
¦¦'.¦'*,. ¦' 
. 

' 
" 

'¦¦''' 

" 

- ...... 
, 

."-...— -

- . 
"' 'Sil"

4"m'i_< ¦Wm i •
.f ,*.....,«»»«. m— •¦*•*

m #
,*v

Anno XIV Itio «IaJ*»"^^
Vc*»',t*

'|S=

i _m'r—*^*,^mm*K*m*1^mm^^__^^^~r~J,!Jrr^w.. ¦ "««»**>**|

DJRBCTQR i

$ Irineu Whrihlltt A NOITE tERBMTI

Antônio Leal diCosfi

Ot ,,__\

~r=^i^;^

A5SJQNATUIUS
For II ssssss. ........
Par I men». ..»».»,, tlHO

Rsnírs mt». 1N rft - lirttrlsr. ICO ríli

Redacçio, Largo da Carioca, 14 sobrado — Offctnaa, Rua do Carmo, 29 a 35

TELEPHONES: REDACÇÂO, CMTiAt. 523, S28S t orrictAt - GERENCIA, CENmt, -1918 •- OFFICINAS, koutr 7352 e T284

ASSIGNATUrU!»

Por IS messi
Por 6 ine/ev

numero ho!», 100 rfis - IftUriar, »0 W

throno
ia conferência de Roma

Acha-se entra nós o Sr. condo Gawronskl que repre-
sentou a Polônia naquella reunião

fluje S. Ei. nos diz das condições do «migração de sua
I erra c dc sua missão ao Brasil

da Itália a
America do Sul

R' um hospede por todos os titnlos uotn*
vel o Sr. conda Sianlsláo Oawonskl. Nõo
vem nqui a passeio ou por tratar de nego*
cios •r-.o llie digam respeilo, senão por dc-
feádcr os interesses tia Polônia c os nossos
noinii questUo 1UB ,nu' particularmente nos
nrcocciipa. <iual seja o do braço estrangeiro,
t|9* sctiicllc ainda tnaior so torna a exten-
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0 conde Stnnisláo Gawronski, como se
rfci.roti phfltográiiluir especialmente

para A NOITE
.•«io das noisas lerras abandonadas, e nem ha
elementos seguros do progresso do nosso
cominercio c lavoura.

IV: títulos do Sr. conde GavrronsM -Judô
mi fl.ii.-isi ludo se. diz quando se recorda quc
S. lix. é o clicfc do departamento; da emi-
gmção ila Polônia, como foi o representante
dajnilriu cm resurreieão no grande Congrcs-
so ila EmigroçuO e. Inmiigração iiltiiitamcnte
reunido cm Roma, o onde tivemos os nossos
representantes.

Fomos hoje procurar aquelle especialista
illustiv <lc assumptos de economia c traba-
llio, c tivemos o prazer de, com clle, entreter
uma breve mas instruetivn palestra sobre
n Polônia, solire as condições da emigração
para o Brasil c sobre os resultados da con-
ferencia dc Iloma

U Sr. conde (lawronski, t]üe fala francez
uih parisiense, c viaja com um seu pa-

liiiigò desejoso dc cdnlicccr a Ame
como
rente
lica do Sul, o príncipe Georges Lubomirski,
depois das ainabilidades usiiaes em taes cir-
çnmslaiicias, disse que vinha no Brasil para
estudar dc peito as condições dc nossa im-
migração, afim tlc tudo poder inteirar com
segurança seu governo. Aliás — rcsalvou —
a sua viagem foi inspirada peln delegação
brasileira tia reunião tlc Iloma, quc muito o
animou viesse até p Urasil verificar os ele-
incntos dc riqueza c promessas qne a terra
iji|iii offercce ao braço estrangeiro.

li o Sr. conde Gawronski veiu, e não estA
arrependido, pretendendo demorar-se - entre
nós algumas semanas. S. Ex. eslá ao par

do que temos feito no assumpto, e nm tanto
orientado sobre as nossas possibilidades o ra-
cursos, operar de náo ter ainda entrado em
contado com ns nossas autoridades, o' quc
espera fazer dentro de poucas horas.

li' assim que o representante polaco dn
Conferência tle Iloma so refere com acerto o
colonisação de seus palricios no 1'arona e nu
llio Grande do Sul, e a crssaçüo du respectiva
corrente emigr.itorla, que deve ser agora re-
activndn, ou melhor, restabelecida,

— A Polônia — disse-nos o Illustre Infor-
mante — é um paiz tle emigração, devido u
um excesso dc nascimentos solire óbitos, que
monta num uugiiíenlo de 500 mil hàbltan-
tes por anno. li' todo esse excesso que ella
precisa exportar. IV verdade quc, se outras
fossem as condições mnteriaes do pais. gran-
dc parle dessa população encontraria fácil-
mento collocação cm rígiões menos povoadas,
como as fronteiras da Rússia. As devasta-
ções da guerra, porém, an diffieuldndcs de
maior surto industrial, impedem o aprovei-
lamento no solo natal de tantos braços, li'
assim que a emigração hoje em dia se ope-
ra, sobretudo para a França, Bélgica e Di-
namarca, e sob vnrlos aspectos, porque»nós
possuímos correntes especialisadas de eral*
Br!,íão. «_: ¦ _•li' assim eni» vao para a Franca mi"
lhnrcs e milhares de polacoí, numa emigra-
ção de estação, Isto t, "saisnOnlcre", e mais
dc 00 mil se particularlsam pelas suas cjuall*
dades de trabalhadores de minas, qualidades
estas que estão acima dc qualquer confronto.
Além disso, possuímos innumeros emigran-
tes especinlisudos na refinação dc assucar «
cultura de beterraba c outros que são no-
tatlamente agricultores, conhecendo profun*
damente todos os plantios c colheitas.

Em seguida o Sr. conde Garotvsuy referiu*
se ao Congresso de Roma, dizendo que o sen
alcance, sc bem que notável, foi, sobretudo,
theorico. Entre as suas conquistas deve-se,
porém, registar a que decorro do facto de
comtnemorar elle a primeira reunião entre
paizes que nte oqui se julgava nutrirem in-
teresses oppostos, isto t, entre os paizes que
enviam braços c os paizes que os recebem.
S. 'Ex. não encontra a menor divergência
entre umas e outras nações, porquanto e
dc opinião que esses intercsscv.WiPSrente-
-niciite oppVtfoJ. nada. mais suo-qne inte-
resses que sc harmonisám e completam. >es-
se sentido é que se deve realçar o valor da
conferência de Roma, forçando todos os re-
prcscntatitcs á comprehcnsão dos interesses
recíprocos, Essa tendência, sem duvida vl-
eloriosa, vivo na opinião do S. Ex. Acabar
cum vários mal-entendidos, compenetrando-
sc melhor todos os paizes de uma concepção
segura o fecunda dos problemas da cimgra-
çao. Para isso. é opinião do Sr. conde üa-
vronskv, muito concorrera o conhecimento
reciproco das condições dos interessados,
porquanto, em geral, as : difficuldadcs
ou embaraços de emigração assentam
tias exigências de cada porto de imroigra*
ção, aos contratempos de um sem numero
de disposições regulamentares que, compre-
héndidos ou interpretados com largueza de
espirito, removem todos os obstáculos e ani-
mim maiores correntes emtgratorias.

E 6 para estudar esse aspecto do assum-
pto entre nós, e muito animado no empe-
-u_ a_ »m..iminhar os braços da Polônia

8. A. R. o prinelpe de Pie-
monte passou em revista
as tropas uruguayas que
desfilaram á sua ohe-
gada em Montevidéo

Desmentido categórico io chefe
de policia daquella capital
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illictcs dc Portugal

divisão naval brita
Característicos dos quatro navios que vão visitar a

Guanabara
E' espsradi, amanha, nas .gnas d. ?««*, Jojrcll, ^£^8^^

cavallaria

tiahara, a'divisão, naval britannica qoe está
lermlnnnap uma viagem de clreumnavega-

Como '.*mos dito, por diversas vezei. n
divisão qu? noi ^nií. visitar * composta de
cnizadorcs llgtiiros, poderosas nniilndcs rc-
ccntcmcnte 'confitmidus, com todns as mo-
dlficacõcs «iconselhadas pela Brande guerra.

A divlr'10 i composta de quatro uuida-

capftlio de frogiita Robcrt N. Delson; mn
Jor .lamcs Mncualr-Smltli; chefe do serviço
administrativo, contador capitão do. fragnln
Cyril li. N. I.c\vi»;-medico, capitão do ira-
gutu Ilcnrv D. Drennnnj contador, capitão
tenente AÍidrew I.. Ci-aig Jcffieys, c cunla-
dor 1" tenente llugh N. Clcgg.

Ilo "Dnnnc" : cnpilão de fragata John G.
Graco; itumodialo, capitão do corveta licor-

a
portugueza uos
Olppicos ia França

jogos

0 porto brasileiro em que deve
ancorar a esquadra do almi-

rante Bonaldi
MONTEVIDÉO, 2 (\. A.) — O destile

militar por oceasião.da chegada a esta capi-
tal do príncipe Uiiibcrlo da Itália, esteve
iinponentissimo. A Escola Militar desfilou
com um uniforme de gala modelo 1830, que
eaiisoji oplima impressão.

O príncipe passou ax tropas em revisla.
acompanhado tio Sr. Dr. José Serrato, pre-
sidenle da llepublica. e, a seguir, dc uma
das sacadas do palácio, presenciou o des-
file das forças.

MONTEVIDP.O. 1 (A. A.) — O encarrega-
do de negócios do Brasil, Sr. Gastão do Rio
llrunco, ao ser apresentado ao prinelpe her-
deiro da Itália na recepção por este dada ao
corpo diplomático, aproveitou a opporluni-
dade para fazer sentir o grande pezar quc o
povo o o governo do Brasil snffriam por
nâo poderem ter o prazc.r de acolher agora
o illustre hospede no Rio dc Janeiro, dadas
as circumstinicias do momento.

S. A. rcspoiidcii-Uie cordialmente, decln-
rando sentir deveras não visitar a capital do
Brasil nesta viagem, e que espera ainda fa
zer mais tarde, considerada a grande ami-
zade e vinculaçâo existente entre os dois
paizes.

MONTEVIDÉO. 3 (A, A.) ¦— Espiritos
malévolos e. contumazes bonteiros, andavam
espalhando a noticia do que, nesta capital,
se havia organisado um "complot" contra
o príncipe herdeiro da Itália.

Sabedor do oceorrido, o chefe de policia
publicou uma enérgica nota pela imprensa
desmentindo categoricamente a doentia af-
firmativa. Nada ha e nunca houve motivo
quo justificasse a creação da pérfida phanta-
sia.

BUENOS AIP.ES, 2 (A. A.) — Cnm rcíc-
rcnçia A local publicada hoje por "La Na-
ciai'*'* sobre a-iitfssibiUdadeJde. siu alteza 0
príncipe Ünihcrto ancorar com a esquadra
italiana em Santos, onde receberia a visita
do Sr. Felix' Pacheco, ministro das Rela-
ções Exteriores desse paiz, podemos affir-
mar, depois de consultados os círculos¦ mais
acreditados desta capital, -que, se a divisão
cm que viajo o príncipe tiver de tocar nal-
gum ponto do Brasil, para se abastecer de
carvão, como já o fez na oceasião do sua
.vinda da Itália, esse porto talvez não seja o
de Santos. Tudo dependera do que o Sv.
almirante Bonaldi houver determinado pana
o roteiro do regresso da esquadra.

Essa informação nos foi dada a conhecer
nos -meios mais autorisados, o que vem con-
firmar, em porte, a iwla (publicada pelo
grande orgáo portenho.mmm.
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O "Oc/ni", naolo-capitanea da diois/lo, e, ao lado, o contra-almtranle

lliibert Brand, seu commandante
Sir

des, "Deíhi", "Danse", "Daüntíess" e "Dra-go W. Hill; capitáo-tenente George D. Bcl
gon". Esses navios, que são eguaes, têm as
seguintes características : 4.765 toneladas,
40.000cavallo3, que accionam duas helices,
que lhes dão a velocidade de 29 nos por
hora. Medem 133 metros de comprimento e
são armados com seis canhões dc 15 centi-
metros c$2 tubos do lança-torpcdos, além
de outros canhões menores. As caldeiras
são alimentadas a oleo c os tanques podem
conter mil toneladas dc combustível. Os
quatro navios foram terminados entre 1917
o 1918. O "Dragou" possue também uma
plataforma giratória, 4 popa, para o lança-
mento de acroplnos.

A divisão vem 'sob o eommando cm the-
fo do contrn-almirnnte Sir Hubcrt Brand.
li' a segiiinleín officinlidnde dos navios:

Do "Delhr : capitão do fragata Thomas
M. Bronngcr; immediato,- capitão tlc fra-
gata Stnnri;-S. Boiiham-Ciirtír; capitães dc
eo-vctíi-riügh A: Q. Dicií, Gilbcrl A. »«-
nalt c Hcnry J. F. Cavendish; capitães-tc-
nentes Hcnry 11. Rcome, Christopher V. B.

bcr, Cccil C. M. üsher, Charles T. M. Pi-
zcy, WiUcrs N. Surtces c Editard R. Wil-
son; eugenheiro, capitão dc fragata Angus-
tus G. Crousay; engenheiro, cnpitão-tcncn-
tc Ilnrold l.nng; capitão H'ilfrid 15. V. Lil-
liis; instruetor, tenente William A. Rishop;
medico, capitão dc fragata 1'rancis O. H.
II. Black, c contador, capitão tlc fragata,
Donald H. Nelson.

O commandante do "Dragon" é o capi-
tão de fragata Bernardo \V. M. Fairbain,

O contru-almirante Sir Hubcrt Brand é
uin official muito dislinclo, com uma fé
de officio brilhantíssima. E' cavalheiro c
commcndador dc S. Miguel c S. Jorge, ca-
vallieiro e commcndador da ordem da Vi-
ctoria c agraciado com a Ordem do Banho.

Como temos dito, estão preparadas nqui
varias festas cm honra dos officines e ma-
rinheiros brltnnnicosi cuja visita scrviia
-pnra ainda mais estreitar iis 'Mitiga* c cor-
dines relações dc amizade que unem u Ura-
sil o á Grã-Bretanha.

Declajraçõps do capitãç
Mouzihlio de Al-

buquerque
IASBOA, 15 de «go««, ¦

iNnticlámos em telogramnia a optima qnM
tificação obtida pclo c.ipllão de cavallurit
Sr. Mouilnhò dc Albuquerque, no campto-
nnto hipplco do niiiiido, realisado tra Vom
liilncbl.111. O "Dbri» do Noticias" colheu a»
.seguintes Informações do valoroso offMalí

"Atravís do Iodos os tempos e tlcsdo a»»
mnis remotiis cr.is, n cavallaria port"3l'pí*
sonho scmiiro marcar com Galhardia o »«•
logar. • '

Torneios, corrid-.is, pugnas, cerfamens, tua»
em que a nossa equitnçao se fizesse repre»
sentar -— era certo — havia uma victorl»
liara Portugal.

E mantendo essa tradição honrosa dos ca-
valloiros audazes do nosso iiassudo, Portu-
gnl tem hoje — com dosvancclmento ^o re-
gistiímos — unia picladc de '"calções ' d«
quc pôde justamente ufanar-te.

Ainda este .'inuo, ha tres mc/cs apenas, cr»
Mndrid. o capitão José Mousinho, com o tc-
nente Ilcldcr Martins e o nlfcrcs Morart
Sarmento, conseguiram o cami>conalo da pc«
ninsnln, ganhando a "Copa" dos vcnecdore*
du todas as provas do conenrso. f

Agora, nns Olympiadhs de P.iris,_ ha m
tlias apenas, o mesmo illustre capitão ven-
cen o campeonato do mundo, sendo procla-
mado campeão olynfpico,

E* rllc, por uma genlilcza e «wiabilidaoo
que muilo nos penhora, quem vae dizer aos
lcitorci do "Diário de Noticias'' o que to-
nnn ds provas hlppicns dp Paris c o con-
curso internacional tlc Fontaineblcau,

-- Quantas nações sc fizeram rcprescnlar.
cm hippismo, ims Jogos Olymptcos?

_ Quatorze: Áustria, Bélgica. Dinamarca,
França, Hespanha, Polônia, T. Sloyaquia, In-

. 5? fã
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nho de encaminhar os braços
para o nosso paiz. que S. Ex. se encontra
actualmente enlre nós, e vae observando as
nossas condições de progresso econômico, o
estudo dos nossos campos cultivaveis, as dis-
posições dos nossos regulamientos «o es-
pirilo dc todos os seus patrícios que de Ion-
ga data collaboram na prosperidade nacio-
nal.
«I ll KilMlWHiui »¦ <¦'¦¦ i*l

ETERNA COMO A PRO-
PRIÁ FÉ QÜE ELLA ESPI-1

R1TUAL1SA
A basílica de % Pedro v&

passar por sérios
reparos

.ROMA, .julho (A. A.)--A historia verti de
abril de lliSll—dois séculos e meio, apenas 1
«.um dia desse msz, appáreeeu subrepticio
(j sinuoso entre o povo o boato, alarmantedc fine a eupoln de S. Pedro constituía um
Çjfljp para quantos peregrinos a fé levasse
ji 

'basílica dos papas. Affi-rmou-se que taesiionlos eram engendrados pelos inimigos do
nrcliitçcto Uernini, autor das escadas que
Çondlfziam ás "loggias", ma\ o íacto é
fl.ue ituasi ninguém mais ousava aventurar-so a penetrar em S. Pedro, com o receio'de
receber na cabeça alguma pilastra ou um
Maço tlc cimalha, muito embora o quc dc
'ül morte pudesse resultar em indulgência
iwra a .ilma do trespassado. ,

,0 facto é qnc cm 1744, cm seguida a nio-vimcntos sísmicos, a cúpula foi reforçada!
Por cinco cios de ferro. Mas õ tempo con-l
Iiucmn a sua obra, lenta, porem, incessan-

-^•"'tc qni* se tornjiiLjvmMsn cogitar
seriaiiiehtc dc prcscTvaTllã^nlímTTr-mateimponente monumento da fé catholiea.
'¦ira esse. trabalho foi organisada tuna cóm-
missão internacional dc architectos, quecçrUinenle encontrará, nos recursos quo a
sciçnciii moderna poz n serviço da arte dc
construir, os elementos pnra assegurar o
scnllnveülo calholico contra a possibilidadeoç ;tul catastropbci¦ms alguns algarismos que, por si sós, cx-
Primem a niagcstadè dn basílica dc São Pe-
«ro; cumprimento total, 18G.98 metros; lar-
Sura da graiidd nave, 25 metros; largura.docinzeiro, 1117 metros; altura da navo, 45
«ros; allura da cupola, do chão a.cmz,
j;;i> metros; circumferencia da cúpula,
iVhii metros; dianretro, 42,56 metros.
. 0 jesuíta Boscovich e os franclscanos Le-

¦ -"sur e ,Iact|uier, estudando a estabilidade da
... cii|iiil.i, procuraram determinar o seu peso,0 chegaram a accordo sobre o respeitável'1'Karisrno de .53.208.837 kilos'.

r- de avaliar a solidez tic terreno quo sc
'¦¦"¦ necessária ,pàrâ supportar..semelhante
l'«o. lias o cimento armado naturalmente«trará cm scena e a basílica de S. Pedro
"f? eterna como a própria fé quc ella cs-
tiritualis».

0 secretario do Interior de Minas,
volta, hoje, para Bello

Horizonte
Regressa, hoje, a Hcllo Horizonte o Dr.

Mello Vianna, secretario do Interior de Mi-
nas Geraes c futuro presidente daquelle Es-
lado.

O embarque de S.Ex. cffecluar-se-â, ás
7.15 da noite, na "gare" da Central do
Brasil.

¦ mmm ¦ ' . .

0 "Daily Mail" combate também
o projectado empréstimo ouro á

Allemanha
LONDRES, 2 (H.) — A propósito do pro-

.jectado empréstimo de oitocentos milhões
dc marcos ouro para a Allemanha, o "Daily
Mail" também se mostra contrario â ope-
ração o diz qne. nas condições em que se
pretende realisal-ta. as obrigações do em-
prestimo podem ser repudiadas cm qual-
quer momento, sob o pretexto dc força
maior.

mmm

EMPOSSOU-SE, SOLEMNEMEN-
TE 0 PRESIDENTE DR. GON-

ZALO C0RD0VA, DO
EQUADOR

QUITO, 2 (A. A.) — Com toda a solcnml-
dade, deu-so hontem a ceremonia da posse do

Uma estrada ligando Caratinga
a Matipó

BELLO HORIZONTE, 2 (Serviço espeoial
da A NOITE) — Vae ser construída, por.Ae-
terminação do governo, uma estrada de au-
tomoveis ligando Caratinga a Matipó.

¦ mmm ¦

Absurdas e sem fundamentos as
'noticias da provável abdicação

do rei Affonso Xltt
LONDRES, 2 (U. P.) — Devido aos repe-

tidos tclegrammas e noticias publicado»
pela imprensa desta cidade a respeito da
provável abdicação do popular rei da Hes-
panha, Affonso XIII, a embaixada hespanho-
Ia autorisou os jornaes a desmentir esses
boatos.

A embaixada qualifica essas noticias de
"absurdas e sem o menor fundamento".

Acerescenta a embaixada quo nada justl-
fica as noticias publicadas pela imprensa de
Londres, no sentido tlc que o governo hespa-
nliol tenciona evacuar as posições quo oc
cupam as forças hespanholas em Marrocos.

mmm

Fallecimento dc nm advo-
gado pernambucano

RECIFE, 2 (A. A.) — Falleceu nesta capi-
tal o conhecido advogado Dr. Guio dc Sou-
za, quc era geralmente estimado.
wi in «¦ mmimmmm ,

Falleceu um professor do
Conservatório paulista

S. PAULO, 2 (A. A.) ~- Falleceu na ma-
nliã de ho.ic, ás 2 horas, o maestro Antônio
Carlos Ribeiro de Andrada Machado da Silva
Junior, professor de musica na Escola Nor-
mal da Praça da Republica e_ lente cathcdr.i-
tico do Conservatório Dramático e Musical de
São Paulo.

mmmmmmfmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmn

Uma expedição scientiü
ca ás ilhas do Pacifico
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Gonzaio Cordooa

0 que pretendem fazer, nesse
cinzeiro, os

americanos

O SEXO ABARBADO
Homens de sciencia aíflrmam que a von-

tade pôde influir nó sexo dos nascltnros.
— (Noticiário.)

(DESEKllO DE RAUL.)
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pesidente Dr.
novo presidente da Republica, Sr. Dr. Gonza-
lo Cordova,

O aeto foi assistido pelas mais altas nuto-
ridades do paiz c pelas,-embaixadas espe-
ciaes designadas pana aquelle fim.

O Brasil esteve rcprcscnlado pelo seu mi-
nistro, Dr. lAnninio dc Mello Franco, a quam
foram delegados especiaes poderes dc em-
haixador.

A estação telegraphica de Copa-
cabana tem sede nova

O Sr. J. Botelho, encarregado da Esta-
Ção Telegraphica de Copacabana, commuiii-
cou ú A NOIAE a mudança dn sédc daquella
repartição, da rua Nossa Senhora dè'Copn-
cabana numero 527 para unia dependência
do Copacabana Pulacc-Holcl.

miém

—- Veja ueví qhe espigai Eu 
"pensava 

de um modo, a mulher do outro; a
sogra procura conciliar e, afinal, nasceram-me, um masculino, um feminino •
iim commum efe d.ois.1

-* t_

UM ANTIGO POLÍTICO FLUMI
NENSE QUE DESAPPARECE
0 fallecimento do barão de

Palmeiras
O Estado do Rio perdeu, hoje. um dos seus

mais antigos e conceituados politicos: o bu-
rão do Palmeiras.

. O Dr. João Cyrillo da Rocha Wcrncck,
barão dc Palmeiras, falleceu esta madruga-
du em.. Parahyba do Sii'l, onde residia e era
geralmente estimado. Ha dias, já o venernn-
do 'titular se achava enfermo, sendo balda-
dos todos os esforços dc seus módicos nssis-
tentes para poupar-lhe a vida.

Político de largo prestigio, no vizinho Es-
tado, o barão dc Palmeiras foi deputado cs-
tadual cm varias legislaturas, oecupando,
entro seus pares, logar. de destaque'.

Deixa o Dr. .loão Cyrillo da Ílocha Wer-
neck viuva, a Exma. Sra. D. Carolina PI-
nheiro AVcrnecl;, filha do visconde tlc Ipia-
Ims, c dous filhos, Srs. João Ouirino da
Rocha Werneck e André da Roclíii AVcrneck,
esto collector fcdcrail cm Parahyba do Sul.

O cnlcrramcnto tio barão dc Palmeiras
devia ter se realisado hoje mesmo, ás . ho-
ras da tarde, cm Parahyba do Sul, para oJ|dc
partiram,- pela manhã, diversos parentes do
saudoso extineto. «wi residentes.

Serão feitas investigações zoolo-
gicas, botânicas e biológicas

WASHINGTON, agosto (U.P.) — O sc-
cretano ila Marinha, Sr, Wilbur, acaba dc
nnnunciar a partida de Honoliilu, ü bordo
tle um navio mineiro, de uma expedição
do seientistas nrnericiinoti, quc vae expio-
rar cerca de. doze ilhas do P-iicifIco, mim
mio dc. 1.000 milhas. Essa é a segunda
expedição dessa natureza, pois no anno pas-
sado o navio mineiro "Tanagcr" fez uma
viagem eemclhantc, levando a seu bordo
um grupo dc tcchnicos do departamento cie
Observação Geológica dos listados Unidos
e do Iiisliop Museum, dc Honolulu. .Ksse.-.
seientistas deram a volta das llawnii c
visitaram as Ilhas Wake c Jojinstoii, co-
lhendo optimos resultados com as pcsqúi-
zas feitas.

