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Que o Brasil
i [ano ...(ein. de trigo!

nio um experimentado observador encara o
PMWLOU ABSORVENTE DA ECONOMIA

Admirável o exemplo da índia

Raisuli não
morreu

Se
men

iíl alterações o movi-
rn revolucionário da
à China

E ESPERA ASSUMIR 0 GOMMANDO DE SUA í Desmchte.se que o governador
iii, mm in m mm \ '^ZfiEZ?

AOS REBELDES DE AB-EL-KRIM
Continua critica a situação

dos hespanhóes em Te-
tuan, Seshuan e

Wadhu

ao governo
Tchi(c|terine vae protestar con-

tra a ingerência estrangeira
na politicá chineza

A LYRICA DO MUNICIPAL

_Smiii piji Se ____.
Algumas lembranças da opera de

Leopoldo Miguez
Sobe amanha A sren.. An Municipal, em

r.ella ilo imlgnaturn, :i opera "Snldlines ,
ilo Leopoldo Miguez, <!>>r. >« Julio Ae «nt.in-
tos n conhecer..m, e do. raros «pie lhe obwr*
vam com naudeza critica u obra, collucan-

tiuln hnvcmln o «Jcsi-jn dr harmonia .-nm ¦
nina .vnguerlnn...

Fncil «-, portanto, linnginnr-se o contenta-
nienlo com «IUÒ Coelho Ncllo ha «Ir aeom-
piinhnr essa icpi-éM-uluçáo «Ia obra «Io ema
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nos uni problema econômico, n.v
scnãotprofundnmciilo político, u
In trrs'», conformo nos mostro »
ciiii)|ii-(i. meditando as . lições
um da hiidorla clássica. Dahi a

i i Ia «nn.' of (orece para o líosso
l.iu ilu plantio Inlcnso daquelle
uma* r.i.-iioi- producção. IC M-s.la-
nims a rsla piilo, sobretudo lia

i,i «In-minislro Simões l.opes, os
ticos revelam a coinprchonsfiõ
lt-_anco do assumpto, procurando

,, i.ni.is aspectos de teclinlea,
minissões, levantando planos,

ialislas c*-coillt-nilo informações dus espe
oíferecendu relatórios, cnlciiltraiiSi-n

estatísticas- Ma'.
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Islo tudo, sendo muito, não
i a<|iiillu «lo que cni-ccirios

campo » oiuleor c a perder-sc
são as estradas animadas ilo trans-

rnn que nos alimenta. Noutras
poderíamos dizer «pie o indispen-

secução pralica do qualquer pia-
erá sempre bom, uma vez que nos

iifüõs om parti-, por oiinpiaiito,
¦aiío. estrangeiros, os quaes nesse
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oceasião «Ias sreens nas regiões «ssoladjs
encontraria nas plantações extensivas e. in-
tunslvas «lu trigo um poderoso soecorro,

15' c.....-lamci)tc Isso o «pie te passa na
índia, li' com o trigo «pie a administração
¦ Io paiz conta nãn só para dar Irabalbo á
população, como para nllmcnlal-a. Sendo o
Iri.-o mn artigo de relevante Importância,
inesmo política, tudo devemos lazer para
qua o Brnsil possa ser comparado aos
grandes centros produclorcs desse cereal.

A índia C- o segundo produclor do trigo
no mundo; pnr sua natureza, clima,* etc, é
igual ao brasil; entretanto, niiiic-i pensa-
nns nesse paiz «piando estudamos lão im-
portanlo nüstimplo.

Demorando nn analyse Ac. pormenores, «inc
solicitamos, sobre a cultura «Io trigo nn In-
din, o Sr. cônsul llnbcllo Draga com a au-
i iridnde que decorre de sua comprovada
competência o patriotismo, lembrou, reto-
mando o fio da palestra:— Durante muito tempo, pára não sc
tiyitar <l« tirar do solo o qnc outros paizes
conseguem, allcg.u-sc entre nós que O nns-
su clima era um grande obstáculo, I-.u de-
.-ojatia que fossem á índia e pcicorres-
sem as rciíiôes escaldantes desse paiz. Ve-
riam verdadeiro oceano dc trigo que dos-
appurccc np longe, coiifundindo-se eom n ll-
nha do horizonte. São regiões seccas, mes-
mo ai-idas, onde a água à rara cnmo o ouro.
Para sc ter esse liquido necessário sc torna
tiral-o de poços. Percorri esses logares
quando a estação fria ,jà estava terminada.
Sentia-se o lerrivel verão das terras india-
nas. As vastíssimas planícies sc apresenta-
vam desnudas de outra vegetação que não
fosse o trigo. Apenas algumas rnchltlcns
arvores, .-'....cto sccnariò de cortas regiões
do iiiisso nordeste, Entretanto, o trigo co-
Bria extensos campos, jã maduro, viçoso c
crescido.

Lugares existem nesse interessante paiz
que prodtizcin uin trigo dc superior quali-
dade, ogúal ao melhor americano e ao cn-
nnilenso. Desse esplendido Irigo enviei ai-

riniii- sementes para o Estado de. S. .-.iaido.

ÇlIANOAI. S (llavas*) — O governo da Pe-
LOKPI-F-S, 5 <V. P.) — O Jornal "Dallylliln desmente a notlcln «le quo o gnvernailor

Tclegrnph" publica nm lelcgramnia «le senI militar dà Mnmlchurla, general Chnng-
enrresponileulo em Tanger que diz estar lu-1 Tso-llii, Ih,. tinha dirigidotltn "nltlmalnin"
formado de fonte segura de «pie o llnlsull I ntncnçnni.0 Intervir enm as foiço» sob «i seu
esteve ilnrunle loilgo periodn ás portas dnIcommunilü._ásb não fosse sustado o ataque
morte, nchnntlo-su agora muito melhor, gra» contra ns Iropas ri-vu.lt.idas,

A icicrlfln noticia Iui ti-aiismiltlda para
esta riiliide nelo correspondente de uma
agencia du informnedcs japoneza.

SII.WCAI. .'¦ (llavas) — Umn agencia lc-
legrnplikn chineza espalliou «i linulo «Ic que;

recrutamento dc hnnicns validos, nesta,
I cidade, ^r.lnva sendo fellò por inelos violei»-1

,..s , --|i., rniurciadns neste serviço grupos!
ile soldados quo faziam verdadeiras cucadas, I
i.,..s . 1..1.S, amarrando o algemando os que!
so recusavam a servir nas fileiras.

As a-toridndes apressaram-se a desmentir}
categorlcaihcpto o lioulo, que qunlificum ilcj
tendencioso o fizeram prender o director da
ngcncla.

sil\Nf,Ai, 5 (llavas) — Continuam *,
nffluir n esla cidade numerosos refugiados!
estrangeiros,

MOSCOU, á íl'. P_*j>— A supposta inter-,
vriiçãu da 'Gru-Brctanlia o dns Estados Unl-j
dos nns nssUmptus da China tem causado, ao
«pio se «llz cm roda. políticas, grande des-
contentamento no governo «lu Sovlct.

Segundo sc affirma, o Sr. Tchitchcrlnc, I
ministro das Ilclações Exteriores, esta pre-
parando uma nota enérgica do protesto con-
tra n altitude dos governos dos referidos

paizes.
mem
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Raisuli, o Sultão das Montanhas.

Ç.-is ans esforços dc um medico licspanhol
para snlval-o.

Arcrcsccnlíi <> ilespncho que o celebre cou-
dillio mouro espera reassuifiir o "controle"
de suas tribus, afim dc impedir «pie cilas
sc unam aos rebeldes chefiados por Ah-EI- j

LONDRES, 5 (I!. V.) — O jornal "Tlic i
Times" publica um lelcgrnmma de Tanger
dizendo que cm Tctuaii, Scsliiinii e Wadlau |
reina espantosa nhcicdadc entre as popula-1
çõe_u Os aviadores ainda continuam a bom-
bardear a tão curta distancia dc Tetuan que
podcni,.ser vistos da cidade. No extremo dal
nriiuipal rua ria cidade foram montadas mo-i¦' ** *" ¦" -' In localidade *

Estou convencido de que os que julgam nãq j...'.'_U..a.toras e os niuriis *0™i'

poder o Brasil produzir tanlo trigo se pro-|c ludn a parle sul estão defendidos por ob
curassem ver tndo isso reformariam cer- slaculos.de nranie. farpado.
SuVíi 

*»« 
respe -. ò BraslV O "Daily Telegrapl,» também publica c

pôd e de.e Irausiormar-se em farto pro- egraminas de Tangei- inform»d? que na.In
lnctor de trigo; Mais ainda, porque so- ta travada no sector de Laraclic. os hespa

Sn. cônsul Habcllo
eòmmcrcio tanto ouro

Fraga
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nos drenam, com
proiiii.ii i!:i economia nacional que poderia
ser. beneficiada das sommas fabulosas que
assim desviamos.

