDOS DO INTERIOR DEVEM SER DIRIG.IDOS A

RIO DE 3ANEIRO-TRAVESSA DO OUVIDOR
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Rcalisa-se amanhã, 30 do corrente, ás 15 horas, no salão
nobre da Associação dos Empregados no Commercio, á Ave-
nida Rio Branco ns. 118/120, o sorteio de amortização
dos titulos de Capitalização, relativo ao mez de Junho.
Desse sorteio de amortizaç ão, que será feito pelos próprios
subscriptores de titulos, participarão todos os que figura-

rem em vigor na Sede Social.

Os subscriptores que tiverem seus titulos contemplados,
receberão immediatamente o capital garantido.

Os titulos em atrazo poderão ser rehabilitados na Sede da
Companhia, até ás 12 horas do dia 30.

SEDE SOCIAL

Rua BueilOS AíireS, 37, esquina de Quitanda
(EDIFÍCIO PRÓPRIO)

Leilão Judicial
O leiloeiro ARLINDO venderá, ama-

nhã, ás 2 horas, em continuação, lou-
ças, metaes e crystaes, pertencentes á
Massa Fallida de ALBERTO BRITO &
COMPANHIA, cm seu armazém, á rua
São José, 76. **>[;

OS
Têm carta no escriptorio deste jornal. *

R 0 S A L I ST irÃ~HÃ~

sih;at;ossés,s_
IM IARTINA lonico - Para Ane-

gRACOS
I•.".] Ficam fortes tomando

1 DYNAftflQGENOL
,,¦,¦_¦¦¦¦¦,¦¦¦„—¦¦¦,_ &*%40* ¦¦¦¦¦¦¦

Sfi^g-SYPHSI-iS TSS

UM VELHO SERVIDOR DA PÁTRIA
NA MISÉRIA

Mão pede mais pagar a e fc! atirado á rua_hospedagem
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João Vicente da Cruz. o veterano do Paraguay, envolto em Ira-

por, na calçada da rua General Pedra
Já prestou serviços á pátria, ha mais

de meio século. Esteve na guerra, cm
defesa do Brasil, repellindo os ataques
á sua soberania Conta, hoje, 78 annos
de edade e — como é triste dizel-o!
— nâo tem nem pôde ter domicilio.
Seu peito, no cmtanto, ostenta uma
porção de medalhas, a ati estar não ter
sido, na suu mocidade, um inútil ao
paiz que lhe serviu dc berço. Mais
alto ainda fala de seu passado de pa-
triota e combatente, o defeito que
apresenta na perna direita.

Esse homem, que sc chama João VI.
cenle da Cruz e é de côr preta, serviu
na guerra do Paraguay. Conquis-
tou, ali, as divisas de sargento da Ma-
rinlia. Devido ás condecorações que
earrega ao peito, chamam-no de capi-
tâo.

Esse veterano da guerra dormia, ul-
timamente, na hospedaria da rua Ge-
neral Pedra n. 51 e vive de esmolar,
pois, devido ao defeito da perna, ad-
quirido em campanha, não pôde tra-
halhar. Além de tudo, a edade já não
lhe dá vigor para qualquer serviço.

João Vicente da Cruz estava deven-
do alguns dias de hospedagem, poisnao pudera esmolar. Devido a essa di-
vida, foi, ha tres dias, posto na rua.
Pouco fala c não pôde andar.

Triste fim de um servidor da pa-Iria 1
Durante vários annos, viveu o vete-

rano com uma mulher de nome Joah-
na, de nacionalidade hcspanlioln Ella
o explorava, ficando com as esmolas
que lograva angariar, o sargento Cruz.

PIANOS NOVOS À 3„20Ô$0ÕÓ
LUX c outros fabricantes, á vistn c a longo prazo, (usados de oceasiãn. —

SAMUEL GARSON, Av. Gomes Freire, 10._W.__ Tel. 2-543? 0Ccasln°J 
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Maria de Jesus Ribeiro, a "ukti.
ma" da tragédia

A esta hora num canto, do ..adrez
da delegacia do 7° districto, deverá
estar a pensar que esta vida è mesmo
cheia de surpresas o operário Manoel
da Costa Ribeiro, moço ainda, dc na-
cionalidade portugueza, Elle mora
nas Laranjeiras, num morro que se
chama Mundo Novo...

Adepto da lei bem molhada, volta
e meia Manoel apparcce em sua casa"mais para lá do que para cá", _. põe
quasi tudo abaixo!

Entre o quebrar de um prato e o
arremesso de uma panella, o homem
applica alguns socos na companheira,
Maria de Jesus Ribeiro. Ella grita,
elle dá mais. Os vizinhos açodem,
cessa a desordem domestica e o Ma-
noel vae dormir...

Isso se tem repetido vezes sem
conta.

Hontem, porém, a coisa foi mais
séria.

A carraspana do Manoel hontem
subiu mais alguns gráos do comraum
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Manoel da Cosia Ribeiro o autor

da tragédia... que não houve

Ao chegar cm casa estava íanfadí
sem saber com quem nem porque...

Maria appareceu-lhe c cllc mirou-a
muito.

Estás a fazer careta ?
Careta?!... Estás doido?...

Então cu não estou a ver.
E a coisa começou. Num minuto _

desordem ferveu. Dessa feita foi
maior. Tomou ares de tragédia...

Gritos dc Maria, ameaças terríveis
do esposo, chamaram a attenção dos
vizinhos,
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Marianna Aranlés Ribeiro, a he-
roina"

O Manoel está a matar a mu-
Iher!

Todos correram para a casa do bri-
gão, Mas não entraram. E' que cllc
brandia, furioso, uma faca ç dava
golpes seguidos na companheira. 0
sangue jorrava I

Do meio dos espectadores da scena
trágica se destacou uma senhora,
Era D. Marianna Ribeiro, esposa do
Sr. Manoel Arantes Ribeiro, que re-
side ao lado.

Pois elle não ha de matar a rau-
lher ou terá de matar duas mulhc-
res ! E, resoluta, destemerosa, emba-
rafustou pela casa onde sc feria a
tragédia em começo. E prendeu-o.

Mas, que surpresa !...
Todo aquelle sangue era do pro-

prio Manoel I

Com o serenar das coisas é que se
apurou que não era um começo nc
tragédia, mas um fim de carraspana.

Manoel, no "auge" da sua bcbedel-
r.i, apanhara uma faca. Segurou-a
pela lamina e dava com o cabo na ca-
beca de Maria. E quanto mais força
fazia, mais golpeava a mão. rm
quando os vizinhos acudiram e deu-
veram o seu gesto.

A policia do 7" districto compare-
ceu e prendeu Manoel, autuando-o
em flagrante, depois de haver feito
medicar tanto elle como a esposa pe a
Assistência. Os ferimentos de Mana
nãn apresentavam nenhuma gravl-
dade.

Dr. Duarte Nunes
Órgãos genito-urinarios (ambos os

sexos). Gonorrhéa e suas complicações
Hemorrhoides e h.vdrocele, sem dor e
sem operação, — São Pedro, 64. o as
18 boras.
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ESCOLA MARCONI DE RADIOTE-
LEGRAPHIA — De accordo com o re-
gulamcnlo, amanhã, 30, ás 20 horas,
na série desta Escola, .í travessa doOuvidor, 4, 2o andar, terão inicio os
exames dc promoção nas turmas "A"
e "D".
—— «_»>y<»»

Jóias de Oceasião
Compradas nos leilões do Monte

Soccorro c Casas de Penhores. Com-
pra, vende e troca jóias usadas.
Joalheria Ypiranga

RUA 7 DE SETEMBRO, 136

Está construindo?
lnstalle logo a "HYtíÉA".» lei. 8-0821.

A TAXA OURO SOBRE 0
GAFE' PAULISTA

A taxa ouro sobre o café de São
Paulo despachado pela Central do Bra-
sil está fixaria, para o mez de julho
próximo, em 7J300.

E sempre conveniente examinar
os sortimentos e preços das

ALFAIATARIAS

SiESTAURÂfcJT

Llt Toscana

amparadas pela Cruzada Nacional contra a Tuberculose
lho, lima collecta nas ruas da cidadecm beneficio dos seus soecorridos. E'uma iniciativa que merece o apoio dcquantos se interessam pela sorte dosinfelizes atacados pela peste brancaSao riireeioras da Cruzada as senho-ras: Olyntho dc Magalhães, baronezarie Bom lim, Jeronymo Mesquita, EinilcGrandniasson. Enéas Martins, Augustorie Menezes, Miran Latif, Alvim Men-

Res, Rodbccrc Williams, Alberto Rochac Eugênio Gudin.

Ciunens
lCruzadn Nncional contra a Tubei-
L benemérita instituição que au-
Qsítnnnfiliiicntc, á rua Paulo de
atou. Wi cerca dc mil doentes po-
. Jando-lliC! alimentos, roupas,
3jes e cobertores e que mantém,
a disso, em Nogueira (município dc

um sanatório, onde se
nada; 50 creanças de am-

ios sexos, cnconlrando-sc aelual-
jleem difficuldades financeiras, vae
isir no próximo sabbado, Io. de ju-

jipolis)
iia inter

CASA DE 1' ORDEM
O MELHOR FREQÜENTADO

Rua S. José, 77-79
(Próximo á Galeria Cruzeiro)

Delegação do Centro Brasileiro do
Commercio e Industria em

São Paulo
O Centro Brasileiro do Commercio

e Industria acaba de investir o seu as-sociario, Sr. Attalo Ferreira, de poderesespeciaes dc seu delegado em São Pau-lo para organisar, na conformidade
rios seus estatutos, Directorios Muni-cipaes naquelle Eslado.

As maiores e mais barateiras no
gênero.

COSTUMES DE CASEMIRA
E SOBRETUDOS DOUBLE

DESDE 50$000
Os nossos preços aterrorisam os

collegas e benejiciam os
fregueses.

117 - 8_ua Larga - £33

CARVÃO, (f

MATRIZ Phone 4-3477 FILIAL

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

Designação de um pharmaceutico
Foi mandado servir no Labnrato-

rio Chimico Pharmaceutico Militar o
2» tenente pharmaceutico Deusdedit
Baptisla da Costa.

Em Jacarépaguá
Vendo tres sitios, sendo dois de 10.000 m2. e um de

00 m2.. f*ste ultimo com ca sa boa, pomar de laranjeiras e
aiilas outras arvores fmtifcras, pequena lavoura, etc. Os dois

leiros rom casa modesta, p equena lavoura, diversas arvo»
frutíferas, etc.
Preço? a combinar. Facilita-se o pagamento em presta»

ti suaves. Não são foreiros.
VISITAS DE AUTO SEM DESPESA OU COMPROMISSO.

Tratar com Nelson Pessoa, á
RUA Io BE MARÇO N. 82— Io ÂfêDAfò
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SECÇÃO Kl
t, F. (Rio) -- Saiu do Hospicio

| pouco? E não esqueceu nada por

jlil.cz esquecesse alguma coisa.
li seria melhor voltar para verifi-
l<enão deixou lá ficar algum obje-
Jde scu uso?
pVIUTE (Minas) — Não é caso
Ia jornal; o senhor deve ter medico
¦alente.
I). P. — Parece-nos que o senhor

1 sendo victima rie uma intoxica-
.profissional. Ha intoxicações qucsiüiini dar essas manifestações.
ICEXTI.VO — E' preciso exame
nu que devo haver outros phe-ms tambem: coute, dyspepsia,

- Agora a scnborita deve to-
«pela mnnhá, em jejum, enxofre
ido) e magnesia calcinada (0,30tida); meia hora depois poderá
to durante dez dias.

Ur. Nicolau Ciando.

¦ ^J_*__N;!*_i
c._3í_y, POR MEIO DA"FEMÍNA"! \&

ONDULAÇÕES 3=^
PERMANENTES 20l$

da parte da frente, e 35$ de toda a
cabeça, completamente prompta, com

garantia de um anno I"FEMINA" — Gabinete para Cosme»
tien e Belleza

KUA RODRIGO SILVA, 16-1° ANDAR
PHONE 2-0156

lepresentâgao profissional
03 Constituinte

.Mo eleitor da A. B. dos Ope-
Htioa da Imprensa Nacional

bllsou-sc a assembléa do Syndi-i Predial da Imprensa Nacional,'eleição do dclcgado-elcitor. Pre-«í grande numero rie sócios, foiWida n eleição, recaindo a escolha!t- Sylvio Cardoso.
•Mo eleitor da A, B. da Im-

prensa Naciòfl)
]i assembléa da Associação Bcnc-*- dos Operários da Imprensa>m foi eleito dclcgado-elcitor O'"iWel Senna du Oliveira.

ievisfas e jornaes
"La Novela Semanal"

Está circulando mais nm numero
interessante desta publicação quc in-
scre, entre outros assumptos dignos
de leitura, um estudo do professor
A. M. Lo-n-, sob o titulo suggestivo"Pode a seiencia explicar o Amor?"

Outras paginas são dedicadas n
contoc, novellas, a moda e artes deco-
rativas.
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Os depósitos de carviío — dizem oa technicos — sSo
verdadeiros "parasitas". Tanto prejudicam o motor
6 iua efficiencia, como obrigam a despezas de offícina.

um peso morto
no custeio

de sen carro!
Eviíal-o é poupar dinheiro

em concertos.

ATLANTIC ha muito tempo estu-
dava o problema do accumulo de
carvão nos motores. E resolveu-o

com o novo Atlantic Motor Oil — um
lubrificante novo, refinado sob MODER-
NISSIMOS processos, utilisando só a par*
te MAIS VALIOSA do petróleo — da"Vida do Petróleo". Todas as partes leves e
partes pesadas do petróleo foram eliminadas.
Com o novo Atlantic Motor Oil V. S.
evitará a formação de carvão no seu car-
ro, pois é um lubrificante mais estável, de
viscosidade mais alta e apurada e não tende
a passar pelos anneis dos pistões para ir
queimar-se na câmara de combustão. Quan-
do tiver de comprar Motor Oil, peça o
novo Atlantic Motor Oil. Faça isto sempre
e V. S. verá baixar o custeio de seu
carro e crescer a sua satisfacção. O novo
Atlantic Motor Oil offerece-lhe 5
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g razões
MAIOR ECONOMIA

1 
Sendo livre dc pnrle. le-
Ve, (de evaporação raol»

dal o Atantic Motor UU

do-e .empre em ntve con»-

coiiM.n.0 mai» *>»»"• «"'"

repetida, recarga, de oleo

novo.
ALTA RESISTÊNCIA

AO CALOR
í% Sendo livre de parte»1*;-
_£,cS o novo Atlnntic Motor
Oil r*i«te mellior ao calor
do» motore. em funeciona-
mento.

AUSÊNCIA DE CARBONO

•ra A ADVOCACIA ADMI-
STRAT1VA NA MARINHA
ministro dn Marinha recommen-
,'™°s os chefes de estabeleci-¦;js da Marinho, providencias no

:f> 'lc nao ser encaminhado ne-
J Papel, processo ou officio As
I"repartições subordinadas ao
Z ., r'a«nda senão cm pro-."Vatim de evitar o andamento"¦«mos em mãos dc interessa-

Núcleo Bernardelli
Encerra-se Iiojc, o 2o salão do Nu»

cleo Bernardelli, instnlladn no sa-
guão rio Lyceu de Artes e Officios.

Os trabalhos expostos, expressão ar-
tistica dc alguns novos, têm sido mui-
to apreciados.

luvas e sapatos tingimos e
concertamos com perfeição,

AV. PASSOS. '21 - 1» and.

FESTA DE ARTE
Communicain-nos:
"Hoje, 29, ás 17 horas, na redacçao

de "Brasil Feminino", Irene Drum-
mond, rcdaclora da Pagina da Meni-
na, fará uma festa dc arte infantil
para representação de Neysa Gonçal-
ves, joven pianista do São-Paulo, com
8 annos dc edade.

Haverá tambem números de decla-
mação pelas alumnas da poetisa Mn-
ria Sabina-."Brasil Feminino", por nosso ln-
termedin, convida a todos os críticos
musicaes, os scus collegas dc impren-
sa e todas as suas amigas c collabo-
dòras;"
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Clark Gable e Helen nayes, em nma scena de "A Irmã branca", a
grande producção da Metro, dirigida por Victor Fleming, que o Pa-lacio Theatro exhibirâ na próxima semana *

cartaz, enchendo diariamente o Odcon.
E, como não seja possivel ao Odcon
manter em programma esse grandefilm portuguez, na próxima semana,
attendendo a que tem dc dar vasão aos
grandes films já programmndos, a co-
incçar por "Cavalcade", resolveu a
empresa quc, no próximo domingo, queserá o ultimo dia rie exliibiçãn de "A
Severa" naquelle cinema, começar as
sessões ás lü horas, continuando sem
cessar alé a meia noite. Com isso a"A Severa" baterá mais uin record — o
ria permanência em exhibição em um
só din cm um cinema. Ficará durante
riezescis lioras illuminando a tela do
Odcon1
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«T. O novo Atlantic Motor
«» Oil * feito 'le petróleo
«rii proveniente da 1 enn»> -

t) petróleo desla ori-
.egundo o. technico»

— momo que pcncttc n«
câmara do combustão, nao
tendo o formar carbono, u
inconveniente do oleo passar
nclo» nnnoi. do» pistoe», po-
rim, est.4 resolvido pelo novo

proces.o de refinação Atlan-
tic.