O fim principal dessíis exiiloraçõcs no
Pacifico está uo desejo do inundo seienti-
fico de possuir um conhecimento mais com-
plcto dessas regiões, mais ou menos igno-
radas, e de poder estabelecer a origem tias
raças do Pacifico, com a possibilidade sem-
pre existente de lançar-se eventualmente
alguma luz sobre a origem dns Índios ame-
ricauos uo norte c sul do continente. Na
expedição do "Taiwger", no anno passado»
os exploradores encontraram numa das ilhas
visitadas, grande quantidade de pássaros
terrestres novos para a eeieueia. Também
acharam dados de grande importância pneu
a historia antropológica c natural tio Pa-
cifico. Numa caverna na Ilha Neclier fo-
ram encontrados utensílios dc pedra; Em
diffcrcntcs grupos dc ilhas forani feitas
sondagens dc grande interesse scicutifico.

O cruzeiro deste anno. quc partirá dc
Honolulu, está dividido em tres partes. A*
primeira abrange ns ilhas dc Nihoa c Lay-
san, a oitóçontas milhas a oeste tlc Oahu,
Uma das liawaiianus, Ahi oa sábios pre-
tendem estudar a vida dos coelhos que nel-
Ias abundam de maneira assombrosa. A
segunda pnrto da actual expedição compro-
henderá a exploração dns ilhas Howland,
Baker, Jarvis e Washington.

Os seientistas farão investigações zoolo-
gicas, botânicas e biológicas. Km seguida,
o "AVhippoorwiH", quc é o navio mineiro
da expedição, seguirá para Pitcairu, Hcn-
derson e Rapa c outras ilhas do sul do
Pacifico, com o mesmo objectivo dc veri-
ficar h formação do todas as ilhas d"
Grande Oceano.

O conlra-almiriintc .lolin D. MucDonnld,
commandante do'14a dislricln naval, numa
carta escripta ao secretario <ii Marinha,
Sr. AVilbur, expoz as vantagens que a.Ma-
rinlin tirará desse cruzeiro, tal como acon-
teceu uo onuo passado com a viagem cm-
prehcndida pclo "Tanagcr",

Os meios seientificos de lodo o paiz in-
teressam-se pelos resultados da .expedição,
que está destinada, pelos elementos quc n
compõem, a apresentar estudos muito titcis
ás investigações de caracter nntroptilngico,
botânico c geológico do oceano Pacifico.

¦ '.. i m*m ;—_—
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Capitão Mansinho de Albuquerque

glaterra, America do Norte, Suissa, Suécia,
Hollanda, Itália c Portugal. Cada nação ca-
trou com uma equipe de quatro cw.llct-
ros. ,

 Por quem era constituída a nossa
equipe? .,

Por llelder Martins, Luiz Margaride,
•Dorges dó Almeida e uu.

Quacs as provas realisadas?
Diversas: as primeiras, a 27 do julho,

cm Paris, e as segundas, no dia 80, no Hip-
podromo de r"oiiiaincble;ni, estas, .sem tlu-
vida, as m-ais importantes:

O tclcgraphii Iniiismittiu-nos a optima
classificação obtida... , , Sim. Por "equipes" conquistamos «
terceiro logar. Individual mente fui ovenc**
dor do "Prix des Cliniiipioiis Olimpiqucs .
cm Fòritíiinçblca.u, c por conscqucncia pro-
clámiiilo campeão òlympico.

Oue cavallo montava í
Ü "Hebraico". Imagine que logo a sua

chegada ;i Paris adoeceu, e só dons dias antça
das 'provas é t[ue ponde trabalhar. Sc nao
fosso este imprevisto, estou certo dc que, por
"equipes", teríamos conseguido o primeiro
logar.

-- Ü"c cavallos montavam os seus com-
panheiros de "equipe" .

llelder .Martins, o "Avro": Luiz Marga-
ride, o "Profotul", c Borges dc Almeida, o
"Reginald". „ V;-"-"i , •

Alguns destes cayalleiros foram classi-
ficados? ,, ., ,. ,Fornm. Borges tlc Almeida tirou o ter-
reiro premio c Heldcr Martins' o decimi-
primeiro. .Ouul dos cavallos fez maior,suecesso.?

O "Hebraico", pela rapidez o perfeição
com qne executou todos os percursos, sem-
pre som faltas, e o "Adail", onde Luiz Mar-
garide tnmbem fez sensação. O "Hebraico

lcm meio sangue árabe c nasceu em lor-
tugnl.

K os obstáculos .
Eram muilo maiores do quc os de ca,

e. sobretudo, em Fòntainebleau, muito pen-
gosos. Mns vencemos tudo. Todas as, equlr
pes" tiveram um cnvüllèlró desclassiiicado,
cxceplo a dc Portugal. E foi também a nossa
"equipe" a unica que excedeu a velocidade
marcada, como foi tnmbem a unica que
marcou ponto*, para Portugal. ¦

E' p qnef-se eliamii "marear ...
Sim, niàrcámos c muito bem, batendo

cavallos e cavaileiros, com grande folga. O
que, sobretudo, stirprehendcu a grande assis-,
teiicin cm boutainelilcau, foi a nossa corar
gem q velocidade no transpor os obstáculos.

Os portügiiézes fizeram iiinda boa figura
noutros Milhos desportivos, bnlciiilo-sc com
"sportsmcn." dos niclhoros do inundo. Nu
csgrinui c na tiro ns classificações foram
honrosas'; Mas u reportagem dos desportos
em Portugal havemos de fazcl-n brevemen-
tc. cm artigo especialmente consagrado a
esse fim. — A. V.' 

mmm-

Tornando mais intimas as rela-
ções entre os Estados Unidos

e a Yugo-Slavia
BELGRADO, 2 (II.) — Vao scr constituída

uma commissãò que estudará a conclusão
dc tratados para estreitar ns relações da
toda espécie entre os Estados'' Uuidua e a
Yuso-Slavia.

Um caso de febre typhoide no
interior paulista

S. PAUI.O. 2 (A. A.) — Ha um mcz
mais ou menos, o medico quc serve no pos-
to dc Prophylaxia Burnl tlc Çaraguatuba,
verificou a existência tle. uni caso dc lebre
typhoide num dos bairros do municipio.
Imniediatâníente foram tomadas enérgicas
providencias para a dcbcllaçno di> mal, seu-
úo iniciado u «ervico ds j-.açcinawãQ» ,

*
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S rossivcl, ainda, um enten-

As con-
obedecer

|"»t. i-.ireutln ns Iram liei nnli.rif», BO
i .,..'.. Miinii-iii.il, o pwlcelo que autnrl-
i,t ii prefeilo .. -iiulriiliir a COjllIruc.Bo de
lir.ilio. poi. us Mtolni |>rlmariai e prolis*
álons... 1'ell.nienle, .mora, foram atl.ndlda»
e» reiirlectie» quo lupii mcuno .iieramoi.
n.itiiii|u Hiipiireccii otiuelle projeolo, ritabe*
It-ccnii-i-.c ii ccnill-Au tlu concorrência l»u*

K* verdade que o in.ilnrla da» no»»»» ei-
cot. . fnnccionit 1*1,1 casa» di aluguel, lem a»
•xlgenelai d*i h> «Iene peiliKoglcn o lenrno*
i,l,'ifi eleínenlo •«•¦qu.r «Io cnnforlo. J4 »»
procurou Inslllnlr us «uir.uti no nr livro e
ás osperieiicin» nio pt-u». uniram, ¦eni »o iouo
bem puniui'. A chiado dlslioe «Io lindo» lar-
din» !• de recantos niugnlllco» para o» esco-
lus an nr llvie, «pie tfi<» bon» rcsullado» pro-
du. iram em outro., nalw». Por «rma que
<i problema . melhorar n» Inslillaçoes
ociui.r». . . ._.___.«_

A estn nllura .urgem oi obstáculos «a il-
(nitclti flnane. ira, «pie i prerarla, tiinui»
¦aderes ndmlnlilrntlvoi lauta» veies tèm
..'•o ver. A precariedade fliumceira, porem,

Çòtlo 
ior contornada pelo» praso» longos. A

'rulelluiit. de posie <l« lei opprovada, n|o
vac logo Inicliimln a conitrocçap de muna-
¦rc» do escolas, ao mesmo tempo.
ilnieçõcs, Iflo necessária», podem
a um critério seguiu, do modo que cada anno
i.- Inaugurem alguns predio» escolares. Aeon-
.eco aludo, cm beneficio dn iniciativa, quo
as cofres municipaes se Irío libertando, aos
poucos, dus despesas dc alugueis, que aclual-

.nii-nli- pe-.nm nas verbas orçamentarias.
O csiéhelal, õ que Interessa em primeiro

Jogar é que se estabelecem typos de prédios,
cmn òs conselhos da liygleiic, com u» exilem-
«in» naturaes do mlsl.-r o em accordo com
an necessidades «bi» populações ln»nlis «los
diverso» disliiclo» du cidade. Por l»to *

1 quo o pri,|ecto deve merecer carinhos e»pe-
ilae» alé ão fim.

->«

Nfio bn muitos nnno., um deputado ideolo-
gn teve u Itléu «lo apresentar uin projeclo na
Cumaru, suggorlndn medidas para o combata
A nroga «Ia» formigus salivas.-, inuiu dizer
que n ironia mio perdeu o ensnjo, exercendo
« suo missão desde o modo de noticiar o
¦projecto. "A ófíentlva geral conlra .os ior-

• migas", cliiinii,riiin-iio, sob influencias' 
ãnerra européa. então em pleno viço.
nossos bons 

'roceiros, os agricultores, que se
i espalham pelos vastos territórios nacionaes,

todos quantos suam

e os liberaes

A NOITE — Toi-cfi-fPln.» 2 ilo BctMHlwo AgjWg*

As lindas janellasl1EBOC0ÜO CADÁVER
PARA A PRAIA! na Academia de

Como o Sr. Mussolini entendo i
liberdade de imprensa

ROMA, 3 (U. P.) - O "fllornult d'IU-
Ila" fnl.fvl.loii o primeiro ministro Sr.
Mmiollnl sobre a» aspIraçAe» do» liberaes.
O chefe do governe rcspuntleu do seguinie
'•"•'loi"Presentemente, como ha dois anno. |._s-
indo», t-tiniiltlero poisivel uma eollahora*
çíu com us llberae». Sobretudo ngor»,
quando o» Intere. «e» econômico» e Icrrllo-
iliie; «In llilia estio real!», dns; a balança
tlu nsissn commercio . favorável; a falia
de Iruballii, eslá r.duiildlisllili. A allltude
lielllcosa do fascismo i muilo eipllcavei,
quando ae eiimlu» que elle ie ronipoe «le
niuçoi. cujo temperamento é sempre vltiran.
le. No entanto, a» niillclo» fascista» estão
cffectivaaieDle constitucionillsido» e pres*
lírio juramento ao rei a II» d» outubro pro-
ximo. Os fascistas qui Ironsgrldein as lei»
por motivos político» vão piro a «sai ela. Ai
prlif.es esllo cheio» de correllllonaiia»
meus. A» reformas con.tltucionaii permit-
llil.» pelo Cunstltiilçio coiilinuorio a i»r
discutidas npportiiBimeate no Parlamento.
Pretendo Uner o» repreienlantes do povo
trabalharem em pleaa liberdade. Quanto ao

O achado macabro de um
"rowot*" du Flnmennjo

OeslUavo a emharcH.io, maniaininle,
pelis aguo» iranquIHa» do Ouanabara, i»
riruai-avn da praia de llotafngo. O» leui tri*
put-mlei, 1-siicl.iiliis ilo Club di llegalai
hamengo. ie eulregavom, como de cuilu-
me aoi rlgorei de um treino, quando, su*
dito, aviltaram, bolando, 4 dlitancla, um
corpo eitnaho. Approslmiram*i» mal» e.
jo perto, viram, errtfto, que o nu» preader»
o attençào era um cadáver de homem, Ante
o achado macabro e vencldoi oi primeiros
instantes do emoção e de receio, um «los
"rowers". o de nome Henrique Plácido, re*
tolveu rebocar o corpo pira a praia. A«»lm
fe_ o spnrtman depois dl emerrat-n a uma
corda. _. _.

(íuuhimlo a praia do Flamengo, o Sr.
Henrique flirbo*» ehamoa o guarda «vil
a. 1.0. 5, o» de roadi, avlsandn-o. Eile,
por tua vez, eoinmualco»*ie com o cora-
mls.irlo ílaffard. qne citava em serviço aa
delegocia do fi* dlitrlcto. _*¦¦'¦_ 

'••___..,.

Em pouco essa autoridide se fizla trani-
portar á prola, ahi verificando o cadáver.
Era o de uin homem de «Ir bronco, de trin-
ta annos presumíveis, que vestia apenas
calça do pyjoni». Tiniu sapatos e meias
prelos e o» cobellos castanho».

Desse modo. a oulorldide policial iwul
iltou iim "rabecão", removendo o cadáver--_¦_.___ - (o*

********
cno Matteotti. sei que os trlbnnaes faraó!,.,. desconhecido para o necrotério do
idena justiça. Os decretos sobre a Impren-i siltuto Medico Legal.
si não tierâo revogados até que seja votado -—-**'
umo lei semelhante ti qua exlilem no»
palies mi li livres e civlliiado», eumo «cja,
por exempla, » laglalerr». Ali ealitetllber*
dade «le Imarensa, mas dentro dns Ilmllçs
da liberdade e do» direitos dos outros cl*
dadâos."

da
Os

E* BOM AVISAR
Na conhecida Cata Ta-

deseo continua o desconto
real de 20 o/o por maia al-.
guna dias, em todoa ot toei-
dos em seda» li, e algodio a,
árticos para Inverno.

Reclame especial. |
Crepe Romein purt seda.

artigo superior, metro de
36$000 por 28$800 ! Meias
dos melhores fabrieantes

para homens, senheraa e
'/¦creanças pelo custo das fa-

«ncção dos formigueiros, «leram "»'•«'**¦'•'• ^ * _,t 
«anhatlIfiS Ot«l ro se. avaliar brin os alcances «lo raso. D T I C 8 S. SO gaimamOS 99' *.«. ra, apporc"cèin noticia» de que o Ml

•ilsterio da Agricultura,'está providencia^, _________
do, uo intuitd «ie auxiliar v"MP3!ÍJi.í Gonçalves Dias, 9
saneamento das lavouras neste P»r-¦«"•"' ** . _,,_,
Sem duvida alguma, o problema depende «lo ¦»¦¦
íltudos cspeclncsí estudos que se ligam ao FtjUeCmeniO

casiSo do vôo das jformigas., fíf |(_ proIoni{ado, padecimentos, fal-•'-¦ '», A rua Con-
atiçada edade

o. Antônio

,„„„,.,, ...... numa luta -piotldlanu,
par., manter liortits, immares e pequenas ia-
voúrns, viram rom sympathia o projecto.

Mas. o proiecto não tiiulou. Teve o dcitino
de oulros, que dormem entre a» traços uo
irchivn na Câmara. I.ntretanto, o problema
da csllhcçân das formigas, que é um do»
niaii importantes problemas da agnçlIUiira
nacional, permaneceu de pi, a espera de nma
mtfdltli. segura; Ninguém, que nao conheça
o interior do nosso paiz, avaliara bem o que
representaria um serviço tle combate aos for-
•rrilguclros. üasta dizer que nenhum «¦¦*••

jnóecssos, até agora conhecidos, para a-• - *—:-..-;..«.. deram resultado,
ilo raso.

Ml-

AMANHA, NO RI ALTO
O formidável trágico da tela. .

WllUam
Farnnm

trama da» sna» asais eitnpeada» • en*
polgaates creiçèes

I TORMENTAS I
("Nas ans da maahi") 1

¦ 7 vlbraatlsslmoi actos da FOX 1

combate por oc
rihc .6n-tit"0iíi sementes e m-*"'P*'faJi"0M," I leceu honlem, em sua resitienct,
formigueiros futuros. Sc o_s 'storjos^ «lo mi 

j , de ,^òpo,,|Inà n. ,1(5i „,. av
nisterio dá Agr cultura nno-se des eqyo 

je n Q ve„)(. capitnn.,
re*.n nesse sentido, t* certo que elles terão «» 

„ot,rÍ8Iles (,_ Carvalho.
,:.,ii.,o ti" proiecto do tlèpu^do.

damos c quc recordamos, alias<iuc nqui reco:
vom sympathia

Tradicional
Veada ia SALDOS

OSI ilM
Brigou com o amante e, por isso,

quiz morrer
O cnlcrrnmento do extineto renlisou-se

hoje, á tarde, tto cemitério de S. Francisco
Xavier, saindo o feretro da casn acima men

*** | ciontula ctim grande acompanhamento, ***a • ^.ÍÍÍTité, Arlindo Vieira liamos, num desvorlo,
O immenso povo quc passa quotidiana- 4 1)2 horas «Ia tarde.__ ilins» Cavalcanti, que conta 22 aanos, iage-

o l:iri,o da Lapa, que é um.ponto.

Foi no sobrado do predio n. 101 da avenida
Gomes Freire que se desenrolou a scena.

"a", Depois de travar violenta discussão com o

de linhas,'mente pc ,.
de cruzamento extraordinário
como se sabe; anda intrigado com 1 m facto
curioso. Ha algum tempo que aquelle largo
r d P.-,-,.e!n Publico, que lhe fica vizinho,
entraram em obj-asi Nestes ultimo» «Has-pa-
rcceii nue as Obras iam findar, afinal. O leu*
rol dc-a.phiilto estendeu-sé, alastrou-se, jior
tt-tlos os lados. Os automóveis e os bondes,
de itinerário baralhado; entraram na nor-
•iialitlade, excepção apenas do». Primeiro».
que tomam o caminho da Avenida Mem de,
S-t Tor ali o transito permanece interrom-
.pífio e difficil tle tlescn,baraçar-se, ao que,
i)-*rrce Por <me ? Simplesmente porque os.
rspíiailailoi-es dn Prefeitura deixaram cerca,
dc tres metros quadrados de solo sem as-
Tilialto. Por quo? Segredos do serviço. !>e-
credos impenelraveis, que. o immenso povo,

por ali transita quotidianamente, nao

»«5íir»St**59íí«í4«& i riu uma dose de sublimado corrosivo, na in-

PENHORES?...
Menor juro * Maior ofterta |

POMO f-1'i.Cfl l". I*u** 7 Setembro, 1871
tUnlr. fthítR 11. Avenida rassoa, 11 íí

tenção de morrer.
.•cientificado do facto, o commissarit» em

serviço no 12' districto Tez a tresloucada
Hosa receber os soccorros da Assistência, quo
a puseram fora de perigo.******

Os llrum-lls cariocas,
isto é, os príncipes da
elegância masculina do
Rio, vestem-se ua —
Guanabara — R. Cario-
rn, 54,

-110» ¦

Xc-Snsetfai,,''',lee"ifrar. .Aquelle buraco, que
cha a passagem de automóveis pela Ave-
íiida Mem dc Sá. intriga; realmente. Regista-
mos apenas a curiosidade geral, uma vez que
não podemos saeial-a.

reíis e cirúrgicas) Haios X. Labor. S. Joseai.

pr. It. Pitanga SantoB.»w™cw*'-,»«a.
r. s d* P.ftiltim T Aitusi Passeio 56. de » -i» **-

DE. EOD. JOSBEçT
Cirurgia geral. 13 «It Muio,'mem

- Vias urina-las -*
SR. K A» 6. ... lOOft

Dr. Eeynaldo de Aragão, c"n]'*« "•;
nhoras. 1.; Carioca, 1_. 1 »s a, 2", 4" e 6*.

. ...a ti»' -....' _ ;. ¦
¦DR. PEDRO_,CAR]t.EIRO - P»**»^.
móis. interilas. Cons., as 4 horas. S. José. 1b.

-mm** . ... _
t>r. Flavio Pessoa—Rins, blcnorrhagia e suas
complicações. R. Sachet 21.13 ás 10 li. F. N. 7217

¦ -¦»»¦ t
n r>-,.ti^.r. A,«v../_ CIRURGIÃO.Dr. tasíro Avaujo Clillit.a privada.
Hospital Evangélico. Phone Villa 2261.

. mem * . ••"<•

JOÃO OSCAR LAPA
Sepultou-se, hoje, no cemiterio de Slo

Francisco Xavier o nosso prezado compa-
nbeiro dc trabalho .loão Oscar Lapa. Innil-
mera, foram as homenagens que lhe pres-
toraiii não só a familia, que deixa nume-

'rosa; mas também seus amigos e collegas
dc jornaes. onde labutou cerca de ,.ã annos
ininterruptamente, ocetipantio simultânea-

- nienle as funeções dc olfici-al do Conselho
í MlíÜicipal nas quaes se aposentou.

Baixado o corpo ú sepultura, que recebeu
• o-numero 7.152, no quadro 21, foram dc-

positatlas sobre a uiesmi grande numero do
palmas' e coroas-, deslacando-se entre estas,

i com di/.ercs, unia tia esposa . fillios, uma
dos companheiros da A NOITIi, da corpo-

' ração • fypogi-aphici da "Vanguarda
O.viiníelina, Hernani e Orcstes, Cclia e
rillo, etc.

ARMAZÉM

O 99° anniversario da
independência do

Uruguay
» *m m m • ¦*¦—

Unia visita de S. Ex. o I>r.
Sumos Montero á

A NOITE
Sensibilisou-nos com a honra' de sua vi-

sita á rctlaeção da A NOITE S.l!«. o Or.
Dionisio liamos Montero, enviado extraor-
dinaiio e ministro plenipoteneiario da Re-
publica do Uruguay.

O illu-tre diplomata, com a affabilidade
que é uin dos muitos traços característicos
da sua sympatlilca personalidade, veiu
agradecer-nos as referencias, aliás justia-
sitwts, que fizemos ao notlelarmos a pas-
sagem da gloriosa, datado 99" anniversario
da independ-neia de «ua pátria, transcor-
rida a 25 do mez próximo passado.

Além dessa gentileza deixou-nos ainda
S.ÍSx. gratos cumprimentos ao nosso di-
rector. f mmm-« - "¦

Para as Mas kfe-
ias lia

i potto mi-
C06S 99H0C.Ci a* **

0 Dr. Gabriel de Andrade
e a carta do professor

Abreu Fialho
ALGUNS ESCLARECIMENiUS

O ciso da» lindei Jaaellas, que » um a»<
stimpt» que prende a attençlo do mu mu
inteiro, porquial», fuelro ou nio a «icnlo
dos pbr/ilologislai, o psychologlimo dai
fuiicçò»» viiuies é nm fido absorvente, da-
do» as teadeuciia espirlluoliita» que an-
dum sempre em tudo que dia com o»
«Ilins e com o eoraçAo, reclama alguns ei-
clareclmenlos dl nossa parte para que nan
tome uma feição desagradável, nem envolva
deiliarmònias entro dois profUsIonue» lllu»-
tre» como o profenor Abreu Fialho e o Or.
Oabrlel de Andrade, que entrou para a Aca-
demia pelo veto do» iniiorei mestres di
c\Mc». ....

O nosso laluito, tratando darpielle aisum-
pto, nio foi de modo algum o de provocar
divergência», mas apenas o de informar o
publico, qne afinal t, particularmente, o
maior interessado numa questão de sclen-
eis, «le -princípios ou technica destinados a
serem applicados om loilos ns doentes de
determinado mal, e Independentemente de
sua cultura ou profissão. Reconhecemos
quc a sciencia fica melhor nas folhas da
especialidade, no selo da Academia e no si-
lencio dos laboratórios; mas achamos que
_ do máximo irrieresse publico saber quando
lavrar divergências Iii par dentre, quo se .
muilo eomprovatorla da superioridade «testa
ou daquella escola a estatística dos trlum-
phos ou desastres na operação de cataractas,
que os entendidos manejam, nem por isso
deixa de ser doloroso o espectaculo dos que
cegam para abono ou deiaboao do determi-
oada technica, a enriquecimento dai eita-
tistieas que só ficam bem nas academia» e
tribunas médicas.

Feita esta resalva, devemos dizer que o
aosso ponto de vista é contrario ao do pro-
fessor Abreu Fialho e Dr. Gabriel de Andra-
de, que neste particular ambos estão de ac-
cordo. Realmente, o Or. Gabriel de Andra-
de, que hoje esteve nesta redacção. pede-nos

I 

declaremos que não tevo interferência al-
gura* em nossa reportagem; bem como que
a.crescí-ntemo» ter sido apenos elle o ora-
dor chamado á ordem peto professor Ml
guel Couto, aa ultima sessão. Não se eaver-
gonha, alias, dessa circumsUacia, que Rão
rol a única na Academia, como pensa o
professor Abreu Fialho, visto que o respectt
vo presidente tem até abandonado a sessão
de outras occosiôes. O facto ds ter sido
chamado A ordem demonstra apenas a sua
revolta pelas injustiças e adulteroçôes que
lhe fea no trabalho e critica do professor
Abreu Fialho. Era só o que tinhe a decla-
rar, cm resposta & carta que hontem a A
NOITU divulga, e por onde se poderia ava-
liar o tom dc polemica.

De facto. em abono da primeira declara-
ção, devemos dizer que o Dr. Gabriel de
Andrade, procurado por um dos nossos re-
daetores na Policlinica, recusou-se termi-
noi-tcmcntc n tratar do debate da Açoite-
mia, como testemunharam aliis innume-
ros discípulos seus. Recusou-se com as
mesmas razfies que constam da carta do
professor Fialho, e razões com que não con»
cordamos de modo algum, .por multo res-
peilaveis que os consideremos.