0 ...tnal ministro da Agricultura não tem
descurado dessas laces do assumpto. jã que,
nãn Im muito, divulgamos o plano ndoplado
najjiiella pasla para a intensificação da ]ii-o-
riuceãn do trigo, c plano de cujo valor só se
poder.! ler a noção exacta, quando se exa-
minarem os primeiros früctos e se eiles, no
contrario do que tem succedldõ de tempos
iinijicnióriaes enm o cultivo do trigo entre.
Dos, não tardarem. Porque, é preciso não
esquecer, nessa matéria do agricultura, em
geral, ali os planos medíocres se tornam
cxcellenles, imundo sãn de prompto exe-
cutitdos, e us lions, como queremos ci-cr se-
jum os afinais, se tornam optimos. Mãos ã
oHrn -- deve Pr a divisa nesse assumpto,
dando tréguas aos relatórios e encerrando
tlc vez o cyclo das idéas llieoriças.

Um conhecedor expcriuienlado dessas cou-
ias, o Sr. cônsul Habcllo Braga, que pm* tão
loniin lenipo serviu cm Bombaim, tendo es-
tiidnilu todas as culturas exploradas na In-
dia, e ecun estiecialidade as que nos inicies-
purn intimamente, possuo um acervo do
iii-as próprias sobre, o que devemos fazer em
beneficio da producção do trigo, e idéas
estos ipie bebeu na" sua demorada estadia
dc observação pela índia, li' por islo quo a
Mia palestra neste moiricnlò offercee um
sr.iiide interesso, como se vae ver das con-
siiléi-nçõcs que tivemos ensejo de ouvir-lbe:

A cultura do Iritjo nu Indiu é cousa
niuil.i aiitiga -- diss.-nos o Sr. cônsul Ba-
bello Braga — merecendo sempre sérios
cuidados dos dirigentes do paiz. Diversos
dcpaiiameiitos da administração publica se
écéupauí nesse trabalho, assim como ntí-
nièrosus e.-|)eeiiilistas sõ cuidam dessa eul-
t.urií, A nren cullivada naquelle paiz_ e
tiiuilii maior em predileção, do que idêntica
Ba Argentina.

0 pavoroso calor dc muitos dos logares
da índia nilo i um obstáculo ao cultivo do
ljrceio_o cereal. Os inales a que elle cstãí-U-
.leito cm toda parte existem ali lambem,
eiiino a ferrugem por exemplo. Isso e o
calor itiào impedem que a índia seja um
dns pònlu.* dn ylolio em que innifl trigo se
cjIIic.v :s*;hi devera, pòríanto, continuar _
•icr isso lembrado para justificar uma cousa
nn.ò ti.gc ter um fim —¦ o dispéndio de
"railos milhares de contos na aequisi-
.ão de mn artigo que. deve eicr produzido

s'om mais facilidade rio Brasil do que na
jiijlla. E no Tirasil, como a A NOITE pu-
''Jiçoa, em um anno, importa-se trigo no
vulnr execdòiflc a 200 mil conlos!
**X!uc immensa somma do ouro estamos a

!-J_"_ll_,Í_tr, túdos—ny—nintos- -no— cslrnligeiro;
Pio-ii-.uido desenvolver os negócios alheios
J uos sacrificando, por todos os meios, pois*••'»•"-* (pie pagar' mais impostos em con-
•cquencin do ouro que sae e. que precisa'ei' adquirido pelo papel para satisfação
«« éonipromisso commercial que tomamos
*'-'[*i os nossos fornecedores! l-otlcriamos
•;iir dessa situação? Sim. Bastaria cn-
uegarmos a nacionaes e estrangeiros, gra-'«it-inientc, áreas cm qualquer ponto do
V.fasll para quó cultivassem exclusivamente" .trigo; Offcreçam-«e, por meio dos con-
'ulados, terras no nosso paiz para ser plan-lado c cultivado o trigo o apparecerão,
liiovavelnicrdc, compaiiliias poderosas ap-

treinadas dc milhares de braços e enrique-
í'!lii de especialistas naturaes ou não da
"""a. dispostas a fazer o Brasil -produzir
*jse rico cereal'. Próprio como é dc todos os
'"¦'as, cm qualquer parte do nosso .paiz
ffiO-U.iriamos o trigo.'.¦'¦ni u alastramento dessa gramiitca pelo |I"1 . acrcdilo que a fome manifestada por

mos um paiz immigrantistá o necessitamos
ter alimento bom c barato para facilitar a
existência dos que vêm trazer-nos o esíor-
çn e o trabalho dns seus braços. O trigo
n-ão é somente um poderoso alimento para
os povos que. o produzem, também c uma
enorme fonte de renda para eiles. Como
alimento é insubstituível, dorivando-se delle
innumorns artigos. O exemplo da Argcnti-
nn está sempre ã nossa frente, como que
nos desafiando. Emquanto os nossos ex-
perimentados vizinhos fazem do trigo fon-
tc avullada de renda, nós só temos nelle
fonte de enorme despesa.

Todo povo intelligente e trabalhador deve
crear no seu solo aquillo que não possue.
É' o que a Argentina agora mesmo está
fazendo com o assucar. Não tendo produ-
eção de canna sufficiente para o fabrico
desse indispensável artigo, os argentinos
fazem grandes plantações de beterraba em
Cordoba. O exemplo & constante, basta sc-
gmrmol-o. Façamos com o trigo o que a
Argentina procura fazer agora com a be-
lerraba. mem-

nhócs tiveram cem baixas, enlrc as quaes
o commandante das forças, qne morreu no
combate.
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A ADMISSÃO DA ALLEMANHA
NA LIGA DAS NAÇÕES

Será discutida, ao que parece, no
ultimo dia da assembléa

TERRÍVEL EXPLOSÃO DES-
TRUIÜ A FABRICA DE POLVO-

RA DE MAKRIKEN1

Quasi todas as casas, numa ex*
tensa zona, soffreram prejuizos

LONDRES, 6. (U. P.) — A Agencia Central
News recebeu um telegramma de Constan-
tinopla, noticiando ter-se dado terrível ex-
plosão em nina fabrica de pólvora, em Ma-
Iiriltcni, n vinte kilometros dc Constantino-
pia.

Os damnos edusados são espantosos, cr,-
tcndetido-se os effcitos du explosão a mui-
Ias milhas de distancia. Pódc-se dizer «pie
quasi todas as casas nessa vasta r.ona sof-
frerain prejuizos, tendo desabado muitas
dcllas, na localidade onde eslava installada
a fabrica.

Morreram diversos operários e alguns ou-
tros que ficaram feridos o foram conduzi-

Í dos ao hospital, morreram pouco Ac pois.
Acreditou-se, no primeiro momento, npós

o desastre, que os coininiinislas o tivessem
provocado, mas mais tarde verificou-se que

I o sinistro foi devido A falta de cuidado dos
fiENEIlRA, 5 (U. P.) — O primeiro mi-1 cI,cfcs d0 estabelecimento

nistro da Grã Bretanha, Sr. Ramsay Mac
Oonald, declarou hontem aos jornalistas que
acompanham os trabalhos da assembléa da
Liga das Nações, em sua palestra particular,
que segundo lhe constava, a questão da «d-
missão da Allcmanha no seio da Liga, seria
discutida c liquidada no ultimo dia da as-
sembléa.

0 "Presidente Sarmiento" a
minho de Nápoles

ca-

Roubaram o martello do presi-
dente da Corte de Justiça

Internacional !
HAYA, 5 (L*. 1\) -- 1--..Í roubado limitem

do salão do sessões da Çórto de .lustiça In-
leriinclonal o pequeno martello precioso de
que se servia o presidente Sr. Lndgo para
chamar a altonção dns juizes e dar o signal
do abertura e fechamento dos trabalho..

. mem <

I-ílvadez de
ociosos!
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0 templo de S. José, no Anda-
rahy, continua soffrendo

apedrejamento

i
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Leopoldo Miguez c¦Coelho fiettn, os dois ao alio e ao centro, ns elementos du
companhia' Mocchi, os quues nos vão dar amanhã- a representarão dt"Salduncs"'.

NÁPOLES, 5 (Havas) — O navlo-escola
argentino "Presidente Sarmiento" partiu
para Marselha.

jll.l.liii.l_.iili.iilllll_.iUlllllllll..lM

TEMPO PERDIDO
MiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiniiiniiiinimiitmituiiiiiiiiiiimiiiiiiiMiiimira
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A questão do desarmamento ficará para »s

balemlas gregas.
(Noticiário)

\dDESENHO DE RAUI.)
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Já, agora, que o caso se repete, amiude,
não lia presumpção de que o apedrejamento
do templo catholico de São José, no Anda-
rahy, seja outra cousa além de grosseiro
passatempo de vagbundos, qua os ha por
nli, e muitos, á vontade. Noticiámos, ein
outra edição da A NOITE, «ruc a egreja, re-
produzida nn gravura acima, estando em
obras, foi alvejada e attingida por pedras,
atiradas p'ara o interior, justamente no mo-
mento em que se expunha, ali n Eucharistia,
perante uma visitação numerosa.