AUSÊNCIA DE
DEPÓSITOS GOMM0SO9

4 
Devido 4 ausência de,
partes pesada» nao ten»

de a deixnr .edimentn. no
"enrter" q»« prejiid" _l •
efficiencin da lubrificuçuo •
causam perda de força.

NÃO CUSTA MAIS
DINHEIRO

50 
novo Atlantic Motor

Oil. não obstante permit-
tir um consumo mais bauo
o cortar a» despe.a de con-
ccrtOA, à vendido «.m oufi*
mento de preço.

ATLANTIC ia
Param™ »«8« '' 
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Hct-lywood News
A United Artisls reuniu Lupe Ve-

Icz, Jimmy Durante c Stuart F.rwin
em "Jnc Palooha", quc Alfred Wer-ker está dirigindo. Joan Crawford c
Clark Gable vão apparcccr novamente
juntos em "Dancing Lacly". Acabadc ser fundada nma nova empresa
produclora, com grandes capitães, —
u Twentiech Cenlury Piclures, deDarry Zanuck, quc começará sua car-reira com "The Bowery", interpreta-
do por Wallace Hcnry, Clara Bom eGeorge Rafl. Trabalharão ainda paraa nova fabrica Constance Bcnne.tt,
George Arliss, Barbara Stanwyck eLoretta oYung. tlarold LIoyd deu inicio a uma nova producção, quc scintitulará "Catspaw". Phillips Ilol-mes, Fran Wray c George. K. Sionc
eslão filmando "Bcrcan of Missing
RKO. Rcttc Davis e George Brcnt
esláo filmando "Ilcre.au of Missing
Persons", nos esludios da Warner
Jackie Cooper, F.ddic Quillan, Franí;
Morgan, Alice Brady (os velhos fans
ainda sc lembram delia ?), Madge
Evans c Russell Ilardie. vão apparcccr
juntos em "The March of Time", da
Metro.

Modelos dc Adrian cm desfile
no Palácio, na noite de "A Irmã

Branca"
Haverá uma nola nova e chie, segun-

da-feira, no Palácio Thcatro, com a es-
tréa dc "A Irmã Branca": por inter-
medio da "A Imperial", a Mctro-Gol-
dwyn-Mayer e a Cia. Brasileira de Ci-
nemas realisarão um desfile de mane-
quins vivos cm que se reproduzirão mo-
rielos vestidos por Johan Crawford em"Vivamos hoje!", que o Palácio es-
treará no dia 10., bom como creações
da "A Imperial" e dc .lean Patou.

Esse desfile realisar-se-á na sessão
das 22 horas, ou seja, a ultima sessão,
c exclusivamente na segunda-feira.
"A Severa", em exhibição, do-

mingo, ás 10 horas
Um suecesso único, no Bio de .Ta-

neiro — o de "A Severa", que está ba-
tendo um recorri rie exhibiçõcs, nesta
sua quartn semana dc permanência no

A AGULHA DE PLATINA
EVITA DÔR—

'orque sua ponta é rígida e afiada.
TOMEM OU APPLIQUEM INJECÇOES COM AGULHAS DE PLATINA

Depois dé "Destino Rubro",
virá "Cavalcade"

"Destino rubro", sensacional film dc
aventuras interpretado por George O'
Brien, o vigoroso athleta da Fox, queestréa hoje no Império, o publico verá
na tela desse cinema, como tambem do
Odcon o grande film "Cavalcade",
obra prima da arte cinematographica,
de notável concepção c interpretada
magistralmente por Diana Wynyard,
Clive Brook, Míriam Jordan, Urgula
Jeans, Herbert Mudin, Douglas Walton,
Frank Lawgon e outros artistas bri-
lhantes. "Cavalcade", cuja estréa se
dará a 3 de julho, constituirá, certa-
mente, o "great event" da temporada.

Os films de hoje:

SÜ

s muilo interessan-
cnn-

&??_ 
f:,,s,aIíli- nuc é autor

, 
s. 'rabaiho

^5oTtf™ cou,ro veffetal
a -sentar « ^á r«'criu, vem agora
lfc .orendm,1ppa fl° Brasi1' P*1™ki OlC °,r?m ch"*-««raphia.••*¦ esta correctamente tra-

bálhado em alto relevo - se presta per-
feilnmcnte ao que se destina, pois tem
todos os detalhes necessários.

E' um trabalho quc merece as sym-
palhias que sempre inspiram as idéas
d; ser útil ao scu próximo e do qual
damos acima uma reproducção photo-
graphica.

§|inf| 

l'aSü até 115 gr. Jóias
SHhIÍ Usí1rins — ll' quem paga
Ü:hTÍ_ Vj mais- Concertos de jóias

e relógios. Ira lia lho? ga-rantidos, preços baratissimns. Offici-
nas próprias — Vise. Bio Branco, 23.

ESTA'FRACO?
flSSifüSO IODADO

COMPOSTO ;

Moveis lüm lü Prestações, ao
preço de fabrica. H
loão Pessoa. 10 (Es-
quina Comes Freire)

Despercsa Alexandre
MÓVEL PAHA ÜUÁRDAPI GÊNEROS

ALIMENTÍCIOS
KUA DOS ANDRAI.A» si

t ._._

ÁLHAMBRA — "Loucuras dc Mon-
tc-Carlo", ria Ufa, com Annc Stcn c
Hans Albers. "Nuvens invisíveis", da
Ufa, film cultural.

BROADWAY - "Znraff, o caçador
de vidas", da R. K, O. Radio, com
Fay Wrny, Joel McCrea e Leslie Banks."O voador", desenho animado.

GLORIA — "Alvorada rubra", da
Warner First, com Douglas Fairbanks
Júnior, Nancy Carroll e Lylian Tash-
man.

IMPÉRIO — "Destino rubro", da
Fox, com George O' Brien c Helen
Chamdler.

ODEON — "A Severa", com Dina
Thereza e Maria Sampaio.

PALÁCIO — "Feita na Broadway",
ria Metro, com Robert Monlgomcrv e
Sally Eilers. "Príncipe dos dollars".
comedia.

PATHE*-PALACIO — "Madame
Butterfly", ria Paramount, com Sylvia
Sldney, Cary Grant e Charles Rug-
gles.

AGRADECIMENTO
Ao Dr. Mario Pontes de

GENC 9>
aso

Qs dois falsos investigado*
r@s fsrasi [.reses pelo poli-

Soffrendo ha dez annos de diabe-
tes e asthma e depois de procurarvarios especialistas, sem obter senão
melhoras transitórias, submctti-me a
tratamento com o Dr. Mario Pontes
do Miranda. Entregando-me aos seus
cuidados e seguindo a medicação e o
regime por elle indicados, no
cabo de quatro mezes apenas estava
radicalmente curada de ambas aquel-
Ias moléstias. Fazendo de publieoesta declaração não desejo senão tes-
leniunliar por esta forma a minha
gratidão pelo desvelo e acerto com
que. me tratou o Dr. Mnrio Pontes de
Miranda o, ao mesmo tempo, recom-
mendar esse illustre especialista
aquelles que soffrem rias mesmas mo-lestias — de que hoje estou comple-
tamente . liberta. Maria da Gloria
Rodrigues Campos — Hotel Aynioré.
Rua Carlos Sampaio, 55.

Rio, 26-6-33. •••

Dr. Mario Pontes de
Miranda, ex-int. do

Serviço de DOENÇAS DA
NUTRIÇÃO do Hospital

INTESTINOS ííT-rf T1' dt N™
lorlt. B, Passeio, 70.

CÂNHENRO FÚNEBRE
ENTERROS

Foram inhumndos hoje:
No cemitério de São Francisco Xa-vier:
Belmira Esteves, rua Borda do Mat-to n. 305; Nclza, filha de Antônio Gon-

çalvcs, rua Conde rie Leopoldina nu-mero 77; José Miguel Barbosa, ruaConselheiro Zacharias n. 16. No cemitério de São João Ba-
ptista:

Joscpha Duarte, rua General Cama-ra n. 154.

Dr. Rolando Monteiro
Docente da Faculdade — Mol. de Se-
nhoras — V. Urinarias — Operações.
Av. Uio Branco, 183 — 3 áa 5 horas,

VEHICULOS DE CARGAS
Ficaram, em conseqüência,
feridos o chauffeur e o aju=

dante de um delles
No cruzamento das ruas Tonelcros

e Otto Simon, chocaram-se, hontem,
á tarde, dois autos rie cargas.

O choque foi ás 14.40, entre os ca-
minhões ns. 2.8S8 e 6.434, dirigidos,
respectivamente, pelos chauffcurs Ma-
nocl Reis dos Santos c Joaquim Ber-
narrio de Oliveira, que tinha, este,
como ajudante, o nacional Manoel
Bento da Costa, morador no morro
da Providencia.

Ambos os vehiculos ficaram muito
avariados, saindo feridos, no peito,Joaquim de Oliveira e, na cabeça, Ma-
noel Costa.

O chauffcur Manoel Reis fugiu e os
dois feridos foram soecorridos pelaAssistência Municipal, retirando-sc,
depois, para as respectivas resideu-
cias.

Soffreu maiores avarias o caminhão
n. 6.434, que teve o motor e as rodas
ricanteiras inutilisados.

O commissario Luiz Malnfaia, de
dia ao 30" districto, que tomou conhe-
cimento do facto, procura descobrir o
paradeiro do chauffcur Manoel Reisdos Snntos.

ciai m verí-âdo

iPlpWl'1"''

João dos Santos e
dino

Júlio llcrort-.

mf^t**

E&T@_1A©©
Sejam quaes forem os sym-

ptomas, escreva a Caixa Postnl
3146-Iíio, enviando um enve»
loppe sellado, para receber a
indicação de um preparado de
grande cfficacia nns moléstias
do estômago, formula de medi»
co especialista.

Até 30 deste mez !
No formidável queima que A NO-

BREZA, Uruguayana, 95, e Cattete, 212,está fazendo somente até 30 deRle mez,em todo seu colossal stock. V. Ex*. en-contra opa Ia enfcsfnda. largura 0,80,branca e cores, do valor roa! de 2$JO0
o metro, a 15200! Está perfeita, apro-veite emquanto ha ! Brim listado paraternos dc creanças, diversas cores, me-trolSOOO. Não é milagre taes preços,porem sao vantagens somente até 30oeste mez .'

NEGOCIO DE OOGâSiâO
Vendem-se, por preço altamente con-

veniente, machinismos para uma pe-
quena fabrica dc sandálias. Rua Cos-
ta Bastos numero 35. &:!;;!»

A TüRMAÜfiÃ TÃJã®
Preços minimos — Ramalho Ortigão, 11

PREPARATÓRIOS
FEITOS EM 3 ANNOS APENAS

Para maiores de 18 nnno-. de am-nos ns sexos. No INSTITUTO SU-PERIOR DE PREPARATÓRIOS, ruaSao José, 11, reabriram-se estes cur-sos, quc, graças aos seus optimos
gabinetes e aulns praticas, permitti-ram aos seus alumnos conquistaremvarias dislineções no Externato D. Pe-oro II, como cm Nictheroy. Diurno cocturnn. '".*

Ia alta a madrugada. Não obstante,
a rua Júlio do Carmo tinha certo mo-
vimento, habitual, aliás, aquella hora,
isto é, duas e pouco.

João' dos Sanlos, brasileiro, dc cõrbranca, sem profissão conhecida, de25 annos de edade e morador á ruaGeneral Pedra n. 51, e Júlio Herondi-
110 Pinheiro, brasileiro, rie cõr preta,domiciliado á rua Ledo 11. 33 e quose diz marinheiro nacional, passando
por ali, viram, em ponto mais deserto,
o popular Albino David Castello, mo-rndor á rua Barão rie São Fclix n. 174.Chamaram-no e lhe disseram:— Somos investigadores e estamos
numa diligencia. Vnmos revistnl-o.

Castello quiz protestar, mas, comoviu que ambos estavam ou pareciamarmados, se conformou. Nesse mornen-
to, passou pelo local o Investigador rioverdade Virissimo Guimarães, queprendeu os falsos collegas e os levou
á presença rio commissario Lopes Pe-reira, rie riia ao í)° districto.

Verificaram as autoridades que Ju-lio Hcrondino Pinheiro tinha um re-volver... sem balas c uma navalha e
que João dos Santos estava armado...
de um maço de jornaes, quc enrolara
e metlera denlro do bolso, para pare-cer que era um revolver.

O commissario Lopes Pereira man-dou recolher os riois homens ao xa-drez.

| Paga-se até 12? a gr.Officinas próprias —
1'rabalhos garantidos.
AV. MEM DE SA 46.

,*Tat^.-rlW-____*___a.-^tt^-/i;a»H^

1 CÃF_>
j POU SER O MELHOR
, DEVE SER O PREFERIDO

A' venda em toda a parte¦í.-T»^^----srfW1^.r-,..wnH^,w.^ 
xmmgl

""¦** •m**&**Sm*m*m

LEILÃO PE PEMK0RES
Jóias e mercadorias, na Filial daCASA GONTHIER, Hcnry, Filho & 

"

. 7>!a SJete,&. Setembro 11. 395, era 5 deJulho dc 1033, ás 12 horas. '*"

Paga até ÍISSOO gr. Jóias, IBrilhantes, Platina, Cautc-
Ias rie penhor. JOALHE-
HU CARLOS GOMES -

Gysníaasio Pinto Ferreira --,- Petropolis
j especiaes. — 1'eçam informações — Tel. 2057.

Preços

{•
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A NOITE-Quinta-feira, 29 de Junho de 1933

COMMUNICADOS
Maria José da Silva Fesq

(LOLOTA)
_. Capitão de fragata Ernesto Adol-

rjjjpho Fesq,.Oscar Teixeira Leite e
JJ senhora, Laura o Sylvia Fesq, con-
-** sul Guilherme Fernandes da Silva

(ausente), Marietta T. Fernandes da
Silva e filhos (ausentes), Valcntina
Fernandes da Silva e filhos, convidam
seus amigos e demais pessoas de suas
relações a assistirem á missa que por
alma de su* mãe, sogra, irmã, cunhada
e tia farão celebrar amanhã, sexta-feira,
.'10 do corrente, ás 10 horas, no altar-
mór da egreja de Nossa Senhora da
Conceição c Bôa Morte, antecipando
seus sinceros agradecimentos a todos
que se dignarem comparecer a esse
neto.

As extorsões na
Policia do Cáes

do Porto (

José Valle
7° DIA

José Antunes, senhora c filha,
.José Valle Júnior (ausente), José'Lopes, senhora e filha, Joaquim
Simões ric Carvalho, senhora c fi-

lhos, bem como os demais parentes do
finr.do JOSE' VALLE communicam a
todos os seus conhecidos e amigos que
a missa de sétimo dia, pelo eterno re-
pouso rie sua alma, será realisada ama-
nhã, sexta-feira, 30 do corrente, ás S 1|2
horas, no altar-mór da egreja do largo
de Santa Rita. A todos quantos com-
parecerem a esse acto de piedade chris-
tã, a familia antecipadamente declara a
sua immorrcdoura gratidão.

Antônio Almeida de Oliva Maya
n Sua familia, impossibilitada de

aquelles que a acompanharam non 'agradecer 
pessoalmente a todos

transe doloroso por que passou, o
faz por meio desta. Aproveitando o en-
sejo, convida para a missa do 30" dia,
a realisar-se ás 9 1[2 horas, no altar-
mór da egreja de S. Francisco de Pau-
la, no dia Io próximo vindouro.

João de Souza Bandeira de Mello
Ti Viuva Bandeira de Mello, filhos,

Cpgenros e netos agradecem penhora-
|J dos a todos que acompanharam o

enterro de seu extremoso esposo,
pae, sogro e avô e convidam para a
missa que mandam celebrar no altar-
mór da egreja de S. Francisco Xavier,
amanhã, sexta-feira, 30 do corrente, ás
í) horas. Desde já agradecem penhora-
dos.