Feitos estes esclarecimentos damos por
encerrado o incidente das lindas janellas, e
esperamos que os dois illust.res ueculistas,
que egualmente nns merecem muito por
por todos os seus títulos, continuem a tra-
boiihar pela salvação dos nossos olhos, com
os recursos admiráveis de que dispõe a sei-
encia o com a graça do Santa I.uxia, que
pede por todos.

ateu, , ¦

NOTICIAS DE PORTUGAL
_«,>_B^^A).'"'-^***,v,*/'1"-*'''*'"

Foi promulf ada a lei doi duode-
cimo» — Rfdoiidat ai despesas
de Moçambique - 0 noto secre-

tario do consolado en» S. Paulo
11-.IH.A a IU. P.) — 0 preildento d»

nen,.íKy JlUfji «JrSMSB
a 1.1 dus ilmidfclino» e •.••^.¦•""""KJS
.¦iim-.,tlliltt« an governo peh Congríiso ate
t, dia ;io dr novembro pn J1»»":.,. ... 0n.
veri^í-bVa^hiVum leSMA

plano de ecomi.nlat. a"A_»"_l_:*Hi.Lnii."25S.
... colônia a auppraijío da «u»r«l*- "Pu
b,M-lnor*MrT)M-lrqoCSeg«ndo Con*
«r-',»o e Kleclrlclda«l» iMW^itó?**
no Porto. íiedlu ao governo que Inicie um
?n0qua0rlÃ »C d. vej-lflear-s. a Importa;-
cia elo» recurso» byt-ro-electrlcu» «lu> P» «•
Começar* brevemenle o aproveitamento dns
C1.lS»OA 

fiS^p!)- O governo nomeon
• Sr. CarlM(CIÍI>. sccreUrTo do consulado

^Ms80A,T(lf. P?í°- 0. soel.1l.ta. «j.
Lliboa eemmemoraram hoje o anniversario
da morte de Fontana.•sem

íi
Cigarros mistara"Mariposa
500 RÉIS

MM «ARO»
L-pea S_ ft 01 a.

Tradicional
Veada da SM.B0Smmm

:i« PROL DO SANATÓRIO
DOS EMPREGADOS DO

COMMERCIO

A U. E. C. r«alÍHsu*.i u„,. grando foHtlval no pro.
ximo dia 7

Peln enthiiilaimo que desprrti »„, -..
Indu» n» circulo» dn comniercio duu *trPile, 6 «le prever-se o «uccest.ti do festival
scr rciilhiiilu no próximo ,1,,, 7, „„, __'._•
«In Club de Natação e llr-ditas, ..'."hÍ?
ctoria da ünlío do» Riiiprogntioj ,|„ ci*nu-rclo, que oonillluIrA um novo ieont__!mento enlre ns elcn.eiilns ,|„ iiH.,m, "f-J*
»e. Ií»«e feslival »cr4 comincmonilvo d. Üinicio «Ia campanha em prol ,l„ Imuiliíi.
«lo Hospital Sanatório no rn-palaclo ,|. lf.
nisterio do Agricultura. A' »-rr.i_rl_ __1*11100 lí 111 ehegatlo us mai-, villoin .jv
lõe» «le osiociadns dess-i Instituição „,¦propngmi para que n grande mciliorli Ílconverta em realidade dentro tio i,r,„
tempo. T?"

O festival, que rnnstiiF. de uin» ly."inolliiCe" «lonsanle, em meio A qu.) ,,i
revelado ãs pessoa» presenles t,,,,*, \itit ,
nilii.ideif.loia demonstração dns muii..»,
ul. agora obtido» para que a oIim du ll.-..
til Sanatório constituo um facto, tm .:,,
vello dos que, lobiitandn uo cotnra.relo __nham um vasto lar amir,,, onde reteros».
rem a» forças, abolidas nelas ,l„.n._.

A "mallníe" teri inicio As 4 liorii \,.
minando .'is 10 horas tia nolle, nSo li_ve_,
dn convites especiacs, pois teri caracter it.
Umo.

Aos associados da União srrvir,. de U.
gresso o recibo relativo ao m._ de stliij.
.iro. Anle» de terminada a "soir..", 

,j|,
reclnria d« União dnrá lambem inicio dcampeonato prt Quudru Sneial, Tcf.ri.t.
ao anno de 111114, O campeomiln, i.n.,
iprincipin officinl na mesma data, t.r__.
narft 11 25 dc outubro próxima futuro, •«.
do conferidos seis valiosos prcmios aw (rt.
primeiros vencedores dos dois s.sos.

No dio .".1 de nut»br,,, dala e„,„n,enieri.
tlvo do "Dia do Empregado dn Cammertl."
«erA realisado oulro festival aos rcferidci
vencedores. Os «eis prêmios serio cxpoitoj,
ti partir de hoje, no Cisa Samuel, sita .
avenida Rio Rrancn, A secretaria da Uni»,
distribuirá também desde hoje as prop.i.
tos cm branco, .paro o campeonato, lodi
e qualquer informação par» es.e iinvo pre-
lio será facultada pelo mesmo departamei-
to da União, todo dia ulil. das A lnv-_,.,
manhã As 9 horas da noite, nessoalnuoli
011 ,pelo telephone n. 6.600. Ima das m-.
Ihores orrhcstras do Rio locará durante i"matlnée", servintUi o "buffet" utna co„.
ceituada confeitaria.—ITI- -

Colhido por uma barra de
ferro

O menino Américo, filho de O. Mareia
Lopes, que conta seis anãos de edade, na ,
rua Carmo Netto, em cujo numero 60 resi-!
de. foi colhido por uma barra di- ferro, re-!
cebendo um ferimento no pi direito. |

Depois de soecorrido no Posto Central de
Assistência, Américo foi internado no hos-j
pilai liahnemannitino.

Sexta-feira
DIA 5

AMANHA
Primeira soirée dansante de

setembro no "Boof Gardon"
da "A CAPITAL", de 9 a 1.

Jogam 10 mil bilhetes

Loteria do Rio
Grande

caiDio

Tradicional
Venda de SALDOS

CASA Cfllflifl
mel*"

INJECÇAO INTRA-MUSCÜtAR DO
SR. DR. ANNIBAL PEREIRA

Onini.» do E-.ino. Sr. Dr. Aials Pndo,
rnnlto illustre Director da Sinta Casa de
Abaete:"Sirvo-me da presente para coramunlcar
a VV SS qae, iitili»inrio-me do preparado
"Mercethylina", em vario» caso» de ble-
n«-,,,i.|,» aisuda e chronica, nesta hoipltal.
pade verificar «ua efflraria, mesma em ca-
•es rebeldes em que oolro» tratamento» fo-
ram encetados sem neoham rtsultad». Onde
oa aeas benéficos effellow mal» sc accentuam
ê no tratameato do uso feminino, o qual
desafia outro» tratamentea ali ««tão uoa-
**B •'"

Vende-ie em drogiriao e pharmacia».
Informações e literatora a quem a» pedir

á S. A. -Urcethyllna — B. Carioca, 4» —
1» — RI».

«i»

_______________t____|fc-_-___t.« _________Hf¦ L _5^«'j@íi pgKQr

Qw//// "

r
Dr.J*rieG.Sant'Aiina Tírem
hosp. do Europo. CIRURGIA E GYNECO-
LOGIA. Assembléa, 23. Morq. Ahrantes, 11**.

*****

de
Mu-

COLOMBO -
. mem

MAR 20-40
Praça J. Alencar

Tradicional
Venda de SALDOS

CHI COLOMBO
-_»*>**-

QUEM, PERDEU ?
Esti nesta redacção i disposição do seu

.efütimo' Hono, nm passe da K. V. Central do
"••-'' iieliudo nn estarão do Engenho dc
Dentro.

I
nmi,!-tii,iiiiii|.piiiiiii'iiiiitU!iiiiniiiiiimiiiiiii:iiiiimiitiiiiiiiii!miHHiiiii!iiM' |

EtEItNlSAR A MOCIDADE í

EME DE CERA PURIFICADO 1
(Píi.ified Vi»x Cream)

niliiiiiiiiii„,,'„<„,,",""""."'_"ll"l""""""""""l""l"""""l""""'!'!'"
,_.,... -— -» mss******* ••"• ¦¦¦¦¦,,- , ,

lil Lorenziai

NÃO DÃO SIGNAL DE VIDA...
—.,-. OI». ******

Heitor Penna falleceu na Santa
Casa

Em nossa edição cxtraordinarii, de hon-
tem, publicámos um appello fella por
nosso intermciiio, pelo Sr. José Diogo .lu-
nior, no sentido de ser informado qual
o paradeiro de Heitor de Oliveira Pen-
na dc quem a respectiva família, que reside
em Mortinho Campos, Minas Geraes, auaco
mais, depois tle certo tempo, teve noticias.

Sabedor dn estrunho caso pela leitura da
A NOITE, um dos directores da Companhia
Brasileira de Ucticinios apres«ou-se em vir
á nossn redacção c informou-nos e se*
guinte:

Heitor de Oliveira Penna f»l emprenada
dessa empresa desde 1910 at. fias de ou*
tuh-o tle 11)23, época em qua sentindo-se
adoentado foi internado a expeosa» do» po-
Irões na Santa Casa, vindo ali n fallecer,
precisamente, tlous. dias depois, a .'!0 do re-
ferido me:..

Anles, porém, accresccntou o nosso infor-
mante já Heitor fora afastado, por motivo
da moléstia, para serviços leves, incumbiu-
do-sc. assim, tia cozinha para seus compa*
tilKM.os tie trabalho

Prestando esses esclarecimentos, disse-nos
mais a pessoa cm tpiestãu .que por varias
vezes escrevei] ti familia de Heitor a res-
peito deste, mas nctiliuina resposta .obteve;
Assim c que a Companhia ainda cOr.serva
as roupas c demais objectos de uso do seu
ex-empregado 

'sétii 
que, al. agora, fossem

devidamente rcclitmutlos.

Um auxilio á mãe do infeliz
jockey Astorga

De uni anonymo, em louvor tle .íesns
Christo, recebemos n quantia de 100., para
a proj-enitora do. infeliz jocUcv Raul As-
torfia, morto cm desastre na pista do .Io-
ckcy-Club..

nem- m%

CAMISAS
pelo preço da

fabrica.

O maior sorti*

mento que jâ
se viu no

Rio, tem

A CAPITAL'
A casa mais impor*

tante do Brasil
**m**'

mm DE SEDA
Rua Gonçalves Dias, 13 1*

Tel. C. 3997

BANHA "ROSA" 7-5390
ARMAZÉM COLOMBO — Praça J. Alenta

•mem-

•mem»

Bem em frente á Central do
Brasil

Tem 69 nonos e chama-se Jeronymo.
Disse o homem que ás primeiras horas «lu
tarde foi atropelado cm frente á Central
do lirasil, recebendo ferimentos na mão o
pé direitos.

Após os soccorros quc teve no posto cen-
trai du Assistência, .leronymo recolheu-se A
sua residência, rua Souza Franco n. 109,
alli ficando cm tratamento.

Sobre o automóvel, quo o -atropelou, nem
o numero sabe.

—m

Atropelado na Avenida
Central

Aiisusto Wagner, qtie cont*, ,17 -i"-1"','.
solteiro, bem cm frente ao l-alucc-Unlei,
onde reside, foi atropelado por ura a.,*,
quo fugiu, recebendo ferimento, pelas i*ct-
nus.

A Assistência soecorreu-o.
ma**- —

Horquina

!_!_____.__

"GUARDA-M0VE1S"
(Soli o patro-iiiia ilt> industrial Leandro Martin»,

Chamado* . Ourivm,. 41. T. N. 1500

Reis 150$ e
São os preços por quan-

to a Casa America e Japão,
Ouvidor, 74 está vendendo
ricos serviços decorados,
semi porcellana ingleza,
para jantar, opportunidade
única. •mim

Um para a Assistência e outro
para o xadrez

Por questão futil. pela manhã, os opera*
rios Armando Pereira, de 15 annos, e Antonio
Pereira da Silva, de 17, empenharam-se cm
renhida lula corporal, ni caso n. 15 da ave-
nida da Ilclaç. t», an&e ambos .trabalham»

Com a int_.ven.ao opporluna da outros com-
panheiros, elles si separaram, indo o ultimo,
ferido na cabeça, para o Posto Central de
Assistência, e o primeiro paro o delegacia
do 12" districto, onde ficou detido.

A FORTUNA
GRANDES BEDUCÇÕES

EM

ARTIGOS DE INVERNO

ENXOVAES PARA
CASAMENTOS E BAPTISADOS

_5SI*I_CIA1_IDAD1_ DA CASA

PRAÇA 11 JUNHO

-. melhor tônico pnrn os cabellos. Forraulí
tio lCxmo.

Dr. Werneck Machado
A* venda nas prlncipaes casas de Perfuma-

rius e Droj;árias.

A fermentação dos restos ti-' conijda nn
interstícios dos dentes, ó produzida, «6»*'
do esludos sci.titilicos, duun Umas ilçü.B,»
sua permonencia na bbecn. 15' a fçrmcntw"
desses reslos iptc dá origem ti carie. U t»

ilirrieio medicimil, Odorons, cvilaiiuo .. w*
. ineiitaçõo, evita, no mesmo tempo, II çü.L.*' 
Muilo concentrado; .iil«uiiias fioUãs íi|iM"

|s,*„) sufficientes. Vidro eom limtíaf»
ílijílUO. 1-nra
uso n pustii
loilu parte.

auxiliar a
Õdoriuis,

litlípezil tles dentei 1
'JÍOIH). A' venda cm,|

-»—«It-.-—*i-

Aggredido a facão
Àproscntaiitlo uni fcriiiiehto no nariz, I'*"

duzititi por f-ilcão. upparcceu no poslo «»,
trai da Assistência <> síipuU-iro _os_ •',.
cedo, de 31 tiiitiufi, residente tt rui, .»
Mattos 47, reelamtintlo sócçurro».

Mediciitlo, Miiccdo relirtiu-sc, nada ttu™
tio a respeito tio fe.i.|iento que rcceiw

i ««ai»»—. —-¦*"

Estiiíúila e re. ularisa a nutrição, favorecen-
do o crescimento dus creanças c mantendo o
câitilibriii vllnl nes iitliillos. . ,

Puramente ve..uLil. -- Uso interno c inje*
.coes. Cttixa 1'o-ttil 1402 - São Paulo.

\Q#cÍJl_f* rei oos
I S^^£^ UMMHETAB

Carne secca especial K." 2$700
ARMAZÉM COLOMBO — Praça 3. Aiencor

MANTEIGA "DERBY", DELICIOSA
ARMAZÉM COLOMBO — Praça 1. Alencar

•4M

Favorecendo a viagem de
D. Benta

Acha-se na redacção da A NOITE, a
quantia tle 7(115000, angariada entre diversas
pessoas, secundo lista cm nosso poder, afim
de que D. Bcitín Maria tia Conceição, rc*
sidente 4 rua Matlo Grosso, 98, possa Ir a
Queluz, c trazer tle lá a filha e quatro líet*
tos. que IA se encontram enlutodos e des-
.,,.,.,.,,-ados pela recente perda do chefe da
familia.

Tradicional
Venda de SALDOS

CO COLOMBO
Chapéos Modelos!...

...bolsas e uma Brinde coliccção de fitas, na
A ' AMERICANA

URUGUAYANA 60|6.

rir í_Rh(_mi_—instituto dc IladloloRia do
í)í Manoel de, Abreu. Kvaristo Veiga 20. C. <-l_.

a.

IIm_i. ...

se erean^as
0r. Martinho da Rocha Júnior^8;
•iria Universidade dc Berlim, docente de cll-
íica pediaIriea. etc. .,

Con».i rua 7 de Sct. 73. T. Norte 7491.
Res.: Praia de Eotafofo, 462. T. Sul 304..

¦f *.' ....

¦b-V-W. ttaWNMHkMMI

CREPE GEORGETTE
de superior qualidade cm todas as
cores — HIU c|mts. de largura —

metro 4!l$800.
Preço tle reclamo.

Casa das Fazendas Pretas

mà
rsnia de SALDOS

Para Thereza de Jesus das Neves
Recebemos pnra Thereza de .lesus tias

Neves, a joven que pertjeu uma perna ein
tratameiilo a que se leve de stthmeltor, de
M. V., 10$; dc Oenildo, 5$, c dc J, R.
N.. 5$j e Anouy.no, por almi» de Paulo,
5.01)0.

FURTOU, CORREU, MAS FOI
AGARRADO

* *m m •** * • •

E o dinheiro voltou ás mãos do
dono

Sem quebrar o silencio que reinava no
interior da. fabrica tle bilhares e ttirrefae.ção
de café dá rua I.uiz de Camões 21, o ia-
rapi» penetrou, pé ante pé, cautelosamente,
na amplo sala de frente. E .ihi.- sem sc
atrever a avançar mais um passo, upanliou
de cimii de uma escrivaninha, tf, importan.
ein de 800,(100, nli deixada momentos nn-
tes p*or um .empregado.

Presenlido, o larapio deitou n correr nn
intenção de osenpar. Mas. não o conseguiu,
pois alguns populares ein pouco o alcança-
vam eíitregaiitlò-o a um guarda civil.- Le-
vado para a delcgucia do S" districto, abi
declarou clle chamar-se João de Souza Jlnr-
Uns <• residir ti rua Itapirít.

O dinlíiiiro foi rostitnido . firin» Cesn-
rio Pereira c Cia., da fabrica furtada, o o
ladrão autu-tdo ein flagrante.

KRMMSm
XoMBATEaASTHM-V

_V£GETAL

Um prodígio de-ecundidade.
Dn (ioínpanh-i de Tecidos de I*-»' ,,

iiopemba, com eacripturios ".'V.V,,,. de r'"
ri,. I„l,..,,,„.. ¦•Ui ri>ee.licmos IU . >'". . .,„,|

*****
Eu fiz a barba esta manhã com umn 0IL-

LETTE. E Você 1
******

Banha Itajahy "Chave de Ouro"
E' sem duvitín a melhor, única fabricada de

toucinho gordo lata 2 l;s, 7.500. Nos arma-
zens. "LEAL", "REAL", "IDEAL" e"CHA-
VE DÊ OURO". Tels. Sul 398 2154, 432 c 290
F. Oliveira & Cia..

AZEVEDO & BRANCO
ALFAIATES DA ACTUÂLIDADE

Brevemente ú II. G-ópçnlveâ Dins, 114, 1<> nndnr
mem

Reis 70$000
E' o preço por quanto a Casa America

peiiii.i'"3 
horas.

Ourives, ii - terças,.«•'¦"'f,,.!
dos, tte 1 As 5 horas. Aflo.nso_-l,_;
segundas c sextas, de-...h..*....^.:..:.-:-: —___,

Fino 4 »L
lente ,-*'"';

Japão A riu, do Ouvidor, 74, está vendeu,!,*, Vara a lavagem ila' ctilis. ;V',:J. _í'-{J l\0WÍ

A
"noitk

arti

M

po.
de Iiiliiiunin 30, recebemos -- • .... pi
talhos de tecidos de linho e tusset. ^
serem entregues a I). !••¦••,A'',,c,,,_ ,íotid.
tos, a senhora que, como 1.» < '» c -jtil
mos, teve recenlemenle Ires ci cnn.a**
se encontram vivas c coin saiiut-,.' ,j._,,,

,E', pois. mnis unia ()l.lc'",',|' (sito»'
áqnellas que almas bem. formflljJs *

taneumente eiiviaram ..
11'iuclle fim.

r-"~"_r.r:r"777 •>•*•¦"•'

1 As

e í

FARINHA
—«».

uma superior bateria de aluminio suisso par. viln í,s rugas precoces. No PAl»y
IcozinJiu, com 15 petas uteis. "eni Iodas as pcrfuniiirlas.
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A X01TI3 — Tercn-tolra. 2 do Relembro de 1924
ÚLTIMOS TClíGItMMMAS
DOS CORRE^PQ^DCNTÊS
E5PECIA650A INCITE
NO INTERIOR C NO'EXTERIOR 6 SERVIÇO>]pA AGENCIA AMERICflNAl

I 1Sj*V^"^ *"TBh

auMNHntr.-Ma

ULTIMA
1 questão ds desarma-
ii promette agitar

os trais da Liga
das tas

.Isatau*
militares

Pela creação do WspadoTE' de terror a situação em
Rff ^TIMí\5INfOKMAÇOE5!

.RÁPIDAt MINUCIOSAS,!
WoD*A IMPORTAS BM

DA MA NOITE"

Os representantes da Pe-
queria Entente não ac-

ceifarão a reducção,
sem garantias ade-

quadas
O presidente da assembléa

considera o principio daarbitragem obrigatória
mu.dos mais fecundos

pnra a humanidade
GBNEBU.Í=:t',i;£B&^"™

SSS'í,«ÍifeSlÊ«"ir"*? 1,l°«ciSua n,,l,,ur

desiluda paS pÇlSSaff^

S.yproi>ria """'^ ««o &rtp eBU
i'rK\i'.i;n.\. •->

O procciwo ilo» crime* de ««lição
A (.'amara, cm sua sessão de hoje', appro*

vou, cm 3« turno, o projecto que interpretaa lei, ultimamente votada, simplificando o
processo dos crimes de scdlçAo.

A votação foi demorada, por lerem sido
pedidas varias vcrlflciiçdcs, mas a contagem,fella pelos a» c 4* secretários, deu semprenumero baslanle.

O projecto figurar*, amanhã, na ordem dodia, cm 3* discussão.
Um filho ilo cxlinclo senador Simão

da Cunha pereceu na lula pclnlegalidade
S. JOAo KVANOlíl.l.STA (Minas), 2 (Ser-viço especial da A NOITE) — Causou pro-iiimlo penar nesta villa o desappareelmcntooo joven Lincoln da Cunha 1'ercira, que,como voluntário c fazendo parto do 12» rc-

giincnlo dc infantaria, deu a vida nela I'a-trln nas margens do rio Paraná, combateu-«lo pela legalidade, lira o filho mais moço .¦•» «. iuiii|,uriciiiicm<> <i« pou» pura«lo saudoso senador Simão da Cunha Pereira, "'«a rconião, na capclla do S. Ilcncdlcto des-«lc rainllln desla sonn c espontaneamente so «a cidade afim «lc tratar «Io nssumnto «ieoflcreccu para prestar serviços ao Exercito, máxima Importância, relativo ao bisnadò
jiue, boje, conln com mais esle exemplo de «çiul, de que aquclles cavalheiros tiveram

da Barra do Plrahy
Importantes donativos e nma re-

união dos melhores ele-
mentos sociaes

BAfinA DO PIIIAIIY (listado «Io Rio), 3
(.Serviço especial da A NOITK) — I»or In-lermcdlo de monsenhor Jiud Maria 1'arrelra
J-arn. administrador apostólico do bispado daUarra do Plrahy. o padre Ezoqulcl llodriguesdos Santos, vigário da Caplvary o lilo Cia-ro, acaba de faser nma valiosa dádiva parao bispado; da llarra «lo Plruhy, «Ia cem II-bras esterlinas, ouro, o a itarochla de üe-sendo por intermédio do Mme. Dr. Mariode Paula, a quantia de 3)0308000.Esta* dádivas oilo destinadas, exclusiva-menlc np patrimônio 4 formação dns jovensque se destinam A carreira saccrdotol, nestebispado.