Os Irmãos Passionistas deram cpicixa á
policia o esta não conseguiu, apesar do in-
tcressnda, apurar a fonte de semelhante gros-
seria. Toda vez que as portas da egrejinha
sc abrem, á noite, para as cerimonias ca-
tholicas, logo começam os dcsulmados no
seu condcmnavcl procedimento, ninguém
sabe com que intuito.

Todos os fieis continuam, embora com ris-
cos dessa ordem, n freqüentar os altares de
sua devoção, com o mesmo fervor com que
seus aggressorcs sc empenham na criminosa
pratica. Justamente porque estes não des-
animam è que bem poderiam ns autoridades
lucaes _chegar_n__nma boa ..conclusão do suas
investigações, tão certo como é qde o nrre-
messo de pedras á mão tem uma trajectória
limitada e, portanto, não pôde partir «ie
muito longo do templo, mas sim de um raio
determinado, dentro *do qual. será possível
sorprelicuder o responsável e applicar-llié o
merecido castigo.

_M_-

do-a na devida pbase da evolução musical
om nosso meio, fui.em verdade do consti-
tuição genial pela novidade de suas cxlcrio-
risaçôes do arte c pela sensibilidade femi-
nina" do seu temperamento.

Náo podemos, na véspera da representa-
ção de "Saldunes", deixar de recordar
aque.llc grupo dc artistas de eleição «pio ro-
«leavam o .saudoso compositor c fauto ani-
mo lhe incutiram para a grande obra da
renovação oii reforma do theatro lyi-ico em
nosso pai_, sob o influxo da arte .vagneriann.
o inspiração de mm» tradição fon.K.sa. He-
cordando esse período, náo se deve escurecer
o extraordinário realce de Coelho Netto, cujo
nome está ligndo ao "Pelo amor'', como um
verdadeiro ..symbolo dc todas as lulas da
arte pnra triumpliar sobre a itidilferença do
nosso meio, «le todos os sacrifícios para que
a multidão visse c acclaniasse a chainma im-
pereci vel'.

J'oi também Coelho Netto quem siiggcriu
ao compositor a idéa de "Saldunes'*, já <]iic
não poderíamos renovar h opera com o ns:
snniplo indiano que. caractefisa ,ns creações
geniais dc Carlos Gomes. Ouvindo nina tur-
dc Leopoldo Miguez e os do scu grupo, Coe-
Iho Netto contar-lhe' alguns episódios <h
praça fortificada dc Alesia. ultimo reduetp
dosgaulezes nà invasão de César, e. sccnnrib
da rendição de -Vercingctorix, muito scim-
pressionou com a lenda dos Soldtirios, nar-
rada pelo clássico commentá!Tur, e «pie diz
com o costume de se allini-cm dous homens
para a vida o pnra a morte.

Pediu, então, Miguez ao autor do "Iiivcr-
no em flor", «pie escrevesse aquella lenda,
phantasiaiido-a iim pouco, para cffeito do
aproveitamento theatral e melhor vòo dn
composição musica. Ao outro dia, Coelho
Netto nttendia seu amigo, cm cujo cérebro
já tumultuavam as primeiras inspirações da
opera, «me será amanhã .levada á scena.
Depois dessa leitura, tudo ficou Combinado
c o romancista sc entregou.ao trabalho do
libreto, que é notável pela sua libertação.<la
fôrma clássica das operas italianas, pelo

saudoso amigo, a qual sc nlliou a sua alma
nu ma óppcii de deslumbramentos, porque já
distanciada, c que revive agora nas. ilripro-
visáçõcs ila saudade, que. faz ícsürgii' tudo, «
tudo transfigura.

Vem lambem aqui muilo a propósito ris
cordar-se uma ebronien de Olavo lülac. onde
ha esle trecho inspirado pur "Salduncs". c.
,-hrnnica, sc não erramos, escripta eni 1.101 :

"O autor do "1'romcllieu", do "Parisina",
dc '-Pelu amor I" é de "Salduncs", não era
lim compositor popular. A sua musica, não
era essa musica lófa. qne lisoiijéin, pela sua
vulgaridailo. o ouvido pouco educado do
gi-b.SO publico: era musica séria, difficil,
uno ..penas sentida, mas tanibem pensada,
['ara quem post/ilii) tão grande, d tão mal-
louvei talento, nada mais fncil do que for- |car. a iiopularidado, descendo um pouco dn.:
seu soliò c collocando-se ao réz do gosto do
publico.

A sua primeira opera dc fôlego, "Saldu-
nes", 1'õra recebida com entliusiasmo pelos
que sabem o que i- musica.''

Arthur Azevedo, outro grande ninlgo «I»
Miíiuez, registando o suecesso da opera, cs-
crevcii pela mesma época:

"Depois desse, memorável concerto, Leo-
poldo Miguez ficou sendo para mim uni ho-
iiiem tãu admirável como esses astrônomo*,
eminentes <|üb sobem ao céu por escadas lei-
Ias dè algarismos, na phrase de Miclielct, •
vão lá em cima surprchct.dci* ns segredos do
elher. Qunúdõ dc iodos nós existirem ape-
nas as carcomidas ossadas, irão buscar no
Hi-chivo essa partitura, que não morrerá
como mis. K os prematuros do "Saldunes

viverão no seu meio e na sua época."
Por abi liem sc vé, que não ha o rninimil

exaggero ao elogio quê se tem feito (lc. "Sal-
ilunes" e dos talentos'peregrinos de seu
saudoso compositor.

•A • opera será representada amanhã coin
magnifefis scenarios*pintados nos "alcliers"
du 1'oma. dirigindo-a o maestro Bèlczzà. A
dislribuicão dos papeis foi feita enlrc as se-
giüntes vozes: Uielina, Damiàni, /amboui,
Pasern c I*iorc. 'gênio lyrico de suas canções, pelos seus so-

netos, audacias e variedade de rythino, em
«.Miiii.tiiMit.n.iiiiiiiii--iiiimiii,iH.miiiiii.i™

VENCENDO OS ÚLTIMOS OB-
STACÜLOS DE UM DOS
"RAWS"Á VOLTA DO

MUNDO

As etapas a serem feitas ainda
i pela esquadrilha aérea

norte-americana

—Ninguém acaba Marte a bacamarte'. Vae irão hr.tr das ai-uws os rareies as-'
signátados? 1

0 mais sério revés soffrido pelas
tropas legues de Honduras

WASHINGTON, 5 (A. A.) — Communi-
cados officiacs enviados para esta capital
pela Junta Revolucionaria de Honduras, af-
firmam que, nas proximidades do porto de
Santa Barbara, houve ínti grande encontro
com as forças lègàes,. lendo estas soffrido
sério revéz.

iOs revolucionários consideram essa bala-
lha como a mais importante de toda a luta
*. dizem que a julgam decisiva para'os seus
intuitos.

WASHINGTON*, 5 (ü. P.) •- O Depar-
tamentò da Aviação do Ministério da Quer-
ra aiinuncia, hoje, que, embora os aviado-
res americanos quo estão terminando o vòo
cm redor do inundo desejem, ir directamen-
te de Pictou, Nova Escossin, a Boston, na
esperança de concluir o "raid" mais depres-
sa, o chefe da aviação, major general Pa-
tri-li, julga prudente que os pilotos façam
uma escala entre. Piclou e Boston.

Essa autoridade recommeiidou que os
aviadores voem de Pjctou _à ilha dc Ma-
nan, ou seja uma distancia dc 340 kilo-
metros o após breve demora nessa ilha con-
tinuem o vôo até a cidade dc Boston, que
se acha situada a apenas 80 kilometros de
Manan Island.

Diz-se que o vôo entre Pictou e Boston,
com a paratla cm Manan, pode ser feito _yi
poucas horas.

0 processo de
Angel Firpo

0 conego Chase apresenta provas
__ _de__que o hoxeur__argentino____

faltou á verdade
NOVA YORK, õ (Ü. I'.) — O conego Cha»

se, promotor ilo processo contra o pugilista
argentino Luis Pirpo, apresentou ao Com-
ihissai-io de l-.niigraçào Sr. Curran, dez ca-
hogrammas o. telegrammas como provas de
ter mentido Firpo quando; uo mez de ju-;
Iho ultimo, jurou que elle o lílanca .Lonr-
des se encontraram pela primeira vez a
bordo.

O paslor Chase lambem entregou á refe-
riria autoridade copias dos despachos troca»
dos entre Firpo e Blanea no anno passado,
nfim dc 'demonstra, a inverdade das decla-
rações sob juramento feitas pelo boxeur
argentino.