Francisco Corrêa Lopes

ÍJosé 

Corrêa Lopes o familia, An-
tonio Corrêa Lopes e familia c mais
parentes convidam seus amigos
para assistirem á missa dc 30° dia

que por alma de seu irmão FRANCIS-
CO CORRÊA LOPES mandam celebrar
amanhã, sexta-feira, 30 rio corrente, ás
9 horas, na matriz de N. S. da Luz,
estação do Rocha.

José Leonardo Neves
rf _ Elisa Silva Leonardo e filha con-

Cp vidam a todas as pessoas amigas
|J e parentes a assistirem á missa de

sétimo dia que mandam celebrar
amanhã, sexta-feira, 30 do corrente, naegreja de S. João (rua Bella), ás 9 ho-ras, desde já se confessam agradecidas.

A "ROSEIRA!," _ Coroas
Chamados : Tel. 2-0443 — 2-0818

Bolsas. Sapatos e Luvas
Tinge em qualquer côr desejada, con-certa e reforma carteiras. Fabrica; ven-

íl°TM^..a vareJ° E Vac atacado. CASAJ3LLGA, Avenida Passos, 22, loja. *'*

Mais um caso que está sendo apu-
rado pelo 3° delegado auxiliar
Prosegucm na terceira delegacia au-

xiliar as diligencias em torno do in-
querito que o Dr. Democrito de Al-
meida instaurou para apurar a rcs-
ponsabilidade criminal de Manoel de
Almeida e outros collegas seus da Po-
licia do Cáes do Porto, a propósito do
caso de extorsão dc que foi victima' o
negociante A. M. Teixeira, de cujos
estabelecimentos levaram, para a sé-
de da mencionada policia, mercado-
rias "apprchendidas" sob pretextos
de serem "moambas". Como se sabe
e nós do facto tratámos anteriormen-
tc, com abundância de detalhes, Al-
meida c seus cúmplices exigiram, ain-
da, da victima, para não a levar ao xa-
drez, a quantia de um conto de réis,
dinheiro esse que, segundo declaração
do aceusado ao negociante, seria pa-
ra dividir com o 3" delegado auxiliar.

Com a referida autoridade esteve,
tambem, o commandante da Policia
do Cáes do Porto, tenente Waldemar,
que informou, no 3" delegado, ser Al-
meida e seus collegas auxiliares de
confiança.

Soube o Dr. Democrito de Almeida
que Manoel Almeida, vestindo-se co-
mo um principe e pagando pela casa
em que mora 250?, vence, apenas, o
ordenado de 3005000.

O aceusado, que foi mandado ao
Instituto de Identificação e Estatis-
tica Criminal, acha-se recolhido ao
xadrez, á disposição do 3" delegado
auxiliar. Esta autoridade procura es-
elarecer um outro crime de extorsão,
verificado na zona do 15" districto
policial, e no qual o mesmo Manoel
Almeida apparece como um dos prin-
cipaes responsáveis.

GAFE'M0MTE CRUZ tíXFEm
MENTE.»

TOME PEITORAL
MARINHO

MOES

O nosso presado Irmão Provedor
manda convidar todos os Irmãos que
tiverem as qualidades exigidas no ar-
tigo 23 capitulo VI, secção 1 do Com-
promisso, a comparecerem na sacristia
da Egreja da Misericórdia, no dia 2
de julho próximo, ás 17 horas, afim
de proceder-se á entrega e recebimen-
to cias listas para os eleitores que têm
de eleger o Prrtvedor e a Mesa para o
anno compromissorio de 1933-1934, nos
termos e com os requisitos dos arti-
gos 23, 24, 25, 27, 28 e 29 do al-
luriido Compromisso.

_ Na sala dos Despachos da Provcdo-
ria acham-se á disposição dos Srs. Ir-
mãos a lista dos que podem votar, na
forma declarada do art. 22.

Secretaria da Santa Casa da Miscri-
cordia, 22 do junho de 1933. — O Es-
crivão, Luiz Antônio de Medeiros. ***

O Exmo. Sr. Irmão Provedor man-
da convidar todos os Irmãos para as-
sistirem na Egreja da Misericordia.no
dia 2 dc julho próximo, ás 11 horas,
a festa da Visitação de Nossa Senho-
ra á Santa Isabel e ao "Te-Deum"
complementar, ás 18 horas.

Secretaria da Santa Casa da Miscri-
cordia, 25 de junho de 1933 — O cs-
crivão, Luiz Antônio de Medeiros. *'*

PARAATRÀZOSalRREQU-,
LARIDADES, tome. esta for-j
mula, CÁPSULAS S..EBKIAÜI <Apiol-i
Sabina e Arruda) .Orou.B;BlDias.59-^il

TOTWA NiRMANAKAIA
Na sessão ultimamente realisada na

Sociedade Supermentalista Tattwa
Nirmanakaia a professora belga Ali-
cette Bcltran, proseguindo na série
de conferências que ali vem effcctu-
ando, discorreu sobre "O papel da
mulher no futuro da humanidade".
Na opinião da oradora, "a mulher
deve entrar no governo, ingerindo-se
em todos os ramos de actividade, mas
deve entrar como mulher, e não como
imitadora do homem".

Falaram depois os Drs. Carlos Al-
berto, Pedro Magalhães e João de
Carvalho Júnior, que dissertaram so-
bre os themas, respectivamente, "Le-
var-nos-á o progresso ao embruteei-
mento ou não?", "A alimentação das
creanças" e "As religiões e a evo-
lução". Por fim, usou da palavra o
Dr. Rcrnardo Assümpção que se con-
gratulou com os oradores pelos tra-
balhos apresentados.

_j_______8_______aa

SENHORAS
Preventivo seguro"PHILAGYNA"
Cacáo — Ácido — Solúvel

A Menina Reynalda Resta-
belecida de Grave Doença

Eis justamente o que as Pastilhas
McCoy rle oleo de figado de bacalháo
fizeram pela pequena Reynalda. — Ha
milhares de creanças magrinhas, fran-
zinas c retardadas que no Brasil obtêm
idênticos resultados. — As creanças
pensam que eslão comendo balas. —
As Pastilhas MeCoy são cobertas dc as-
sucar e tão agradáveis de tomar no in-
verno como no verão. — O Sr. Aragão
c Mello, Telegrapho Nacional em Ilhéos
— Bahia — nos escreve: "Minha fi-
lhinha Reynalda, em conseqüência de
uma infecção intestinal, ficou muito
debilitada, e readquiriu seu vigor pri-
mitivo, graças á grande efficicncia das
Pastilhas McCoy. — Entre os muitos
medicamentos compostos de oleo de fi-
gado de bacalháo, este é o unico quenão possue o gosto característico dos
outros, tornando-se um prazer dal-o ás
creanças".

Compre hoje mesmo uma caixa de
Pastilhas McCoy cm todas as pharma-
cias.***

Pasfilhas

M?COY
àt dm± fyoóüík ixicaEfiaií
vidro qu¥brãdõ~

Compra-se qualquer quantidade, pa-
ga-se bem, tanto vidraça como vidro
preto, tratar á rua Alegria n. 4G2. —
Telephone 8-5195. ***

VIRILIDADE
J Volta em qualquer edade, o CORPO
TODO REJUVENESCE. Muilos sentem
um bem estar desde a primeira mas-
sagem, que é gratuita. GUSTAVE
THOMAS, massagista diplomado peloInstituto Durvillc, de Paris, rua Sc-
nador Dantas n. 3 — Tel. 2-3680. •$%%

<f DE GRA'0
DESDE

EXAMES íín J)»5$
GRÁTIS.

. CASA
IDEALâ£!Ug 55

hfX*^' dL*%* TB5^«_t*r-!*•.

FERIDAS, ESPINHAS, MAN-
CHÁS, ECZE.MAS, ULCERAS E

RHEUMATISMOS
Desapparecem com o poderoso
Elixís* de Nogueira

Grande Depurativo do Sangue
Conhecido ha 55 annoa como o
Verdadeiro Especifico da Syphilis

INSPECTORIA 00 TRAFEGO
Foram registada!! as seguintes ln-

fracções rio Regulamento de Vehl-
culos:

Trafegar contra m5o — 1..7S —
2.352 — C. 1.S25 — 3.020-C — Bi-cycleta 2.668.

Trafegar contra mio de dtrecçSo —
On. 4SS.

Desobediência ao signal para serflsoallsadò — 936 — 2.41)3 — 3.073 
3.119 — 3.295 — 3.359 — 4.029 —
5.375 — 5.863 — 6.488 — 6.627 —
7.176 — 8.183 — 8.202 — 8.251 —
10.454 — 10.R59 — 11.472 — 12.42513.150 — 15.890 — 16.088 — Omni-bus ns.: 278 — 349 — 407 — 426 —
495 — 526 — Moto 58 — Cargas nu-meros 2.926 — 3.122 — Bicycleta nu-mero 2.762.

Decreto n. 1.959 — C. 3.198.
Trafegar com excesso de veloclda-de — S. P. 1, 721 — S. P. 1, 7791.228 — 6.932 — 7.629 — 1.3221.375 — R.1S2 — 1.661 — 16.658 —

5.905 — C. 150 — C. 2.490.
Estacionar em logar não permlttl-do — R. J. 27, 2.088 — 760 — 1.2501.585 — 3.091 — 4.500 — 4.521 —

4.857 — 4.899 — 5.311 — 6.956 —
9.003 — 10.105 — 10.759 — 11.472 —
11.586 — 11.671 — 12.521 — 13.837_ 14.704 — 16.842 — 1.375 — C. 406Omnibus ns.: 305 — 369 — C.2.638 — C. 2.953 — Caminhão 438.

Passar entre o melo fio e o bonde2.513 — 3.604.
Passar A frente de outros — Omni-

bus ns.: 56 — 66 — 80 — 84 — 238314 — 410 — 507.
Dirigir com falta de matricula —

Exp. 10 — 6.058 — R. J. 27, 5.449226 — 3.009 — 7.661 — Carroça
1.820.

Dirigir com falta de carteira —
262 — 673 — 749 — 6.036 — 14.20216.034 — 2.989 — G. 1.507.

Dirigir com falta de licença —
11.316 — M. G. 157, 60 — Tricycle
7.917.

Ensina tnutlllsada — 4.274 — C.
1.579.

Falta de averbaçSo de transferen-
cia de local — 8.312.

Falta de habilitação — Artigo 220Moto 301.
Trafegar com as lanternas apaga-

das — 14.681.
Transportar carga — 2.555.
Transitar pelo passeio — BIcycle-

tas n. 1.3,13 — Tricycle 64.
Defflciencia na direcção — C. 252.
Falta de visto — 12.253.

"FANTANOL"
*é um .sanlo remédio para a tosse das creanças,

PORQUE combate rapidamente a
tosse fazendo cessar, como
por milagre, os accessos,

que tanlo affligem o doerv
/inho, como aos seus paes.

.l^ffftQUE não contem qualquer subs*
tancia nociva, que possa,
nem de leve, atacar o fragif
organismo da creança.

PORQUE é de sabor lão agradável,

que as creanças o tomam
-sem repugnância e até

mesmo com nrazer.

>. EANTANOL"
recommenda-se para todos os casos de tosse, as
mais rebeldes, laryngile, coqueluche, bronchite, etc.

E um magnifico tônico dos bronchios.

Únicos Depositários: S.-A. LAMEIRO-RIO

Transferencia de officiaes de
administração

Foram transferidos os primeiros
tenentes de administração Raphael
Tobias de Menezes Brito, do serviço
de Intendencia para o de Subsistência,
ambos da 1* Região e Oswaldo José
Monteiro, do Q. G. da 6' brigada dc
Infantaria para o Serviço de Subsis-
tencia da 1* Região.

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

MEIO KILO 13S00O
Temos em diversos perfumes

Instrucções c catálogos grátis
Pelo correio mais 3S0I10

DROGARIA MELLUCI
RUA SETE DE SETEMBRO, 25

Tel. 4-3373 — RIO

Dr. Crissiuma F° tiül0lrtias das
senhoras e vias urinarias. Cirurgia ge-
ral. R. Rodrigo Silva, 7 - De 13 ás IG

"A NOITE" MUNDANA
MODAS DE MVERA'0

wm< - >>

A legitimo
CAFETEIRA
BRASILEIRA

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

Ao adquiril-a oburve a cha-
pa do rogiilro do marca

FÁBRICA CAFETEIRA BRASILEIRA
- — Ru_ S. Luiz Goniaga, 32 ¦-=:
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Está Fraco? Fique
com o delicioso

fc ^n^s?^ 0 y»n
08 % malB actlvo do qne qualquer outro fortifleante.

_____
PARA PAGAMENTO A'

COSTEIRA
O titular da Marinha mandou con-

sultar o da Fazenda sc os recursos
rio Thesouro comportam a abertura
do credito especial de 2fi!):318.?420
para pagamento de fornecimentos fei-
tos, á Companhia Nacional de Nave-
gaçãn Costeira, no exercício dc 1916
a' 1917.

Prof. A. PAMPLONA (C"nica Medi-
ca) Medeiros

Pássaro, 35. Tijuca — 8-1276. Io de
Março, 13, 1° andar, das 4 ás 6. 4-5303

up alues sgc^fe B,c6â:

SAPATOS BOLSAS LUVAS
Tinge em qualquer côr desejada,

serviço garantido, a 1001 Bolsas, a' rua
da Carioca n. 40, loja. — Tel. 2-4985.
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AMANHA, 30, ESTA' FECHADA
A TRADICIONAL

CASA DOS LOPES
para* remarcações no seu gran-
de c variado stock. Durante a
primeira quinzena de Julho, são
liquidadas, por qualquer preço,
todas as mercadorias ali exis-
tentes, afim de desnecupar o
armazém, para entrar cm obras,
que o reformarão totalmente !
Troca-se a mercadoria por

qualquer preço !...
Torração nunca vista noa

subúrbios 1...

Casa dos Lopes
157, Rua Archias Cordeiro, 159

MIÍVER

A NOSTE illustrada"
''••cuia em tocka

o F^isil

-:^1 *^-". "*;'?v*3
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Já sois um dos 500 mil
leitores da «NOITE

Illustrada»?

"A NOITE Illustrada"
é a revista que

agrada ao homem,
seduz á mulher e
encanta á creança.

Contos, curiosidades,
iilustrações de

tudo e de toda a
Darte.

as melhores, as mais finas
meias de seda.

Peçam meias LêDA
RUA GONÇALVES DIAS, 49

Filial da Casa Cavanelas

Paris está lançando ns novos mode-
los de trajes femininos de inverno,
nos quaes predomina o aspecto se-
vero e simples, como bem se pada
ajuizar do que se vê no "clichê"
acima.

_ A nota original desse vestido con-
siste no cinto, que nada mais é senão
um singelo fio telephonica trançado
e rematado por uma fivclla. Os pu-
nhos combinam com a golla de "pi-
qué" branco, que se alorga, ao cair
dobrado atrás.

Começando interessante pagina ds
observação sobre as "Iiellezas em sé-
ries", um brilhante chronista argen-
tino diz: "Diez anos atrás, mucha,
muchisima gcnle hubiese considerado
a Greta Garbo como una mujer fea.Hay liene fama de ser una de las
mujeres mas bellas dcl mundo. Esirin
rcvoluc.ionnndosc nueslros cnnccplos
de belleza? A quien consideraremos
bella dentro de unos poços anos?
Vcase cualquicr revista de modas y
vayase a cualquicr cine, y se compro-
bani que el ideal moderno da belleza
feminina cs tan distinto dei ideal üe
antes dc Ia guerra como una negra
znln' y la maniqui de un modisto".
Depois de unia seqüência curiosa de
argumentos, o escriptor conclue por
isto: a mulher ideal dc. amanhã será
uma mulher com espirilo. Mas, no
decorrer da chronica, o autor alliide
a algumas novidades sensacionaes.
Entre eslas, está o reapparecimento
das cadeiras. A mulher actual, para
bem compor o seu typo dc belleza.
deve ter quadris desenvolvidos, coma
foi "chie" ha um século passado.
Oulrosim, a testa deve, ser alta c fina.Acabou-se com o preconceito dc lesta
larga e baixa dc 1930. E, cm linhas
geraes, o grande, esforço deste inslan-
te das mulheres é cada uma procurar
um typo próprio e differente de lo-
das as outras, afim dc acabar parasempre com a "belleza cm séries",
como acontece com os automóveis e
as geladeiras...