Monsenhor Lara tem envidado esforçosnara quu em breve possa o seminário rece-licr os primeiros ruudldntos ao futuro clerodo bispado de tlnrra «lo Plrahy.
JUIZ DK FOItA (Minas), 2 (Serviço espe-

Si- .«"n A .NOITK) - Assignado pelos co-roncis Carlos Gonçalves de Aniujo o Cie-mente Faria de Queiroz, padre Alfredo «Ia.Silva Pastos o Drs. Adolpho «lc Oliveira FI-guclreilo o Onofro Infanlo Vlolrn, eslá sen-«lo distribuído, nesta cidade, um convite, so-licitando o comparecimentn do povo, p

Shangal
Embora a presença de tropas in
f leias e americanas, a popula-

Sio estrangeira mostra-se
intranquilla

H^S' 3 (««rtlo-IIovas) - Por motivo«ins iiginçOes asslgnaladas na região «lc.viani-iil. «i comiiiiindnnto das Torças franca-zns «lo Jvxi remo Oriento recebeu ordem do
.'«.'."ü í0''".* ns '"«"«•*« necessárias parn a

íZl 
'.Iu" ''i"s,"nel«"">?» rrancezcs na China.m&A&S-. US Mm ° roproMn,"a,°

SIIA.NIIA1. 2 (IlavasJ - OliiRli-Siang cortou a linha ferrang coi
«¦•lif SI.

general l.uy-
c ii ., v ...Ti:""i".' '"" "¦'""ea entro Shan-
?m nb^/u? "i ,n««r"»"«l»ndo assim us com-
a II. Zí íiJ. M inW* ¦«•»«¦«•¦• «Io general
ii Inle:,,,*v"Inn> nlí »*'"•« Innetivas, «Iiii-

SIIANOAlj 3 (U

A visita da divisão
naval ingleza

0 programma para amanhã
It' esperada oniniihã, ãs « horas du um-nha. nn Guanabara, „ divisão uuval hritaii-nica.
Horas anles, uma flolHha do "deslroyers"

e (".quadrilhas il„ aviões Irão »I6 fAra dabarra, afim do conibolal-n.
Do accordo rom o programma estabeleci-do polo Ministério da Marinha, essa dia seráapenas pnra as vlsltns officiaes, realisiin-dn-so a noite o liunquele na cmbuixailn In-

glosa,
No dia seguinte, então, se effceluani nex-

çursao a Gávea o un l.cbl.m .o alninço noJardim Botânico, offerccido aos visitantes;
mam

„ft,! ',,c. «ornar cslu cidade, causou

P.) -- A
general Chi

„,.„..,,. 'mar esta cidade, causo-
Tnus e^LV^r0 " P»l."ínçâo. tcS*
ShS ,£.n,,<'S/"fí:ns ",,c """'el.nm sobre
ioi-nlílhil,! " faclfnw«t0 tomar posse da

Nã

assembléa, na sessão dc

•a nas,
apoiar

xa sobre o as-
pois — aecrescenta

j,s possibilidades

sem formularem esperan-

irriiamcnto

(llqdio-llavns) — ,\ assem.Mis da Uga rias Nações c|c^„ ,Jh"2KEries commissôes, que renlisarani esla manhãs primeira reunião. uianiio
Os Srs. Ilerrlot c Theunis devem checar

SrfMíh™'™ n,In,slro hrtl«»Sfcò-*K
ftrf/il .1 Iililjl ll.i p

Ií' provável
no falem perante

-5ISfeJ 7 °,forl-«P«»'lonte do
i,l; .1 t:" .('.0,u'1"'-' examina o am-h.títn, a qne,sefIniciaram ós trabalhos riaassembléa-«c«| «I.i Llgn rias Nnçõcs"e «ll"qiw os paizes qno formam „ Pequena Hn-lente nao acccllarão a ruiliteção dos arma-mento,. sen garantias adequadas, o mesmoestado rio espirito sc nota nos chefes riasdelegações polaca, rios paizes h.illicós e namaior parte rias republicas sul-nmeAc
que parecem muito n,:,is dispostos nú pauto dc vi.*,!', fraheõ-bcl
siimplo, Comprehêiíric-sc,
o correspondente — ent
ile amanhã a formação ric Importante f,ni-,.„,Ic nações com esto programma, caso astendências rartienes «lc T.or.l Parmoór viés-«in a vencer no seio da delegação hritaii-

Outros jornaes,
cas cxaggcradas manifestam, no eintantò,'»f .confiança de qne o debate sobre alicstao da.segurança dc cada pniz fõflalcee-..-¦ o prcs.igío da I.iga e mostrará nu,- c«tacs ara brevemente em condições rie auxiliar0p\nnK°o 

?f 
'caci? " "«nutenefio da pifz.,PA! \ -' (Havas) - Os jornaes commen-am ntcrossadaniento n Inaiigiiraçilo rios tra-halho da.Msenibl£a geral ria l.lgn das Na-çoes .- insistem, ric moncird especial, quanto Ia Importância das questões rio desarmamento j<• da garantia; snlienlandci o facto anspicio* I-o . e cslarciiK presentes A reunião ilezoitoministros de listado estrangeiros '

O "IVtit .Tonrnal" diz <|ua a' rieleiraçâo'írflnccza c composta do ho.íicns siiicerniiien-
íl. A?n-'t* " ,fcnus" (,a i"az' c flccrncfentami., ri fricihneiitc, se encontrará possiblliriãi*(lo melhor ,pie a rie agora para mostrar oWdadclrp aspMlc, riá França bem inten-cionatla c pacifica. O ".Ntatin" lamenta „nca Inglaterra tenha rcsiinnriirio "não" ao Va-nio de garantia, quando dezoito i>„izc< res-liontlcrani 'sim", c a ".lòürnée Indnstriclle"acççntua que as nações qne sc òppõim ao pa-cto i.c assistência são jiistanichte as qne aiéagora s« mostraram mais preòeciipíidas como.pacifismo o o Inlernaclóháltsmo. A "Jonr-
nec repelle o processo ric recurso" á arlii-iragem.;o mesmo fazendo o "Kclio dc Paris"« o "Gaulois". 

qne pedem que náo sejamimposlas ás nações, como realidade, chiiiic-ras inacceitaveis;
; LISBCiV. 2 ,r. p.1 -..- a delegação por-lugucza na quinta assembléa da I.iga das¦ •-içiios apresentou nma memória sobreescravatura.

riIÍLGilADO, 2 (Havas) — Os círculos polí-iicos acoinpanhaiii com interesse os Irnba-inos da 7," assembléa geral ria I.iga das Na-çoes, reunida cin Genebra. O chefe do grupocias çamponezes croatas já se declarou par-t,o.ir;r, do projecto ile reducção rios arma-mentos, apresentado A Liga pela delenorte-americana;
.ULVíir.KS. 2 (iíiavas) — O primeiro ml-nwtra M;,c Donalcl, partiu esta manhã parauenclira, afim rie rissistir aos trabalhos ria

niiititn assembléa geral ria Liga rias Na-

bravura.

0 SERVIÇO MILITAR NÃO DE-
VE ACARRETAR PREJUI-

Z0S CIVIS
—¦ »•¦•« i.i-

Uma solução do Sr. ministro da
Guerra, neste sentido

Tendo sido sorteado poro o serviço mili-tar o servente do Hospital Central do Exer-cito Mario de Souza c Almeida, ali admitti-dn em 13 dc julho dc 11)23, consultou o dl-rector daquella estabelecimento ãs nutorl-dades superiores sc deve cxclull-o do nu-mero de serventes ou mantcl-o no ditocargo.
lim solução a essn consulta, o Sr. minis-tro ila Guerra declarou quc o mencionado

sçrvenlo rieve ser mantido no allndldo lios-
pilai, ric accordo com o disposto no avison. ;il2, «ie 26 ric abril ric HrJO do Dcparta-
incuto «l.*« Guerra, publicado no Boletim do
hxercito n. 307, ric .1(1 do dito mcz.¦ mem »¦¦ —__

a Idéa da creação.

0 Sr. Mello Vianna em visita
á Gamara

NUMA REVISÃO DE DES-
PACHOS

Obteve relevação de multa, mas
tem de pagar as differenças

de direitos
Dando provimento cm parto ao recursoex-ofílcio Interposto pela delegacia fiscalno nio Grande «lo Sul, da decisão quc «leuprovimento no recurso de H. & M. Barbar*

ii?ii™ a A'f-intIcfi-'' «lc Uruguasami que ointimou a entrar com 11:17934?! de diffc-roncas verificadas cm despachos dc 1911 a1.MI. o Sr. ministro da Fazenda resolveusujeitar o importador n iiidcmnisar a Fa-zenda Nacional da dlffcrcnça de direitosverificada o relevar a multa dos direitosvm «lobro, consignada om a nota de revisão,visto nao ter applicação no caso como sa-llenta o Sr. direclor da Itcccita. Quanto árevisão procedida nas demais notas, S Ex.confirma a decisão, «ia accordo com o pa-recer.

l*sleve. liojc, cm visita A Câmara o Sr.Mello Vianna, secretario do Interior ric Mi-nas c futuro presidente do listado. S. E.x.manteve-se, no gabinete 
"

recinto, duran
tra com os membros ria bancada mineira eoutros deputados.

Explosão nas caldeiras do
"Reina Victoria"

rivouuiiii* uu usitiuo* o. JCiX. *-^ * * •

tfàiS ÍSSS Parece *» ° cruz*à<x íoi a pique
em pouco tempo

MADRID, 2 (Havas) - Den-sc hoje espio-sao em uma das caldeiras rio cruzador "Hei-
niuJ i?rl -• qno sc ;'ch•',v•', funrieario noüijon. hm conseqiiencia rio sinistro, o navioforo immediatamcnte invadido pela nKua.parecendo que sossobrou eril pouco tempo.

mar hcIrlv 
,C 

r°S if?1"'" «°nllnwnle« do
m . ,ai s c f",» le'»8 novaes Inglezes c" 

Irn nírir» 71° 1fhc«',r1m «fl"». « popillàçfio
quê s^Tà .„,"0,l,rn,ri '.""•«'i''»'". rebolandoque sc o general Chl-Klang-Su tomar a ci-

Am,»e„cC.Sflt1,,C,CÇa U,n rc"""e" «'« 
"™

riA» . ,n".SB '"l0 um enuador italiano di-

A GAMARA EM SESSÃO

0 QUE SE PASSOU, HOJE,
NO SENADO

A questão da responsabl-
lidade da guerra

|II'.IU.IM, a (Hadlo-llavaO ~ Ainda niafoi fixada a época da notlficaçlo «os go-vornoi estrangeiros da declaração «.wenu-
menu] n respeito dn caso da responsafcill»
dade «Ia guerra.

Segundo .11/ n "Krciitirellui>g". o «overnaespora o momento opportunn para «amvs»a communlcnçio so «presente por si
motim.

CONÜNICADOS

Foi com a presençn dc 18 senadores qucsc realisou a reunião «lc hoje do Senado,No expediente, além dc proposições abriu-ilo créditos, foi lido o offlclo «In ministro ilnJustiça, solicitando quo scjiiin, pnr oecasião«Io mudança rio Senado, remeti irias para oMuseu Histórico a mobília ria sala do <'.ifé,a cadeira quc foi oecupada pelo senador llnvllnrbosa n a poltrona da presidência do Sc-nado. K, depois, o presidente disse :'Tendo sirio suscitada duvida sobro n nu-loriu «In emenda doslncnria rio orçamento riaAgricultura parn constituir projecto A parte,a mesa mandou verificar a verriarie, npiiran-
pcrnmin-so a sun cheamli dini^Tir*"'"' """" ¦ '!"°.tl,lI,u r"ziio ° Sl'' '"1,"',> •Soill'«:'. «I«an-
dias, afim dc aiudir ôs contlnSirt P?'AT ('° <loíln!:ou ,ql,c n cmcn«,n cra <lc n<"uri'' «"
«s e americanos quo A se nebo.n „SJ.'!fc'C" 

con1,m s,"n, dc «'""'«as, por cila approvada.
protecção «Ia numerosa coíonínT<i™ iii ? 

,,<:s,acn<,n ."!",« constituir projecto {, par-
residente cm Shanani estrangeira e, a requerimento do Sr. senador IrineuMachado. Nestas condições, a emenda, con-stitiiinrio projecto n parte, será incluiria naordem do dia do amanhã, quo sern a mesmade hoje."

vE lcvanlou-so a reunião, não haveudo sessao por falta do numero.
mem

a

gnçãp

¦BnraiíLuAs. 2 ,'ir„vaS) _
ticnebra o chefe do governo,

Seguiu para
Sr. Theunis.

0 SERVIÇO SANITÁRIO RU-
RAL NA CENTRAL DO—- ** * - *

AcHva-se a realisação do accor-
do com a Saúde Publica

-SÇ.d" '"formações obtidas, no Sanea-nicnto Rural; do engenheiro Adol Pinto, quese acha incumbido de proceder ao estudo daorganisação do serviço sanitário rural na
etnrí1, 

nide F.fro ,Cen,ral do 1,rasil. « dlw-nona daquella via-ferrea está empenhada
uiÚ • )r'?ç"<] <In. «ícordo com a Saudc Pu-nuca, ja tendo sido requisitados os precisosesclarecimentos ás divisões da Estrada paraasinstallaçocs dos postos e dos hospitaes.¦ ¦««» ,,-

Dous créditos para doas vias
férreas

Figuraram no expediente de hoje na Ca-
Vsi »? mcnsagens do Ministério da Via-
iiVio<wí,lando os ^editos especiaes de
?m« *??9, ,pnra Pagamento de contas detunsportes cffectuados pela Leopoldina
i. 11 y\?m 192° fl 1921' 'Par« os serviçosoa itcpartíçao dos Telegraphos e 19:628$515,
?»™n . s a. liiuidar diversas reclamaçõesicsaitantcs de perdas e avarias de mercado-
í íVa,&„F' Central do Brasil, no exerci-elo dc 1923.

•mem

0 Jury reuniu-se em sessão
preparatória .

FORAM SORTEADOS MAIS 18
JURADOS .

Dez jurados, apenas, compareceram,'* hoje,ao. tribunal popular onde sc cffcctuou a
primeira sessão preparatória relativa nostrabalhos rio corrente mcz.

Presidiu-a o juiz Dr. Carneiro da Cunha,oecupánrio a Irihuiiã do ministério publicoo Dr". Mnfrn de U-iet.
1'aia completar o numero 28, que é o exi-

gido pela reforma judiciaria, foram «orten-rios mais 18 jurados, cujos nomes são osseguintes: .loruo 1'en-ani, José Antônio deCarvalho .lunior, Rãyinündo rie Farias, Car-Ios Delgado de Carvalho, Álvaro dc Azcvc-rio Marques. Dr. llildcgarrio de Noronha,João Hriptistn 1'rança Hangel, Viccnto Calei-lo Guimarães,' llcrmciicgilrio Ferreira de
Queiroz, Saturnino ric Pariua, .losé Angcl\ieirn rie Brito, Dr. .Manoel Vcnancio Cam-
pos da faz. Jayme llricio Ciiülion, HeitorBernardes dc Souza, Uellarmino Sayãò dcSá Carvalho, Sylvio Homero Filho, Hernani
Fraga e Coriro Palyssy.

Encerrando a sessão, o Dr. Carneiro daCunha marcou nova reunião para o proximoriia 0, na qual devem ser installados Os tra-balhos.
;r—~ . mam, ____
0 ORGANISMO APROPRIADO
PARA RESTABELECER A SAU-

DE DA EUROPA
—'—•¦ -1 m m ^ m 

E' a Liga das Nações, no enten-
der de Einstein

BERLIM. 2 (II.) — Iiinstcin, falando a
um jornal desta capital, declarou que con-
siderava u Liga das Nações como o orga-
nismo apropriado para restabelecer, cm-
bora lentamente, "a saúde da Europa".

Achava que a Aliemanha não devia im-
pôr condições nem fazer reserva» a respeito
da sua arimiseão.——;  ¦ mam ¦
TRANSFERIDO PARA O A. I. DA

PÁTRIA
O Sr. ministro ria Guerra transferiu parao Asylo de Inválidos da Pátria o soldado

clarim do Io regimento de artilharia mon-
tnda, Luiz Oirdoso da Silva,

1 mtem 1
Para despesas com construcção

de linhas telegraphicas jA Directoria da Despesa Publica concedeu 1
á Delegacia Fiscal em Minas os credito» do
93:450$, 19:0108 e, 18:2409000, respectiva-
mente, pana adeantamèntos aos engenhei-
ros chefes do 21° e 22" districtos telegra-
phicos cm Juiz de Fora. Bello Hbrizonto e
Diamantina, para despesas com constru-
cções de linhas telegraphicas.

mam

A propósito do desembaraço de
mercadorias importadas por

cabotagem
•Em solução a uriM reprcsenlnção da As-souaçno Commercial de S. Paulo, o Sr. rii-rector da Receita Publica resolveu riccla-rar-ll e f,ue. conforme consta ria ordem ria

,. £ !?• 
'•' M-a .c;a*,'«0- "• 121. «le 11 dcjulho ultimo, a Alfândega de Santos, nuo

vLif™ kvAl pV'a ;i (;--;iKC«c'.'' rie auto-
W,SÍ e'l\ seP?rad°-,c «üaria para desem-baraeo pelos despachantes rie mercadoriasimportadas por cabotagem, bastando paraesse fim quc apresentem conhecimento riccarga passado .', ordem e devidamente en-(lassado ou com o endosso que lhes faculteo recebimento rias mercadorias, só ficandosujeito a sello o endosso, nos termos rio
ri,.;i,;!V2 d'i tah<;Ua ^«'étlvai se contiverdeclaração rio valor recebido cm conta

Toda a ordem do dia votadadi^rv,^"' *sw "¦ ?¦«"¦»¦. N» w*
iiistlfl*n,í i ?'" d?is ora<lore'1* O primeiro
d\f -JmSJL .«nsM-WO cm acta de nm voto

„?,?,„ 
"Jlcdad? c.om • ««""'"l Potyguara

S vi t^ iwolcsto pelo attentado do que
rir. à vícliI»'a, o quc mereceu approva-Çao E o segundo, defendeu-se ric Vccusa-
gmW,lh6 

ínram f«»a" '»» Assnciaçáo
2SS*1. .a ^oPosito de uma emenda,(le sua autoria, ao orçamento da receita
Ss^S?s dc im*°w d° d'=:

Abordem do dia, votou-se, cm 2»cussão, o projeclo Interpretando a lei

2?Í°%rimas dc,sod'55''. 'Riirante a suavotaiao, lioirvo vários pedidos de verifica-
£» su£fSe.SemPrC " C°nlagem "<1U0"

,ToKv«i.,V'í.lli<la-.. aP.Prov««'<' o requerimento
o „,J: ' vol.ln". !l COI"'"'Mão dc finanças
ni-Í^T i° a,';t0!I!;n"J'> a abrir, jielo Mi-
810*1 M 

^¦¦'n.ilia o credito especial de
nf-;.tf ' P.a^è«««n.dcr a iwgamcnto a
A-, vVr . 

" ?.ub-Píncia«s rio Corpo dn Arma-ua.ceiormados, em 1928.K leviintoii-sa a sessão!
mem.

dis.
re-

pro-

GRANKVENDA
DE

ARTIGOS FINOS
para senhoras, senhoritas e

ereanças.

Grandes abatimentos em todos
os preços.

Notre Dame
de Paris

Ao 1° Barateiro
A' BRASILEIRA

O Dr. Wencesláo Braz par-tiu com sua Exma. fa-
milia para o campo

propriedade ngricola, nos campos^ o Sr DrWcnwsldo Bra», «-presidente ria Republica.
c.'.„, iln 

C"ccsIáo UrdZ Permanecerá nl-L,,m '"""," '""  na fazenda.

EM MEMÓRIA DO DR. RAUL
SOARES

,i,B?'víU!^IZ0NvFR' - (Scrvl«° «Pccial«ia A i>Oirir.)) — No próximo riia 5 reali-sam-se ncsla capital solemnes exéquias cmmemória rio Sr. Dr. Haul Soares, ex-nrcsl-dente ilo listado.

Licenciados para tratamento
de saúde

O Sr. ministro da Guerra concedeu licen-
ça para tratamento dc saudc:

Por dois mezes ao professor do CollegioMijilar «lo Ceará tenente-coronel HeitorGonçalves dc Araújo c ao auxiliar da fa-lirien do cartuchos rio llcalcngo Antônio FeIippe. dc Souza c por seis mczcs ao contra,mestre do .Arsenal ric Guerra rio llio dc Ja-neiro Joaquim Anlonio Soares.•mem ¦

gum tempo ora repouso- cm

OADA F,lO SERVIR ADDIDOSDOUS PRimCIRpS-riMENTES
foram mandados servir addidos os pri-meiros tenentes Arnaldo Bittencourt c Car-

P«.nSStna1rTct0' ^slc fl0 !" «fiimento dccavallaria divlsionnrla e aquelle ao 5» regi-nicnto de cavallaria independente
Mais nm leiteiro multado em

Nictheroy
r-in° pr*,,Jcro"yin'',.í)i-'is. chefe da Inspecto-ria ric Gêneros Alimentícios rie Nictheroy,autuou, hoje, o leiteiro Manoel de Deus Ca-macho, estabelecido com estabulo á rua Ba-rao do Amazonas, 614, o quo distribuía lei.lc em vasilhame impróprio, aos seus fre-guezes.

UMA NOMEAÇÃO APPROVADA NA
n ^ . . GUERRA " 

'
<J Sr. ministro da Guerra approvou a no-meaçao que fez o direclor do Arsenal riefuierradc.Porto Alegre rio continuo inte-nno Antônio Ocliagnvia da Costa pnra exer-cor o cargo de porteiro do mesmo Arsenal,durante, o impedimento do respectivo ser-

Exonerado de um cargo e
nomeado para outro

O Sr. ministro ria Marinha, por acto deboje, exonerou o capitão lenenle Enrico Par-
ga Viveiros de Castro, do cargo do comman-danto do navio-escola "Novaes do Abreu" enomeou-o para servir no Estado Maior daArmada.

-mam-

/vU augmento excessivo do preço
do pão em Portugal

LISBOA, 2 (Havas) - A Confederação doiraballio está preparando nm protesto con-tra o uiigmtnto excessivo do preço do pão~. ^#^

Donativo da colônia syria á Cruz
Vermelha Mineira

cX ÇEJ!9SA (Minas). 2 (Serviço espe-
f««» ^ N0.rTE)J. - A co,onia syria local
m»ií i?,on?l,vo de tres contos & Cruz Ver-'yna Mineira.

rara pagamento de gratificações
a um veterinário

S- Taulo
n i. %1cct°ria da Despesa Publica concedeu0 wedito de 5:200» á Delegacia Fiscal em

.Para pagamento de «ratificação ao~ . .. scr_
ços de

Vfiaml • 1***'H !•«•»«« isivs* lu uc Mli(llllL«vat
w™ ar'.° c°ntratado Paulo Mauftí, cm
Imi° ?°* Io^,° Experimental dq ServiçosinilDstrias Tastoris.

Porto Novo tem nm estabeleci-
mento moderno de artigos de

electricidade
ALEM PARAHYBA (Minas), 2 (Serviço es-

pecial da A NOITE) — Inaugurou-se nesta
cidade, no bairro Porto Novo, "A Installa-
dora", casa de commercio, sob a firma Raul
Bello & C com üm completo sortimento de
material electrico e competente pessoal te-
chnico, E' também representante de varias
firmas importantes do Rio sobre o mesmo
gênero de commercio, incumbindo-se da ven-
ria c Instaltlação de appareihos radio-tele
phonicos. mam
Vae ser offerecida denuncia con-

tra o autor da tragédia ie
Bemfica

JUIZ DE FORA (Minas), 2 (Serviço es-
pecial da A NOITE) — Foi remcttido ao
juiz municipal o inquérito policial insta,,--ado contra Antônio Mendes do Souza, nu-
tor da tragédia dc Bemfica, devendo o pro-
motor dar denuncia dcnlro de poucos dias.

0 CAMBIO ABRIU FIRME
5 7|32 a 5 9|32

O mercado de cambio apresentava, hoje,nos trabalhos da abertura, regular firmezano curso das taxas, e tanto assim que os
£cos* se decIararam mais accesslvelsDe facto, a procura do bancário era ine-nos intensa, ao passo que sempre havia le»trás offerecidas.
Os saques foram iniciados a 5 7132, 5 15164e 5 1|4, dando a Melhor taxa o Banco do Bra-

? i,«q.nosl todos os oulros con> dinheiro a6 5J16 d., para o particular.Em seguida, passaram vários bancos acotar o bancário a 5 17(64 d., com o merca-«lo firme c bem inspirado.
Os soberanos regularam a 54S500 e as II-bras papel a 46$50O.

m?9áolIar cotou-se. A vista, de 105S250 a rêls1OW0O, e a praso, de 105180 a 10$320.Saques por cabogramma:
A' vista: Ixindres, 5 18 a 5 11IC4* Paris.

&S ^ÍÀ.ÍÍfi,"8',)458 a W*mâ'a York
ÍSSf0 a«15.400À "apanha, 1*300; Suissa,1S945 a l$964j Bélgica, $525; Hollanda, 4§;
?!"no«lAires' pape1' 3$590 a,-38600; Montevi-
oí-V8°460; JaPa0- '18300; marco-renda. réis2$n20.

Foram affixadas officialmcntc ns secuintestaxas:
«.r1^,90 Mí} \?nilT<!S< 5 7|32 a 5 1|4; Paris,
8557 a $of>2; Nova York. 108180 a 108320.
.c£a visi»v Londres, 5 5|32 a 5 3|16; Paris,
8560 a 8565; Itália, $457 a $465; Portugal,
$315 a $325; Nova York, 108250 a 108350;'"espariha, 1*37.0 a 1$390; Suissa, 18940 a1$960; Buenos Aires, papel, 38560 a 38050;ouro, 88100 a 88200; Montevidéo, 88373 a8*570; Japão, 4$280 a 4$293; Sueoia, 2874(1
2J2.780: NorueS". 1*9430 a 18440; Hollanda,88980 a 48030; Dinamarca, 1S690; Canadá.10Ç250; Chile, 18150, peso ouro; Syria, $560;Bclgica, $523 a $530; Rumania, $058 a $070:Slovaquia, $310 a $318; Aliemanha, 8001 porum milhão de marcos; 28460 a 25500 pormarco ria renda; Áustria, 150$ a ltJõS pormil cordas; café, $560 a $564 por franco; so.beranos, 54IJ50O: libras papel, 468500.

Durante o dia o mercado rie cambio per-maneecu bem collocado e firme, tendo osbancos passado a' sacar a 5 17|61 e 5 9132 d¦•om dinheiro a 5 11|32 ri., para o particularO mercado fechou sem nova alteração.

pode continuar a contribuir
para o montepio

Por ter sido o recorrente exonerado a ne-do, o Sr. ministro da Fazenda, negandoprovimento ao respectivo recurso, confirmou
MiMi^r <],° '1,1.,'oc.,or d» Contabilidade doMinistério da Viação, quo negou permissãoao cx-eoiili-nuo da 5» Divisão da E F Cen-trai do Brasil, Antenor Coimbra, para con-

dido.

Novas secções fiscaes na Ia col-
Iectoria de Campos

O Sr. director da Receita Publica appro-vou o acto da 1" Collectoria dc Rendas Fe-dçraos çm Campos, Estado rio llio rie Janeiro,dividindo a zona daquella cxaeloria em Iressecçoes fiscaes, uma parto urbana c umaparte rural, c designando os agcnles fiscaesiTimcisco Hosannab Cordeiro para a primei-ra, o agente do sello ndhcsivo, ali em ser-viço, Manoel Barcellos Filho, para a segundae o agente fisco) do interior Arthur Leal Na-buco do Aranjò Filho para a terceira•nem

^^B^L.«* KRTtalfc ^^LmmmmT mtfm.y_m^^^mmm ¦
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O ALGODÃO
«ZUn^CÍ-onou ° wresão de algodão, hoje,sem maior movimento de negócios e com
Te PdeÇ07S7SCmn l^0' °? 4"-^
79« «as n 835' as Primeiras
IO k'l 

* °S mcdiall<>s d« 69?
sortes de

a 763 por

tos.
Entraram 1.283 fardos e saíram 100 di-
ó %Zd°A VS ?tock" 7-269 ditos.O mercado fechou frouxo.