NOVA YORK, 5 fü. P.) — O cnmnwssa-
rio de Tmmigração Sr. Curran chamou 4
ilha ile lillis o pastor Chase para lhe c.pli-
car por «pie eslá demorando as suas inlor-
inações uo caso do pusíli-tn argentino Luis
Ingel Firpo,
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kitc mc*. ua oiijumeiiinfi mu' u (.anuíra vi»?
iiiiroii com um ii;,""'"' muilo ilu woiwmi »•
••tu mai*» ilc nina \*i- í niinivtfHWiuo »'«»i'
um iVlio. t.' i 1'llmllilii imm '"fl»"*. *•¦?»¦
•1.1'i. f'ili>*> iini vitImií miiioiiUvoís 'ln H'
fVIH POlIillIlIS. , ,A* naelllasnetMlí |irc«nüi por nm mio v a
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cillit.ws
glr-imtirm-ia* iiii|ii,'*»M«'' I"*1' l '"¦,¦*•¦ ¦¦¦¦¦¦'
dam acnilivi- o* Ctticiilu_ o_\'Miiil _uir"«>;* cum
iilviii.mtn-. inipriixliiiHllvu», Islo o como i»'
aet pnrn uma iivallnsAu ¦¦•-¦** ou •'•t,,"t H'
mira rio nttwlb financeiro il» imlm AmIbi o
uiu< ns crcuiliis iitpnlomflilarMi nn «irio
íin i-xercieln, tu» ratuo* o contra o le» ne-
nlmiii ii in.* Uo Infallivel jippuroçorlti. Kn-
Cotnnlo, incriim siijoltmi «_ «orprçiin» iio»
tredilo» ò.tlrô»'or««mentiirlo», ti. poilerc» m\*
Mliilurliillviis piiricin levantar iirojinosiiCM
Mire o riiiui" financeiro il» llwio.ui-.n_ Mas
se as dívida* ilalil vlnilnii sc «miravam eom
a. dividiu «no n fnlln do regra ua olaliorar
eaa rio» orçamentou íompro gera, «mio. niw
lu iiaforco» humano, capazes, dc ilelm.mr a*
énntequeíiêlãi dcploravola c liivencIvol»;do»
tWtcllê. Por isto o oi-lterlo uno çoadualu a
Cimnia a pnilar rlgoro««.nentu ns vorna»
pOlIttVOlS fl O Sl'lllll'0.1 Toiloí o» nnno», porím. acontece, nue ,o
fieiiado, nilonln orUcrlo diverso, ¦tachando
5, vorJin. dctimeilldnmciile. O» tttarrooa
iTniíoro, an neinoriálratAi» cavas o c*linu».
VjviYs, ns fncloa todo», .-uotldlanameiito «s-
eloi-ccliln», nno nliítmilo. eslfto oxlMlndo uma
harmonia' perfeita rio vista*., "-«oj™»":
lar. das «Iui* cana» rio Congresso. Havendo o»
projeclos de leis oiçamenlarias o benadn
iiiVi poder* Ir al.m rio trabalho da Cama»
ra. Mus poda foruleocl-o dc wiggcstoes no»
vi» c «empre con^rgfndo ao ponto escolhi-
do rie rigor wi' coiiomias.

lá' Isto •mie' sc deve recordar quando os
orçamentos sc encontram quasi a •caminho
dáquella nsscmliléa. O instante nuo 
portu divergências tliooricai,
upenas por vaidade.

Íifô 
iffànhfÁM VoiPullilllm ÚJlUmmU
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s|0 Collüsio Militar fará
;: uma passeata com todo

o seu corpo de alu-
irmos e officiaes

com
aumentadas

.rrolando 'providencias sohre o funcclo»
.inmonto ri<n ustalinlox, velho problema de
hygiene scmpiv embaraçado nelas tricas ju-
riicliirias, o Ministério tia Justiço aconse»
Iliou o «polo: ú installaoii» rio granjas lei»
.1'inis. (Jnciil demora a attenção no assnm»

. iito sente »|ii---. tio ns granjas leiteira» se tl-
fVessem ricr.ciiv.ilvido convcnlcntomcnle, nas'v'ti/iiilii>.iii*ns cio llio, o nroblcmn iio leite
:.<istni-in n caminho* rie soluçai». A csUbula-"""."íô tlò" vaccasTíoslísítTOTTurbano* c habito

que não póile ilurar, conilemiirtrio pelas «d-'•'inocstaçCçs da h.vgienc e contrario • textos
n.pressos da legislação municipal. As
granjas, cm pontos fixados pelas autorida-

O Sr. ministro dn Hncrra rielcrnilnoii nn*
n.'n. haverá, nu proxlmu duming .*i|ii".i
nm st-giniilti imnlvarsarlo ria musa Imlepcu-
deneia, parauiis rir fniçns federaes de torra
e mar com qm> Irarilclunalmcnlc coramemo>
raimis o 7 ilc setembro,

l.ssa resolução ria S. E». leve em visla
nii dnr nlirlgacAcs cxlraonllnarla» a* tro»
pas nue si. vt*m de empciilini* nn reslabcle-
cimento riu onirin rm Sio 1'aulo, it ainda
evitar quc a solcmuiilailu tivesse uma ex»
presido menos completa, A visla rir algu-
mas nnlriiiilcs que <m eneoiitrain «le regres»
so rio XoHo «Inri.i niio terem chegatlo «o»
seu» quartéis, nesta capital.

l.tili.Mrtiiin. haverá unia passeata do Col»
legin Militar rio llio de .Uuelm, que tlesfila»
ni, iiiiupletn, com sen corpo numeroso,d«
aliinmos e iifficiae». bem inslruido», com
liamla» próprias de musica. e roroetns c
laiuliorcs. esquuririo c corpo da cjcJlstas, e
eom o» uniforme» mnilernoá.
C«mm«ntorc«aô «ivica no InalHolo

l_M«Fayetle
Commemorantlt» n data do 7 de setembivi,

o» estmtaiilcii dos cursos superiores do Ins-
titulo I.iiKiiyctlt*, rcnllsarão nt.so «li.*. A 1
hor.i da larde. na siltlo do mesmo, A rua
lliiriilock Lobo n." 2iX uma festa cívica, na
qual furão uso da palavra, vm discursos nl-
lusivos siipiclle acontecimento histórico, o
professor 1-i-I'avettc Cintos c o aluiiui» Zo»
lachlo Piiiiz.-

Nessa oceasião será insnguinilo um qns-
dro com TAO aliiiunos que fre<;uentarath os
departamento* masculino, c femininos do
referido instituto, durante o corrente- nnno,
falando nessa acto o alumno Guilherme da
Silveira Filho. '¦ . " •. .
A fctta comnic-uorativa Aa Collegio.

Paula 1'rfitaa
Commcmoratulo a tlata da Independeu-

cia, o "Grêmio Literário Paula Freitas rea-
lisa a 7 do corrente, de accordo com os seus

sendo o pro-

A NOITE •

A HE3PAKMA RUCLAMA DE
PORTUGAL A DtTRA^iCÇÃO
U£ Riíi-UGIAÜOS PÜLITICÜS

m* - ¦ • i í '»..'¦''«¦«• /* ^:±' *"**££**'','«it Tã^3

Um ariigo .le proteito da "A
Tarde"

I.ISUiiA, ft (I! )'.N O tornai "\ Tac
rie" publicou IiiiiiIimii um nnlgo piMleslail-di conlra n pijotcnçán riu giivcrnn da llvs-
iinnha rir reclamar ilc 1'm'lui'iil a cxtraill»
v3u rias hespanlioe» que se refugiaram ns**-
te pulx [mr "'i • eoiieorilnrtqn Coni a pnlltl»
ra riu illreclnrlo govur)iomeiital riu naçSo
rlilhltn. ' »******

Rpstn-rolrn. r» W ft-ft.pwlu'» i\* W*±
i.. i ii i _mi m_»»ia> >_>¦«¦ ni inw ¦ i—iqsassi r

'.¦lírfliteMSJTO

EMPENHAR ?
*ô n« CASA CONTHIER
41 RI7A MI7. I)K CAMOKS 47

Empresta o VALOR R.vm -•.ixut.iiysr--,..-******
EAL 1
oAmCom • perna partida p<

guindaste
O operário Frnnctíen Aiircllaiio, tle ?7 au

nos, iiiorutlor t\ rua Câmara n." O, vm Mariu-
reira. quando hoje Irahalliara noa nrmiixcn»
da run Ouiiib n." 12, foi colhido |ior um
guindaste, ficando com n perua direita fra-
durada.' ..,,.,', ''" 

' 
,

Anrcllano tévc os soccdnns dc. urgência
nó l-oito Jc Aíslslcncln dá 1'roçn ria -Hern.
bJ?: ¦¦ ¦ i **** ¦:—í—-

ms costas
NI* fca nada mslhsr **

mi* * liiniiuento *m-%
ttenie-s* alíTN» rapiita e ta»
«JuMUvelaitiiW. K ••!-»

empre i'ji»a para dôrsa
ntienmaliras. No>
eralii-.Hctailfa.Kn-
tones • oatra*. ra>
Beira-sMMsarpreelM

uí*)'.*«rmi*tm

Tle. sanitárias suppr minrio o sys hema ¦¦«-, ^utoa uma aSiSo ditaehronlco tios cstaliiilos; resolverão diversos iTl*TnTo^Jnie-
jiróblcmas a nm s6 tempo. E' por isto mio e"P"™°Q íl1 ,.n,vi,crtura da»-. advertências rio Ministério ria .lustta lim JJÍ^iJkOTJ?*

t

uma opportiinirinrio excepcional. Os estabu»
ios, iiisiallatlos nns ruas melhores da ci-
ilailc, constituem reininisceneias dc nm pas-
-ado tpie não tem razão de scr.