Encerrando os festejos do "Mez da
Qjdadc", o Automóvel Club leva a
effeito, depois de amanhã, cm sua
magnifico sede um baile que deverá
constituir um dos mais memoráveis
acontecimentos mundanos desta esta-
ção. "Leader" da aristocracia caria-
ca, o Automóvel Club lem seus sa-
lõcs habitualmente freqüentadas pe-las figuras de maior destaque no
mundo official, na diplomacia, nas
alias finanças, clc. Será essa, pois,a ambiencia da "soirce" de sabbado
próximo. Para as dansas, tocarão,
num interessante prelio, as famosasorchestras Victor e Odeon. Exige-se,
como traje, a casaca, permitlindo-sc,entretanto, o smoking para os rapa-
zes. A directoria exercerá uma rigo-
rosa fiscalisação na porta,
AXMVERSARIOS

Dr. Pedro Pernambuco — Passa ho-
je o anniversario natalicio do Dr. Pc-
dro Pernambuco, presidente da S. A.
A NOITE. Jurista, antigo chefe politi-co cm Pernambuco, Estado que repre-
sentou, durante muitos annos e com
brilho na Câmara, no cumprimento
desse mandato e ainda como "leader"
da sua bancada, o Dr. Petlro Pernam-
lmco tem um passado de serviços á
causa publica que muito o recommcn-
da. Cavalheiro dos dc mais fino trato
e caracter integro, tem sahirio o Dr.
Pedro Pernambuco conquistar e man-
ter na nossa alta socieriatle um logar
rie grande destaque. A data de hoje,
que é para torios nós que trabalhamos
r.'A NOITE um riia de júbilo e dc ale-
grias, permittirá ao Dr. Pedro Per-
nambuco avaliar, mais uma vez, quan-to é estimado pelas homenagens quelhe serão prestadas.

Fazem annos hoje:
A Sra. Maria Luiza Fallcr, esposa

do Dr. Affonso Fallcr; a Sra. Maria
Franklin Campello, esposa do Sr.
Cassiano da Silva Campello; o ür.
Norival Soares de Freitas; o Dr. Mar-
Unho Garcez Filho; o Dr. Oldemar
Pacheco, juiz da 1» Vara Civel de Ni-
clheroy; a Sra. Maria Rocha, funecio-
naria publica; o odontolando Elias
Komcl; o festejado maestro Chnrley
Lachmund; a menina Haydcc, filha
do Sr. José Paiva, escrevente da 6*
Pretória Civel; a Sra. Marcelina Ro-
drigues, esposa do industrial Alfredo
Rodrigues; a Sra. Clarinda Pereira,
esposa do Sr. Joaquim Salvador Pe-
rcira, do commercio dc nossa praça.' Faz annos hoje a veneranda
Sra. Joaquina da Silva Gomes, esposa
do Sr. Luiz Genesio Gomes, e mãe do
Sr. Luiz Pedro Gomes, alto funeciona-
rio do Banco do Brasil e dos Srs. Ma-
noel e Eduar,do Gomes.

Pcla manhã foi rezada missa em
acção de graças, c á noite, na resi-
dencia do casal, haverá recepção.
NOÍVAÜOS

Fazendo annos hoje, a senhorita
Margarida Moreira da Rocha, filha do
Sr. Antônio Moreira da Rocha e da
Sra. Maria do Cco da Rocha, foi pe-diria em casamento pelo Sr. Ataildo
da Costa Moraes, do commercio desta
praça. Contratou casamento com a
senhorita Odette Ferreira dos Santos,
filha do Sr. Antônio Ferreira dos
Santos, o Sr. Octavio Ferreira dosCantos.
CASAMESTOS

Enlace Alfredo d'Avila Lima-Chris-
tina Raposo Lopes — Realisa-se hoje
o elegante enlace matrimonial do dis-
tineto joven Sr. Alfredo d'Avila Lima,
thesourciro da Companhia de Perfuma-
rias Beija Flor, filho do Sr. Vasco Li-
ma, nosso prezado director-gerente, e
de sua Exma. esposa Sra. Adelaide Ll-
ma, com a encantadora senhorita Chris-
tina Raposo Lopes, filha do industrial

Aproveite i
E' a ultima opportunidade que ha para V. S. adnu' *

pedaço de terra para chácara ou sitio de recreio eL"nL
RÉPAGUA'. " JA(*

Clima saluherrimo, optimas estradas, bonde a, .
água nascente, etc. Pagamento suave em pequenas nr .
e posse immediata. Informações detalhadas, plantas Vrii$
DE AUTO SEM DESPEZA OU COMPROMISSO. 

' ' Tí

Rua lf de Marcou. 82-1? and;
SEM FIO

palestra do almirante Thnmn.*MRADIO MAYRINK VEIR?PSIln'16 ás 2II 8|4. discos _ n Ui,"* '
21 as 21,30, concerto em NÍ'Jda Banda de Fuzileiros™ ava £ricanos, apresentação ,*,.]„ Dares>tiao Sampaio, cônsul do BraVildiacao_R-.de Vede , AmS;'!

Champagne mm
CORDON ROUGE 1923

AtaíÉilifi»
avisa aos distinetos

apreciadores da famosa
Champagne

CORDON ROUGE 1923
mu ini* umii»

que acaba de receber uma
pequena partida da

excellente vindima desse
anno.

Â Simpatia BOLSAS E FAN-
TASIAS FINAS

Preços sem rival ^— Uruguayana. 21

A Confeitaria Colombo
solicita da sua Exma. Clien-
tela a fineza de incluir na
sua nola de fornecimento
para o mez de julho algu-
mas laias do finíssimo e

incomparavel azeite

"FLOR DE OURO"

RADIO CLUB - Dis
20. Das 211

RADIO SOC
ás 23

cos. das is:!&&?&»
21, discos. Das 21 cn, deante, m.sipopular no stutl

RADIO PHII.ii
horas discos. Das 18 is

RADIO GUANABARA - ní„23 horas. Ul5Cos '•
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PHILIPSv

a IvvarâVíl-h*
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Rádios Ufa
Vendas em prestações desdemensaes, recebendo apparelho. osadiem parte rie pagamento. Tratar IVianna, é RUA DüS OURIVEvf

(Papelaria Indiana). — Tel, 4-380)•

O alimento mais nutritivo. Bonbons que alimentam. Peça

BONBONS REGBÂ e BANANA !«/
Sr. José Gomes Lopes e de sua Exma.
esposa Sra. Ljdia Raposo Lopes.

O acto civil será levado a effcilo, ás
15 horas, na residência da noiva, á rua
São Januário, 7fi, servindo como teste-
niuiihas do noivo o Sr. e a Sra. Mario
Lima, e, da noiva, o Dr. Sabino Tlico-
doro e senliora. A cerimonia religiosa,
ás 16.30 horas, terá por local a Basili-
ca de Santa Therezinha, sendo padri-
nhos, da noiva, o Sr. e a Sra. Manuel
dc Medeiros Raposo Júnior, e, do noivo,
o Sr. e a Sra. Manoel Raposo de Men-
donça.

J30D.-1S DE PRTA

\ Cera para s

feptmfiíiMsamforh^...-
i brincando fofrõj //Í^_á
\*'«ÍS_" **íwwy?v___£-___ü ___S— '

O major Henrique de Mello Mui-
ler de Campos e sua esposa D. Elvira
da Costa Muller rie Campos completa-
rão no riia 4 de julho próximo o 23"
anniversario de seu consórcio. Com-
memorando a data, os filhos do casal
farão celebrar ás 10 horas missa fes-
tiva na efireja de São.José.
BODAS DE OURO

'm^kBêM$

A' venda cm todns as 1^_T . iai
do ramo.

Prof. Francisco Eira" 
GARGANTA, NARIZ, OUVIDOS

AMYODALAS: cura radical physioth
rapica, sem operação. Edificio Oiieoi
4» and. S. 418. Tel. 2-U023. CINELAND1

Completam amanhã 50 annos de ea-
sados o coronel Luiz Robin e sua
Exma. esposa D. .losephina dos San-
los Robin, paes do Sr. Luiz Robin
Filho, do commercio dc café, sócio da
firma Rotunrio & C, e sogros do Sr.
Arthur Luiz, da firma Casimiro Pin-
to & C. e do Dr. Antônio Pereira Li-
ma, advogado no foro da capital do
E. do Espirito Santo, e em Alfredo
Chaves.

Em acção de graças será rezada
missa na egreja de S. José, ás 10 ho-
rr.s.
FESTAS

Foi approvado pela directoria do
Botafogo F. C. o seguinte programma
de festas para o próximo mez de ju-
Iho: 2 — jantar dansante; 5 — cine-
ma; 9 — jantar dansante e cinema
infantil; 12 — cinema; 16 — jantar
riansante; 10 — cinema; 23 — jantar
dansante e matinée infantil; 26 — ci-
nema.

 Grande interesse vem desper-
tando no nosso meio social o grande
baile que o Club de Regatas Guana-
bara fará realisar, cm seus salões á
Avenida Pasteur, no próximo dia .5 de
julho, em commemoração á passagem
do 34" anniversario.
RECEPÇÕES

DÊ A SEUS)
FILHOS

Solennisando a passagem do annivcr-
sario natalicio dc sua esposa, D. The-
reza de Araújo, o capitalista Caetano
Gonçalves de Araújo offcrccerá. ama-
nhã, cm sua residência, á rua Dois de
Dezembro 72, uma recepção ás pessoas
de suas relações.
EXPOSIÇÕES

Inaugura-se, no Paiace Hotel, a 1 dc
julho próximo, ás 17 horas, a exposi-
ção de Cândido Portinari, que ficará
aberta até o dia 15 do mesmo mez.
EM ACÇÂO DE GRAÇAS

Patrocinada pela commissão pro-
motora da construecão da Matriz de
Nossa Senhora de Bomsuccesso, reali-
sa-se no próximo domingo, 2 de ju-
Iho, às 10 horas, no altar-mór dessa
egreja, missa festiva em acção dc
graças pelo restabelecimento da sau-
de do chefe do Governo Provisório e
da Sra. Getulio Vargas.

Para essa solennidade já foram
convidadas varias associações religio-
sas da parochia, bem como o inter-
ventor no Districto Federal, Dr. Pe-
dro Ernesto, que, a pedido da com-
missão, se encarregou de transmittir
egual convite á Exma. familia Geu-
lio Vargas.
MISSAS

A familia do tclcgraphista Floriano
de Almciria manda rezar, amanhã, ás10 horas, no altar de N. S. das Victo-
nas, na egreja dc S. Francisco de Pau-la, missa rie sétimo riia por sua alma.~- Na egreja dc S. Francisco dc
Paula, será rezada depois de amanhã,1 ric julho, ás !) 1 |2 horas, missa poralma de^ Anlonio Almeida Oliva Maia.—— No altar-mor da egreja dc Nos-sa Senhora do Carmo, do largo daLapa, foi rezada hoje missa cm suf-Iragio da alma do antigo conimcr-ciantc Sr. Josc Antônio Albuqucr-
Q.ue, i" anniversario do scu falle-cimento.

O acto religioso foi mandado ce-lebrar pela Sra. Aurora de Albu-
querqpe, viuva do saudoso commer-ciantc e pelo doutorando de Mediei-na Álvaro de Albuquerque, filho docasal. Os officios fúnebres foramacompanhados por cânticos sacros.
v" "ct0 foi muito concorrido. AMil th. se fez representar.

ASMA Bronchite. Cura radical. Dr. A.
Martins. - Assemb. 88. 2-3213.

iDURYEÀ
! PARA QUE ELLES CRESÇAM;

fiRTES E ROBUSTOS

^'As crianças gostam ds comer

Maizena Duryea. Nutritiva, lã «

«aborosa, a Maizena Duryea « am

alimento que dá cor ás faees e

produz vigor sos m-ili <^'!'le',

organismos. Como alimento pu»

crianças é dc um valor insiapeMveL;

Pura e hyglenica, a Maiiena

Duryea 6 vendida em qualq"»'
armazém, sendo «condicionada
num pequeno pacote amarello.

; Envie-nos seu nome e «ideacço
e tnand-i-erosi gra»
lis ura inte*MSS«'nl,
livro dc receitas d«

coiinhs, profusa-
mente illusuado,

*. 1
REFINAÇÕES DE MILHO, GRAZH & *•

Caixa Poilal itl- • S5° ,ai°
B«ni«ll<W!a GRÁTIS «a lha» fò

SO!
NO/Hf.u.—«™»»""'*'""'"""-'
'^l/A.....,......J«.«••••'•u•"',","""

CIDMÍ...
rSTADO.

ranEfira

,*^*****~***-

* -i"Foriitoii«
Poderoso fortifleante dos velhos, mo*

ços e creanças. . ... **.
1*' cllicaz contra a neurasthet.1 ,

gorda, tonilica c combate o racm
das creanças. Alberto

Produeto do Laborntori
Lopes.

Esgotos da Capital Fe
A Companhia The Iii» dc "b|W

City Improvements previne w a> 
fi|1

que. pelns seus caintratua com (|,
verno Federal e regulamentai» „
cor. só ella poderá executor uu» .,,
obras de esgotais, mesmai *' 

^ |t„
naes ou extraorriinnrins. soo™ ^ [(i
canalisações c tambem <lltcrar1,(((j,i
construir ns jn existentes. ^
mnis que os infractores «tau, '<.*¦,

pelais mesmos contratas e ln" ,,
á demolição fmmeiiiata dai om*
cutadas e multas.
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jjFlamengo enfren-
íjlaii hoje, o Santos

Football Club
ir
-"S

{ansiedade em torno da pe-
nocfurna interestadual¦!*

-*'A''j-fa^^r

Me* R^^fei ;#^"'--Íbi

doÍHj/SÉIi o zagueiro direito
rubro-negro

0campo do Villa Bclmiro, em San-
i é o local, do grande embate inte-

iiiidual de hoje á noite.
Os rapazes do rubro-negro enfren-

a*i-os do Santos F. C, num prelio
Bisloso.

Este encontro tem causado uma
-•la ansiedade entre os sportsmcn
.«lislas, dada a forma dos dois 1 íti-
pnles. , ,

0 conjinil» do Flamengo chegou a ci-
lie paulista com uniu reclame bem
milar, cm virlndc dos últimos tri-
aphns obtidas no campeonato cario-
;.dc profissionaes.
lendo conhecimento de quo a

>;«ipc ruliro-iicgru, eslá cm cxcellen-
*;forma, "s conjuntos dc Sanlos F.
f,entregnrnni-sc n um severo regime
ilroinu, nfim de olilcr um trlum-
:b honroso e especlacular.
Ciso o quadro santisla derroteoo"wiengo, us prognósticos serão mais

ivoraveis ainda, a favor do quadro
íAthii para n batalha de domingo
;raimo, ncsla. capital contra o Ban-
!¦•

Uma grande multidão deverá en-
âtt completamente as dependências
inampr. da Villa Bclmiro, ansiosa
:ípresencior a um embate movimen-
"iissimo, repleto dc emoções e de
iiccs espectaculares.

Os quadros
Para o embate nocturno de boje, as

ijiipes deverão entrar cm campo, as-
a constituídas:
FIAMENGO—¦ Fernándinho; Moysés

t Bibi * Affonso, Flavio e Faia; Ro-
teto. Doca, Gabriel, Nclsou e Jar-
:u.

SANTOS •¦- Athié; Arlindo e Gar-
íi; Bizocn, Moacyr c Abreu; Victor,
amarão, Raul, Pedrinho e Marani,

0 arbitro
Foi escolhido para arbitrar o jogo,

:5r. João dc Duro Candiuta.
Festival do Primavera F. C.

Em seu campo, no próximo domin-
!!. o gremio acima promove um fes-
Sal com estas provas:
,1' parte — Infantil — 1" prova, As
•¦IO— Primavcrinha x Bola Preta;
; Prova, ás 11.20 — Onze Batutas x
Aieza; 3' prova, ás 12.30 — lida'Cluli x Alzira !•'. Club.
í parlo - 4" prova, is 13.40 —

'.«rei Meu Leque x Paula Lima; õ"
[•'«va, ás 14.,,0 — S. C. Portuense x
<•« Ferro F, Club; (!• prova, Honra" Primavcrinha F, Club x Amorim¦'. Club.

A direcção sportiva do Primavera'• Cluli convoca os seguintes amado-
JVPara enfrentar o Amorim F. Club:-»"'> I, Camello II, Mãezinha, An-
% Olegario, Izaltirio, Cecilio, Paulo,
«no, rião e Ponipilio — Doré,
«iliho, Eugênio, Nelson, Gurjão,«aro Gomes, Lages, Waldyr, Miguel,
j4(|ucs e Bernardinoj este team
J« o combinado para enfrentar oMwrsario de um toara faltoso, sem
JJttanto concorrer á taça de sym-
TO, e á da prova do club faltoso.