0 Cinema Paz, de Juiz de Fora,
vendido por cento e qua-

renta contos
.JUIZ DE FORA (Minas), 2 (Serviço p*nn-ciai da A NOITE} - A Empresa2j & cproprietária do I^lytheama, «usSbn MqSurir por cento o quarenta contos, o S

mento"0 
""^ introduzir" ***** xntZvl

Uma concessão ao tabeiíião de
Maceió

O Sr. ministro ria Fazenda deferiu o rc-
querimento de Scvc.rino Albuquerque Filho,actual tabellião da cidado dc .Maceió nosentido dc sei- relevada n pena de revaü-daçao e cobrado o sello simples sobre os 11-vros de notas, promoções e apontamentosUe letras, deixados de scllar por seu ante-cessor.

mem

"Si bem me
recordo» não

houve un dia em que
faltasse em casa a
Emulsãô de Scott" f
O que diz este cavalheirrt êe j
idade applica-se a uma infini- í
dade de casas de htf.iki onde
se apprecia a «tude e robustez
em todas as idades da yidtt, -.
Tantas enfermidades teeifi 8
mesma origem que milhares de
pessoas sensatas' chegaram à
convencer-se de «que quando
não basta a Emulsão de Scott,
ha que deixar que o' medico
decida e freqüentemente este
também diz: ~

Toma a

EMULSÂO
de SCOTT

B6SQB9RM

EXCLUÍDO do exercito porEFFEITO DE HABEAS- CORPUS»rol mandado excluir das fileiras do Exer-cito por effeito ric "haboas-corpus". o sor-teado Felizardo José Soares.
•' ¦»"

OSVALES-OURO
O Banco do Brasil forneceu os valcs-ouro,bojo, para a Alfândega á razão dc 58653,

ptfpel, por 18000 ouro.
Esse banco cotou o dollar á vista a 108350e a praso a 10$320.~— •

Casa de Saúde 8. Lucas
Directores: Prof. Godoy Tavares e Dr„Silva Pinto. Especialisada cm regimens.i

Próximo da praia. Parque, agiw corrente enitodos os quartos. Diárias: Quartos, lój %20$, apartamento 50$ c enfermaria 10$. Taxade operação 50i, 100$ e 1505. Vol. Pátria, 66,.Sul 3176. Medico ou cirurgião a escolha d»doente. . ,

0 CAFÉ FUNCCIONOU SUS-
TENTADO

COTOU.SE O TYPO 7 A 498000
Funecionou o merendo de caíè *ln,uhoje, regularmente sustentado porquê a

íto,UJ3 Pm"a ". «"".««cao denoto? nego-cios esteve muito act va e estes ii fi,«;f™

rim ,l„ n 9ooeffcetuatIas,. na 
" 

aberturaram tle 9.292 saecas, ficandoem condições fracas.
As ultimas entradas foram dc 22.854 sac.

pêláSal8-500 
Pda ^PoWta» 

' 
4.M4.

Os embarques foram de tt -lin .«»».

O "stock" era de 290.342 ditas
in^XT % ""nvlmcnto d termo foi o-eguiar
19n^l>8s,adcUe.Chad°S na ah'H™ da BolTa

Cotou-se para setembro a 48S700- mm
m e .para fevereiro a 49«100, comprado-

fo-
mercado

O mercado de café durante a tarde fun-
(hs°nmaisCfBor0,"'0 aCtÍV°' ,F°™™"»nas mais 4.621 saecas, no total de 13.OKI•ditas, fechando o mercado melhor inspirado

O TEMPO
Temperatura de hoje: máxima,

28°i8; minima, 19°,3

Boletimda DirectoriadeMeteorologia
Previsões para o periodo de 6 horas

da tarde de hoje até 6 horas
da tarde de amanhã :

3 Districto Federal c Nictheroy — Tempoinstável com chuvas o trovoadas,
Temperatura — Em declinio.
Ventos — Predominarão os do quadrantesul e oeste còm rajadas.
Estado do Hio — Tempo inst.lvcl comchuvas e trovoadas.

. Temperatura — Em declínio.
Estados do Sul — Tempo ainda perturba-do cm toda a parte com chuvas gencralisa-das c trovoadas cm S. Paulo e Paraná.A temperatura declinará.
Ventos — De sul a oeste com rajadasNota — As previsões ficam sujeitas i'i're-ctiflcaçao com o serviço da noite.

Synopse do tempo oceorrido
No Districto Federal (de 6 horas da tardede hontem ate 3 da tarde de hojo) — Con-soante a previsão feita, o tempo de bom,nublado, passou a instável com chuvas ctrovoadas á tarde. A temperatura elevou-secorrendo forte mormaço. As mídias das tem-peraturas extremas registadas pos postos doDistricto Federal foram 29»8 e 17°5 e as temperaturas extremas verificadas no Posto Me-teorologico foram: máxima 28»8 o minima19»3, respectivamente, ás 2.35 da tarrt» »3.15 da manhã.. Os ventos foram vara eis efrescos predominando a componente nortet—— —¦ mem ¦' •

Loteria da Capital Federal
„."esullado d» extracçãorde hoje :

no??* ' " '  20:(100S00O
írÍor' ' ''¦ ' 1:0008000

03 -. 1:0008000

Tecidos da Estacio
Chapéus

AGASALHOS J
O maior, o mais completo sortlAlilAdo Rio é o da »«»

Casa Fonseca
Agora e sempre habilitada a satisfazertodos os gostos da sua distineta

gue.-íin.
ire-

[NOVIDADES BELLISSIMAS EM
CONFECÇÕES

17, Gonç. Dias e Uruguayana, iol

TUíflTOT Já está á vendai
1111UZ/UL nas drogarias

a serie B
Dr. A. Moscoso ^iicajp^ia. Appãi
siLltas rie 2 em dean^^K^ ÇgJ

HABILITEM-SE
Nas grandes loterias de

Setembro
DIA 5 —- SOO CONTOS

DO RIO GRANDEDIA 5—100 CONTOS
DO E. DO RIO — 8S000' COMPREM NA FELIZ
CASA ALMIRANTE
E'.^as2 1ue mnis sorte vende AVENIDA RIO BRANCO, 157 ,J. BELLUCIO

a independEnSIa3
Mobiliário para uma casa. com IR «-*..2:050$ - R„a do TheatjV?mTff #f§Dr. A. F. da Costa Júnior1*?118. sr*

mores. Radiumf.icrapia, R. Chile. l?h(41 «í

.' :&&}¦..>'& j--, _iü^il„,.W.: -StfPi..-.'..-.^... . Í2miãi^^jtií£2â&i£i, JíW-sÚWiií, .'. !»ÍÀ^- .liA^a.:. wÊmk.
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m
Jono de Mirando Sampaio

ÍVIttva 

Elisa Eiimení» Saiiiiulo e
.eixs fllltoi, Atire dr Souio ('.«milho.
(Urinai! Sampaio Mniii. I.nei» tampam
ili. Carvalho, Antônio «Iv -Mhamlj.

St.mp.i-t (iiii'íiil«)i l«»ura dp Ualu-llo Hei*
t»«. AI/íih tli« Miranda Sampaio, .lote Ae
Carvalho 1'lnln lio SMvnrci*. DnililnRni Mar-
tln* Mulii, IMriuliio di- (.iirvallio. Agnidlo
lUbeliti il- *• «-at..-». Miiiiiii,iiiii-iiii- iwiiliura*
rim., agrailnviii 11 t**tlíi*< «\ pcwoai quo se
rtlanaram dr lhe monlíeiUr 05 «cm ahi-***-
ta. seiitliiif-iiint. noladainciila b «llgim- fun*
ueinnnrl ii ilo cnfÕ u ancin*. do Clun dn Uni-
.», quer peiiQfilinentt" 011 pnr oorlpto, an*
«lin viiiiiu ili* acompanharem na i*o*"l**s inor*
tara ilo -Sen "emin-v* ivinbrmlo wnnw, pae
i soaro .IOAO Dlí MIIIANIM SAMPAIO, •
ile novo cniivldain n n*>*.iM_r a mina «o •*•
tlmo dia quo pulo elernn rfpouio do Mia
•Imn faaeni celebrar uiniinhA, quaila-íeira.
S dn corrente, ai 10 liorna, na «greja da
Candelária.

0 porto, pcla manhã
1 ti.*nii.iiiu de Smlii», 11 vapor nacii.ua»"liiinipy", eom v.inoi gênero»! da llnuiio-»

Alrvs, o paquete allt-niilo "Antônio Dclfin» .
cnm na-*Mi|iriro«i du llamliur*»», o vapm- alio*
mau "tlmena". com vario- gênero»,») «a Ilua-
uni Alre», o paquele allamío 'Weser . eom
Miiagoicoti,

1 <>*¦ 1 * ¦ ¦

\

A N01T13 — Terça-feira, 2 <li- Setembro «le l-VJ-t
-~wMaaMH«aM_wM«iaaMMi

Dom taximetroí furtados
mm mmm

Anna Rota Pereira de Castro
Neves

(FAU.KCIRA RM POllTUGAL)

t."iii..ei 

Marlins de «lastro Neves «
família. Joio Martins do Castro Neve»
o ramllln. eoinmeiidador Abílio Josí
ilt* Andrade c família convidam oi

¦eus parentes e amigos a assistir a missa
de trliteilmo dia «pie na proalma quinta-
feira, I du setembro corrente, ior* rclelira-
dn na egreja du S. .losé. As 10 hora», pc a
alma de sua nnudusa mlle, sogra c avó, pela
%_t desdu jú se reconhecem devedores dc
ftern.i gratidão. ____________________

i
Corina Machado Soares dos

Santos
.losé Soares dos Santos, tirmrllnda

Tavares Tollei Pires e filhos. Ignacio
Corra Machado e fumllln e mais pa*
rentes e amigos agradecem n Iodas as

_...¦,_. tiiiu assistiram n iiil**";i do ." «lia
Ernína da"cOniNA MACHADO SOAIUM
UOS SANTOS, o de uovo convidam a todos
m parentes o amigos n assistir n missa «lo
trigesimi dia, que sem reinda no aliar dc
Nossa Senhora dns Oí.i«••*. nrt egreja dc Suo
tránclsco dc Paula, amanbil, quiirln-fcira.
3 do correnle, A:*. 10 horas, pelo quc desde
Já agradecem. _________-_-—_--•.' 

Nelson Monteiro Gauland
(NETINHO)

ÍFrldoIin 

Gauland, senhora c demais
parentes agradecem n todas as pes-
soas quo iu.riiihosamcnlc levaram o
seu conforto moral e «coinpanliaram

os restos mortaes de sbu adorado filho, c dc (
novo convidam a todos os parentes o nmi-
gs para assistir a missa de sétimo dlapelo
aeu passamento, amanha, quarta-feira, 3 do
corrente, ás 9 horas, no altar-mAr «In egre-
ja «le N. S. de Lourdes, no boulcvanl _13
dc Setembro, Villa Isabel, confessando-sc
eternamente gratos.

AMANHÃ
A' VENDA

EL
SEI

TUDO
H: DE SETEMBRO

QUAL SERIA 0 AUTO ?
Na niii S. Miri'.tiniu, um auto nin* mio

«u «aba qii.it >*l' atropelou n u|>i*riirio Atilo»
nin l'iiustluo dns Sai.lt.*, dc -10 mui... o mil-
ilinli' A Balradn Velha da I-a-, una, ficando o
iiHismo ferido ou varias parir* «Io corpo,

A As.I*. iii*1,i preiloUi no CAIOi oi neíe*»»*
rins loccurroí du urgvnela,¦ m**- ¦

lil DE QCCASIÂQ

Apont.ul" ciiiiiu um rio» r«íWiiMV«.l ""
furt.» de «Imi* laxlmairos pcrUiwtmtei a« »n
Alberto JaeyiHho lllbolro, eaw» esta por nò»,
Iii.iiIiiii. nullolaito. protDrou-noi IWM "•
Kelion CtmloM Owrio, «fíliinando*» >• o
.¦km.... redimir*^ a Mia culpa ao faelo «.
Iinorando, ahwlulanunU a pr«»çedni-.U ooi
«ferido» «piMNlho¦¦'. Ur <*duti rido '•«.««¦
Ir», pur compra, vundo-M, auslni. cnvotutio
no caio.

NOIVAS
GUARNIÇÔKS

De filo para rama eom ap*
plicm/M» de Metim, 12

piH-u-*. . •  793600

LENÇOES
CRETONE INGLEZ COM BAINIM

AJOUR
200 x 140  7f*00
225 x 165  128800
220 x 160  14*900

compradas no» lotlãoi do Monte
Soooorro o casai do penhorou, ven*
dem-io com lnoro de 10 .í. Oom-
pram*ie e trocam-ce joins nsados
nn JOALHERIA INDIAKA, Becco do
Rosário, 1, esquina do Largo Sio
Francisco, o Uruguayana, 110, At*
tondeso a chamados pelo Tel. Mor*
te 3111.

i «a**» ¦

'Si

Amélia Augosta Cordeiro
Josí .loaqiiim Cordeiro, Carlos Al-

t.iose 

.lumimiii -"¦•— ¦¦-. -j-,-.;,*•_.
berto de Almeida e Cândida dc Almei
da Ferreira agradecem, penhorados, a
todas ns pessoas que os acompanlia-

ram no transe doloroso por «pie passaram

novo a* convidam para assistir a missa dçovo as convuiam iw«« »»•.... •• --. — -
, -dia' que mandam celebrar amanha*,^uar;
ta-felra, 3 do corrente, ús «horas, jna 

ma-
.*.' I,s-, s. da Snllctc (Çatumby), con-

fê»ando-se desde Já suminaniente gratos.

Anna Moreira Belchior

tl)ei-lma 

Moreira da Silva e família
e Lcopoldina Moreira I-reire convidam
f,« parentes c amigos para assistir a
missa qne mandam celebrar amanha.

quart™f-ira, 3 do corrente, as 9 horas, na
e«reja do S. Francisco de Paula.

220 x
220 x

170  168500
180  17$6O0

TOALHAS

A' Paulicéa
Grandes abatimentos

em todo o stock de

Inverno
Novo» «ortlmentoa de

TECIDOS MODERNOS
a preço» fantásticos

Ultimas novidades em

de alta moda
ROUPAS BRANCAS
MEIAS e

ROUPAS DE CAMA E MESA
Confrontem sempre os nossos

proços.

São os mais baratos
2, Largo de S. Francisco» 2

aW

S&lsimé
5-alO-rf

X SiUl

fcí

•POR CRIME DE ALTA TtUIÇAO
Foram (utiladoi o commandante-

chefe do Exercito e o rab-ie-
cretario de Estado da Repn-

blica de Urga
moscou, a ai. im - <•»»««'«* MS •«[?•

iift,n„ „ ii„ii.-ii. procedente d» "«l'"»'1*
miiiMollca ilo ürm, g»»H»e^^v?e«SbB?amviii.i ,. excctifilo «lo Sr. .'•""**"• X"/, ,",da covorno e eomniandanto em c «n «»"iierel Io Sr. Unvaiau, sulí-scvrcturio
A. líMado? Amlioi foran. W»»*"J-« ',
demmidoi |.or crime «le •*,»'5%l^Sf"S* E
IMir favorecer «n niíoclM^im*,""»
oi do teu pai». «• « •-«««"iUÍ'. wvffitildo wrtai om-racoes militares • «nem»»
kCXrcdoi do listado. _ j.fa

tlnm eo.nmU-ao «*«-,»"r*,lna^?Hf?S
d,i povbi do utial Dansim era chefe. Julgou-o»
c condaiiinou-oi * morte. __..,„_,„.,O fuiilamento fe«-se Immedlatamenu.

¦a»-'**

SÉRIOS CONFLICTOS EM ILLl.
NOIS, ENTRE A KLU-KLUX*

KLAN E SEUS ADVER.
SAR10S

Tecidos

mmm

Sedas
Narii, Garganta e Onvidoa,JJvSo
CÉSAR DA SILVA, cx-aislstorito dos profs.
Killlan e Hrllhl, do Ucrllm. Com quatro an*
nos de pratica nos hospilacs de Paris, Ber-
Um e Vienna. Consultas do 2 as o, Ilua «lo
Ouvidor, 189, 1* andar.

mtmm

Finos

O pteprio sheriff íoi preso, por
ter provocado a luta

SOVA YOJIK, ti (U.I',.l *¦¦* Telvurjfiliin,
de Herrln, lllluol». nollclnnui) mim*, em mn.
M<iuencia dns cunflleloi de s.-i''i.ii|.i ultima
entro os membros Uo Klil*l.lii*j-iy»n e mus
adversário*, foram dciiuiiriüiln* lilnu ,.
iiuatro indivíduo» pelo crime do aiiaulnlo
e ser.lo devlilainento |iroi*es».idns,

t) aheriff tlallUan foi |>reso soh * it.
eniiatáo formulada pelo ••Ilfi- dn poltct*,
ile ter provocado delIU-raiInm.-iit/* a luta,
devido a *«cr elle cotilrnrln ao HUi-Kln».
K'ln: a.* 

ADVOGADOS
Mario Gamoiro

CARMO, 43 t- Tel. .V. 82S
Heitor Lima

OUVIDOR,'St —Tal. N. 6M0

^^S^g^Eio0.^ fg°

D. Joaqwina Caminha dos Santos
" *•*""*» ._ . Ht__ .nn.

Julicta Caminho, irmãos c «««a con
i vidam os demais parentes c amigos pa-

n assistir a missa de '-**¦,&$£¦{
<n, mento dc sua mãe e avA «JOAQUINA

CAMINHA DOS SANTOS, amanhS, ás 9 ho*
ras, na egreja do (*armo.

i Amélia Maia Lima
Ti—<e nma t-'ssa por sna alma,

amanhã, quarta-feira, â do ctumntg"." 
iii |ÍS horas, na egreja da Concei-

ção c Boa Morte.

MEIO CENTO
nrT«.V10 EUR1CI0 ÁLVARO, cirurgião-

alista participa aos seus clientes e ami-
«os a transferencia c installação ampla, hy-

Cênica e confortável do seu consultório a

rua Carioca, 50, 1. '•• d*n'*!-

SIM 1 "Dir CURA \SSS_t%

CONCURSO NO BANCO
DO BRASIL

Previne»* aoa eandidatos «naerlpto» no fi j» 
- _,- .

do Banco do Brasil nu.tt^™._± r*,L- ' J ti.

ADAMASCADAS COM BAINHA
ABERTA

150 x 100 7*500
150 x 150 9$300
300 x 150 12»200
250 x 150 14«tO0

FRONHAS
CRETONE RICAMENTE BOR-

DADAS
50 x 50 $f^2
%l?»:::::::::::::: iSSS,

CORTINADOS |
De f iló bordado, alto relevo 451000 ,
De filo com lindas applica- I

ç«je» bordada» em relevo 591-001

GUARDANAPOS I
Para chi, d«u. -JtfOO
Para jantar, dus. llf 80U

ROUPA BRANCA
Camisa» de dia e] ajour... 2*900
Camisas de fino morim... 31900
Camisa» de dia, viítoso

bordado 4*500
Camisa» de dia ricamente mmMM

bordada» 5*000
Camisa» de noite c| ajour. 91800
Camisas de noite com fes»

tonée lOfZOO Senhoras, homens • creanças. o» maiores
Camisa» de noite* lindo i sortimentos pelos menores preços.

bordado c| ajour 11*800 Mouiseiine, em todas as cores, garantidas
Camisa» de noite, lindo t<.#onAlpela casa e pelo fabricante na

bordado .•••.•-• "*800 i LUVARIA GOMES
Camisa» de noite, rico bor* LÜVAKIM MWmw

dado. 
"..... 13*800 

38 - rua ramalho ortigao - n
Combinações guarnecida» | Antiga Travessa de S. Francisco

coin renda 12*200 
"m GARGANTA

Combinaçõe» r i c a m • n- 0r, Est MM RCZeM» gggg*
Ç&ZÜ&:::::::: áooo -^-^.-«.jes- i-«r Gr9s"

O MAIOR SORTIMENTO
DE

COLURES DE PEROLIS
PÔDE SER VISTO NA JOALHERIA

JJ-138 Ouvidor{ISIDOBQ il

Organdy, I ¦ r g u-
ra 100,c. metro. 4-1000

Voil llto, lirgu-
ra 100|e. metro 2$800

Marrocain (ffinit-
si mo) largura !
100|c. metro . . €$000

Tricot eom seda,
larg. lOOje. mc-
tro ...... . -•*• 8$500

Voil fantasia, lar-
gura 1m,10 me-
tro • 4-I500

Voil erepon, lar-
gura lOOjc. me-
tro . . . • • «5500

Eponge
Superior qualidade

e todas as cores
(enfestada)
Metro...... 2$500

OS ARMAZÉNS
BRAZIL

Com as suas amplas installarõci,
com o» seu» vasto» sortimentui, c
com o seu «ystema honesto de ne-
gociar, é boje a casa quc maiores
vantagens offerecc em todos oi
artigos pnra Senhora», para Crean*
ças e para o Lai

Assembléa, 100-104
Gonçalves Dias, 6

¦ aa»

ROSALINA^bSSS

VERIFIQUEM ANTES
DE COMPRAR:

' Capas de gabardine, Roupas feitas
para homens e meninos, fazendas a
metro, íloupas sob medida com a ele-
gancia das casas de luxo, nâo comprem
sem ver oa preços c a realidade.

Alfaiataria

Mar e Terra • Casa Vai do Rio
(Defronte a R. Urnfinayana) (Esquina

da R. dos Andradas)
SO, RUA MARECHAL FLORIANO, 41
Norte 556S Norte 6723____________„._____

Meias APPARELHOS DE TOILIETE
Allemães legítimos, oom 8 peças,

300$000; Carteiras de couro, oom
gnarnição de ouro de lei, 25S000.
JOALHERIA INDIANA, Becco do
Bosario, 1, esquina do largo de São
Francisco, e Uruguayana, 110. At.
tende á chamados pelo Tel. Nor.
te 3111. -a*»

mann, 1'assow, em Berlim,
, ,_,. _,_. ... ... Neumaim, em Vienna.

$^-^m&^£&\Ç& com «no bobado., 68800 ^gg«»»S^^^
M° 

C. 2C52. Bes! Hcginà Hotel.'
•mmm>

aekam aberta» as matricnlas para o calado
Wpldo e Pratico de escript^açio, arithme-
to, correapondeacia no cafso da Avenida
Bio Brinco, 131, 2». Aula--.dc reprtkso cm
««««nas turma» por professores ««?"•««•
Maior nomero de approvaçòes. Para informa-"óea, 

das B âs 12 e das 17, As 20 horas. ,

5 A ai Á T A CC C PA'1'* TOSSES E
SANATU55*~ PRONCH1TE3

Pianos 1« autoplanos. Peçam catalo-
cos a B. Ferreira & C. Bua
S. Fr. Xavier, 388. T. V. 3968.
Grandes prasos.

mm*m
Dr. Fernando ViitZ^eK^él
rurela geral. Diagnostico e tratam*, cjrurgl*
co das affecções do estômago, intestinos e
vias blllares. Utcro, ovarios, uretnra, bexiga
• rins. Trat».de câncer, hemorrhagias, tum*
res do utero e da bexiga pelo radium. As.
scmbléa 27. Bes. C. Bomfim. 668. T. V. 1231
. i ao ¦ "

Sortimento completo em
norla-seio», o maJor nor.
thnento, 4SJ500, 59000,
6$000, etc.

Enxovaes para noiva
especialidade da casa

GRANDES

Armazéns de Paris
LARGO 8. FRANCISCO

19, 21 e 23, junto á egreja.
Telep. Norte 331 i

•«•a*

SANA-SYrHlLIS nico do eamu*.
Formulat
Creoioto

mmmmmmmm^—————————————————fwm——- ———

DL.__mIÍ«ia syphilitleo—PEDRO enrooKnenmaUSmO 0 ,-heumatismo syphllltl*
co em 12 dias com 1 vidro de Luetyl, gas-
tando 68000. — PAULO, para curar o rheu-
matlsmo syphilitico levou 60 dias, tomou 10
vidros -le outro depurativo e gastou 301000.

I.UfclTL só cm boas pharmacias.
mmm -

Pannos para
mesa

Com franja e bor-
dados. Artigo
superior. Um. . 25$000

(Vendas por atacado e a varejo)

Na Casa
Pacheco

Rua Uruguayana, 158 e 160
(Esquina da rna da Alfândega)

TELEPHONE. NORTE 1244

Dr.Silvino Mattos,
I laureado especinlisla cm
dentaduras duplas a

psrciacs pura a lioa mu.
i tignção c ltclleza da boc-

ca. Preços módicos. 7 Ss-"*" **" 1535. C.—¦*-wkWm-9~" (eniliro, _i.ii. t
Uns 7 ás 5,

i im i —» imm lodo - n
Rua Araujo Penna n. 64

Leilão, sexta-feira, 5 do
eorrente, ás 4112 horas, pe-
lo leiloeiro PALLADIO.

"GASA NERO"
Visitem u nossas exposições

oom os últimos modelos
de fôrmas francezas.

M-S.*J0SE'-M
¦""•a*-
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PRÉDIOS
Quem tiver prédios para vender

em Botafogo, Laranjeiras, Cattete,
Flamengo, Copacabana e no centro,
queira procurar o leiloeiro JCJLIO,
em seu armazém â Av. Rio Branco
183, tel. G. 2300, que tem muitas
encommendas de prédios para resi

I dencia e para renda. E* quem actual-
y*8?!**! mente tem vendido maior numero

Tira a caspa,
e conserva

o cabeilo.

mfaoéliloS
Óptica Especial
Preços ModiiMs

IUTI FERRANDO
CIA. IDA

40 GONÇALVES DIAS 40

LUSTRES E
PL A FOME RS

O melhor e o mais variado sortimento em
diversos estylo*

— hAKROSO, W1NTEK h C. ——
RUA DO HOSAHIO, 153

mmmGASA
—— ^———mW——w—m^—mmw—m————————————m-m

Vende-se uma com dous quar-
tos, duas sulas, bom «pilotai •
«luarto externo. Avenida Sub-
urbana 2342.

¦ «iii.

-••a

Typho, Hremia, infeeções
Intestlnacs e do apparelho urlnario, evi-

Um-se usando UROFOKM1NA, da Giffoni,
precioso antisenlico, desinfectante e diuretl*
eo. multo agradável ao paladar.
EM T0DA8 AS PHARMACIAS E DROGARIAS

Deposito geral: Drogaria Giffoni
Rna l- de Março, 17
RIO DE JANEIRO

LIc. D. N.>S. P. n. 372, em t|10[903
«awat -

Empresta-ie sobre promissórias a fir-
mas commerciaes c a par-

tleularcs. Juros módicos. Informações pelo
Plione Villa, 4021.

4W 
HA MAIS DE 40 ANNOS

Ealsle o Elixir de Camomilla Granjo, para
o aliivio effieaa dos «iue soffrem do ostoma-
,jo. filiado e intestinos. Esperimentae ate-
reis a prova.

jjfljB
28S Av.

que não acliari I Rou-
pas pnra corpo, cama e me*
sa, por preços mais v.-intá-
josos, que os da Fabrica.