*
«i.i

Ao que parece, vamos desfrutar os pri»
rneiros lieneficios ria navegação acrea. Ten-
toda remotamente por nm brasileiro, resol-
vida pelo gênio tle outro brasileiro, a nave-
»;:n;:"io ucrea nüo tem encontrado, entre nós,

•íí apoio que seria justo esperar.
..íjora, segundo declarou o agente da Com-

panhia I/Hctoerc, no Hio Cirande dó Snl, se
vae estabelecer uma linha quc ligará o

•lirasil á .França em cinco dias, apenas I Ao
mesmo tempo, a linha. de aviões, por em'
«,'uanto destinados a pet-neiios transportes,! .i'/»nii»_j|'i .
Jisari Recife, Bahia. Victoria, Caravellas. <1^°l"«u,*i__

da sessfio com o
Hymno Nacional; 2a discurso do orador sau-
dando os presentes; 'A*, conferência do alu-
nino Sebastião Meira Guimarães, sobre o pa»
pcl tio D. Pedro I na Independência; V, a
alumna Bdith Santos Mello'dirá um apo-
logo: A linha t a agulha de Machado de
Assis; í>", conferência do alumno Arnaldo
Faro, sobre n acção de Josj Bonifácio na
Independência; «« a alumna Csrmen Paula'
Freitas, recitará a poesia: Clotilde « Ma-
tlillde de Carlos Porto Carreiro; "«'confe-
rencia do alumno Erico H. Leite sobre a
causa e os antecedentes -da Indepeudiencia,
Imlcpeiidcncia do Brasil; 8o a aluam»,Lia
dc Amorim Carrüo'. recitará a póésli: .$,
Pátria de/Carlos Porto*Carreiro; O*, a pa-lavra será concedida a ¦ quem solicitar; e
10", encerramento da sessão com o Hymno

LINIMENTO

SLÕAN ^
NAO SE EMENDAM t

t, i-«nio. -aranagna, i;lorianopo is or ..: JoS(5 -p 
de j^gi pmt*g*?áe *k-

Alegre e Pelotas. Serminnil encarecer um ,,,,, tacliygraiáií. do collegio.tal emprehendimçn o. ^le.^ccrto, 
abrira o 3. ft<> __ ^,^5,,^^ da esCo,It decampo ás iniciativas naeionaes, que tem

sitio débeis c tacteantes nté agora. A actl-
vidade estrangeira vae assim ensejar uma
õpportunidade segura de vermes o invento
ilc um patrício nosso em pleno viço de rea-
lidade.

Dando a boa nova do estabeleci menlo da
linha dç transportes aéreos, o representonte
/.(aquella companhia nccrcscenttui que ella'scrin inaugurada breve. Dependendo ape-
Vas dos locaes de aterrissagem c estabeleci-
mento ria linha, que nos ligará ú França em
cinco dias, poderá scr rápido.

Uma nova ordem do Ministério da Agri-
ruIIura veiu, agora, facilitar n exportação¦ rie laranjas. Sem rtuvida alguma, dada a

^capacidade rios nossos* climas para a pro-'.ílueção daniiclln e tle outras frutas,'poderia-•¦ mos ler iihi uma parceira do influencia na
balança commercial. Animando a saida do

i 
"produclo, .'ò Ministério da Agricultura estn-
ria agindo ein harmonia com os cousclhos
rudimentares da economia. •¦' Acontece) porém, que os consumidores in»

_* ternos t*. principáhnente, os consumidores""carioca*, não deixam do ler com estranheza n'.' íiotin.i, porquanto ainda não temos um abas-
loeiiiicnto interno feito com a necessária
pfficíencia. Os cariocas, por exemplo, estão
pagando ns laran.ias a 300 réis nos restau-
rantes. Nós sabemos <tuo só os protluctorcs
vizinhos desta capital podem remctler la-
ranjas no consumo. Os mais distanciados
ou não tf-m meios tle transportes ou os têm
tão caros que os produetos chegariam aqui
por preços ainda mais absurdos do que
aqucllcs' que todos pagam actualniente.

Deste modo, a noticia do acoroçoarnento tia
«xpòrtação tle laranjas seria boa c louvável
«jc a simples circulação interna desse pro»
«'neto nos mercados estivesse assegurada.

Mais adulteradorei do leite presos
F.ucontrado vendendo leite com água, fo-

ram presos hoje pelo Dr. Luir. Nunes Rodr -
mes, da Saude Publica, o empregado da lei-
teria do largo de S. Francisco da Pr.ii.iha
B. .7, Antônio Ignacio Ferreira. Tliomas Mo-
Wi' è-npi-cgndo tle estabelecimento congç-
¦cre ã rua 

'General* Pedro n.-10Ve, o pro-
prietario dó bntuiniwi..«Ia .r.ua,He|jo üarros

in,.. 6K-Miguel; Gonçalves pu^-Cv;.
. .O primeiro foi autuado c. .líecolhldo ao sa-
drcx.do V* dialriclo,' o',os.dpus ultimo», ao
do 8", por sc tratar, como <i subido,
crime (Inafiançável.
,. „ . .i ***** i

A viagüm de S. A. R. o
príncipe de Piemonte á

JimeriGa do Sb^
0 ULTIMO D!À DE VISITA AO

URUGUAY

A esquadra do almirante Bonal-
di devo deixar hoje o porto de

Monievidco
SANTIAGO, 5 (A. A.} -- F.ntre i» presi»

iIimiIv il.i llcpnlilieii, Sr. Ale.snnrirl, c o prin-
clpõ rir Plomoiile, que sc àelui em Monte-
vldío, troca iu i u -sv cordiacs Iclcgrf.ir.ciuik.. Sua Alle/.i, uo seu Iclcgrnmiua ao Sr.
Al(.i*;iuilri. recorda com alia Htntile/ii o.
dins que passou no Chile, cnmo hospede tln
si ii governo e do seu povo.

Aluiln ii propósito da viagem do herdeiro
ria corda Italiana, o embaixador ria Itália
foi ao pulado ilc Ia Mtinedu, agr.uletvr ao
{•residente ria Ilepublica as homenagens o
lionr.i*. aqui dispensadas a Sua 'Altera.

'MONTIIVIDKO, .'. (A. A.) — O príncipe
1'mlicrlo do Plenimilo visitou hontem us es-
colas profissionaes !>. llosco, sendo recebi-
do pelos mspectivo» directores. corpo doceu-
!e c sacerdotes tln (Inlrm Salesiana, que se
achavam acompanhado» de crescido numero
de famílias è cavalheiros. Os alumno» forma»
riliíi ala» para n passagem dn príncipe, pres»
tiimln-üie continência um grupo de cacotel»
roa.'

Depois dè percorrer ns officinas, onde .teve
oponrluiiiilurie dc julgar do gniu rie apio-
veíluiiiciiio rios alumuos, Siia Altcxs Ini sau-
dado pelo padre Qiltlml, qiie proferiu. elo»
quenllssimo discurso, dizendo que su.i via»
gem era umn nsngnificn victoria do amor da
sua pátria pelas democracias americanas, um
abraço da millriiarla dynastla dc Sabota nos
palies dcsle continente. Alumnos e alumnas
iifferecfrani vistosos ramos rio flores,no prin-
t-ipe, luveiiilo um rscotciit» entregue a. Sua
Majestade um cheque, representando Uin do»
nativo para as 'crianças italialias desvalidus.
I'in outro alumno, natural do Chaco, oífere-
cc.i ao príncipe as armas typicas dos indi*
geaaa da sua raça.

i__-0... prlnc_pff._xe.tltou-je_ _ob_cnUi_UJ_J stlçaa.
jovaçóes da infância.

A' tarde, realisou-se, na Escola Naval,
a cerimonia do juramento da bandeira, impo*
nente solemnidade a que compareceram o
príncipe, o presidente da Ilepublica, os mem*
bros do Conselho Nacional de Administra*
ção, altas autoridades civis e militares.

Por essa occasISo repetiram-se as manifes*
taçiScs de carinho ao príncipe Umberto.