ATUHTIG F. G.
í direcloria do Atlantic fará reali--i no dia 1 de julho, nos salões doWjMry Cluh, uma encantadora "soi-

'* dansante, que serA animada por«alente "jazz-band". Pela anima-™ reinante, é de sc prever um sue-
g*> 

sem precedentes para as gloria-«Cores do querido club commcr-sc«i duvida alguma o "Icader'

Até os 3 a 1 de
mingo ultimo

Como o Palestra conseguiu chegar
invicto ao jogo com a A. A.

Portugueza
A carreira do team de football do

Palestra Itália dc São Paulo vencido
no encontro de domingo passado peloforte conjunto da A. A. Portugueza
foi uma das mais brilhantes que se
regista na historia do nosso football.

Os palestrinos que ha quatorze me-
zes vinham marcando significativos
triumphos, logrando sempre salvar o
seu pomposo titulo dc invicto até a
referida jornada, entrou nos jogos que
abaixo relatamos com os respectivos
resultados:

Campeonato da cidade dc 1932:
Palestra, 4 x Syrio, 0.
Palestra, 3 x São Paulo, 2.
Palestra, 2 x São Bento, 1.
Palestra, 3 x Internacional, 1,
Palestra, 3 x Juventds, 1.
Palestra, 7 x Santista, 0.
Palestra, 4 x Ypiranga, 2.
Palestra, 3 x Corinthians, 0.
Palestra, 3 x Portugueza, 0.
Palestra, !) x Gcrmania, 1.
Palestra, 8 x Santos, 0.

Campeonato estadual:
Palestra, 2 x Portugueza (Santos), 2.
Palestra, 6 x Portugueza (Santos) 0.

Amistosos locaes:
Palestra, 7 x Ypiranga, 1.
Palestra, 2 x Paulista (Jundiahy), 1.
Palestra, 6 x Portugueza, 1,
Palestra, 4 x Guarany, 1.
Palestra, 2 x Ypiranga, 0.
Palestra, 1 x São Paulo, 1.

Intercstaduncs:
Palestra, 4 x Seleccionado fluminen-

se (Nictheroy), 0.
Palestra, 8 x Seleccionado fluminen-

se (Capital), 1.
Palestra, 1 x Vasco, do Rio, 1 (Ca-

pitai).
Campeonato profissional de 1933:

Palestra, 5 x Corinthians, 1.
Palestra, 3 x São Paulo, 2.
Palestra, 3 x Sanlos, 1.
Palestra, 5 x Syrio, 1.
Palestra, 2 x Vasco, 1.

A yole de 4 do Vasco, que venceu
o primeiro pareô da regata de do-

mingo, será desclassificada
0'pareo inicial da regata dc domin-

go ullimn foi vencido, de fôrma bri-
llinntc pela guarnição da yolo de
quatro que representava o Vasco da
Gama.

Na reunião, porém, dn conselho te-
clinico da F. B. E. A. foi constatado
dc que o remador Ciovis Mello do ron-
junto vencedor fora inseriplo t:inib'in
pejb Boqueirão do Passeio, deixando o
cluh cruzmaltino dc pedir sua trans-
ferencia.

Com a desclassificação o São Chris-
tovão passou para o primeiro logar,
cabendo o segundo ao S, C. Flumi-

FÒÍRECONHECIDA A FEDERA-

ÇÃO DE ESTUDANTES
O Conselho dc Representantes da

Federação Brasileira dc Sports Aqua-
ticos, "om sua reunião de honlcm re-
conheceu a Federação de Estudantes.

Foi mareada para o próximo dia 3
nova reunião dos conselheiros.

0 Humaytá homenagea a
sua delegação que esteve

em Muquy
O Departamento Feminino do gre-

mio dos marujos, querendo demons-
trar ao team dc fotball a sua satis-
facão pelas brilhantes victorias alcan-
çadas sobre vários conjuntos desta
capital, inclusive a linda victoria so-
bre o seleccionado de Muquy, Kstado
do Espirito Santo, resolveu organisar
um baile tm homenagem A embaixada
que acaba de regressar daqueila ci-
dade. Esta festa sc realisará no sali-
liado, com o concurso do afamad.i
conjunto "Jazz-band Turunas dc Bo-
tafógo". Os sócios terão ingresso com
o recibo n. 6 ou 7.

ESCALADA DO PIO SE
ASSUCAR

O programma de actividadeí) do
Centro Excursionista Brasileiro para
o mcz dc julho, sc inicia com uma es-
calada ao Pão dc Assucar, o penhasco
sentinella da Guanabara. A ascensão
a esta culminância pelo caminho ne-
rco é mundialmente conhecida, cons-
tiluindo motivo dc orgulho da nossa
metrópole. O quo muitos ignoram, cn-
tretanto, é a sensação que tem o ver-
dadeiro "montanhista" ao galgar a
penedia, graças aos seus próprios cs-
forços, praticando um salutar des-
porto ao mesmo tempo que divisa
bcllissimos scenarios, invisíveis para
os que burguezmente sobem no carri-
nho...

O ponto de encontro será na Ayc-
nida Pasteur, esquina da Avenida
Portugal, ás 6 horas da manhã dc do-
mingo, devendo a partida cffcctuar-se
imprctcrivelmcnte ás 6 112. Prcven-
do-sc o comparecimento de elevado
numero de participantes, o D. T. rc-

duas

O America enfrentará
o Ypiranga

0 interesse em torno deste jogo. Os
teams

. estàn a cari
procura que

o do Sr. Edgar Bor-

solvcu dividir a caravana em
* organisnção de festas desse cara- turmas. Direcção: II. Lczer c Gunther
?'* ds convites, já em numero limi- Buchhcister para a primeira turma, c
«JJ. Pela grande procura quo têm Antônio Ivo Pereira c Mario I*. bar-

roso, para a segunda. _._.«.

0 SEGUNDO ANNIVERSARS0
DO HELLENSC0

Passando no dia 3 o seu segundo an-
niversario, a directoria do Hellcnico
F. C. promoverá um grande baile cm
homenagem aos seus associados e fami-
lias, festa essa que vem sendo esperada
cem grande ansiedade.

CLUB COL0MB0PHÍLO

f Pereira, incansável presidente du«".ic Football Club.
0 encoíiiro Siíva Manoel A.

Club x Jornal do Com-
mercio F. Club

p*tr* domingo a tabeliã da Liga Me-
Kl v marca na divisão "Em-
ta,,. ",ery" 0 encontro entre o.¦¦'peão do Riachuelo e o forte team
? Jorn.*l do Co

o jogo deverá
pois ambos os

jj "» uo i.ommcrcio" F. C. Da-
k 'Maldade de condições que am-
I «t«o na tabeliã
jjj d*sputadissimo,
t..j' Possucm jogadores conhecidos,
i[,,Tse no icam do "Jornal do Com-
C',nr,SS "alentes players Tupy,
^{'oo, rainha, Edgard e no do Sil-
•hie, hiVcmos Ml,m-°* um dos mc"
íi-i r'a Metropolitana, os ir-
r«fiò "en*0' Estevão, Mingo, que tudo
•'io • cr,nfiuislar a victoria. O
Fundir- effcctuodo no campo do
Pf'm*,n. «acionai, sito á Avenida
Ülisti

""o, que deverá apanhar boa
j, 

*_ eia, dado o valor dos tcams: ' * rotiti
cl pede o compareci-

Io sjJ 
" 'ncontro ncima, a direcção

¦'nio 1 
anoe* PC('e o comparecils amadores abaixo escala

:Sti ->a^5í(lc ,,,*,'íl nniformisados segui-
|P«fa o campo:

Wm"1 
~n í*ClT**nha, Panella, Ary,

KÍS ?.en*iam-I>. Paschoal, Emi-
•"Inialhl t Costa, Amadeu, Mario,
U. o» ra* 'Pa, Dantas, Wilson, Cot-
WÍCD, !|

Cornei io, Thomaz.
!!r*p-à'ri m°Kenes c tot*os com in~

•*, lim 7 Pinima, Mundo, Cae-
!il. Rrm „'' r**lr*nca, Pedro, Victo-
Chico. i "' Estevão, Carlos, Mingo,

CARIOCA

Mutter
"ft- Penn

DENTISTA-Haios X
Av. Bio Branco. 183sylvania, ü. S, A. — 2-9080

Foi levado a effeito, domingo ulti-
mo, um concurso para pombos-cor-
rolos adultos e outro para pombos-fi-
lhotes, ambos entre as cidades de He-
zente e esta capital.

Concorreram 200 aves pertencentes
a 12 creadores.

A classificação final foi a seguinte:
ADULTOS — Io, Braulio de Macedo

Soares; 2" c 3o, J. Macedo.
FILHOTES — 1°, 2° e 3", Dr. Ro-

beito Freitas Lima.
Os tempos gastos em percorrer as

distancias foram magníficos.
Ao 1° collocado será offerecido pelo

Cluh Colombophilo Carioca medalha dc
outro, ao 2°, de prata, e ao 3o, de
bronze.

0 festival do Capella F. C.
No campo tio Veneza no domingo,

o gremio acima promove um festival
com estas provas:

1» Prova, ás 13 horas —¦ ítalo Bra-
sileiro F. C. x Combinado Ouro.

2' Prova, ás 1*1,16 horas — Macáo
F. C. x Verde e Branco F. C.

3* Prova — (Honra) — A's 15,45
horas — Bclampago F. C. X M. N.
Porcelana F. C.

A directoria do Capclla F. C. pede
o comparecimento dc todos os adver-
sarios 15 minutos antes da hora
marcada para a prova.

Oscarino, o grande cenler-half
do America

O America receberá no domingo pro-
ximo a visita do Ypiranga, de S. Paulo.

Bem interessante deverá scr esta par-
tida, em que se vão empenhar os doií
fortes quadros.

O gremio paulista tem um conjunto
valente c disciplinado, muilo embora
não esteja com liòa collocação na tabel-
la do actual campeonato.

Será, entretanto, um adversário bem
sério para o America.

Muitos sportsmcn affirmam que a pe-
leja será decidida favorável ao quadro
rubro.

Deve-se, entretanto, chamar a atten-
ção do publico para o exemplo do Sáo
Bento, que chegando sabbado a esla
capital, domingo enfrentou o Bangu' de
fôrma auspiciosa, deitando por terra
todas ns opiniões desfavoráveis de que
estava sendo alvo.

Quem sabe* se o Ypiranga não fará o
mesmo com o America . Que se aciiutc-
lem os americanos com o quadro do
Ypiranga, muilo embora venha de obter
um triumpho sensacional sobre o San-
tos F. C, rn. campo da Villa Bclmiro.

Varias modificações soffrcu o qua-
dro dò America. A parelha de backs,
que era composta dos players Pena-
forte e Hildcgardo, foi substituída por
Vital c Jarbas, que contra o Santos F.
Club aeluarain dc fôrma impressionou-
te. Na linha deanteira, .Tuquiá foi suh-
stituido por Chagas, um elemento de
grande destaque do quadro principal
do Andarahy.

Mais entendimento possuem, agora,
os atacantes americano", sendo o ponto
dc deslaquo da equipe.

O embate de domingo próximo, não
rcsla n menor duvida que é um enigma.
Estamos certos que varias serão as jo-
gadas de sensação registadas durante
o match.

0 juiz
O Ypirrnsa terí que designar o juiz

pi.ra a peleja de domingo.
O quadro do America

A equipe americana ci.trará em cam-
po assim constituída: Aymoré; Vital e
Jarbas; Agrícola, Oscarino e Zc-zé: Cha*
gas, Carolla, Darcy Curto e Romulo,

0 quadro do Ypiranga
Os paulistas entrarão em campo as-

sim consliluidns: Balo; Bnvani c Mi
ro; Santos, Tonillo c Titn; Figueiredo
I, Figueiredo I , Juba, Moacyr e Da
nicl.

A preliminar ;
A partida preliminar será travada en-1

tre as equipes de amadores do America i
e Bomsuccesso. .

PARA DISPUTA DA "G0PPA
L0URENZ0 NIC0LAI"

0 torneio inicio será no
próximo dia 1

Na sede do Dopolavoro será realisa-
do o torneio initium correspondente á
di.puta da "Coppa Lourcnzo Nicolai",
No sorteio realisado em 23 do corrente,
na presença de grande numero de in-
teressados, foram verificados os se-
guintes jogos preliminares:

Io jogo, ás 20 horas — Sclecto S. C.
x Amantes da Arte — Juiz, do Dopo-
lavoro. .

2" jogo, ás 20,30 horas — Orfcao Por-
tugal x O. N. Dopolavoro — Juiz, do
Fraternidade Luzitania.

3o jogo, ás 20,50 boras — America F.
Club x Fraternidade Luzitania — Juiz,
do Antarctica.

4" jogo, ás 21,10 horas — Gymnastico
Portuguez x Associação Portugueza —
Juiz, do Orfeão Portugal.

5» jngo — Policia Especial x S. C.
Antarctica — Juiz, do Gymnastico Por-
tuguez.

6° j0go — Vencedor do 1" x Vence-
dor do 2o — Juiz, do America F. C.

70 jogo — Vencedor do 3" x Vence-
dor do 4'' — Juiz, do Selccto S. Club.

g- jogo — Vencedor do 5° x Vencedor
do G"'— Juiz, da Associação Portugueza.

no jogo — Final — Vencedor Jo 7°
x Vencedor do 8" — O juiz será esco-
lhido de accordo, na hora do encontro.

O campeonato começará cm 5 dc ju-
]ho — Na quarta-feira, 5 dc julho, terá
inicio o certame cm disputa da "Coppa
Lourcnzo Nicolai". A tabeliã, que já
foi approvada para os jogos do turno,
será publicada ainda esta semana e os
primeiros Jogos a serem realisados em
5 c 6 de julho sáo os seguintes:

Quarta-feira, 5 — Selccto x Antar-
ctica, á rua Mariz c Barros n. 431; Gy-
ninaslien x Orfeão, á rua Buenos Aires
n. 201, e Fraternidade x Portugueza, á
rua dos Andradas n. 27.

Cilinta-feirc, 6 — Ameriea x Policia
Especial, á rua Campos Sailes n. 118,
e Amantes da Arte x Dopolavoro, é
rua da Passagem n. 101.

Juizes e representantes — A commis-
são directora do torneio da "Coppa
Lourcnzo Nicolai" pede aos clubs
Amantes dn Arle, Orfeão Portugal, Fra-
ternidade Luzitania, Associação Portu-
guezn e Policia Especial, a fineza de
mandarem os nomes dos_ seus juizes e
representantes para os jogos do cam-
peonato.

Não ha crise
para quem bebe

leite, que permítte
dormir bem.

Competição intima infantil
de athletismo, no Vasco

O Departamento infantil e juvenil
do C. B. Vasco da Gama fará rea-
Usar domingo uma competição inli-
ma dc athletismo entre as 1* e 2*
categorias de infantis, havendo cias-
sificações até ao li" logar. Após a
reunião a direcloria offerccerá aos
seus athletas um chocolate. Todos os
infantis deverão estar presentes no
estádio ás 7 1|2 horas, sendo a com-
petição iniciada ás 8 lioras em pon-
to.

Serão disputadas, em ambas as
categorias, em caracter eliminatório,
as provas constantes do programma
já dc todos conhecido

Dois importantes encontros no
próximo domingo

O campeonato petropolitano de foot-
bali, que está despertando grande in-
teresse, proseguirá no próximo domin-
go, com a realisação de mais dois en-
contros:

Cascatinha x Itamaraty
Este encontro, que terá por palco

o campo do Cascatinha, no 2" districto,
é importantíssimo, devido não só A
antiga rivalidade existente entre os
clubs contondores como tambem ao va-
lor dos quadros que se vão defrontar.

.Uma luta entre o Cascatinha e o
Itamaraty é sempre renhida e desta
vez o será mais ainda. O tricolor, que
no principio do campeonato era tido
como um dos mais fortes concorren-
tes, não foi feliz nos dois primeiros
matches, conseguindo apenas uin cm-
palc 110 primeiro e sendo derrotado no
segundo.

Inversamente, o Cascatinha, que se
apresentara com uma phalangc sem
grandes pretensões, ainda não foi der-
rolado.

O Itamaraty quer, portanto, conse-
guie duas coisas ao mesmo tempo:rc-
habilitar-se e quebrar n invencibilida-
dc do seu rival. Eslá claro que, para
conseguil-o, terá que se empregar com
denodo, o mesmo acontecendo no Cas-
catinha, se quizer abater o campeão
de 1023.

E' este o primeiro encontro do cam-
peonato deste anno, que se realisa no
2" districto, c por isso se espera que
a população do bairro afflua em mas-
sa ao local da peleja.

Internacional x Petropolitano
Oulro jogo lão importante quanto o

primeiro è o que se realisará no cam-
po do Serrano, entre o Petropolitano
c o Internacional.