Mcm de SA. A" ELITE CARIOCA.

I1B.MI1I.
M_m\Ái

erncsfaSomi
BK6N6HITE
RosqiiMk, Aathau,
eaturtoi ebranteal

ánimitiiinlii
Ir^uouf

lodo-Hjr-
pophos*

pfiitos da
cálcio e so*

dio.
Glycerinm

Fartos
elementos

para a
hygiene

dos pul«
. m6ea.
App. n. 66 Ao
Ido 10*1894•*•»•

n- D^ma i:-- Medico e operador. Viaa
Ur. liegO UVSurinarias. Partos. Doen-

de prédios., ¦ «na—

0 Medico Homoeopatha da Familia
Edição de 1924, augnientadissima, a 20$00f).

Indispensável as pessoas que se tratam pela
homa-opathta. — ALMEIDA CARDOSO & C.
— RUA MARECHAL FLORIANO N. U, BIO.

mtm __

DR. FEUNTO COIMBRA
do Hospital Evangetico, ea-asslstcnte dos ter-
vlçoa dos Profs. Krause, Bier e Betzncr, da
Berlim, de volta da Allemanha, abriu seu
consultório 4 rua Canning n. 9, das 14 ás 10,
no Hospital Evangélico das S as 12. Phone
Villa 2261. Cirurgia geral, nervosa, partos
vias urinarias e moléstias das senhoras.

ças de senhoras. Cons
3 ás 5. Resld. Bambina, 37

Av. Rio Branco, 170.- Tel. Sul 841.

Prédios — Terrenos
Leilão ou Particular. Ningucm «leve vender

nu comprar sem procurar o leiloeiro Pailadio
Rua S. José n. 57. Cetitral 5533. Serviço com*
pleto dc informações, photograpliias e auto*
movei para levai- o pretendente ao local.

CASA MARTINS • R. Alfândega 69
Dormitório.1;, salas dc visitas e de jantar.

Preço de fabrica."UVÀNDÉRM 
NACIONAL

Telephone 090 B. M. — Rna Yplranga, 87
E' a preferida pelas Exmas. familias.

ea**
Dr. Paulo Brandão *££>&£&
na Fae. de Med. e no Hosp. de S. F. de Assli.
Cons. de 3 ás fi ha. Avenida, Mem de Sá 835.
(Sanatório Cirúrgico 1\,.7. N. 1092.

RIVER
-¦ m*m i

O calçado que todos devem
usar, pela sua eommodlda-
de e preço», altas novlda
des em formas Assem
bl«*a. 4« - Tel C. 6477'

¦*••*¦^————————m——————^m—W^^——w-—————————m—-m-M——m

Se V. Exa. SOPFRE
do estoinnito e. intestinos, fi porque não nsa

O Elixir de Camomilla GRANJO

"Petropolis-Hotel"
Diárias, 6$. Mensiilmcntc. outras vantagens,

R. FREI CANECA, 92
¦mmm

"¦••¦¦¦¦¦' ¦!¦¦¦ ' "- ¦' ' ' ¦ ¦-!-¦—

Pelle, Syphilis, Vias Urinarias
Rua da Assembléa, 54, das 9 ás 19

DR. PEDRO MAGALHÃES
mmm-

U.,<lvno___la Cura sem operação pelo Dr.nyaroccie. Leon|di0 Rjhclro, rua S. José
19 — P and. Tel. C 3633.>mom

V. Ex. bem depressa po-
dera livrar-se da caspa
e da conseqüente cocei-
ra, e ter uma linda ca-
belleira, usando diária*-
mente o

VigordocabèloroAyer
—aa-m ii ii—ipw ¦*¦-¦*¦ i wp i ¦!»¦¦ hiiwii i*—-aiii

Appartamento do luxo
Aluga-se um situado cm centro de grande

jardim composto de sala de jantar, dous dor*
mitorios, sala de banho, telephone, todo con*
íorto, pensão dc primeira ordem, para fa*
milia ou cavalheiro de fino tratamento. Di*
recção estrangeira. Trnta-se á rua Marquei
de Abrautcs, 110.

LOTERIA DA
VICTORIA

Mais um prêmio de
2o:oooSooo

A eonetltnada LOTERIA DA VICTOR».
desde *»• eomeíoa a fancclonar, ««l-niriti
l«(o, cm todo o Brasil, a confiança e a fi**-
ferencia do publico e isso nào só peli <-*«•*
leneia de acna planos como ainda e sobretu-
4» pela seriedade de aena processos.

Centenas de contos de r<*Ks tem «lis au*-
tribuid» no curto praso de sen fnncclnns-
mento, para varioe pontos do psiü.

Ha eerea de nm met, foi P»S» »» Pr,?fíf
aor Maeh do Sobrinho, director do Inrtitato
Commercial Mineiro, desta cidade, * impor*
Uncla de rs. 20:WOÍW», «toe Iho ee^.-f9
bilhete n. 3.506; o pagamento foi «ffe-
etaada pela acreditada "Casa Lop* , d*»-
ta cidade, de propriedade d» Sr. Eacherl»
Rodrlgnes; a mesma casa acaba de paf»"" *
asais 2S:000»Í90, no dia 23 deate, ae getrã"-
charca da eataçHo da Ressaqulnha, Sr. JJM
Eatev-ss de Araujo Cordeiro, premia qo* l»»
eoike de, bilhete n. 2.233, da extracçao di
13. do corrente.

Oa prêmios da Leteria da Vletorla «» PJ;
gos immedlatamente e a confiança «ae eu.
desperta vae dia a dia aagmentando.

Rasa faeto aaspieioao qae acabaiasa «
reglatar fei recebido em Jali de Feri »»
grande tsatlalaçõ», sendo aqai o critério a»
Loteria da Victoria o maia aolido powt»eJ.

Enviamos aoa aeis dlreetorea aossea ps
fabeats. . , ..

(Tranacripto do "O Pharel" de Jali «
Fora, de 25—«—1924.)

i ¦"¦ i imi .ii . <»»! ¦

Tir Frnani F Alves ci**ur81° »er^ *
nboras. R. S. José, 19, As 4 e 30. Tel. N. 73S8.

¦ iíimm ¦ ' 
CASA

HaMHMWM-M-M* ma——wmmw——————— ,.

Vocô está fraco «' Engoi-dcl dous kilos num J
mez. tonnmtlo ARSENOV1TA.
—,.,. —i i*a*se» ¦

Hotel D. Pedro - Corroas
Segunda parada adeante de Petropoli

Telephone n. r
Clima Ideal cm região incomparavel 1***m****_**a___m__m-'< •-¦.«.•¦ -*v.-...*-__sr

llsl
.1 p

AOS
•mim*» ESRS. MÉDICOS

CIRURGIÕES •
A. Baldissnra commiinlca que se aeha A dis*

posição para iipiilicnçüo dos apparelhos pri-
vileglndòs'' celhiloidados nos casos cirúrgicos
e ortliopedicos necessitando dos mesmos. Es-
tes são os mais modernos c commodos, offe-
recenilo grandes vantagens no mal de Pott.
Trabnlhos garantido», Acceita chamados pe-•uí phone Norlc 7C87. Rua da Miscrciordia.
118-100..

Aluga-se uma excellente, pcrlo do largo.
«los Leões. Aluguel 1:2008000. Informações
pelo telephone Norte. 70-

. ¦¦,' ¦ -mom

AS CRIANÇAS'Á DE PEITO
Cujas «Àts ouanAS sc Túmrican co* o

VINHO BIOGEHICO
oeGÍFFOI-U

WMtttAHMKSOiflCAH BULAS.
HOBlISTASt DISWVOLVWAS.

fl |RRM IIASSOU PhAH'1AC!'Si D«0~ARIAV"OEPÜ&lTÚ:
• DROGARIA rRAfKISCO GIFFOniAfS

.. i*yAi'otHA("Co.i7-<wííatíf/-?a
K 9 M.i-Ul.-i-a. hraVtDt >»¦«)¦•»>¦ fmiAii .t_t31t»t.*l—ij_i_rr.;«>*wir.-'-''íarrna=i*ir*i-r-''«vasa i Bjaa -rrt-

Dr. Arnaldo de Moraes (Da Mntcr-
nioanc). Livre docente «ia Faculdade, Partos
e Gyuccologia mcdico-cii-iirgicn; Carioca 30.
írav. Umbelina 13. B. Mar '.""

Doenças nervosas e
fraquesa dà vontade
Fraquesa physica e dc idéas, desanimai,

duvida, medo, imliffercnca, tristeza, angus*
lia, manias, sustos, utmjucs, etc. estômago a
intestinos, Emprego local e geral de radia-
ções ultra-violctns de Bach e (la suggestãa
pelos metliodos mais modernos. Dt*. Cunha
Cruz. R. S. José 61. 3 ás 5. Tel. 4625 O,- —ae****»

SANAGRYPE *»&g%g^K
ies»i 

ligai: p-r-S" "j
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1815_.

Figado, estômago,' intestinos
Effeito rápido e radical nas congestões do

figado, ictericia, dyspepsia, arrotos, mão h»*
lito, digestões c prisão de ventre habitual
com as PÍLULAS "EM1L", vegetacs e sem
dieta. Vidro. 3SIHV) pelo Correio. 39500.

R. URUGUAYANA, 68 — RIO

BUENORRHAQlAír.S
injecçôcs intramusculnres. Largo «la Car oca
15. Tel. C. 3128. Dr. JORGE A. FRANCO, wibsisteute do lustituto Oswaldo Cruz..

SOBRADOS NO
CENTRO

Aliigam-se os 1- e 2" andares do Pf*.
dio do becco da Carioca, 30 (fundos d°
Rió-Hotel),. acabado de construir, pro*
prios para família, pensão ou commodes,
tendo duas grandes salas e cinco flll-*r'"
em cada pavimento, fogões a gai, «"*
nheiras com nqiiccciior c mais requis'-
tos tnotlcrnos, bem como grande terra
«o com beila vista de Ioda a cidade; vw
c tratar no mesmo, «Ias 8 ás í* hora« a»
tarde.

AVI80 AO RESPEITAVEl.
PUBLICO

MADAME MAROZZiNl
Qne por motivo «le saude retiro-me tenii*

rarlnmente para a Europa agiaileccudo o o-*"
acolhimento «Io publico carioca«tear -

CAMPESTltE ¦ ..¦.
Amanha, ao nlmoço: colossal IfiJO-™

completa, Irish-steur dc carneiro, arroz
forno á Campestre, Ourives, 37. Tcl. •
te 3000.

mm»
PULSEIRA

Perden-se uma de platina com briHiantes
rnbis. Pede-se a quem. a achou ,")ntm',..,
nesla rcdai-çâo ou no Hotel Avenida, W.

•lo, ÍOS quc será hem avatificaclo.

I:
0^-Jl :.'-•¦
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'A NOITE — Twça-folra. 8 tio Setembro de 1024
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DA PIÂTIA ~r.»HKri7«r«g?«WJ»T»a»»_B*»»»*-»*»**»

Licenciado r*l» D O S P Mb
n. *'" «un MO-lfilO.

NOTÍCIAS
^ Vclmco ilfKiirtlc ne

|){S|ied«»»c, tininnliiii do lllo n companhia
Veliiico, flue i»cxln*folrn c.IrcnrA em Kiín
PflillO, de "."!.' s.-iiuir.i depois nli Al tciui-
lilii'.is il"> Mil. Os proitriiiiiiiiiiH dus iillinius
eupeclaciiloi doMn "Iroiipo" liCKnnnholii no
l.vilii. fíoi hoje, "JIomi uu furito s nntanlii.i
••',¦1 iiiuntcrln".
A |iicJ de .ui.aiitif., nn Palácio

,\|vca dn Cunhii e sua companhia «lar»
nns..hi. niunnliil. peça nova. qii«> í "As dnni
Cfiimas", pelo quo hoje so «Ii's"ct|(< «lo cnrln*
ilu P.ili.flo n peijn tle Darnstelii, "A gurru".
,\ ilislrlliiilfãii iU".ss!i poço tf esliu Ucnto, Al*
vm da Cunhai llaul, lli-iirlquc A'!vcsj í.ulx,
InsJ fintnbôni ilaclntlio, l.lno llll>cli«, Al*
iíii.1. Hcrllin illvnrs limllln, Mnrin IMntot
Mnrliiulnlias, Cnrlotn S.intlc.
A lyrico officinl

Canta-se. hoje, nn Municipal cm ricltn o**
Iraoriiliiaria. "Alilst", «t.iii Cliiudln Muniu
ii ii iirotngonlsln, Amnnhíi. <»sii r«!clln iln nsil*
jinntura, serA dndn "Aiidr«5.*i Clionlor", com
.lüii.i Ciiml o (lll.i.i Hilli*. illzzn. Qüintn-fol*
m. se realisará n ."' vespertina, il« •! horas
dn tarde, com "SiinsSo e Dallla". .hi so sabo
iliie n "matintfo" do «loinliigo do Munlclpul
(erú wiin n "Travlntn". na nfiimadri creação
4i oil.i.i Delia nixxn.
tt tm .lu "l*:.tiitlva"

liscrcvc-nos a isríri*. Mnrlntina Soares:*"Illiiu>. Sr. redactor thcatral «In A NOI»
TH. — líspcro que no seu conceituado Jor*
u.il síjn-nic pcrmlltidò contestar umà aceusn*
ç.lo feita por um Sr. S. S. «o finndo uclor
Olymplo Nogueira. Dl» este senhor quo
Olymplo Xogtielra plagiou scenn pm* scena
du zaiv.uels. Iicspniibohi "Cume flncn" n
snn opereta "O tllnblnho de salas". DU
iiisls, «iue hn uma senhorn Pilar .Marti quo
pós!» dizer algo sobro o caso, msvt <|.:c eu
pau serei lio "ingênua" quu conslhln no
Confronto «i«»s dous origirinos por lhe saber
Ij;iii .1 procedência. Lastimo slnccrnmonle
que esla questão não tivesse vindo ã baila
no tempo ein que rstsi |.es*a fe/. época, quer
•in S. Paulo, Porlo Alegre, Cnrllybn ou niiui,
cnilc esteve em scena quiisl «lou*; mezes.
Olviupi" Nogueira defénder-sc-ia brilhante-
incuti' ilrssn nccusnção. Apezar, ho entanto,
ili minjiii pouca competência, farei o possi-
vel para tlcfondcl-o dentro «Ie minhas for-
(ji. Conhecia este netor multo pouco o lhoa-
trn hespanhoi gênero Kitrzneln. Conhecia \
bem sis peças- dos Irmãos Quintcros c outras
iiesv? nenero e que não valo u penii citar, I
Üissejnals olSr. S. S. «me. e 11 sour herdeira..» p0,lcr_ a Casa Vicitas offerecer
S's"o ha tal, herdeira c minha fil linha A. ¦_ _..i.u__ c
Olympla Soares Nogueira. Mus mm pense!,!,n grandes vantagens ao publico fa*
mbc senhor que cm venho pelo simples in- zendo concertos gratia na nua Bccçao
'.crcfse monelario ile uns miseráveis direitos j ,jc Óptica ? O uejtrcdo é qne muita gente

loracF. Não, men cárosenhor, ru não quc-, q|ler p'aber porém, n Casa VleiUs lir.iilu-sc
a aconselhar ao publico a aproveitar casas
vantagem?, gnrantindo-lhe de qnc as lentes
ocularcs e todo o material emprejrado •*
sua secção de Optic» o de primeirinslma
qualidade. A Casa Vleitns existe ha 70 an-
nos, è conhecida em todo o Brasil e em
r•.•¦..-itlc parte «ia Europu, tem, portanto, ai»
gnrua eousa a zelar.

GAMAIS VIEIKA — Rua da Quitanda, 9)
¦ ie» ——

LIVRAI
Com qua iloiesppro podinioii alllvlo, quando noi atnci uma
dessas dores do cabeça! liYt*ntiu>, quuiido to *\\>rtmo ma-
ravilboüo poder da

CAFIASPIRINA
Uma dose o, cm poucos instautcs, allivio absolntOr-l-jua!-.
monte poderono contra dôresdedentcs e ouvi.ios.parn as luívrnl-
gias e reifrlados, etc. Nflo ftiTcotti o coniyfto »«'m oh rim.
Km tubos de 20 e en ENVELOPPES CAFIASPIRINA de
dois comprimidos.

¦_..*_>. -w. *»_ /..,./-.v.i ( CAPIASPIRINA.
PREÇOS DO TUBO ORIGINAI. ( daVASPIIUNA.

5I0M
4f500
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ilho "auarentào"
JA CHEGOU NOVA REMESSA

lisse prodlRloco produrlo, que lai a rlqueia da Industria pastoril.
PRODUZ EM 60 DIAS ,.Todos oa lavratlorcs devem plantar J4 para terem seus palóes repletos com ts snas

TUK3 COLUEITAS POR ANNO! _...-.„„„
ICstf. iloliollodn a carcslla do milho, sem prejudicar as outras plantaç,í»cs,jnLO 20S

Itcprcscutanlo deral: ' •

ALPER & TROJMAN
RÜA SAO JOSÉ, 74 — I» andir — Sala 6 - Teleph. Central SIM

ALFAFA do Murcia, legitima — Kilo 9$800
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Uma pergunta

ja

ini-.
ro i! que ouln.s se utiliscm «Io sen talento
com toda ii mil fé iiursi sc dizerem autores-.
doquillo que não são. E para mostrar que
uso tle l"t!a lealdade, ponlio A disposição da
Sr.i. Marli, para o confronto nect-sario. a
peça que se encontra nn Sociedade ISrasileira
t'c Aitlorcs Tlicatracs. Terei mesmo grande
bmpenho em ver um caipira hespanhoi, uni
coronel da guerra tlc Canudos matando ja-
gunços c oulras cousas interessantes. Gra-
tlssinw pela publicaíão «Ias vinhas acima.

(n) Maríanna Soares."
A fc-stn de amanhã, no flecreio

Km «luas-, sessões, iis 7 314 o 0 3|.í, realisa-
se, ainanhã, no llccreio. u festa de Mãrfía-
íidsi Mhx, a "estrella" da companhiu da-
ipicllç tlic.itro. Irá á scena a engraçada re-
vista "A* la garçonné", com o quadro novo

"O casamento de Florintla com o turco
leríie". lún esitla sessão haverá, ainda, um
lmin neto tle variedades.
"At noras dc Mme. Brionne"

E' cstsi si (llstribuição, pela ordem das cn-
Iradas cm scena, «la engraçada comedia tlc
Armonl e ficrhidoii, tratltieção dc Mario Do-
.'tiiiis-a.irs e Mario Magalhães, "As npras «lc ultra-viòlcta,
Mme. lirinnnc", tt ir tt scena breve, no Tria-
nou: Ludovlcn, Manoel Durãcs;  ,
(criado), Satll Cabral; Margarida. Haia lente da Fac. dc Med. Das íl ás 11 c das 4
Ferreira; Nadine, Rlith Vianna; Mme. de ás 6. Tel. C. 3864. S. José 53.
Brionne,.Adelaide Coutinho; I.nc.v, Maria í,t,IC,|„imimt,i,iiiiiii!iiniilliilimmimilliiuiOiiilUna; Sylvcstre, Jorge Diniz; Carlos, Arthur
«le Oliveira; Andréa; A mel i a «Ie Oliveira;
Elisa feriada), Esther Bergcrath; Kromolin,
.loão Barbosa; Anna (criada), Margarida
Lopes.

EDMT^S^WHÀ

pIêhímíí
Cura radical pela
diathermia c raios

, apparclhós dc alto-potcnclul
(tcchnica de Niigelschmitb, Berlim, c Kowar-

Urbano shilt, Vienna). Dr. Cocio Barcellos, ex-assis

ESPK<:T>w>í!r;i.s
HOJE. ás 7 Vi e 9 MIIII SS LEViliü 1

IEMPRESÂPASCH0ALSEGRET0*1
j THEATRO CARLOS GOMES — A*s 8 %
|L, Fróes — O papo e a estrella
18 TU. JOÃO CAETANO —. AV 7 % a 9 %

„ APATATIVA
THEATRO .S. JOSã ~ A"s . •>* o 9 %

^AGÜENTA, FELIPPE
U«"i>._iL^.Í'U^^-.;.uil._l*».ÍJ
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M SEM VER PRIMEIRO |aOs nossos 1
ArtigosBBe os preços ex 1

1 cepcíonaes fl
I POR QUE OS MARCAMOS I

I PARC ROYAL g
aj Rua Ramalho Ortigão w
W RIO DE JANEIRO g

r___HE>____-BSnB___-_______K_
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Faz bojo annos o menino Wilton, filhno Sr. Marcos Orsolon.l;az annos hoje o menino Serflo Ilenri-
,uo, (ilho do Sr. Alberto Borlo, da firma
i. Ilorio lc, «testa praça, e do sua esposai>. l.ydia Motta Ilorio.Faz annos hoje a Kzraa. Sra. D. Isoll-
ia da SJIva 1'inlo, esposa do 1* tenente João
.orría tla Silva Pinto, chefe do gabinete da
iispcctoria de Vehiculos.—Completará amanhã trea annos o galan-«• menino I.uiz Fernando.fíllio do Dr.Sylvio

•J. Netto Machado, secretario du Bolsa «lo
Icrcadorlns e advogado cm nosso f«'»ro.Fez annos hontem a senhorita Esther
ives da IVocha l-ussos, filha do Sr. José
ives tla Hocha Pnssos.Tem recebido bojo innumeros cumpri-
tentos, por motivo da paisagem de seu an-
ilveisario notalicio, o Sr. Azamor Guima-
.ics, um dos mais conhecidos negociantes de
ousa praça, onde fundou diversas casas,

juc tèm o sen nome.Hecebcu, hontem, as maiores demon-
trap.cs de carinho e syinpathia a Exma.¦ra. Anthero Hotcllio, esposa do ex-depu-
ado mineiro, que commemorou em uma fes-

.a intima, que sc revestiu de grande brilho,
si passagem de seu anniversario natalicio.

ASAMKSTOS
Contratou casamento o medico Dr. Ga-'iricl Teixeira Soares com a phurmacciiticatenhorita Yvctte lluhim Dias Vieira, filha

lo commantlantc IUcnrdo Dins Vieira e neta
Io almirante Kiappe Ititblin, ministro do
Supremo Tribunal MiHtar.Itcalisar-sc-á no próximo dia 30, cm
». Paulo, o casamento da escriptora Zuleika
lc Almeida, filha do Sr. Lauro de Almeida,

corretor nuqueile Estado, e de D. Zaira de
Almeida, com o Sr. Fernando Miranda, fi*
lho do Sr. Horacio Miranda c do D. O.ella
Miranda.

Servirão dc padrinhos: da noiva, no civil,
o Sr. Ilcnato Mac Lnren e senhora, e no re-
ligioso o Sr. Horacio Miranda e senhora; do
noivo, no civil, o tenente Cláudio Tavares 1
Silva e a viuva ViMar Ribeiro, e no religioso!
o Sr. Lauro dc Almeida c senhora. As ceri-
montas effcctuar-se-ão, respectivamente, As
t> horas da tarde e 9 da noite, no palaeete dc
residência dos paes do noivo, il rua 15 dc
Novembro, terminadas as quaes irão os nu-
bentos para a fazenda da familia da noiva,
cm Piracicaba.
NÀSCníÈiXiOS
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CURADA TUBERCULOSE
SANATÓRIO DE PÁLMYRA (Mina* Geraea) - Altitude 900 metros. Edifícios O ml*
men modelados pelos melhores «nnntorfos «Ia Suissa. Tratamento bygleiio-dleletir.0.
Curas de repouso, «le ar, de engorda (Mastkur), etc. Director nerente e medico resi*
«lente: Dr. Alberto Cavalcanti, com mais de 10 annos de pratica nos Sanatórios dt
Suissa o Allemanha. Enfermeiros e enfermeiras especialistas. Hotel do 1' ordem.

O Exmo. Sr. Dr. Plácida Barbosa, Inspector geral da Propbylaxia «la Tnliwxnlo.
se, chegnmlo de improviso ao Sanatório dc Pálmyra, ahi passou dous dias e delaou
consignado no livro dos visltunlcs a seguinte impressão:

"O trntnmento dn tuberculose, quo a p«Me curar c «pie estu provado que * cura,
i é o tratamento Iiyglcno-dlelollco. Esse é o tratamento <pic se appilea no Sanatório
I de Pálmyra, o se nppllcn dc accordo cimi os princípios seicntlflcos e a pratica doe
1 grandes sanatórios europeus, sob a direcção competente do Dr. Alberto Cavalcanti
| dc Albuquerque. .¦._'¦'.*'_. ¦,.' ™ . .Pálmyra, 4 de março de 1924. (Assignado) Dr. 3. Plarldo Barbosa."

Informações no lllo: Tel. Norte 1250.
1 mm •iiiiiiiiiiiimiiiiiiiniisiiimi ¦'iHamíB.iiiiiiiiniiiiiii.aiiwii.i^ mamam****
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S. S. WHITE1ise...
Chrea osdentes
Qoíresca agradavelmente
a bocea.
t/Jpreç/aof*

até pelos
pefizes

WSMMM PÊlfl MAIOS FABIlICrt CE ÁRTICOS DtttTABIOS«lo MUHOQ,

i-aX-»»». ri \\JT/f*L3r'l**.
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victrola em casa
MUITAS ASSIGNATÜRAS DE TEMPORADA]

— LYRIÕA
PAUL J. CHRISTOPH CO.

OUVIDOR, 98
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EMPBESA

RANGEI, & C,I Theatro Rooreio
I A'S 7 % BOJE A'a 9 ?4l

I í ü GMGONNE
•_^__rm:?;--»ratacra^
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|Hoje Charles Ray,
depois

Richard Talmadge
Com duas linhas se faz, assim, o me-

lhor elogio tios programmas que o queri-
do CINEMA PAIUSIENSE nos está dando,
•"¦' :> «iue nos dará quinta-feira.