'MONTKVIDBO, 5 (A. A.) — llcallson-se
hontem, á' noite, o banquete offcrecido pelo
príncipe Umberto ao presidente dn Repu»
blica, em rctrlbuiçAo âs finezas com que lot
«bseqniado pelo governo naft-iounl

Compareceram, nlém do Dr. José Serrato,

FOI ASSALTADA UMA CASA
NA RUA PRIMEIRO DE

MARÇO

Os ladrões leurasa camisas •
pyjamas

¦> a **9-*9 *m+ - **»

Ji esié taio apprehenüia f
preso sim ios aualtantes

Nio ha ainda mnllos dl«». JwiWgfPMj
firma J. Corria da Silva * C.. «1JI2S2S?
A rua Primeiro do Março s. 3. ao -,¦••,«•^•",•
iKlii miinh», Aqiiclln c»»a. acharam-n a c«nn
uma da» porlas arrombada*. .„.,ft_—mCliãmadoi oi clwfoa o> (irmã, wnflcamm«.iiiiiHiiiiiii ua »•!»•»» «•" ""vtv» 1,,-u. i
cites leram lido roubada; dali ?»•«».'•«"
de camisa» de Irleolliw « dons pyjames, tam»
liem rie Irlcolinc. . ...-«.i,,

liada qik-l-lll â P*\*t\*. M «W«OT£
das respectiva» díllgencln» o lnve»ll«ado.
n. 1011. que consegiilii descobrir que «"¦_»»»
niiallunlcs íAra n Indivíduo dt nome «an-
tildo Velloio, prenrirndo-o.

O larairio coní«»sot» o delicio • dlwa <W»
o fruto do roubo se acha. parto tja caia a*
sen pae. Iluul Vclloso Margardo. A runrJoW
Vicente, c parto »m casa dc l.uOyuei i.niwi
A mesma nia n. JiBS. . .„

As camisas c oi pyjam.s fowa ww»1 •
dido», e CandidU Velloio «Ml «endo preces»
sado.

m* ' •'

VIUVA E COM Q1TKU ||.
LHOS MENORES

O illrtrtoi* <lo Asylo Deus
Clirlnto í- Curldiulc, du

Ciii-hovlro *\v liii|if«
mirim vuc «bri-

glll-OM
Nnllelailo pela A NU. TI. o cam i|«i„rM|

de II. Gloria da Oisla, iiur, i-;..- . ,,
viuva com quatro liiim. il* i i.:J (.|„.. ,1vneiintrn na moli ritrein^ psuurla, -..:< •„ " leitores rn im, Mria inítlU u*nh.i,companlitlrõi **

0
•"*%!,

Salão de Chá e "Roof Oarden"
da "A CAPITAL"

Attendendo a constantes •
reiterado» pedidos, a Dlrocgio
communica ao publico n*% en
todos os dias da semana, ha*
verá 0HA-DAH8AMTS, inclu.
sive DOMINGOS, de 4 V* »*
6 Vt, ficando assim suspensos
temporariamente os chás-con-
certo.

O APPBBITIVO DAWSANTE
continuará a íüncciõnãr todas
as tardes, de S ás 8.

AMANHA (Sabbado) V
solréc dansante de 9 á 1.

ram ikhicos rinn noiioi
enndiH'iam da siliiuvAo
• de tacs Innoeonlei
niarivilii. offrreccnilo.llie, pnr Inlcrmodla

desta follin, rm goitoi louvaveti .'#¦ ...p^.
rictlurie humana, recursus ptcunUrii*»,

A|oru( i'iiiiliu. é compliln o ..i. ,r. >M
ie liio» otícrece, rie accordo com a • , ij.
te telcurainiua que, hontem, i . <,...,ls m
Caehociro do llapemlrlni. Kspirilo ._m,„"Hi-riaf«So da A NOlTB - Itio _, s
A NOITl', do «Ua om iiotlclou a s.itt t,
uma viuva desampar-irin com quatro it.
lho» menorci. O A».vlo Deus. Chrhlo, Ci-
lidado tem nuas porta» «he.las pura rtti-
li»l-<>». No dia cinco, A» de_ horss dl »|.
nlií, estarei alil. — Jeronym-s Itllielro, a-
rector."

Ainda hoje receliemo» para nu. senhora
as sctuintei quantia»; A. I. C. 20$| \,„,
1011 Aida, Adolpho, Antônio. Autiadini i
Anrora de Andrade, 309; l)ul. Irmíoi, ...»
alma de sun mãe. 30f; .1. It. 5„ -Otj il.
drigues de Carvalho. IO?; Ca",i Clum».*»,
20*; dou aiixiliurcs da miirna uaii Abilío
Miranda, •'»*?; Manuel (i.ispar ltoilrlr.il,
bi; .ttiaqaim Neves, .1?: Joaquim CotIji, J||
DavM Teixeira, 59; Antônio rernandet, I0||
Antônio Pinto, S$j .losi 1'llipiic. 25600! »>
nvmo. 5?.'>nftj Plínio e Kncld.i. l"'; niyi
liylton. IU?; -loío rio Sul e Qlga. ."i!; Aa.
tonio Silva e Santinha. S$| Meitias I Ri*
heii • 0?: Orlanil.i de Carvalho, :•••: 0. J|.
N.. ifl !'• <*••» Wl ononymo. r»»; r. V. (ll
X.... ÍOI*: Pereira Martunt. 5?! JoAo 1'ereí»
ra da Oliveira, 5.* família Ayres Um<%
•¦.$000.

i ***** .-__.

ÁGUA FICAM

dc.

•Escoteiros,

Oo ronacripta» do 10* regimento
vio preitsr compromiaao á

bandeira
JIÍIZ DE l'0'n.\ (Minas), 5 (Serviço espe-

dói.da A NOITE.) — Realisa-se dopols dr
amanhã o compromisso it bandeira, dós'sor-
ii-.irlos do 10° Regimento'dei Infantaria, aqui
aquarteiado; íEssa cerimonia será unia ho-
mcnngrm i passagem do Wi" anniversario:
da nossa Independência e se fará sem cam-
racter festivo, cm attenç&o ao estado de seu-
de do Kencral Tertulianõ Potj-Buara, que
ainda não se encontra restabelecido..

***

54 Os verdadeiros "dnn-
' áss" da elegância cario»

c.a v.estem-sc na — dita-
. nabara — li. C3rioea, 54.

Desrespeitaram a tabeliã ie pre*
ços mas foram multados

S. PAULO, Ci (A. A.) — Foram multa-
dos diversos negociantes desta praça, porque
venderam viveres a preços superiores so» es-
tabelecirios' pela tabeliã da commissao de
abastecimento publico,

Essas multas produziram qn»si dous con»
tos de ríis.

SM»

Chapéos dos melho
fés fabricantes

O sortimento mais
completo — As ul»
timas novidades—

menores preços"A Capilar
A rasa mais impor?

tiintc do'lirasil

tintura ideal para
 cabello e barba. Noa

perfumarias, pliarmaciaa » drogarias.

REI DOS
UNPAHETAES

presidente da Republica, e sua esposa, os
ministros de Estado, membro» do corpo dl»
plomatico, altas entidades civis e militares,
arnmp-mltadas dos respectivos offielaes dc
jpibliiclo c ajudantes de ordens, e muitas se»'
nlioras.

I'indo. o ílianquele, as personalidades que
nello^ tomaram parte, dirigiram-se l>ara o
Club 1'ruguuyo, onde sc realisou' smnptuo-
so baile.

O príncipe embarcou hontem mesmo, noi-
te, no -*Saii Gioruio", depois de se despe-
dir do presidente da Republica t dos mem»
bros do governo.

A divisão italiana zarpará hoje, com desti»
no'a Itália, tocando na Ilahla c cm Cadiz.

MONTEVIDEO. Ó (A. A.) — Está marca-
da para ns 4 112 horas da tarde de hoje a
partida da esquadra italiana com ií qtfat
viaja o príncipe Emberto da Itália.

. MONTEVIDEO,. 5 (A. A..) 7-As grandes
festas era homenagem ao,príncipe herdeiro
da ltaua encenaram-se na marinigada de
hoje com o grande baile qne foi offerecldo a
Sim Altez* no Club Uruguay.

. A essa festa dc refinada dlstincçao, com-
pareceram as mais altas autoridades da
Republica, o eorpo diplomático em. peso,
além das familias de maior reprcsentaçSo na
sociedade urilguaya.

Sua Altci-a dausou com varias damas e
senhoritas diversas contrailansa»,

,Uta inatlriigaria, cm companhin do.sen
preeeptor, almirante Ronaldi e dos mais
graduados officiaes da esquadra, qne tam-
liem se achavam presentes A "soirée", o
principa rio Piemonte despediu-se rie todos,
seguindo para bordo do "Sun Giorgio".

• A partida rios navios italianos deu-se
pouco depois.

*** -

Agfredido a nttiOia
A's autoridades «.ollclaes do 8' districto «

alndante do chauffeur Arthur Isaae de OII-
veira, de 23 annos qacixoii-se contra nm
indivíduo conTvccidó *or OastSo Pereira,

1 que o aggrediu, a navalha, no thorax, do
lado esquerdo. ,

Isáac, que conta 23 arnios e reside a rua
Barío de São Fellx, 173, teve o» soecorros
da Assistência, A respeito foi aberto inque-
rito. ****

Lindo sortimento
—de-chapéos—

e roupinhas para
creanças

pelos
PREÇOS DA

FABRICA

5 •4
r'

^r» <m
Y£}io-ÔA}u)o'x

"QUARDA-MOVEIS,,
(Sob o f-lr-x-inio do inilnstri»! I.«ai<Jro Murtin».