Quem não assistiu ao jogo do ulti-
mo domingo entre o Petropolitano e
o Serrano, dará o Internacional como
favorito no próximo embate. Não as-
sim, entretanto, quem presenciou o ai-
vi-negro do Valparaizo produzir uma
optima performance contra o campeão
da cidade, depois que incluiu no team
os elementos .lorcclino e Pará e sc
preparou melhor.

Náo lemos duvida em affirmar que
o Pelropolilnno está cnm um grande
conjunto, capaz até dc levantar o cam-
pconnto.

O Internacional terá que se esfor-
çar muilo pura levar de vencida a
phalnnge dos ea\õcs pretos. E nin-
guem sc surprehendn sc o carijó fôr
abatido, pois 6 indiscutível o cquili-
brio de forças existente entre os liti-
gani es.

Collocação dos clubs no Campeo-
nato Petropolitano de Football

0 CONSELHO DE JULGA-
MEHTQS DA F. B. D. A.

NADA RESOLVEU SOBRE
0 CASO D0R0THY GRAY

Convertido em diligencia o
julgamento do assumpto
Como era esperado, reuniu-se,

hontem, á noite, o conselho de julga-
mentos da Federação Aquática, afim
de julgar o recurso do Fluminense

F. C, sobre a in-
scripção da nada-
dora Dorothy Gray,
do Icarahy.

A' reunião com-
pareceram os con-
selheiros Dr. João
Noronha dos San-
tos, presidente, Dr.
Oswaldo Palbares,
Dr. Flavio Vieira,
Dr. Luiz Fernandes
do Couto, Dr.
Ibsen dc Rossi,
Edgard Belém e
Alberto de Mcn-
donça e mais os
Drs. Iberc Bernar-
des e Ernesto lm-
hiissahy Mello,
advogados do Flu-
minense e Icarahy.

Depois de lido o
parecer que con-
cluia dando ganho
dc causa ao club
tricolor e após te-
rem os advogados
defendidos seus
pontos de vista, fa-
laram os conselhei-
ros Flavio Vieira
e Edgard Leite Ri-
beiro, que declara-

ram não poder dar seus votos, por
não ser claro o parecer quanto ao
dia em que a nadadora passou a
profissional, isto é, quando começou
a receber honorários.

Falaram ainda o relator, Dr. Os-•valdo Palharcs e os Drs. Alberto dc
Mendonça. O conselheiro Leite Ribei-
ro apresentou uma proposta, unani-
memente approvada, convertendo o
julgamento em diligencia, afim de
scr pelo presidente do conselho ve-
ri ficado a data em que Dorothy
Gray começou a receber honorários.

Primeiros teams G. P
Cascatinha 1
Internacional . • • • 1
Serrano ..... 3
Petropolitano , 

'. 
1 ....... 4

Segundos tcams G. P
Internacional . > ¦ 0
Serrano 2
Cascatinha . . 3
Petropolitano 3
Itamaraly 4

era
mingo o Ca-mpeosia-

ao cie

Domingo, á tarde, como tem sido no-
ticiado a Liga Carioca dc Athletismo
realisa o seu campeonato de Novos.

Para o novo certame Vasco, Flumi-
nense, Bomsuccesso, Bangú e prova-
velmcnte o Flamengo apresentarão os
seus mais futurosos athletas.

A respeito do rubro-negro, segundo
ouvimos hontem nas rodas athlelicas,
o scu novo director de athletismo es-
pera que o scu club possa dentro dc
breve retomar a posição que sempre
desfrutou nn lado dos "leaders" da
alhlctica carioca.

Instrucções da Liga Carioca
1° — As inscripções de 4 athletas

effectivos e 3 reservas serão recebi-
das até ás 17 horas de quinta-feira,
dia 29.

2o — Só poderão concorrer os athle-
tas que tenham seu registo na Liga
até sexta-feira.

3o — Cada athleta só poderá con-
correr a uma prova dc corrida e duas
dc campo, exclusive os revesamentos.

4o —Cada athleta pagará por prova
a taxa de inscripção de 15000.

5° — Os clubs devem encarregar
uma pessoa da apresentação, 8 minu-
tos antes das provas, dos athletas,
na mesa do verificador onde se pro-
cederá á única chamada.

6" — O athleta que não desponder
á chamada acima, perderá o direito
de concorrer.

6" — Os athletas só ingressarão no
campo acompanhando os monitores, e
serão pelos mesmos apresentados aos
juizes.

9" — O Departamento Technico per-
mitte ainda a inscripção de estrean-
tes nesta competição de novos.

BEBAM

CAFE' GLOBO
O melhor e mais saboroso

Compareçam ao exame
medico

São convidados a comparecer, hoje,
ás 16 horas, 110 Departamento Me-
dico da Liga Carioca de Football,
afim dc serem submettidos a exame,
os seguintes jogadores juvenis:

José Albano de Nova Monteiro, Jor-
gc Galileu Fernandes, Alberto Ouro-
fino, Roberto Azevedo Ncza, Mario
Alves Nunes, Roberto Long, Jean Si-
mon. Jairo Machado, Hélio Gomes Ma-
chado e Armando Avellar Torres.

A
LIGA DE PROFISSIONAES

À reunião de amanhã, no
Conselho Administrativo
Hontem, A tarde, foi installada Ac-

finit iva mente a Sub-Liga de Profis-
sionaes,

Muito embora não houvesse certe-
za quanto á hora c á data dc sua in-
stallação, bem regular foi o numero
dc pessoas que compareceram ao neto
dc installação da novel entidade.

A entidade, que terá a presidência
do Sr. Álvaro Novaes, fuiircinnará no
5" andar do Edificio Guinle, junto á
Liga Carioca de Athletismo.

A primeira reunião será amanhã, As
16.30 horas. Foram convidados todos
os representantes dos clubs filiados, I
que compõem o Conselho Administra-
tivo.

Na reunião dc quarta-feira prnximn
é que o referido Conselho manifestar-
sc-á sobre ns pedidos de filiação do
Bandeirantes, Mackenzie e Enigma.

Mr. Fred Brown, o dircclor techni-
co da entidade, visitará hoje os cam-
pos do Mackenzie e Enigma,

S. C. FIRMEZA

0 seu festival de domingo
Com o programma que damos

abaixo, no domingo, o Firmeza pro-
move um festival, no campo do Per-
severança:

1' Prova — Extra — A's 9 horas
Combinado Santos Mello x Com-

binado Preto c Branco.
2' Prova — Extra — A's 10 horas

Brasil F. C. x Combinado 11 Ir-
mãos.

.'Ia Prova — A's 11,10 horas — 5 de
Julho F, C. x Lcopoldina Bastos
F. C.

4* Prova — A's 12,20 horas — Gre-
mio S. Bento x Democráticos F. C.

5* Prova — A's 13,30 horas — In-
dependentes x C. A. Independentes.

6* Prova — A's 14,40 horas — Zep-
pelin F. C. x Antarctica A. C.

A's 16,10 horas — Prova de honra
Capclla F. C. (Policia do Nictbe-

roy) x 3o Batalhão da Policia Mili-
tar).

Torilla vae ficar no Rio
O entraincur Francisco Barroso

acaba dc contratar os serviços do jo-
ckey T. Torilla, recentemente chegado
de Porto Alegre, onde actuou na Pro-
tectora do Turf.

Este profissional actuará, assim, cm
nosso turf, devendo apparccer nas
próximas reuniões.

Foram vendidos ao turfman Dr.
Américo Caparica os animaes Xipa-
tuba e Unia, que pertenciam ao en-
traincur Américo Azevedo,

Convocação da Assembléa
Geral e do Conselho De=

O festival pró-caixa
olympica

No campo do Botafogo, hoje, ,í noi-
lc, em beneficio da Caixa Olympica,
haverá um festival sporlivo com as
seguintes provas:

PORTUGUEZA x CENTRAL — Pre-
liminares.

BOTAFOGO x ANDARAHY — Prova
principal, com inicio ás 21 1|2 horas.

Club dos Caiçaras
A directoria do Club dos Caiçaras re-

solvcu não mais fazer realisar a festa
annunciada para hoje, á noite, na lagoa
Rodrigo de Freitas, em homenagem a
São Pedro, por eslar marcada para o
mesmo local e hora idêntica reuniãi or-
ganisada pelos pescadores das colônias
daquelle pittoresco recanto.

A competição náutica
de domingo, dia 2, nos

Caiçaras
O Club dos Caiçaras realisará no pro-

ximo domingo, 2, no aprazível recanto
da lagoa Rodrigo de Freitas, onde se
acham as suas installações náuticas,
mrgnifica festa sportiva.

Organisado cuidadosamente, o pro-
gii.mma desse concurso aquático reúne
oito provas, que, dado o já crescido nu-
mero de inscriptos, serão um motivo de
sensação para a enorme assistência que
comparecerá á fecta.*

As diversas provas serão disputadas
na seguinte ordem:

1* — Homens — 50 metros — Nado
de costas.

2' — Homens — 50 metros — Nado
livre.

3" — Infantis — 50 metros — Nado
livre.

4' — Homens — 50 metros — "A* la
trnsse".

6" — Moças — 50 metros — Nado
livre,

6» — Infantis — 50 metros — "A" la
brasse".

7* — Homens — 100 n etros — Nado
livre.

8" — Saltos dc trampolim.
Durante a competição haverá serviço

de bar no posto dr banhos do club, onde
serão inaugurados vários melhoramen-
tos.

Federação Afhlefica de
Estudantes

liberativo
Da secretaria do Villa communi-

cam-nns:
Será realisada a 30 do corrente, ás

20 horas, uma reunião do conselho
deiiebrativo, para deliberar sobre:
(1* convocação1): a) Eleição de car-
gos vagos: h) Interesses geraes.

No mesmo dia ás 21 horas, será
realisada uma asscmbléa geral dos
associados, para deliberar sobre
(1* convocação): a) Eleição de car-
gos vagos; b) Interesses geraes.

Haverá uma reunião do Conselho
secundário, amanhã, ás 17 horas.

Pede-se o comparecimento dos re-
presèntantes dos collegios filiados.

 O presidente convida as com-
missões encarregadas de elaborar o
ante-projecto do regimento interno
do Departamento Technico e do Codi-
go de Penalidades e regimento inter-
no da F. A. E., para uina reunião
no dia 28, ás 17 horas.

0 Confiança treina hoje
Em scu campo, hoje, o Confiança

treinará com o V. Excclsior. São con-
vocados os seguintes amadores :

1° team — Buy, João, Dccio, César,
Pedro, Elias, Campos, Bira, Gallego,
Mangueira, Renato, Fernando, Altair,
Zoralde, Paulista, Lava), Juea, Octa-
vio e Arcbottc.

2™ team — Gonçalves, Josué, Alipio,
Nascimento, Lolico, Dodoca, Rubens,
Leite, Badu', Homero, Paço, Mesquita,
Beltrão, Bahiano, Antnnio, Gago, Gra-
dim, Buceos, Tejcra e Etchaív.

üorothu Gray

0 TORNEIO INITIUM DA
LIGA DE SPORTS DA

MARINHA
0 certame será sabbado, no

campo do Vasco da Gama
A Liga dc Sports da Marinha fará

realisar depois de amanhã, no esta-
dio do C. R. Vasco da Gama. o tor-
neio initium do seu campeonato de
football.

O sorteio deu o seguinte rcsul-
sultado.

1' prova — Rio Grande x bao
Paulo.

2* prova — Parahyba x Santa Ca-
tharina. , .

3a prova — C. de Marinheiros x
Aviação.

4a prova — C. Naval x Minas Ge-

5' prova — "Alagoas" x E. T. Mo-
cangue.

6" prova — F. Submarinos x ber-
GÍPG»

7* prova — "Humaytá" x "Ba-
hia". .. „ „

8* prova — "Belmonte" 1 C. Fu-
zileiros.

9» prova —* Vencedores dos Io e 2°
jogos.

10a prova — Vencedores do 3o e 4°

11" prova — Vencedores do 5° e 6*

12' prova — Vencedores do 7" e 8a
jogos.

13a prova — Vencedores do 3o e 4°
jogos.

lia prova — Vencedores do 6° e 7o
jogos.

15" prova -— Final — Vencedores
do 10" e 14" jogos.

As partidas terão Inicio ás 14
horas.
Xaráo mudou de dono

O cavallo Xaráo, que estava registado
sob a propriedade do Sr. Américo Aze-
vedo, passou, agora, a pertencer ao Sr.
Constantino Pinto Coelho.

Terçol ou qualquer
inflammaçâo

nos olhos

Para 
os olhos injectados

devido ao pranto, Murine
mitiga o ardor provocado pe-
Ias lagrimas. Para terçóes
ou quaesquer inflammações,
Murine é uma maravilha.
Desinfecta, allivia a dôr, cia-
reia, tonifica e embelleza os
olhos. Absolutamente inof-
fensivo. A' venda nas boas
pharmacias e drogarias*

í//?/iVE>
Para os olhos

Em qualquer Pharmacia

NO VILLA ISABEL F. C.

Collocação final do torneio
dos segundos quadros do

campeonato interno
Em primeiro logar, chegou o team

Flamengo, com 12 victorias e 2 derro-
tas, 231 pontos pró e 116 contra. O
segundo logar terminou empatado en-
tre Vasco e Fluminense, saindo ven-
cedor na melhor de tres o Vasco, 13
victorias, 3 derrotas,-252 pontos pró
e 159 contra. Terceiro logar o Flu-
minense com 11 victorias e 5 derro-
tas, 157 pontos pró e 134 conlra.'

Foram campeões: tenente Antônio
Luiz de Barros Nunes, Agenor dc
Souza, Zieli Dutra Thomé, capitão
Sizcno Sarmento, Heleno Barros Nu-
nes, Alfredo T. Portella e Edgard
Campos.

O leiloeiro EURICO convida
a sua 6elccta clientela para as-
sistir ao riquíssimo leilão que
realisará amanhã, sexta-feira,
30, ás 5 horas da tarde, no pa*
lacete da rua Francisco Octa*
viano n. 159, Copacabana, rc*
sidencia dc familia da alta so*
cíedado da colônia americana.
Catalogo no "Jornal do Cora*
mercio" de amanhã.

j~ÕS~PÃRÊ0T DE HONRA |
[ PARA A REGATA DO
S VASCO DA GAMA \

1
Para sua regata a rcalisar-se cm

agosto, o Vasco ria Gama dará me-
rialhas de ouro, ou seja provas dc
honra, nos seguintes parcos:

SUiff dc scniors, out-riggcr a 2 dc
scniors, yole a 8 de novíssimos c
yole a 4 rie principiantes.

NOTAS 00 SUDAN
Para o treino de hoje, são convi-

dados os seguintes amadores: Renato.
Pópò, Terroso, Jorge, Donga, Ary,
Varclla, Arlindo, João, Nônô, Bilú,
Ilubeni, Pitanga a Sylvio.

Asscmbléa geral — Para o dia 3
são convocados os sócios quites para
deliberarem sobre a seguinte ordeni
rio dia: Relatório do presidente, de 1"
de janeiro a 31 ric maio. Relatório
do thesoureiro e interesses geraes.

Poupar dinheiro nâo é comprar ba-
ralo, mas é comprar bom; usando a
CURA ROYAL, que é a mais cara,
tornar-sc-á mais barata, porque é ii
mais rendosa, síca e abre lustro iin-
mediato. -ií*!!-

Sendo inferior á Cera Royal, ainda é
das melhores, custa apenas 4Ç00O a
lata, podendo trocar pela Cera Royal,
caso não lhe satisfaça (pagando a dif-
ferença), assim evitará de scr logra-
do. ¦*¦

...... —r-^^^t-jP*—•¦" -¦¦ ¦¦"*¦' "*¦Júlio
LEILOEIRO

Convida a sua freguezía para
o leilão de inoveis, que realisa
amanhã, ás 17 horas, á RUA
CARVALHO MONTEIRO, 60
(CATTETE).

PELOS CLUBS

go, a

canguew

PARCIMÔNIA iCEKA ESMERALDA

Será am dos mais festivos aconte-
cimentos do mez de julho

Uma beli:i festa em passeio marítimo
será realisada **o próximo domingo, 2
de julho, a bordo do "Mocanguè",oin-
teressante navio do Lloyd Brasileiro,
organisado por uma commissão dc ab-
tiegados recreativislas em homenagem
ás "Rainha" e "princezas" do Cama-
vai, respectivamente, senhoritas Jandy-
ra Torquato, Itália Giorno, Maria Can-
diria Sampaio, Aurora d.. Silva Barros,
Elza Kerrcira dos Santos, Dagmar Cam-
pos, Maria de Lourdcs Chaves, Dorva-
lina Vires, Maria Affonso, Mazinha
Guimarães c Nair Teixeira.