CHAltLES RAY 4 o grande artista do"'*' s.iional" 
que hoje e amanhã ap-

l plaudlremos em "O HOMEM DA GAZO-
LINA», junto ti comedia "PEGA CACÍIOR-

SORET
NOS CASOS DE ENFRAQUECIMBNTO DOS NERVOS,

t PALTA DE BIEMORIA, INÍ3ÒMNIAS E FALTA DE
APPETITE.

ELBXRR DE SORÉT vende-se em todas as
PHARMACIAS E DROGARIAS, APPROVADO PELA DIRECTORIA

DE SAUDE PUBLICA em 26|6|1919 sob N. 97
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¦ HOJE

'; UlCHÁIlü TALMADGE é oelcctri-

Íiante 

rival de Douglas Fairbanks quc nos
nara, em seguida, cm "TRIUMPIIA

SEMPRE O MAIS FORTE I"

COPACABANA CASINO-THEATRO
TERÇA-FEIRA HOJE

A'S 21 HORAS: PAGANDO NA MESMA MOEDA, "film" Metro, po* VIOLA DANA,
HUNTI.EV GORDON e ALLAN FORREST.

A'S 22 HORAS: GRANDE SUCCESSO de LOS PEREZ e de LÚCIA CASTALDI.

Poltronas, 2$ — Camarotes e baignoires, 10$000
/-*p>II I DnAM ~" AMANHA-* Diner de moda. E' obrigatório traje de
VlIvIl^l^^lvvIUiTl riior e indispensável • apresentação do eartSo de ln*
gresso ao Casino.

|«^-»';,v^^iííJ^*í**'*,*i;-*"^*'''

Está cm festa o lar do Sr. Tobias Gon*
zarolli, funecionáriodos Correios, e de Dona
Cnrmen Gonznrolli, com o nascimento da sua
fllhlnha Igncz.

— O Sr. Lui» Nelson Tellcs, funccionarlo
doá Correios, c sua esposa, D. Adilü" 'Alblf*
querque Tclles, tím o1 seu lar augmentado
com o nascimento de uma menina quo re*
ceberá o nome de Mocma.
FESTAS

O Sr. Waldomiro de Macedo Pires e sua
senhora, D. Hilda Santiago Pires, offerece-
ram, ante-hontem^ em sun residência, As
pessoas dc sua amizade, uma lauta ceia em
commemoração á passagem do primeiro an-
niversario de seu casamento. Essa festa, quo
leve um caracter todo intimo, transcorreu
ita maior alegria.
MANIFESTAÇÕES

>iiii.!iiiiiiiii,i«iiiitt'.ui,i.iusun«
BEBAM CAFK' *T*.V •?-___ S^ O MELHOR E O MAIS
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Quem passa na
Avenida Passos?

Quem precisar comprar roupas brancas
para /corpo, cama e mesa, deve aproveitar
esla unic.i eccasiãu, como poderão vcrlticnr
pelos preços a seguir:
Camisas peito de linho, de 15SC0O
por.  9S0OO

Cumisas penal francez, de lHSõOO
. por.  12$S00
Camisas zephir listado, erép* de

22SS0I por.  16*500
Camisas de zephir inglez, de 25*000
por.  19$500

Camisas de linho e seda, de 38*000
jinr.  28*500

Camisas de linho e «seda finíssima.. 32*000
Coccas as mais baraln__arllgo bom,
uma  4*500

Cuecas cretone superior, uma  55500
Pela passagem, hoje, do seu anniversario | Cuecas cretone fino, uma  «j»","»!)

¦ • » Ia »_.»:_ _ _•_¦ 1'iinnio Mitueu/ilinA nr-in (iS.lllll

SABOROSO
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Drs. Leal Jnnior e Leal Netn

nntoliciõ, foi muito cumprimentado o Sr
Arnaldo Lopes dc Souza, um dos chefes da
firma A. L. dc Souza & C, dus casas ln*
diana. Pela manhã, ao chegar aos seus escri-

Cuecas mouRscline, uma 0*:>00
Vylamas Ihstndo superior, uma..... la"*r:0n
Pyjamas lista c| gola fustão, uma.. 1SÜ500

SO* PABA SENHORAS
ptorlos, o annivcrsariante foi alvo de uma Meias de soda, todas as cores, par
manifestação por parte dos auxiliares e ami- *'-'-- J --¦*- »--¦-- -•¦ ----- '
gos, que lhe enfeitaram eom flores a mesa
de trabalho, sendo então offerecido um rico
presente.
ENFEEMOS

Entrou cm convalescença o Sr. Manoel
V. de Mello .lunior, antigo commissario dc
policia cm Nilopolis, Estado do Rio, e fun-
ccionario postal.
'A! TO

Falleceu na madrugada de hontem, em
sua residência, á rua Fernandes Marinho nu*
mero 55. a Sra1 D. Emilia Rocha Mello, cs-
posa dn'Sr. Vicente Ferreira da Costa Mello.

A extineta foi hontem mesmo dada ú sc-
pu"ituru uu cemitério do Irajá, em carneiro
perpetuo.
U1SSAS

Será rezada amanhã, na egreja do Carmo,
As 9 horas, uma missa do sétimo dia do
passamento de D. Joaquina Caminha dos
Santos, mãe da Sra. D. Julieta Caminha.

— Em suffrngio da alma da Exma. Sra.
D. Delphina Henze de Almeida, esposa do Sr. |
Cândido Rodrigues de Almeida, será rezada
a missa dc setimo dia, amanhã, As 9 horas,
no altar-mór da egreja de Santo Antonio dos
Pobres, á rua dos Inválidos.

4*500
Meias de seda, todas as cõrcs c| cos-

tora, par. 5*500
Meias toda de seda, par 8$500
Meias dc seda, artigo fino, par ÜSSQO
Meias de seda, artigo finíssimo, par 12*000
Meias toda de tseda, c| baguct, par.. 12*000
Meias fio de Escossia, com baguet,
pnr. 6SD00

Toalha para banho, superior, uma.. 0*800
Toalha para roato, artigo bom, uma 2!*i)Ü0
Toalha para rosto, artigo forte, uma 3*500

21, AVENIDA PASSOS, 54*A'•*•***

A' PRAÇA
RECIBOS PROVISÓRIOS E PRO*

ROGAÇÕES
Cario* Conteville & Cia coinmuni*

cam que sé serão valido», os que fo*
rcm feitos em seu escriptorio, á

RUA DA ALFÂNDEGA, 98
Rio, 28 de agosto de 1924.
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grêmio Arcanjelo Corelli

ÉllXIFÍQÊ NOGUEIRA
HiHi;

MPÀRESjaÉCURADOS
JACARÉPAGUÁ

VENDE-SE da melhor chácara dc- Jacaré-
{•«gn.. 7 tlccimsis parte dc um total dc 10 par-tis tlnntlo 3:000$000 dc laranja annualmente.«ia -chácara lem grande c solido predio, me-lindo o terreno 130x120. Preço 40:000$. Ne-Soem de oceasião (Espolio) viuva Nuclie. Rua"orno A-2.

r***m*
QRATIFICA-SE generosamente quem levar
^* ". rua Barata Ribeiro 417 uma pulseira-«ingio de ouro, para senhora, perdida hon-
mU»Jno posto 4, Copacabana.

Restaurante Tavares
RUA CHILE N. S3. T. 1787 C. Aberto toda a«oite. Cozinha de primeira ordem. Acompa""•iuo no almoço e jantar do quartetto russo•rntMj Ichpiiman Lenine,

XXVo Concerto — Hora Artística
QUINTA-FEIRA, 4 DE SETEMBRO

AS 21 HORAS
Salão do Instituto Nacional de Musica

INGRESSO para os sócios cooperadores
com o cartão do 1" semestre.

Os que necessitarem de ingressos aupple-
mentares poderão obtcl-os na sede ou na por-
toria do Salão. m*** 

AUTOMÓVEL BUICK
Vende-se uni, ultimo modelo, com 15 dias

de uso; tratar com Nestor de Oliveira, no
P.ilace-aHotcl. m*m*

Restaurante Alexandre
REFEIÇÕES A 1*600

60 coupons s 7Ç*5$0
30 " ••• 41*1000
Ò0  29I0OO

RUA 7 SETEMBRO N. 174
*******

glycêrophosphjho
R0B1N

Ê" LATAC^O
• GRAVIDEZ

CRESCENÇA
OAS CREANÇAS 8

Dr. Rolando Monteiro JSSSlSS.
Operações. B. Aires, 58, 1 ás 3. Res. V. 2009.- ***** — -

\ Leborstorlos M.ROBIN lí
? I5.ruc df.Poi___-.PA___ s_

t»ânum,wuiiw.iiiMiirau
m*m *

9UER 
comprar, vender, concertar ou faier

jóias com seriedade? procure a "Joalheria
Valentlm", rua Gonçalves Dias 37, fone 991C.

*******QUEM PRECISA?
Ima senhora de edade, sabendo coser, pres- ——
do-sc também a fazer serviços leves, pro- TUC 1 flNDON TAILORS
a collocação. Quem precisar, escreva pa-1 *nl1 1AMWUI1 1 AUtUAr**.
, rua Francisco Eiigenio, 302, casa n. 2A Avenida Rio Branco, 142, 3", elevadof.

Guaraná
...MAUÊS—esmagado por COMPRESSÃO!

Unico processo que fica pó INTEGRAL E
PURO 5 Patente Eduardo Succna — Rua
S. José 23. Preços os mais baratos.

******guaraná* mm
Em fruta, em bastões c em pó. Deposito ge»
ral, rua do Ouvidor, 120. CASA GUARANÁ*.
— TEtis N. 1215.

m***-
Iavoti nurltioni» ensina a talar fran-joven parisiense ecz era 90 Uçõe 8em
sutaque estrangeiro. Preços módicos. Mme.
Massony. Rua S. José, 04, 2° andar.

*****
_r*í__Í_
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TELHAS e TIJOLOS
Matcriacs de 1* qualidade. Deposito da

Cerâmica SanfAnna
459 — RUA FREI CANECA — 450

Rio de Janeiro

¦ mm> «

CASA TITO
«i

Pince-ncz, óculos e lorgnons dos me-
lhores fabricantes. Bem montada offi-
cina para concertos. Trabalho rápido e
perfeito. Grande sortimento dc artigos
para photographia.

TITO, SALLES & COMP.
TRAVESSA DE SAO FRANCISCO, 7

m*m-
Eseola para Chauffeurs
Director proprietário Em?. H. S. Pinto,1 Tel. Villa 5309

Sédc transferida da rua Riachuelo, 383, pa*
ra predio próprio á Avenida Salvador de SA,
193 A. e B

reis independente,.

PROFESSORA 
de violino e musica, curso do

Instituto, lecciona particularmente c em
curso na cidade. Tratar pelo tel. Ipanema 33.

LIVROS DE MARIO PINTO
SERVA

Estão A venda em todas ns livrarias os se-
guintes: "O Voto Secreto", "A Virilisação
da raça", "Pátria Nova", "A Allemanha Sa-
queadn", "A Pclonia de Versalhes*', "A Al-
lemanha calumniada", "O Brasil Contempo-
raneo" e "A próxima guerra".¦" ' ¦ m*m, i

T3petes"í3nooleoTrL ^hvn«üiai
NoMOS.belhSSLrnor, rta«±*Be_,de
todo» tamar\Ho»,ce>m laecuenos
defeitos, beu.at1.55i.moi, das 9
tufrx das <bZ*V7- 'f•Mai-ço.fcS.Z.

PASTA PERDIDA
Gratifica-se a -quem a tiver achado na sex-

Curso rápido de 20 lições. Aorcndcl e se» t.i-fcira, 29, o entregal-a na rua do Carmo,
le inílí>ní»nríf>nlí» • RD lm*n

Fspeciallsins cm doenças dot olhos, «rt.**1
dos, nariz e garganta. Consultas de 1 és 5
iVs.scniblca, UO.
—» 1 m*m ¦ ¦

I
.%, VIS*.

m

Únicos depositários no BraiU:
QUEIH0Z SÜZARTE & MEYER

OURIVES. 124 -* 80B.*****
BOM NEGOCIO

Casa de Bonbons das melhores do
Centro, em pleno desenvolvimento,
com contrato — vende-se. Informa»
ções com o Sr. Cardoso, ma Bn««
nos Aires 91, sob.

O REI DAS CAMISAS
Está vendendo camisas tricoline lefltlaNI

seda e Unho, 309500; imitação, 258000; Curi»
sas dc zcphir desde 83900. Aproveitem est*
mez, pois a casa vac mudar.

P. TIRADENTES, 7»
¦ ***** ** ,

O pobre do Tobby

63, loja»

Nada J'luo mc aconteceria H nt* Uxleucm hmpaJ* gf/entei com Dentol.
Concebido c preparado de conformidade

coni os trabalhos tle Pasteur, o Dentol de»
tróc-todos os micróbios nefastos á bocea |impede e cura iilfallivclmcntc a cario doi
dentes, assim como as inflummaçõcs dot
gengivas e da garganta. ,..

Ao cubo tle poucos dias perdem os dente»
sarro c adquirem brilhante alvura.
Deixa na bocea umn sensação de frescura

bem como mu paiadar agradável persls» i
tente. - •'

sua acção antiseptica conlra òs micra»
bios dura pelo menos 24 horas.

.'ma boliniia d'alfiotlâo em rama, emba» ¦
bida em Dentol puro, aplaca iustantane*»
mente a mais violenta dôr de dentes,

O Dcnfol acha-se á venda em todas M
boas pharmacias, assim como em qualqueí
casa que vende artigos de perfumaria.

Deposito geral: Casa Frérc. me Jaoo%.
Paris.

Approvado pela D. G. S. P., cm 27 dc mal»
de 1918, sob ps ns. 196-197-198.-

1
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'A NOITE — Tcrca-felr»» 2 ** Setembro fle 1024

D LEVANIE MILITAR
EM S. PAULO

Prosegue o inquérito par» apurar
reapontalilliiiatlet

8. PAULO. . (A. A.) - t^ntlnuaram hon-
tem. inb a pre_d»nela do.Dr. Carloa Costa.

Srnenrador 
criminal da Republli*». o; t":

alhos do Inquérito lebre, a rebellllo <IH
Julho findo, tendo ildo ouvldoi vario» offi-
ciaea da Força Publica. O grande numero
ela documentos spprehindldoi eitá lendo
•gora dialogado.

Aeham-e. lermlnedoi quail todoi ei In*

ÍBerilo* 
na pirte relativa ao Interior ao

¦tido, ...
Hoje. tetta-felra. pilo primeiro trem o

Dr. Oetavlo.Verreliu Alvo», 2* delegado do
¦olkii, KguIrA para Baord, afim do ipu-
rar o, iconteclmr-nto* em toda a tona no-
roeste. Dentro rie dom dlai dever* estar
terminado o Inquérito, n, parte referente
oo Telegraphn Niclnnal e A Bftaçio da Lui,
pira depois se tralar de tudo quanto dl»
renjieilo * EstaçUo do Norte.

.Veio em Dono Córrego* o celebre
criminoso Silvilino

S. PAULO. . t.\. A.) — Por uma eiçolti
civil commuiulada nflo tenente Octavio Mon-
telro de Castro, foi prem em Dous i.orregoi
« celebre criminoso Silvilino llotelho, onte-
rlormenle implicado cm vario» crimes, •
«me, durante o movimento sedlrloso, toman-
do a cidade de Dous Córregos, arvorou-se
•rn "go.cmador" niuniclpul daquelle im-
portante centro.

Com a victoria d» legalidade. Silvilino re-
tirou-*..* para as margens do rio Tietê, em
«ompanhia rir um grupo derapangas perl-
gos.0», ficando ali enlriacheirndo o cnmba-
tendo vigorosamente contra as forças legaes.

Tanto Silvilino como os seus sequazçs
estão implicados no bárbaro assassinato rio
rabo conunanrianle rio destacamento policial
ile Mineiros, que caiu varado o balas quando
defendia _ legalidade naquclla pequeno cl-
«lndc

Mais uma missa _n« acção de graça»
S. PAULO, '-' (A.A.) —• O Ilevmo. padre

Pa ícone convidou os Srs. secretários rio go-
verno para assistirem á missa que será
celebrada no dia 7 do corrente, nn egreja
do Sagrado Coração de Jesus, cm acçao de
graças pela vistoria da cousa da- legalidade.

Segue para Minas <> commandante
do 4° de engenharia

S. PAULO. 2 (A.A.) — Esteve no Palácio
_lo Governo, afim de apresentar as suas
despedidas ao Sr. presidente do Estado, por
ter de partir para Minas, o Sr. coronel Lc-
bon Ilegis, commandante do 4* batalhão de
engenharia. ,

O Sr. presidente do Estado mandou seu
•ajudante de ordens, tenente Tcnorio de
•liritlo. rcprescntal-o no seu embarque.
*¦ t mn* ¦

.amizas da Fabrica
Confiança

do Porto
AS ÍOO MIL OaMIZAS

RUA SETE- 29 -RIO

BRASIL-URUGUAY
Uma cerimonia ia carinho % hm>

ternidadt internacfnaa
._>¦¦¦

A ponte ligando Artigu a
Jaguario

Itelitlvamenle a noticia por boi ¦nblleadi
no nono "Segundo clichê de M de agoito
ultimo, cibe-nm farei* oi ifgiilntei eielare-
cinientnii o projecto a o orçamento da Pon-
te Internocinnal lobro o rio Junarlo foram
organliadot por um» eommisiio mista, con-
stltnM» por lerhuleoi brnllelroí e um-
guayoi; ii principiei oaracterlilleai da obra
«io: comprimento total. 3.239 metroi. een«
do 200 melroí di rampa do lido dp Broiil,
380 di ponto propriamente dita, 165 de ac-
cesso do lido de Rio Branco e 154 eorreipon-
dente» io vladucto em território uraguayo;
a ponte, de elminto armado, eotapoe-w ae
nove ireoi ellypllcoi, lendo oi tre» con-
Iraes di trinta metroí de vio. o oi demali
de 37, e o praso da concorrência termina ao
dia 15 do corrente.

mm* ' ¦.

.¦aa o uo deaeaitra

«¦o o Tileo FRAGOL
t melhor mo .iiUnet Pd DS ARROZ

mim '"
"Atlântica"

Começou a eiwnlai hoje. »rt«iejjalminte
em Copacabana, bairro a que ao *•«»»¦".•
nova r.vlsta literária, humorlitica • «por».
va "Atlântica", conitando desse numero ei»
colhido e Intcre»»ante summario,

mn*

.»"A Cigarra
O segundo numero da "A Cigarra", de Nl-

cthcroy, vem repleto de assumptos, chroni-
ras c noticias, illustraçõcs, dc artes, elegan-
cias c frivolidades.

¦ mt» i
Tá»xnnrac Vih-v legitimas, para todosíezouras viny, os fins< EScalpei_
LOS B ALICATES para unhas e peites. CASA
HERMANNY. Gonç. Dias, 54.

_i_*t"Relatório da Liga Bahiana de
Desportos Terrestres

Poi-nos enviado um exemplar do bem fei-
Io relatório apresentado cm assembléa geral
da Liga Bahiana dc Desportos Terrestres
giela respectiva dirçctoria e ao exercicio dc
.192.1.

 ! ***** •

í TAPETES
OLÉADOS

para mesas, corredores e salas.
Cortinas, stores e capachos.

— 0 MELHOR SORTIMENTO •
Preços reduzidos

CASA RAUL CAMPOS
Ex-Segura Campos

RUA 7 SETEMBRO, 84
Moveis de vime, malas, artigos

de viagem e sports.

Previnam-se!
Amanha

Serão feitas as ultimas ven.
das da I quldação da Casa

Estrada, á rua do

Ouvidor 134
(Entre Avenida e Gonçalves Dias)

ARTIGOS PARA HOMENS
CAMBARIA

(MELARIA
PERFUMARIA

MEIAS PARA SENHORAS
Por qualquer preço 1

No dia 4
Depois de

Amanhã
fecha-se a casa
No dia 5

Instai Ia-se uma outra casa

Indiana
Aproveitem

O ULTIMO DIA

A temporada lyrica do
Municipal

"Saatio • Dali!a"-Sin_._MM
Conduiido pelo rotnlno enlre ¦» duis eo*

lunioi» do templo elle ladeou, cintando,
um» e outra, ibrla o* braço» ua altitude
que noi morram u bíblia» llluilridai de
escola, e tudo veia ibilsoi il columnii, o
lacerdote. • Daiila, corlttat e eompariei, l*
velo lambem abaiio lodd o thtalro, ou pi*
recla vir, porque oi inplauiot daquella ul-
Uma icina fomm mi» eitreplloioi que o
ruir de templo. Nim podia ter de outro
modo, J* qui oi mlgnanlei do Municipal
eslavam accordei em gebir • excellenela e
o esplendor do eipeetaculo de hontem, com
a representiçio de "Suniio • Daiila" de
Silnt-Siem.

II* quasi cincoenta innoe. um famoso orl*
lleo de Paris, ouvida aquella opera ali en*
lio friamente recebida, asilgoalava nio Ihi
ter encontrado nenhuma melodia ou plira.o
que ii pudim riter com agrado, o diipello
do mérito inquestionável doi ertlit*. nu»
a diiempenhivam. Podia eir que aiiiro
fone, ba meio ieculo. Mii honlem, eom
Blelina, Be_»ioni e Zeporojels. eom aquel»
les coros a aquallai bailarinas, o eom a
dlrectio 4a Cooper, mesmo oi qne onvlira
a opera pela primeira vo. nio perderam
de memória ¦ billou dos coro» do primeiro
acto, a phrau da cançio da prlmavire, nem
a longe «cena central • em que, como ai
norei (come ichludonil I flori) ie •»«••
coração de Daiila, ou aquelle» «rthraoi
familiares da granda dansa que anima o
3* acto,- o onde a billirin» Oleneva ainda
uma ve» reveloa o gracioso movimento ae
suas linhas, e a verdade de suas interpre-
taçSea. .-

E" difficil, nm eipectaenla eomo • de
hontem, dizer quem lobrcaalu. Se o nome
do Rezanzoni nos oeode i penna assim qui
recordamos a seducçâo eom que ella so
houve no "Aprlle forloro". e o equilíbrio
mantido em todo, o segundo acto, logo ve-
mos ao sen lado o do baixo Zaporojete,
interrompido de applausos pcl* egualdacie
e timbre de aua voz. de profundas reso-
naneias, e multo envolvente o justa. B.
quando pretondemos demorar o elogio do
artista russo que hontem nos foi revelado,
Interpõe-se naquel. s lembranças o tenor
Blelina. que uio promettla em "Borls Godu-
now". cantando com segurança embora, o
Sansio que hontem o assistência era peso
admirou e «pplaudiu.

Si 6 grande a satisfação ie todos os asst-
. gnantes a de deixar o theatro eom impres-

süo lão inlraduzlvel de belleza e barmo-
jila, maior é ainda a de quem procura re-
glslal-a. que nâo sabemos de nada mata
trlsti para quem conhece a snseeptibilidiae
de Iodas as aln. s de artista, e a compre-
hende com sympathia, que a contingência
qne nos leva por vezes a fazer restricçoeo
e reparos, procedentes on não, mas sempre
sinceros. — H. C.

^^^^^" ¦ ~ -•*¦¦¦ ¦*"»—*•*—

=_lll proiectada revisão
iconstitucional

1_sport§
Oorridti

Discute-se agora a prlorl-
dade das giiggestOcs do

Sr. Corrêa Defreltas
O Sr. Dr. Io»* Maria Hio Dowell dirigiu-

noi. honlem, a logulnlo carli, que enlio nao
publicamos por absoluta falia de cm>». >:

"lllmo. Sr. reduclur du A NOin-.. —
Pela "liaieta Jurídica", a 35 da inalo al-
limo e lob o titulo "Da Interdependência
ilot podirei públicos", tive a npportuulda-
de de expor a minha Idéi de um Tribunal
Supremo na llepublica, ureildldo pelo pre*
sidente do mais alio Tribunal Judiciário do
pali, em cuja formoçáo eitlvejaem oi Ires
poderes pnhlkos. o executivo, o legisla-
tlvo e o Judlelalrlo, egtialmenta repreien-
tidos, eipecialmenle eompetenti pira Julgar
oi confllctos de direito publico entre esses
meimoa trei poderes.

Ll. cem prazer, ua A NOITE, edlflo «*•
traordinarla de hoje, qne o llluitre Dr.
Corria Defreltai, antigo deputado federal
pilo Parani. defende aisa mesma Idéa e,
fazendo-o, afflrma qua assim ji procedia"anlei dos uruguiyoi". com Balthaiar
Brum .em ini collegiida. "e de conhecer
princípios esposados por Bilmaeeda.

Devo deelarar, ora bem da verdade, «no
nlo conheço os trabalhos doi doli publlclf
tai aul-americanos a do illnitra Dr. Cor-
ria Defreilas, em que aquelles "e antee dei-
les este, defendram". o que vala dizer ex-
puzeram "como sua", a idia qua por em*
quanto tenho como minha.

Isto posto, como nüo tive nunca por eoi-
tume dar por minhas alheias idéas, proce-
dlmento quo sempre nos outroí ccnanrrl e.
portanto, nSo posso approvar parn mou uso.
pediria, como um especial favor, ao illustre
Dr. Corria Defreilas, se dignasse em res-
poeta A presente, enviar i A NOITE, para

3ue 
fossem publicadas o ds todos conheci-

as, as "passagens" dos trabalhos daquel-
los doía estadistas sul-americanos "e do seu
próprio", por onde en possa ver que "a mi-
nha idéa" nüo £ minha, nem mesmo dos
citados publicistas uruguaj-o e chileno, c
sim do Illustre Dr. Corrêa Defrcitas. ao
qua) terei o máximo prazer em reconhecer
a precedência e proclomol-a ainda, como ao-
ri então de Justiça."¦ mm i

B!_2.MVlmoi 
«ra_»lh«ío teta " Sgg*

tei oarelhelroii Poringih». M_T.!ie,fi_-

lltiolula.i^.;•'ú^ii?o^_;:^";jívll^,^'
.. shliniiir,

Graiipoppct

CANHEHHO FÚNEBRE
MIMAI

Roíam*» amanhli '
D. Jullila Soam, 4s í ||í, nh „,,..,,, .