Chamadoa t Onrive., 41. T. N. 1500

A casa mais Importante
do Brasil

*****

********* *m *********** »¦._¦¦ I

CASA LAMAKQUE
Serviço rápido e econômico de

Transportes, e Dagagen».
Ar. Rio Branco, tl — Tel. N. 6158

_»»>»»»»ai->«»f«»*'li*»»»a>*^l>«>aai-»»*«-ii

,í«íí*í*í*«í*í*i*$££ ^W^?Jr$jj/^ffi:?:&I*^

Dr. Es.teUita LhlS-Vias urinarias. (veno-
rcas e cirúrgicas) itaios X. Labor. S. José 8t.

*****
Dr. Reynaldo de Aragão,. c
SíiòráíJ C. Carioca. 18, 1 63 3, íí",

Clinica sc»
4" e 6".******

DR. PEDRO jCARNEIROniols.. internas. Cuns., as 4 horas,
— Partelro,
S.-José. 16.

* Or. Castro Aiaujo Sno,*°
Hospital Evangélico

ca privada.
Phone Villa 2261.*****

DR. OSCAR CLARK
CLINICA MEDICA — Assembléa, 36

*****
Drs. Moura Brasil e Gabriel de An-
drade " Oeuhstas — TJruguayata, 37.

¦ IM. I ***** I .

.Dr. Plavio ?essoa-"jns. blenorriiagia e
Complicações' Sachct 21. 13 ás 16 li, ;N_ 7217.

¦ ***** " ¦" 

Dr. Edgar Abrantea. Tratam-Tulierculose
r*elo Pncuiiiothorax.. Largo Carioca, 18, 3 ás 4.

 ¦ ¦ ***** • ¦ ¦ 

PENHORES?...
Menor juro $ Maior ofterta ..

»/*^*^*V__*s'__-K-V__'' <^^i-^*^^^5V't'í_^^-í_fVÍ_1^*^-^

1 ***** ¦

Os novos presidente t vice-presi-
dente do Tribunal Permanente

de Justiça Internacional
HAYA, õ (Havas) — O Tribunal Perena-

nente de Jqstiça Internacional .elegeu pre-
sidente para o exercicio de 1925 a 1927, o
representante suisso Huber..

Para o Cargo de vice-presidente foi rcelei-
to o francez professor \Weis:).

>. ***** ¦ »!

Uma conferência na S. N. de
Agricultura

Xa Sociedade Nacional de Agricultura, o
Dr. Jean 1'èpin I.elialleur, ria missüo fran»
icéza, íarâ no dia II do corrente, ás 4 horas
da tarde, uma conferência solire o themu"Destruição dos insectos e parasitas com o
auxilio da ciiloropicrina."

-. ****** ¦ 

Creme Alled
O creme da Moda. As senhoras «senhori-

tas que o lèm. usado altestairi a sua cffica-
<.*.ia, tanto pura enibelleiamento • conserva-
<;ão da cutis, como para, espinhas, punnos,
•sariia., rnunrhaB, ruga*, eravba, êtõ^ No Pare
ltoyal,e eni todas as perfumarias.

AZEVEDO & BRANCO
ALFAIATES DA ACTÜALIDAD12

A. Gonçalves Dias, C-^^ andar Fone C. 1213.

1 émerW7-
Joíinliar com parteHas de ferro,
esmalte, ou agathe, porque o alu-
minio suisso é mais limpo e mais
econômico.. Baterias completas a
aete.uta o. cem mil réis na CASA
AJIERICA E JAPÃO, Ouyidor 74.

Cigarros mistura

Mariposa1

SOO REIS -

NOVA MARCA
Lopes Sá fc Cia.

AS CANÇÕES BRASILEIRAS E
0 CONCERTO TUPYNAMBÁ.

ARANTES FRANCO
Uma tarde dc agradável musica foi a qne.

hontem se verificou no Thealro Copacaba-
na, coni a festa das canções brasileiras, tle
Marccllo Titpynamlià, entoadas pelo Sr. Ed-
gard Arantcs Franco, e cjuc teve uma assls-
tencia tão grande c escolhida como a que,
não ha muito, se verificou 110 recital da sé-
nhorito Helena dc Magalhães Castro, cara
as modinhas cantadas ao violão. liontem, o
compositor estava ao piano, é verdade, de
modo quc o canto brasileiro parecia mais
conhecido, embora perdendo uni não so sa-
lie que. colorido e graça que nnda na niodi-
nha entoada ao violão. Mus, seja Como fôr,
6 digno de registo o.interesse de nossa só-
dedade pelas manifestações tão próprias da
arte brasileira,- e de que seu tão' breve es»
forço lios dão uma formosa idéa os . Srs.
Marcello Ttipynamlt.A, o cantor Edgard
Arantese á senhòrita Magalhães Castro.

Np concerto dc hontem, se deve, sobretu-
do. realçar o válpr, da estylisoção do festo-
jado Marcello Tupynamba, o o correcção da:
letra escolhida, visto que se trata em geral,
de musicar, com motivos nossos, producçõesdc poetas lambem nossos,, onde os versos
apparccem correctos, com uma emoção mais
fina, c sem os'disparates e falhas que nm
dam, cm geral, nas nossas modinha/. O Sr_
Arantes Franco é-um cantor.sem. g/ande vo-
lume dc voz, mas muito afinado, c suave de
.timbre, como -convém ao genero,'A assisten-
pia .soube.'. recónhcccr-lhe os altos uicritfts
im todas as partes, do progranuna, e apre-
ciar. as .emoções do pianista o compositor,
por. isso que a um c outro applaudiu sem-
pre com muita sympathia e insistência.

*****

0R. NIC0LAÜ CIANCI0
Assembléa 52-R. Áurea 42-Tcl,. 324

O CONTRATOSSE é
radical nas tosse», bronchltea, grippei, ete.
preto aetoal: Vidro. 2$800 on 3S009. Dr.. 29$»09***r -

CUIDADO COM OS OLHOS
EXAMES GRATUITOS DA VISTA PARA AP»

n.ICAÇAO EXACTA DAS LENTES A
USAR, POR MEDICO OCULISTA

Rim du Quitanda, esquina da Rua Buenos
Aires ¦— A ÓPTICA

 ¦ mu*.". '. ¦. ' i'«

0 que será irradiado, hoje,
Esto o programma dá irradiação de hoje,

.1 começar das 8 113 horas da noite, pelaRadio-Sociedade doJRio de Janeiro!
Concerto —1. Ambroisè Thomas *— Se»,

lection, da opera "Mignopr''.: prchestra da
Radio Sociedade; 2. Saiiit-Saens'— Allegrò
passionato. Violoncello. Professor Newton
1'ariua; ... Counod —-Cinq Mars. Cantiliena.
Orchestra dn Radio Sociedade; 4. 1'opp —
Moreeau de concert. Flauta. Professor Nica-
ijor Tcreino do Nascimento; 5. Mendeljohn— Capricetto. Violino. Professor Frederico
rie Almeida; C. PonchielH — Bailado das
horas. Orchestra da Radio Saciedads.

Ao piano, o maestro Alberto Sarti, dire»
ctor artístico da Radio Seriedade, -

Não pense...
Adquira com vantagens LINDOS

MOVEIS

Le Mobilier
41, Rua Uruguayana

A vista pcl»» MENORES PRE-
ÇOS e «nrcelladamentc com JUROS
BANCÁRIOS.

"Jtevista ia Semana"
Estará amanhã na circulação o numera

37 da Revista' da Semana, com aima capa
de .homenagem a toda a colônia italiana c ao
próprio paiz tão amigo da Itália, porque ca-
pa em qnc figura, sobre um fundo de cores
italianas, o principa Umberto. O texto l.
variatlissimo, e em grand» parte consagra-
do aquelle real herdeiro. Além disso trAr.
a presente edição forte reportagem vlmto-
graphica dc nossa vida mundaiM nesses ul-
timos dias, e ds situação rios nossos centro»,
dc arte e do sporis.

' ¦ «aa» 1

AS ELEGANTES 0» 1
SENHORAS:
Nenhuma dentre vóa qne pre.» a sus rlc

(anciã, a sua diatinecão. a finar., c arte nii
seua trajes, pode deixar de ir. SEGUNDA"
FEIRA aoa «alõee des Cinomsn AVKXIDt
E IDEAL, onde a divina (il.ORIA SWANSOV
toa mostrará, em ESCÂNDALO SOCIAL,
tollettea deslumbrante* d« goHto e. luro, vti-
dadeiramehte bellas na graça com 40c 11
exhibe.

¦ ***** —---
r.'mM-vmMMzr-'--:™rrr'''rmmF

KOLA SfIEL
é o melhor fortiflcante.