Essa festa terá innumeros attractivos
e a parte musical, para as dansas, foi
confiada á Tuna Mambembe, um dos
mais interessantes conjuntos typicos
que o Rio possue, e o afamado Guima-
rães Jazz, cujos componentes, sempra
bons musicistas, desenvolverão um
programma encantador.

O embarque será no "Mocangud", nò
cáes do Lloyd Brasileiro, no fim da rua
do Rosário. A partida do "Mocanguê"
está marcada para as 8 horas c 30 mi-
nutos.

Desde 7 horas a commissão estará á
postos para receber os seus convivas
e todas as pessoas que desejarem par-
ticipar da excursão, que, segundo foi
deliberado, alcançará diversas ilhas da
nossa formosa Guanabara.

Os ingressos poderão ser adquiri-
dos na hora do embarque ou nos loga-
res abaixo determinados, ao preço da
105000 para um cavalheiro e duas da-
mas. pagando cada dama excedente,
55000.

Esses ingressos podem ser encontra-
dos nos seguintes logares:

Com o tenente Procopio Abcdè, da
Turma do Ponto Chie, no Cattete ou
cm Botafogo;

Com o Sr. Antônio, do restaurante
"O Garoto das Flores", á rua do.Rosa-
rio, cm frente do edificio do "Van-

guarda";
Com o Sr. Vicente Dias, da Turma

Promette e não falta;
Com a charutaria do Café Olavo Bi-

lac, á rua rio Rosário, esquina da rua
Gonçalves Dias;

Com o Sr. Romeu Arêde, a qualquer
hora do dia, na redacção do "Jornal
do Brasil", a pedido da commissão;

Com o Sr. José Caetano, da Turm*
da Zona Sul;

Com n portaria do "Jornal do Bra**..
sil", com o Sr. Thcodoro.

A commissão para attender a todoá
os convidados, fará installar soberbo"bar", sob a direcção de conhecido
technico, inclusive um serviço da
"lunch" permanente.

As dansas terão inicio lmmedlata-
mente á partida do navio, quo será ri-
gorosamente, ás 9 horas.

Comparecerá ao passeio _ marítimo,
uma commissão da "Embaixada do.
Sorriso", do Alliança Club, embaixada
essa que c sempre a distribuidora da
alegria, graças á gentileza e á amabi-
lidade das patrícias que a formam.

A festa maritima de domingo, at-
tendendo aos preparativo» feitos, pro-
mette ser deslumbrante e uma das
mais concorridas.
A RECEPÇÃO DA DOPOLAVORO AO

NOVO EMBAIXADOR ITALIANO
Deverá, constituir nota de remarca»

do relevo social, a recepçSo que a
Opera. Naclonale Dopolavoro fará a
S. Ex. Dr. Roberto Cantalupo, actual
embaixador Italiano nesta capital.

A directoria esmerou-se na confo-
cçiío do programma, que constará, en-
tre outros attractivos, dos bailados
refionaes executados pelo "Grupo
Folk-lore", seguindo-se grandioso
baile.

A saudaçilo a S. Ex. será proferida,
pelo vice-presidente da Dopolavoro,
Dr. Glorgio Soloperto. A solennidada
dar-se-A ás 16 horas, fazendo-se o in-
gresso na fôrma do costume.

RECREIO DAS FLORES

A fesla promovida pela "Ain Al.af.-i
n Bnncu"1

Deverá assignalar acontecimento
recreativo de real relevo a festa que
u brilhante "Ala Abafa a Banca",
filiada ao Recreio das Flores, cam-
pe.lo do Carnaval do corrente anno,
vae realisar no dia 2 de Julho prexi*
mo, em homenagem ao Sr. José Fer-
reira, presidente da UnlJio dos Estl-
vadores, e dedicada à Tuna Mam-
bembe.

Pelas 15 horas, mais ou menos, será.
servida saborosa "canjlcada" á serta-
neja, seguida de dansas, sob os im-
pulsos de conhecida "J.izz-band".
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8 A NOITE —Quinta-feira, 29 de Junho de 1933

A. hora intensa do sport brasileiro
As reuniões de
o Dr<

hontem da Liga Carioca — A NOITE ouve
inle e os emissários que foram a S. Paulo

8- IP CFj^I

O Dr. Arnaldo Guinle cercado dc outros proceres da Liga Carioca ao scr ouvido pelo nosso compa-
nheiro, que se vè na gravura

Nestas ultimas horas o sport mo-
;ropolitano tem vivido momentos ele
intensa agitação, cm conseqüência
da reforma elos estatutos da Confeelc-
ração.

Como é sabido, a póvrente amado-
rista conseguiu formar naquella as-
sembléa maioria ele representação,
credenciando elementos pertencentes
a um dos clubs quo se vêm batendo
pela manutenção desto principio, of-
ferecendo, assim, certa resistência
aos que estão corpovifícanelo a idéa
do profissionalismo, já adoptado nos
paizes onde o progresso sportivo
é um facto.

Nestas condições, os amadoristas
conseguiram organisar uma commis-
são de estatutos e realisar a assem-
bléa em quo se approvàram leis que
ferem direitos, attingindo organisa-
ções sportivas que constituem padrões
de gloria dò sport nacional, com dis-
positivos absurdos em que se pro-
cura até envolver nacionalidades.

A reunião da Liga Carioca
Nesta situação permanece o sport,

e, como não é ella compatível com a
obra que estão construindo as suas
grandes figuras, tomou-se a dolibe-
ração de promover uma reunião do
Conselho Administrativo da Liga Ca-
rioca. *

Esta reunião, conformo noticiámos,
teve logar hontem pela manhã, no
escriptorio do Dr. Arnaldo Guinle
que, sob a sua presidência, reuniu
os sportsmen Dr. Oscar da Costa,
do Fluminense F. C.j Dr. Ary Fran-
co, do Bangu' A. C, Dr. Antônio
Avellar, do America F. C; Dr. Vi-
ctor de Moraes, do C. R. Vasco da Ga-
ma; Sr. Almiro Maia, do Bomsuc-
cesso F. C.

Durante algumas horas estiveram
os presidentes dos grandes clubs e
dirigentes da Liga Carioca de Foot-
bali trocando suggestões, tendo sido
¦mantida, também, uma palestra te-
lephonica entre os sportsmen alludi-
dos e parceiros da Apea, a entidade
paulista.

Comquanto fosse secreta, soube-
mos que nesta reunião ficou inicial-
mente assentada a partida á noite,
para São Paulo, de emissários que
deveriam assentar, em definitivo, a
attitude a assumirem em face dos
ultimos acontecimentos, marcando-se
no^a reunião para ás 16 horas, na
sede da Liga Carioca.

A reunião vespertina
Conhecida, pela publicação dos

jornaes, a hora da segunda reunião,
á sede da entidade profissional, ac-
correu granele numero de sportsmen c
jornalistas ávidos por conhecer as
decisões a serem tomadas.
t. E precisamente á hora preestabe-
lecida, reuniram-se, secretamente, os
Drs. Arnaldo Guinle, Oscar ela Cos-
ta, Antônio Avellar, Ary Franco, Vi-
ctor do Moraes e Almiro Maia.

Novas suggestões foram apresen-
tadas, tendo a reunião a duração de
hora e meia. Quando terminada, nos
acercamos elos parceiros e pedimos as
suas impressões. Delicaelamente, ne-
garam-se estes a falar, allegando qui;
o assumpto era de relevante impor-
tancia e que só o presidente poderia
pronunciar-se.

Ouvindo o Dr. Arnaldo Guinle
Abordamos, então, o Dr. Arnaldo

Guinle, presidente do Conselho Ad-
ministrativo, que promptamente e
com sua provcrbial gentileza, passou
assim a falar á NOITE:

"A reunião que acabamos de
effèctuar não tem o caracter que
lhe emprestaram, pois não fundamos
nenhuma entidade como se propa-
lou,

Tratámos de assumptos de grande
importância e de real interesse para
o sport nacional. Resolvemos de-
signar os companheiros ele admihis-
tração Drs. Oscar ela Costa e An-
tonio Avellar para irem, ainda ho-
je, a São Paulo, afim de entreterem
um entendimento com os paredros
da Apea no sentido de se tomar uma
deliberação em face dos ultimos acon-
tecimentos.

Acredito que dentro em breves
dias terá a imprensa que noticiar
resoluções muito importantes, termi-
nou, despedindo-se, o distineto sporls-
man, quo passou a ser interrogado
por outros sportsmen e jornalistas.
A partida para S. Paulo dos dois

emissários
Sabíamos que os dois emissários

escolhidos para entendimentos com
os paredros paulistas, Drs. Oscar da
Costa e Antônio Avellar, partiriam
pelo 

"Cruzeiro do Sul", ás 21 horas.
Pouco antes desta hora estávamos na
"gare" D. Pedro II, quando ali che-
garam ambos, encontrando-se com os

Srs. Raul Campos, Dr. Victor Mo-
raes, Arthur Soares, do C. R. Vas-
co da Gama e Sr. Armando Martins,
do America F. C.

Apesar de muito reservados, con-
seguimos obter algumas palavras dos
alludidos sportsmen.

Fala o Dr. Antônio Avellar
Falou-nos primeiro o Dr. Antônio

Avellar, que nos disse que a sua
ida a São Paulo tinha um caracter
reservado, dahi não poder adeantàr
nada sobre os seus pontos significa-
livos.

Insistimos o esclarecemos o coube-
cimento dos factos como acima rela-
íamos e, por fim, quebramos o scu
silencio. O antigo e dedicado sporls-
man disse então: "E' isto mesmo.
Nós vamos ter um entendimento com
a Apea para resolver em definitivo
a regulamentação c organisação das
leis e códigos das duas entidades,
para dar um novo rumo ao sport."

Estávamos satisfeitos.

Ouvindo o Dr. Oscar Costa
Procuramos, então, ouvir o Dr.

Oscar da Costa. Com semblante con-
trariado, esquivando-se sempre ás
nossas perguntas, de principio ne-
gou-se a falar, mostranelo-nos aspe-

Ponha um pouco de

ctos diversos quo poderiam resultar
elo qualquer noticia antecipada sobre
a sua missão que, como sabíamos,
era ele grande responsabilidade e
significação para o sport nacional.
Usamos elo mesmo estratagema, pon-
elo-lhe ao corrente do que sabíamos
em face da sua missão, dizendo-lhe
cia sua conferência, durante o dia,
telephonicamcnle, com um parceiro
npeanp e que com o mesmo determi-
mira um encontro em São Paulo, le-
vando o pensamento dos dirigentes
ela Liga Carioca de Football.

Adeantámos que São Paulo tra-
balhava no. sentido ela pacificação e,
lambem, desejava conceder franco
apoio aos cariocas em face dos ulti-
mos acontecimentos. O presidente
elo Fluminense F. C. ouviu-nos at-
lentamente o depois assim nos falou:"Vamos a São Paulo ultimar nego-
ciações sportivas de granele interesse
para as duas entidades, carioca e
paulista. A NOITE poderá me ou-
vir em São Paulo, ou no regresso,
que se dará ainda esta semana. Só
depois de resolvida a nossa missão
ó quo poderei dizer algo sobre o que
decidirmos e falarmos. E, arrematan-
elo, disse-nos: a NOITE sabe tudo,
pelo que acabo de ouvir de seu re-
presentante..."

A dôr passa logo.

A INDEPENDÊNCIA
está venelcndo sem
reserva de preços.
II. 1)0 ITIliAlftO. 1
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Livre dc estática artificial
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Willmann Xavier & C. Ltd.
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;:. Qpfíjnfc¦na quali*í«rclIe
j*Mj venda em rodo o Brasil»»

Um dos maiores prêmios
Foi honlem vendido pelo "Ao Mun-

do Loterico" — rua do Ouvidor, 130,
o coube no n. 8.208 o quinto prcmio
da extracção de hontem de 300:000$
(2 grandes prêmios), sendo scu pos-
suielor o Sr. Antônio Miceli, cstabclc-
cido á run Ilaniíilho Orligão, 15, cs-
quina ele 7 ele Setembro. Depois de
amanhã, 200 Contos por 40$, deei-
mos 4$. Sabbado, 8, 600:000$, novo
plano, em fracções ele 5|, habilltae-
vos. — SWEEPSTAKE brasileiro —
500 Contos para o vencedor e mais
1.000 contos cm prêmios, á venda
ali no "Ao Mundo Loterico", custan-
elo o bilhete inteiro 120-5 e os dc-
cimos 12?000. %%%

Bangú e Santos em empolgante partida
0 campo da rua Ferrer será o local da peleja

Os subúrbios terão ensejo domingo
próximo, pela segunda vez, de assistir
n outra pugna interestadual no campo
da rua Ferrer.

A partida que se annuncia para do-
mingo í- enlre o quadro local c o
Snntos F, C, o aguerrido team de
Athié.

A partida deverá empolgar todos os
que ali comparecerem, em virtude do
optimo estudo de treino dos qundrose-ue vão eiifrinliir-se:

O gremio da Villa Belmiro, pela pri-meira vez ii-A actunr no "gi-ound" da
rua Forre-

O Santos, hoje A noite, terá dc cn-
frentnr, em match amistoso, a valente
cs(|undra do Flamengo. Do resultado
desla peleja, poderá fnzer-se um pro-
gnostjco a altura do provável resultar
do do grande prelio de domingo. Se
a equipe santista vencer ns do Fia-
mengo, serve pnra provar mais uma
vez o seu optimo estudo de treino,
tendo assim o Bangu' que desdobrar
os seus esforços, para a conquista da
victoria.

Ambos os qundros possuem grandes
nomes no secundo sporlivo brasilei-
ro. Athié, Bisoca, Camarão, Peelrinliii,
Victor, Sá Pinto, Snnl'Annn, I.nelisláo.
Sobral, Tino. 1'lneido e Dininho, são os
nomes ele maior destaque nas du;r
equipes.

Só o fneto dos playcrs acima netun-
rem significa umn grande parto dn
exilei dn peleja de domingo vindouro,

0 quadro do Santos
Animados eom o empate ohtid?, no

domingo ultimo, frenle ao conjunto
do Corinthians, os santistns esperam
vencer n grnnde prelio de domingo.

Os tcchnicos bandeirantes reputamo leam do Sanlos F. C, como uni dos
melhores conjuntos dc profissionaes.

O scu quadro deverá entrar cm cum-
po assim constituído:

Athié; Arlindo e Garcia; Bisocn,
Moaeyr e Abreu: Viclor, Camarão,
Itaul, Pcdrlhlin c Manini.

O quadro do Bangú
A melhor reclame que se pôde fa-

zer ao fnrlc team do Bangu' é dizer
que continua mantenedor dn titulo de
invicto no campeonato Bio-São Paulo.

E' considerado o melhor conjunto
carioca, onde militam grandes"cracks" dn pelota.

A sua equipe entrará em campo as-
sim constituída;

Ip* v* ¦'.;¦¦'; 
\

Tiâo, o com mandante do ataque
banguense

Euclydcs; Mario e Sá Pinto; Paulis-
ta, SanfAnna c Médio; Sobral, Ladis-
láo, Tião, Plácido e Dininho.

A preliminar
Os amadores do Flamengo e Bangu'

vão empenhar-se em interessante pc-
leja, antes da prova interestadual.

0 COMBATE QUE
EMPOLGA 0

MUNDO
Primo Carnera e Jack Shar-
key lutarão, hoje, pelo ti-

tulo mundial de todos
os pesos

Não lin, certamente, entre a vasta
nomenclatura de titulos outorgados n
quem se destaca nas varias llíodah-
dãdes elo sport, outro que se lhe
iivnnta.ie como expressão suprema ela
gloria. Scr campeão mundial, ser cs-
colliido, pelo mérito, pelo valor, deu-
Ire seus pares, como o maior em sua
classe; possuir, elaila pelos oulros, a
convicção de ser o mais forte, o mais
capaz cin todo o universo na arte a
que sc emprega — que maior satis-
facão, que mais intensa alegria do
que esta ?

Sliarltey è campeão mundial. .lá
sentiu, como tantos eiutros, a grntis-
sima emoção dc ser ncclamado pelas
multidões delirantes. Mas, agora, com
o nppnreciinento do gigante italiano,
periga seu prestigio, ameaça cair-lhe
da cabeça a dourada coroa.

Carnera quer scr campeão. Quer
rgualmente ns aeel a inações do mun-
do. E para isto tem feito tudo pos-
sivcl. Máo grado a relativa opposição
que sempre encontrou para a salisfa-
ção do scu intento, nunca sc deixou
nvnelir pela desesperança. E' verda-

de que se achavam ao scu lado ami-
gos dedicados, (|ue, a cada revis sof-
frido, lhe incutiam valor, animando-
o a prnseguir. E esse conjunto dc cir-
«instâncias, o valor pessoal e a as-
sistencia desvelada elos Íntimos, ven-
ceu por fim.