N. $. do Parlo s D|<n JoiepljaaS^ero.aiSSSr t*

LA REINE LITRO
ISIMt

A RAINHA DAS ÁGUAS DE COLÔNIA
Perfnmarln Mascotte — P. Tiradenteo 18 e 29

RIO-COSJIOPOLITA
REVISTA-B0LET1M — EDIÇÃO DE LUXO

(Absoluta novidade para a America do Sul)
Brevemente appareeeri esta interessante

revista-boletim qne publicará o movimento
semanal dos Srs. hospedes do Bio de Ja-
neiro, assim como uma bem organisada se-
cção do informações de grande utilidade
para os mesmos Srs. hospedes e publico
cm geral. Sua distribuição será gratuita e
profusa em todos'os salões a quartos dos
melhores hotéis desta capital, como sejam:
Copacabana Palace Hotel, Hotel Gloria, Pa-
lace Hotel, Hotel dos Estrangeiros Hotel
Avenida. Hotel Internacional, etc, em to
das as embaixadas, legações, consulados,
clubs, associações, biblidthecas, navios, es*
Iradas de ferro e principaes hotéis dos Es*
lados e do estrangeiro. Administração: A.
RICCIULLI Sc Cia. Bua Ramaiho Ortigio, O,
sala 2. Central 73. (Palácio Independência).

DEPOIS DE AMANBJ
Toma nola!

Plano especial da loteria

SANTA CATHARIKA

70 CONTOS
Inteiro 20$ — Décimo 2$

76 * EM PRÊMIOS .

tt0 Theosophista"

¦ _._•*.. i

A próxima assembléa na
S. D. D. A»

A Sociedade Brasileira de Bellas Artes rea-
lisa no próximo dia 4 do corrente a lua as-
semblía mensal ordinária para tratar da
exposição da mesma sociedade em São Pau-
to e da eliminação de sócios.

Uma Senhora feliz!
A qno fei na Avenida Panes, 21 o 54-A

comprar meias de seda cam ajonr a 12M0O.
Estai meias sio absalatameate garantidas.
Avenida Passos, 21 e 54-A.

mn*

Ji fo! iniciada n dlstribniçflo de volume
XIV de "O Tbeosophista", excellente pnbli-
cação official da secção brasileira da So-
ciedade Theosophica e que se publica sob a
direcção do coronel Raymundo Pinto Seidl.

i __!»

OU Poria--
(•mente a

aerto sela loteria do Rio Grando,
agora o fas pela pepalar Loteria
de Santa Catharina, de qnal elo
conceeiionarloa La Porta * _!••
eonti.

I-ap. ru». Pódio* H",nl»»».. K"S" *í
nla.i». ftamiliro. MiJov. Nflle.li. b
lielypie, tkicquldan, -Pretória, Ora"
Patrício, Venturoia, Aynwró a *»*«nn0,' ...

M luiIraiKiis Tljnca « >«n,u"IV1'
que vio debular domingo P^oilino. "«o
as monlarlu «le .1. «alfaie e O. """gt""".

«• quaii certa a aniencla do Ousiua
no Grande Prêmio íitiinebara. _-,_-•.

Oi Jockeys qno oecupam ai P""»""
rai coIIomçAcs tia estallstlca. t_n ai ie-
guinles vlclorliii Cirmelo l'eriiende« W.
Domingos .Suarei 37, Alberto Po_6 Jl^-Aç-
mando Bos» 15, Cláudio 1'errcIra l\=%#"
demar l.ima 13. Ricardo Ariujo o Mesclo
Gonaalei 11 e Josi Salfato 10. .„,.„.„

Ji monta a .22i000| a snbicrlpçio
aberta em favor da íamllla do iMWJje^
JocUey Riul Ailorgi. Oi biomo» •»•!•«••.«
"A Semana", capltío José Moreira da Silva
Sanlos # Amanzor Boscoli. tambem «oncor*
rerio para eisa robiorlpçio com i • 

m„„Z
pereentagera da renda bruta doi «on«o"°»
orginiiados por eise lemanarlo para a cor-
rida de domingo próximo. .._„„. ,lmOs concorrenlei i Ti«a Sanllol lim
oi segoinlei pontoi: Armsndo rlarirto •**>
Joio Perras 109 e Oito Floriam» 01.

Tom trabalhado em optimai condi-
ciii o cracU nacionil Aprompto, favorito
do Grande Prêmio Guanabara.

Devem chegar hoje da „"«»••• 5
Jookey Cláudio Ferreira • o "antraloeur
Jnvenal Vieira.

Football
OS JOGOS DE DOMINGO PRÓXIMO —

Damos a legulr os Jogos officiaes marca-
dos para lerem dlspulndos no próximo do-
mingo: .

Amea — Festival ao Hodlum, om bene
fido do soldado. .„„ .

Liga Metropolitana — Sério A — VDIa
Isabel x Palmeiras, no eampo da rua Ge-
neral Silva Tellcs; Andarahy s Carioca, no
campo da rua Prefeito Scrzcderlo; Man-
gueirn x River. no campo da rua Desemliar-
gador Isidro; Série B — Progresso x Bom-
suecesso, uo campo da rua Moraes e ali-
va; Fidalgo x S. Paulo a llio, no campo dc
Madureira: Série C — Ramos x Campo
Grande, no campo da rua Jockey-Club', fcvc-
rest x Modesto, no campo de Inhaúma.

Box
FIRVO EM NOVA YORK — SARATO&A,

Nova York, 3 (U. P.) — O pugilista orgen-
Uno Luis Firpo concentra todos os seus es-
forços em fortalecer o seu estômago duran-
to o periodo actual de entreinamento para
o seu próximo encontro com Harry WIIIi, o
boxeur americano de cor, qne deve realisar-
sc na noile do 31 do corrente.

Firpo-fol avisado de que Harry eoncentra-
ria seus aloqnes no estômago de seu adversa-
rin, devido ás informações dos peritos em
questões do box de quo o argentino é fraco
no estômago,

Luis Firpo trabalba eom o sen habltnil es-
plrito alegre, attitude completamente contra-
ria i quo adaptara quando se preparava
para oi matches anteriormente disputados
por elle neste paie.

Os boxeurs Tate, Ferrara e Carbono inxi-
liam Luis Firpo em seus actuaes exercícios.

Noticiário
BOTAFOGO FOOTBALL CLUB — Aviso *~

Pede-nos tornar publico que a entrada dos
Srs. sócios nos próximos jogos officiaes será
feita medianta a apresentação da carteira de
identidade e do recibo do mer. correspondeu-
te. Outrosim, faz seiente que as carteiras de-
vem ser procuradas com o cobrador on na
thcsourarla do elub. Os sócios que ainda
nno devolveram as flebas devem fazel-o com
a máxima brevidade. — 1* secretario, Ma-
rio D. E. de Barros.

SBCÇAO DE TENNIS ~ No Intuito do
reorganisar o team de tennis, são convi»
dados a comparecerem ao clnb, no próximo
domingo, 7 do corrente, ás 8.31) da manhã,
os jogadores abaixo: Edgard Pullcn, Oscar.
Portolla, Mario Portella, Luiz Ramos, Arthur
Gregory, Octavio Tronipowsky, Eduardo Vas-
conceitos Júnior e Godofredo de Menezes.

CAMPEONATO INTERNO — Acham-se
abertas nn secretaria deste elub. até o dia
14 do corrente, as inseripções para as se-
guiates classes: simples, dc cavalheiros; sim-
pies, de senhoras, e duplas, de senhoras.

Us inseripções para os cavalheiros custa-
rão 5$. A directoria offerecent prêmios aos
vencedores. — Director de tennis, Godofredo
dc Menezes.

» mn» . ¦

En 
Goneslvei, Ai 10, na inatrU ,i„ m- ;9'

iinulel Pereira da Pnlxfio. fii 9. „, Zk-
Ja de Sanla l.itliygoiila. A ma ,h /uf*f.'
ga; Casemiro de Magilliae», in j „,"" •
ja da Lana do Doilorroí leittiite.for,., I
l.niyKdlo Miguel da Silvo' Ai 0, na Siln Sinto Antônio ilos Pobrcii Nelson u„"
telro Gaulind, As U, na milrli út N. r
de Lourdes, em Villa Isabel; |>, Ainall«'i»'

iista Cordeiro, i» 0, na .1
b

va Pinto, is 7

'"«IU Aa,s* * Ualelte, Catumbyt I).'Isabel llelmlr» ÍHnf" ll*-» na-.nwlrli de L»_
1
va Pinto, is 7 ll'.', ii» uinlrU d.' _„.
Chrislo do» Milagre»; Udgird di t.rin 1-,?
reira, A» 9; celio Crldanu Vieira Slrni.'.Jos* Alves da Nobregai Joio .to.nuim A
Queirós, ii », na Cithodrol; coronel jj!.los* de Soma e Almeida, n% 7 \\'l, n» tal
j« de S. Sebastlflo do Cailollo, . rua CoiSue iiomiim: i>. iiiiiiiieriniua i*...„ >. ...
11. Julieta Soares, iis 0 1;3; Trlilió Maek,
do, ii 9, na egrejo de Sáo Pránelica íiPaula; D. Atinaria lleurrm l.amillin im«l_l. it 9 113. na matri/ ,1. _,.- .',. F1'_"Ca
berto
Irlz
fra,
ceiçâo, A rua General lamara,
ENTERROS

eliillno Silva, is 0, na Cindelariu nt_
erto Cândido de Oliveira. An 8 I 3, nt »',
rir da Piedade, em Maié; José Marli 8J'
ra, is 9 1|3, na egreja dn Immieulad» liei!
__!_,___ A _*m*_ __«>iit.i'nl !*.«•, _.*-. •*

Forem sepultadoi ho.i».
No oemltorio At 5. Frasels» Sufjj M

Antônio do Castilho, rua do Morro i.nnn'
1G-I; Lserle, filho da Joio Ilil.jirn <;_ií|,
nho, ma Conselheiro Joblin n. lí'.); t>antr.(>•
Oliveira Cintrão, rua Ser«ip» n, IU; j0,!J
na Maria dos Sinto», nm Marthl d« r„
cha 1». Íi4; João Oscar t.j|ia Pinlo, ni> h„
rão de S. Felix n. 217, caia II; Andri R..mero, Hospital de S. Francisco de As-iú
Maria dos Santos Rumo., run Theodoro d»Silva n. 1GS, casa II; Rota Gomes de Mt.vedo, Sinta Casn tia Misericórdia; Jcrii
Calda», rua Theodoro da -Silvn n. .|.-,-.i: va.,
tunnla Caruso, rua Commandante Ahréi
n. 63; Manoel José dn Silvn, ili<.pii:ii di
S. Francisco do Msh: Antônio Rodrignit
do Can*allto, ma Conde dn Leopoldlfta ns,
mero 111; Anna Maria de, l.ima, liosnlül
do S. Sebastlflo; Thjrse dc Jcsu-., nu Dr.
Nabuco de Freitas 11. 111.

—— Xo ccmilcrio de S. João Haptist» --
Carlos, filho do .losí Carlos .!* Mello, n»
Professor Onbi/.o n. 314; Washington, lllh»
do Dr. Alfredo I^opcs <la C.rur., rna Cont!.
de Beapendy 11. P0; Jncintha Martingl] .,
t.unha Rraga, rii.i Tlieodor. da Silv.-i n. ;;0|
Laura Rnngel lVst.ina, cnsn de saude di
Dr. Eiras; Arnilndo. filho de Vieeote Al*
res Ferreira, rua Marquez de Olinda n. .1;
Francisco, filho da Or.c*r tle Soiu.i, vjj du
Pitauguciran n. 50: Jorge, menor, ile liils.
ção ignorada, rua Marquí* ile S. Vicente
n. 1, casa II; Rlcardina, filli» dí- .lomulsi
Ribeiro, rua Frei Caneca n. -J'.M; João GÚl*
marnes Filho, hospital do S. SpIissIíjo;
Francisco Porto Alegre Faulhaher, IIo--pit.il
Nacional de .Alienados.

No cemitério tia Penitencia — Anm
Felicidade dos Santos, Hospital di Ptn!*
tencia.

—— No cemitério da S. Fninci«tn di
Paula — João Alfredo da Poclia Mortiri,
rna Santa Alexandrina n. 249.

—— No cemitério da (iarnlma — Wiltilã
Harvley, Hospital Intcrnacioiiai.

—— Será inhumado ainunlii:
No cemitério de S. Francivo .tarier -

César llobertl, cujo feretro sairA, i_ J horas,
da rua do Chiohorro n. 57." 
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Palacete

0 "Antônio Delfim" veiu do Rio
da Prata

A Saude do Porto visitou, esta manbi, o
paquete allemâo "Antônio Delfino", encon-
irando-o cm boas condições sanitárias. O re-
ferido navio, que procedeu de Buenos Aires ¦
e Montevidéo, transportou para esta capital o
conduz em transito para Hamburgo poucos
passageiros, tendo deixado a Guanabara dti-
rante.a tarde.

O JULIO, leiloeiro, participa .
saa distineta e lionrnsn frcguczii,

aue, 
amanhã, ás 5 1|2 hora» ila lar-

e, venderá em leilão o mobiliário
que guarnece a residência ila rua

_f_ _. de Copacabana n. 770. O ca-
talogo será publicado, amanhã, no
"Jornal do Commercio".

¦ mnm ¦ —

•mmm*¦ 1 1 m »m ~

Dr. Aristóteles Dutra^SSíí.
e senilismo. Assembléa, SO. A's 3 horas.
Rcs. Hotel dos Estados.

¦ nii» ' '

Moléstias da peile? Elixir de Inhame
"A Cigarra"

list.i publicado o. segundo numero do "A
Cigarra", novo quinzenario de arte e pen-
eamento da vizinha capital fluminense.

Como a primeira, a presente edição está
Cheia de bons trabalhos, sendo, assim, diffi-
cil senão impossível dizer o que mais agra-
da para ser destacado

ARTIGOS DE SPORT
ROUPAS PARA BANHO

CALÇADOS FINOS - Últimos modelos

CASASPORTSMAN
mn*

R. OURIVES 2S
Tel. N. 2419

"Mensageiro da B. Therezinha
de Jesus'*

Recebemos o n. 10 do "Mensageiro da B.
Therezinha do Menino Jesus", bem feito or-
gno mensal da ordem caruielitana descalça
no Brasil.

"Monitor Mercantil"
Mais uma edição do "Monitor Mercantil"

acaba de ser posta em circulação, com todos
os detalhes de noticias c opinião sobre eco-
tiomia, finanças, assumptos bancários/ etc.

¦ mnm

B.. L Meias de pura
seda de Lyon
As mnis duráveis

EXIJAM A MARCA
IMPRESSA

Festival no Jardim Zoológico em
beneficio do Asylo Isabel

Com um programma muito bem organi-
sado, por grande commissão de senhoras e
senhoritas do bairro do Engenho Velho, ha-
vera, domingo, 7, um grando festival no
jardim _oologico, em beneficio do Asylo
Isabel, es!-lie!e.imento de caridade digno de
todo o apoio.

.Eni resumo sabemos que do programma
fazem parle as seguintes diversõesi^matelis
dn football, corridas infantis, barracas de
sortes, í.irroisxsel. ílteatrinho, etc.

¦ Km elegantes li-inaquinlias lindamente
i_i.imW1.0das. graciosas senhoritas vende-
rão tioces. cliá. refréscósi iorvetcs, flores,
Ércinlis', «tc.

LOTERIA DE MINAS
80 % EM PRÊMIOS

6 de Setembro

111
1488 prêmios em

11 mil bilhetes
A' VENDA EM TODA A PARTE

69 SenadOr VerpeirO Loteria da Victoria
?•.'¦' AMANHÃ

O JULIO venderá, amanha, em AA.AAAAAnA
leilão, esta.confortável residência, 20SO_IÜ^ÜWU
em centro de terreno e com accom- I
modações para familia de fino tra»
tamento. O prédio acha-se vago, e
o leilão será amanhã, ás 5 horas, em
frente ao mesmo.

1 _o_ .

Os trabalhos da 4* Pretória Civel
em agosto

O D. . Marlinho Garcez Calda-s Barreto,
juiz da 4' Pretória Civel, durante o mez de
agosto ultimo, proferiu-as seguintes sen-
tenças e funecionou nos seguintes feitos:

Sentenças, 88; acções -executivas, 14;
acções de despejo, 6; acções.de deposito, 0;
reintegrações de posse, II; acções summarias,
3; inventários, 3; desistências,de acção; .;
rectifieações de registo, $-, acção ordinária,
1; acção de accidente no _rabalho, 1; penhor
legal, * 1; elrcumducção de citação, 1; lau-
dos homologados, 2; ijustificações, 37.

Despachos proferidos, 650: em petição,
472; em autos, 112; em embargos,-3; em
aggravos, 11; em excepções, 14; em notifi-
cações, 88.

Ouviu 72 testemunhas, expediu 44 man-
dados, 10 precatórias, 4 alvarás . realisou
47 casamentos.

O mesmo juiz não tem um sô preeesso
pira despachar ou julgar.

¦ ' .ias»' ¦. ,.En fiz a barba esta manha com uma
GILLETTE. E Você?

i _!»»

POS 15*000
Só jogam 6.000 bilhetes, nume*

rados de 1101 a 7100.
Distribuo 75 % em 843 pre-

mios — Vende-se em toda parte
Concessionários :

THEODORO SILVA & C. —
VICTORIA

E« A ?MADADV_CTORIA
LOTERIAS

Avenida Rio Branco, 137

PROVEM

Manteiga KIL0 9S500
Casas Cruzeiro

CAIU DE UM TREM E ESTA EM
ESTADO GRAVE

Entre os estações do Engenho Novo e
Meyer, esta manhã, caiu da plataforma. de
um trem em que viajava, o encadernador

Café Cruzeiro
.*D PREFERIDO'.' .". .¦ mtm ' .

ADHESÕES AO GRÊMIO CA-
RIOCA

O Dr. Raul Pederneiras recebeu do Dr.
Evaristo de Moraes'a seguinte carta:"Associo-me de pleno coração & iniciati-
va dos que vão "refúndar", hoje, um Ore-
mio Carioca.

Quero ser tido como companheiro, porque

0 "Weser" em transito para
Bremen

Aportou á Guanabara, esla manhã, j pa-
ouete allenião "Wéser", procedente de Bue-
nos Aires e Montevidéo, com ura regular ou-
mero de passageiros pnra o Rio. A Saude do
Porto verificou serem boas as condições sa-
nitarias da unidade mercante, germânica, que
zarpou hoje mesmo, á tarde, com destino a
Bremen o portos intermediários de. escala.

mnm

losé da Silva Rodrigues, com II) nnnos de J amo a minha terra e. a ininha- gente. Só um
edade. solteiro o morador á run Vital 145,
em Quintino Bocnyuva.

O infeliz rapaz, que recebeu fractura do
braço esquerdo c escoriações uo thorax, foi
transportado para o posto central de Assis-
tencia c depois removido para a Santa Casa.

trabalho urgentíssimo (aliás cm',prôl de um
nosso collega na imprensa) me priva dc
estar, ahi cm '.'corpo c alma". Disponha,
pois, dc nii ni, inteiramente; para tudo, c as-
suma por mim, os compromissos .qnc en-
tender. Não faltarei — promettot-t 4 ou-

I A policia do 19° districto soube do facto. iln reunião, iou, etc."

r_- I__.~_.__ D_«_»r_ Moléstias, de senho-Dr. Jayme roggi ras> cirurgia gcrai,
3", 6" e sabb, 3 As B horas. Rua Marquez
de Abrantes, 192.

¦ ' _!_¦' ¦

UNHO PURO
directamente da fabrica ao freguei, sô

DAVIDS FRÉRES
Av. Rio Branco, 114*1-. Tel. C. 1902

»nm
MAIS DOUS LEITEIROS AU-

TOADOS
O Dr. Luiz Nunes Rodrigues, da Fiscali-

sação do Leite, auxiliado pelo guarda civil
188. prendeu, esta manhã, em flagrante,
quando vendiam leite com água, na rua
Aqtiidnbnn, no Meyer, os leiteiros Autonio
do-Amorim e Antônio da Costa, o primeiro,
proprietário, e o segundo empregado do cs-
tabulo á rua Caniarista Meyer 144.

Foram autuados cm flagrante nn delega-
cia do 19* districto c vão ser removidos para
« Casa de Detenção.

TY -
nhos.

"A Marinha Civil"
Mais um numero acaba <it ur pnbllcad"

de "À Marinha Civil", órgão dos interessei
da marinha mercante, coinincrcio marítimo
c das classes operárias.
... —¦ mn» 

Navalhas suecas 3 coroas, n. 31,
legitimas, réis 1880(10. CASA lU.líMANNY,
Gonç. Dias, 54. Pelo correio, 19,0.0,

MADAME ESTAVA CONTRA*
A MÃO

Uma carta
Do Sr. Viclor do Espirito Souto, a aul.

ridade policial referida no incidente oceor*.
rido em Santa Tliercza com a senhora v-
Maria da Conceição Lemos Brandão, rcctM-
mos a seguinte carta, rcclificanao aceusa*
ções feitas sobre n sua condueta•

"Prcsado confrade. Saudarcs. Vi recu *•

caçno que, sob a epigrnphe "Madam.e;;eaj:
vn contra n mão", a A N0ITB |iubll*|
hontem, fui-injustamente alvejado. O "!?
dçnte verificado loi uma cousa banaiissi-
ma; uma senhora, dirigindo um auto. poi-o
em uma rua cuja Inrgura so permiiie •

passagem de um vcliieiiJo de carta voa, li;'
sentido contrario passava uni bonde, <l -;
devido ao auto referido, teve o transito "

pedido. Ao invés de fazer recuar mimcma
tamcnle o vehiculo por ella dirigido; mm,

I me exigiu que a manobra íoae teitn 1"-
bonde. Ora, tal cousa era um absurdo, p'
isso que o lioude, alem de ter caminli^U-
xo, teria dc recuar eni longo trecho, ao . _
so que o auto sú teve de relroccdeMWS
metros. Além disso, c bem mais diiti"
recuo de um bonde com reboque dc m\e « _
auto; mais ainda: recuando o auto, so n.^
dame foi contrariada, ao passo que,£?«=•
bonde retrocedesse, os désgostosos seri»
todos os seus passageiros, for isso, «

quer autoridade só poderia agir da maiin
por que o fiz. „,_,i.m.

O vosso informante assevera que maaaroj
teve de entrar eoin o auto conlra a mso i
estar o outro caminho obstruído, em *•'"

de de concertos. A prova de quç «Mg
ção não é verdadeira é ter madame, uci^

marca especial, em todos os lama- «%"^à^_"_S.d"iie*°Wí.
CASA HERMANNY, Gonç. Dias, 54. i f"l° I*el° i-aminno que

I M_k< C30 I

1*^ AMANHÃ I
I 50:000$000 I
I Por 15SOOO I
I 75 % EM PRÊMIOS I

J I A' venda em toda parte ¦
*^~*j 

(concessionários La Porta & C.|
: ^_M___MMM—r

mn* '"Boletim da Associação Com-
mercial de Alagoas"

O nuimero 101, anno' III do Boletim da
Associação Commercial de Alagoas, ultima-
mente chegado-a esta cipt.il, está muito in-
teressante, trazendo informações úteis A
classe e boa collaboração. Na capa, estam-
pa o retrato do Sr. F. Polito, presidente
que ultimamente terminou o respectivo
mandato. ,

Seringas e agulhasde platina verda
'deiro, LUER e LO^

DOENÇAS DO ESTÔMAGO INTESTINOS. Fi-
GADO E NERVO-

SAS. RAIOS X. Dr. Renato do Souza Lopes,
prof. Faculdade. R. S. José 39. Vol. Pátria 33.

"0 Hospital"
De grande importância o texto da revista

mensal de medicina "O Hospital", que tem
como collaboradores os mais abalisados
scientistas. Eil-o:

iA nossa redacção,* Professor Mauricio de
Medeiros, Soro sangüíneo e anticorpos; pro-
fessor Augusto Paulino, A propósito de duas
craneotomias, uma por abeesso do cérebro,
o outra'por meningite adheslva; professor
Abreu Fialho. Conjunctiviles dos reeem-nas-
eidos, especialmente a conjunctivile Incry-
mal de pneumocoecos, Leite cm. therapeutica
oc-uiar; Ur. Luiz, Moreira. Eclopia aberrante
pcriiíeal; Dr. Heitor Carrilho, Sobre um epl

Saiu ferido da collisão dos ve-
hiculos

Ao principio da rua do Catlele. í*M£
n. 59 da linha "Praia Vermelha ', dlUgi",

pelo motorneiro de regulamento .1.1» . (]_
bella 28, chocou-se com o auto u- - -àjj|
mnificando-o totalmente. Da collisn,o .;
ferido na cabeça e nas pernas o o 

&
ro hydraulico Norberto Antunes oos,

¦— ,¦• tos, preto, ile 20 anno.., 1"°™-^ 
"rri,|„

Irnlleo delinqüente; Dr. Pirmino Dnntas. Santo Amaro 131, quo depois ct. sol.. ,
Conversas médicas; Jean Aicard (traducção pela Assistência rccolheu-sc a sua
de Mauricio de Medeiros). O medico da cia, ahi ficando em tratamento. **,. ,i
roça; Analyses, Notas médicas • Secção iu- A policia do 13* districto regulou
Iformativa. '¦«'

Não desejando tomar por mais empo
vossa preciosa attenção, sou o Ç')nl^',', ..
mirador. — Viclor do Espirito hatuo.
Rio, 2-9-924.'

Todas as mães devem lei' cm "
Círã Dr. Lustosa. co»-

Ira a dôr de dentes. Tubo para 1» aPI"1*'
ções, 2$000. Exigir esta marca

'«to.
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