Hoje, na America do Norto, Carnera
entrará em liça com Sbarkey, para
disputa do lilulo máximo. Ainlins são
dignos da victoria, comquantoso di-
vidam as opiniões a esse respeito,

Ainda hontem, cm despachos dc
varias agencias telcgruplijcas, tive-
mus confirmação ela duvida perdu-
riliite. As npnslas são divididas na
proporção ele. l.'l conlra 10, a favor de
Sliai-ke.v, ouvindo recordar, entretan-
lo, que, ha dez dias nlrás, ellas eram
favoráveis ao norte-americano n 2-1.
Essa mudança scnsivcl diz bem dos
desencontrados prognósticos, decres-
rendo, dc momento a momento, a
confiança cm Sliarltey, não porque
haja caido no desagrado do publico,
apparcntniiilo Inaptidão, mas porque
o italiano apresenta reaes melhoras
no seu jogo, já pela melhor maneira
de boxenr que se 1 lie notou, já, outro-
¦tanto, pelas performances obtida» cm
seus "liainings".

Kffcclivniiicnle, dizem todos, Car-
nora não é mnis aquelle rude e gros-
sclro pugilisfh que o inundo conhe-
ceu, lia tempos, que só sabia fazer seu
adversário andar "á volta elo ring,
sem jamais pol-o knock-out". Não.
Hoje t! nutro homem. Se sua teclini-
ca, sensivelmente aprimorada, não se
egunla á de Sbarkey, é, comludo, di-
gua de menção. Carnera se esforçou
muilo, trabalhou exlinustivnmente
pnra a luta dc logo mais. Não des-
curou o delalhe mnis Ínfimo, para a
obtenção dos gloriosos louros. Con-
seguinlciiiciile, é natural sc esperar
delle uma aetuação cfficiente, que
confirme as esperanças illimiladas
que nelle depositam seus admirado-
res.

Do oulro gigante — cliamemol-o ns-
sim — pouco resta a dizer. Tem elle,
merce da esplendida carreira, solido
prestigio cm todo ei inundo. Accres-
ccnlc-sc a isso a circunstancia de ha-

'ver Sbarkey desenvolvido, concomi-
tantenienlc á acção de Carnera, tam-
bem um treino rigoroso. São do hon-
lem ns noticias provindas do Canadá,
por onde andou o bostoniano derru-
bando Ioda a clnssc de adversários,
com o filo de aperfeiçoar seus "pun-
ches".

Vão a seguir os naturaes esclareci-
menlns acerca das capacidades phy-
sicas dos lutadores, sendo de realçado
valor o cartel que apresenta Sbarkey.

0 record de Jack Sharkey
Jack Sharkey, cujo nome verdadeiro

é John Coccoskey, nasceu, em fi de ou-
tubro de 1902, em Binghampton, Nova
York.

Seu peso normal 6 dc 195 libras. E"
descendente de lithunnos.

Sharltey iniciou-se no box em 1923,
anno em que fez, apenas, quatro com-
bates. Seu record completo é o se-
guinte:

KNOCK-OUTS
1924 — Billy Muldoon. 1; Pat Hacc,

2; Daii Lucas, 2; Eddic Record, 7.
192(1 —- Joe Lawson, 2; Orlando Re-

vcrhéri, 3; lloiner Smith (tech.), 7.
1927 — Mike McTique (tech.), 12;

¦Tim Mnloney, 5.
VICTORIAS POR PONTOS

1924 — Floyd Jtihnson, 10; Ilomcr
SmIIli, 10; Al Roherls, 10.

1925 — Jack De Mavc, 10; Sully
Montgomery, 10; Jack Rennlt, II); (le-
orge Cook, 10; .lim Maloney, (foul),
9; Jollllliy Risko, 10; Jim Mnliioney, 10;
King Solomon, 10.

192'i — Eddie Huffman, 10; King So-
lonvon, 10; Pat Mac-Carthy, 10; Bud
Gormnn (foul), 2; (leorge üoldfrcy,
10; Harry Wills, (foul), 13.

SEM DECISÃO
1924 — Young Jack Johnson, 6;

Charlie Weiner, 12.
DERROTAS POR K. O.

1924 - Homero Rojas, 9.
1927 — Jack Dcmpsey, 7.

DERROTAS POR PONTOS
1924 — Eddie Record, 19; Jim Ma-

loney, 10.
1925 — Carlie Weinert, 10; Bud

Gorman, 10.
1928

Janeiro, 13 — Tom Ileeney, N. Y. C,
empate, 10.

Março, 12 — Johnny Risko, N. Y. C,
perdeu, 15.

Abril, 30 — Jack Denancy, N. Y. C,
K. O., 1.

Junho, 21 — Lco Gates, Sr. Louis,
Mo. K. 0„ 3.

Dezembro, 10 — Arthur De Kuh, ga-
nhou, 10.

1929
Janeiro, 25 — K. O. Christncr, N. Y.,

venceu, 1(1 rounds.
Fevereiro, 27 — Young Stribling,

Miami,.venceu 10 rounds.
Setembro, 26 — Tomniy Loughrnm,

N. Y.| K. O. technico, 3 rounds.
193(1

Phil Scott, Miami, K. ()., 3 rounils.
1931

Max Schmeling, Nova Y'ork, perdeu
por foul.

Primo Carnera, venceu aos pontos.
1932

Micke Walkcr venceu aos pontos.
Max Schmeling, venceu aos pontos.
Resumo: — Matchcs realisados, 47;

victorias por knock-out, 14; por pon-
tos, 22 derrotas, por pontos 5, empate

0 Batalhão Escola venceu o Torneio Inicio de Basketball

As compcliçõe3 que a commissão
central dc Spórts elo Exercito vem rea-
Usando, seguem o seu curso normal.

Honlem, como noticiámos, em dela-
lhe, na terceira edição, realisou-se o

1, sem decisão 2, derrota por knock-
init, 2, derrota por foul 1.
A musculatura de Primo Carnera

E' cerlo que vencer cm Farncr Lod-
ger não constitue grande façanha pnra
uni plcsiosnurio do ring, porem, a série
eiiinsi interminável ele Unock-outs con-
seguida por Carnera dá que pensai' sc
será elle capaz de lazer u mesmo aos
pugilistas tlc verdade.

Kinquiintu sc espera pelos aconteci-
mentos ele leigo mais no ring do Maeli-
sou Squiiie Gardc.i, será interessante
nos eiitrclernios em observar os dor-
saes e liiceps dcscommunnes ele Carne-
ra, conhece.nlo suas medidas, segundo
os dados officiaes:

Cintura, 101,111 cm.: músculo, 70,20;
biceps, 40,99; ante-braço, 41,91-; mu-
nliecn, 27,94; pé, 50,8; punho, 5(1,30; nl-
tura, 2,048; peso 123 kilos; peito nor-
mal, 137,00 cm.; peito dilatado, 147, 3

Torneio Initio dc Basketball entre os
.sargentos.

Foi seu vencedor o team do bata-
lllão-escola, a quem o commandante,
major Tristão Alencar Araripc, em
breve discurso, fez a entrega de oito

cm.! pescoço, 52,07; edade, 21 annos;
envergadura, 2,15 in.; pernas, 50,8 cm.

0 record de Carnera
Tendo realisado uma campanha muito

rápida, chegando mcsi.no a lutar duas
vezes por semana, quando excursionou
pela costa do Pacifico, Carnera poucos
homens dc reconhecido valor enfrentou.

Entre estes contam-se Paulino Uz-
ci.elii.n, Stribling, o próprio Sbarkey,
Santa, o mallogrado Ernie Schaaf,
Bombo Chevalier e Goelfrcy, sendo epic
os resultados dois ultimeis combates
foram muito discutidos. Mas, no que
não resta duvida é epie Carnera, com-
quanto não demonstre cm seu cartel
algo (|iic á justa autorise a confiar mui-
to em seus punhos, sc apresenta inelis-
cutivelmeiitc como séro candidato á co-
roa, não negando o próprio Sharkey,
cm coro com seus "manngers", valor
ao pugilista italiano, que todos reco-

medalhas dc bronze.
O flagrante que se vi nclma (o,

apanhado pela objecliva el'A NOITE
no instante em que dois tennis se cm'
pregavam em renhida disputa da vi.
doria.

nheccni como bastante melhorado em
suas possibilidades.

Do outro lado, salienta-se a bôa líj.
ma do bostoniano que, ao contrario
elas noticias dadas á publicidade om
favor do seu adversário, não eslá dc-
caido c muito monos enfraquecido, A
ednde ele 31 nnnos não è assim tão [ot-
le argumento, conforme sc poderá veri-
ficar rapidamente compulsando-se as
características dos passados campeões
mundines, primordialmente us de Fitz-
simmonc.

W'À
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Celina Simonsen vencei! o Campeo-
nato Juvenil de Tennis

Tijuca e Country jogam hoje a final cte
Campeonato SnfantIB por equipes

Campeonato Feminino - Na F. A, B, A, C, - Taça Alberto Lage
A FINAL DO CAMPEONATO INFANTIL

Country e Tijuca jogam hoje sensa-
cional encontro

A partida final do Campeonato In-
fantil inter-clubs que será boje reali-
sndo, ns 15 horas nas quadras do Ti-
jucá T. C. promette marcar um sue-
cesso sem precedentes no nosso ten-
nis.

O Tijuca que conta com uma repre-
senlnção razoável vac lutar brava-
mente para vencer o forte conjunto
do Country. A meninada do club do
Leblon irá cm caravana torcer pelos
seus. Na Tijuca o cnthusiasmo c
granele. Dahi a espectativa de uma
larde sensacional.
NO CAMPEONATO FEMININO INTER-

CLUBS
Jogam hoje: Fluminense x America

e Carioca x Tijuca
Hoje á tarde realisa-se a terceira

rodada do Campeonato Feminino In-
ter-clubs. Delia participam Flumi-
nense, America, Carioca c Tijuca.

Para esses jogos devem apresentar-
se com os seguintes teams:

Fluminense: Maria Corrêa do I.ago,
Florcnee Teixeira, Stella Leal c Mi-
mie Monteath.

O America deve fazer se represen-
tar pelo seguinte team:

lluth Corrêa, Nilda Bethlem, Odaléa
Mielosi e Branca Walfson.

Carioca — Mia Muller, Mia Tuetz,
Elizabcth Wllmer e Ilcele Nagler.

Tijuca — Lúcia Basilia, Marly Vai-
le, Beatriz Basilio e Sandolina Pinlo.

CAMPEONATO DA F. A. B. A. C.

Leopoldina x S. A. Capitalização ini-
ciam o certame

Sabbado próximo a F. A. B. A. C.
inicia o scu campeonato de tennis
com a realisação do encontro Leopol-
dina Railway x Sul America Capi-
talização.

TAÇA ALBERTO LAGE

0 programma de jogos desse torneio
interno do F. F. C.

O novo torneio interno que a sce-
ção ele Tennis do Fluminense rcalisa
arinualniente para os tennistas de 3",
4* c 5" classe cm disputa da laça Al-
berto Lage e que será iniciado ama-
nhã, eslão marcados os seguintes jo-
gos:

Sexta-feira, 30:
A's 15,30 — Quadra 1 — Fabrício

Pcdrosa x Luiz Segreto.
A's 15,80 — Quadra 4 — Carlos

Catta Preta x Paulo Ribeiro.
A's 17 horas — Quadra 1 — Moaeyr

Moura Costa x Jorge Freitas.
A's 17 horas — Quadra 4 — Octa-

vio Borgclh x Olhou Oliveira.
Sabbado 1:
A's 16 horas — Quadra 3 — ,1. Car-

los Montenegro x A. Maranhão.
A's 15 horas — Quadra 4 — Wal-

tcr Schubeeh x Darcy Valle.
A's 15 horas — Quadra 1 — Oscar

Saramago x John Cabot.
A's 16,30 - Quadra 4 — Luiz D.

Martins x Paulo Willemsens.
A's 16,30 — Quadra 1 — HumbertoCosta x Alexandre Martins.
Domingo, 2:
A's 15 horns - Quadra 3 -

tor B. Teixeira x B. Dickcy.
A's 15 horas — Quadra 4 -

quim Oliveira, x Mutzcmbecker
A's 15 horas — Quadra 1 — A. Wil-lemsen x Victor Scra Coelho.
A's 16,30 — Quadra 4 - PedroSerrado x Álvaro Zuchl.

Indarsfl
Se o seu vestido desbota

Tome. nota
De outra vez repare, bem
Quando comprar o tecido,

Se foi tingido
Com corantes

IISDANTHREN.
Exija na fazenda a cli-

qur.ta registada
1NDANTIIREN, garantia
da insuperada fixidez do

colorido.
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A menina Cclina Simonsen, ven-
cedora do Campeonato Al,cri o dc
Single para Juvenis c que já ha-
via Iriiimphado no Campeonato

tlc Duplas

Com uma tarde esplendida c uma
assislcncia numerosa foi realisada,
honleni á larde, no Country Club a
prova final do Campeonato Juvenil
Feminino.

O jogo pnrn o qual se haviam cias-
sifiendo ns me...'nas Cclina Sltnon-
sen e Marina Silveira foi desenvolvi-
do com evidente equilíbrio embora na
segunda serie a vencedora lograsse
Um seis-zero.

O score foi favorável a Celina Si-
monsen por 4-(i, 6-0 c 7-5. A tercei-
ra serie foi realmente magnifica. As
duas jovens tennistas desenvolveram
boa orientação dc jogo, golpeando
com habilidade digna de registo. Ter-
minou portanto auspiciosamente o Io
Campeonato Juvenil da cidade pro-
movido pela Federação de Tennis do
Rio de Janeiro.

0 SoriRíhiaras disposto á re-
melusãor, em sea fjuatiro- dc

Feitiço e Sarüto
S. PAULO, 23 (Serviço especial d'A

NOITE) — A noticia dada em p«i-
meira mão pela NOITE sobre o cm-
barque dos "cracks" paulistas para
Montevidéo, provocou muitos com-
mentarios nas rodas sportivas daqui.

O facto, parece, tomar.', nova 'ei-

ção, pois a directoria do Corinthians,
sabendo estarem Feitiço e Carhto
firmemente dispostos a emigrar re-
solveu convidal-os para elisrutir no-
vãmente a situação dc ambos, ma-
nifesiando ao mesmo passo o desejo
dc reincluil-os em seu quadro,

Não será difficil, assini, que as
novas "demarches" determinem de-
sistencia dos jogadores dc embarcar
embora os contratos tentadores com
que lhes acenou Schiavoni, inter-
mediado junto ao Wnnderers c nao
Penarol, como por engano foi noti-
ciado.

Il''
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1 "FIXADOR PATENTE"
fixa portas automaticamente

Fab. A. J. Teixeira & Ci»;
Buenos Aires, 264 e 2Gb
Em todas lojas íerracens

SERÁ REF0R6ÃD0 0 TEAM

Filo, Zé Maria e Ratío o
integrarão

S. PAULO, 28 (Serviço especial d'A
NOITE) — A directoria- elo Cortin-
thians está empenhada na modifica-
ção do seu team. . .

Serão introduzidas nelle sensíveis
reformas, apresentando-se nas pro-
ximas rodadas fortemente organisa-
elei, com a inclusão dc Filo, /íe Maria

Ratto, eme regressarão da Baba.

Hei-

Joa-

Uma linda opereta, especialmente
escripta pnra o radio. Ouçam boje, nas
21 ás 23 horns, na Hadio Sociedade.
Programma offerccido peln Casa Isiatr
ro; descripção completa no Mallio
ele hoje. ""

0 Carioca no Campeonato de
AiMetismo dos Stovos

Para o campeonato ele novos a reali-
snr-se domingo, o Carioca escalou os

segui.ilcs amadores: „.,«
100 metros — Ernesto Biidoll, »

metros — Waltcr Gottschalk; 4001"*
tros — Waldemar Iorio e Giovafii ia
ptisla Burges; 3.000 metros—Josc M«*
reira de Souza, fluido Affonso Cnrrapi
to, Álvaro dos Santos Patrício 5 •""
vnni Baptista Borges; peso - Erncsio
Rudolf Heis; dardo - Walter Gn s
challt; disco — Ernesto Rudolf Heis-
salto dc allura — Leonardo Hans; sa.

to de distancia - Martin Wicdcmann.

Deseja disputar por um
club carioca

S. PAULO, 29 (Serviço especial d'»
NOITE) — Noticia a imprensa W«'
que o pia ver Vani. que actuou no 9»
Bento, pretende ingressar cm um w>
profissional carioca. ,.

Neste sentido o citado jogador P«"
nara-sc para embarcar.
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