I Formula do Prof. Sarmento llar..t.i, da
Fac.de Medicina rie P. Alegre. Ucp.Anra|o

| Freitas & Ce llpdolpho IIcss & C—Rio.
,v;_,.'i... .>'*>.*•*.¦.¦.MÃ.^.t^&i:-.. •
**+**¦

Blr. 
Osbpri_C-~l''slituto de Radiologia do

r.'Manoel de Abreu. ICvaristo Veiga 20. C, 142.

'¦ '¦' ¦ **m*TW*—*- ¦* *** m *****"M»i-:^-í»h-'H-:-*:-h^<*-W'H-*i-.••{•*:-'.?•-«."!<•!

DR. PIMENTA DE MELLO
Ourives, 5 — terças, quintas e sabba-3•í" dos, de 1 ás 5 horas. Affonso Penna, 49,'"X segundas e. sextas, dc 1 ás 3 horas. ;*j-»*-{«-'^i-*i^j«^{»^%-^j^r**«^**^ •'¦

*****
ASSUCAR DE PRIMEIRA K°. 1$300
ARMAZÉM COLOMBO — Praça J. Alencar

0 AUTO DERRAPOÜ E GA-
NHOU A CALÇADA

0 carregador ferido foi levado
para a Assistência

Derrapando, o auto n. 48, do Ministério
da- Justiça,' foi, com violência e estrondo,
de encontro ao meio fio da rua Conde de
(Bonifinv esquina-de Pinto de Figueiredo,-
E, na collisãb tremenda, o. .vchlçiilo.proje-
clou-je sobre uni poste de ilhnniúação, ga-
nhaiido depois a calçaria e' indo alcançar o
carregador José Dias da.Silva, de 52 annos,
casado, que' por ali passava."Ferido pela cnbcça e pelo tliorax, o, infe»
liz teve os primeiros soecorros de que core»
cia numa pharmacia próxima, sendo depois
transportado para o Posto Central "de As»
slstencia,.onde lhe ministraram outros cura-
th-os. '•' '; ¦•.'• . ';.:.' > 

'''
A poliei^ do 17* districlo tomou conheci*'mento do facto ,* registou-o conveniente»'mente. ' 

.¦' r '

DESPERTAR HORRÍVEL!
No sonho, a senhora queimara-se

pelo corpo
O sonho .que.lho- assaltava o somno até

então traiitiuillo, era horrível! Rem sentiu
l). Arlette N.unes de Oliveira que'erguia-so
da cama c apanhava, num desvario, uma
lamparina dc kérozene, ent.ornanrio-a pelo
corpo e queimanclo-se toda: Mas.a dor que
a torturava era íão forte que, despertando;
a pobre senhora,, na moior afflicc/io, com-
prchentila que e_tas-a, realmente queimada.

Acndida iitilo esposo, o Sr. Manoel Nunes
dc Oliveira, I). Arlette, da sua residência,,
cm Santa Cruz, foi levada para o Hospital
D. Pedro II, onde estA em tratamento.

A policia do 27" districto registou o facto.- m* -

As lapiseiras «Ever-
sharp e as canetas-
tiníeiro «Wahl» con-
correm para debel-
lar as conseqüências

da crise
Devirie a que milhares dc pessoas ficaram

na impossibilidade de se aproveitar rie «ba-
timentd' especial de 20 •)•' sobre os preços
usuacs da tepiscira "KVEHSHAUP" a ca»
neta-tinteiro "WAHL". Por isto, The Wahl
Company, do accordo com Leone & Cia., deli-
berou prorogar pelos meses de setembro e
outubro deste anno a concessio desse aba-
timento.'

Como o prazo actual seja improrogavel,
não deve o publico perder esta opportuni»
dade excepciohal para possuir um objecto
indispensável.

. LEONE *CIA.
1* de Março 88 -APriiça da Sé 34 

'
Hio ¦ • , S. Paulo*****

0 81° ANNIVERSARIO DO IN-
STITUT0 DOS ADVOGADOS
Itcalisar-se-á no próximo domingo, is 8

horus da noite, a süssüo solemne rum i|i'o n
Instituto dos Advogados conimemoriirà 0
Sl" anniversario dc sua fundiiçfio.

O Dr. Pinlo da Bnelia, orador official da
Instituto, fará o discurso official.

i**t»
___w_____K_ai_iWH_a_ai^^

«lEÜSEY IE SEDA__»&
Coiivalves Dias, 13

. Tel. C. 8'
Presos da !¦

1" fliidni'

'«it*..!

CAlMWcAWálAZ^U
ARMAZÉM COLOMBO — Prata J. Alencar

" 1 ***** 1

MORREU SUBITAMENTE
AconitiieÜkio de 'Uma syneope, falleceu,repentinamente, na avenida do Mangue es-

quina de Machado Coelho, Ernesto Cacelro,portuguez, dc S4 annos de cdade. residentea run Mariz e Barros, 14»..
O cadáver, com gula passada pelo commis-sano I* reitos Abreu, do 14* districto, foi re.movido para o Necrotério do Instituto Me-dico Legal. ¦ ,j "i ¦¦

A VERDADE FESTA:
O PO' DE ARROZ *

L A DY
continda a aer o melhor e a nio

eer o mais caro
PERFUMARIA LOPES

Pra{a Tlradentea ns. 36 • 38 • Rua
Vrufnayani n. 44 — RIO

0 porto, pela manhã .
. Chegaram:, de Aracaju', o paquete nacio-

nal "Itapaçy",. com passageiros; do Parâ.o
paquete nacional "Itagibn", com passagel-
ros; de Ignape, o vapor nacional "Pirahx",
com 

"vários 
gêneros; de Hamburgo, ,0 pá-

quete ailemão "Tucnman", com passagel-ros; dò Rio Grande, o paquete allctnão "Afa- . ..
deirá", com passageiros; e de Porto Alegre, podo vapor nacional ".Victoria",.com varitwje- elei
wos- .. '"-

" . .' 1 —T ' -1 ..:.

__________r^ *vl>____________l

Kn fiz .. biifbii estu uiinillü rum iiina ülL*
LET-TE, li Voné?

****ia^;J***H *i

l

ADQUIRIU, PRIMEIRO, À COU-
FIAm DE TODOS*.

E, depois, ajríu tranquiílàiaentc
Mas foi preso e vae ser proatmio

•Munciroso c gciítil, todns ii:i tanies, 'i Pr
ra da saidíi o •homem era visto ali, nii o'"'
cina de Intlrllhos da rua Frei Canaça, «»'
mero 181. Como ellc apivircecru, nliifiu*'''
o salda, assim como a iiiiigueni era tiariu *•"*
nhecer as r.iiiis iiitcivjões. líiilretiiuío çlló'l.se ia impondo A .syinpaihla de loaosvji
obreiros. os quaes 51 "in vacillavain eni av
tíe__s'ô;.iihè iwm trato. Ií eis i|«" com ojil.''
.correr rios dias o .icseonhcciilo se [r-w™
amigo confidenciai rios operários, ime <"'¦¦'
tante álgüiM destes nem lhe saberem íi !jj
me. Passava, assim, despc-fcnlildo ml»'.1'»
gente rie boa f.. qnc o modo nstraulio 11 i'1'
explicável roruò ellc ali surgi™, cncerrov»
qualquer plano secreto. .

Uma tarde o. ".sen" Antônio eorn->'--'%
ttnrie, sorrindo * alegrei là estava ij»"'¦' "
trabalhadores que aciii/iivniii o tratinirio "J
dia. Cianiaiido-òs .todos, iFormou-sc uni S1^
po c a este Antônio declarou qac nó.ali ç*
guinte áqudle que. findava, principia.!''.-,
trabalhar na offieina omíc tantos onusv
contava, |¦ IVeguzijnTam-se os operários >* em .'>'"
to ellòs ultíiíiaviím os preparativos pari '•* •
Antônio ti.seuUava.se atriz «li* uniu "1:1**-
mi. itítirarnin-se os olwelftis c pouc.o_.-n*..:
niitos depois, no maior silencio e
fechadas, o "seu" Antônio que

H

Kxuiu.11 vãmente vegetai.
Oe effelto rápido e garan-

tido na 1CTER1CIA. CAL»
CL'LOS, RHEUMATISMO,

ARTHRITISMO, OOTTA. MO»
LESTIAS DA PELLE e
ECZEMAS.

Poderosíssimo «Hminador
ão ÁCIDO URICO Lie. !50t>.

*****
BEIRA MAR 20-40

ARMAZÉM COLOMBO — Praça 3. Aleacat
¦ IW 1 . 111«SELECTA»

Esta revista circulará amanhS, eom nm
numero que traz, como sempre, abundante
matéria cinematographica e alguns contos
e novcllas doB melhores autores, pelo que

demos apreciar, folheando/ligeiramente, o
exemplar qne a direcçSo da "Selecta" gen- e.tos foram êhtregu
tllmcnl» nos offercceu, rapio recolhido ao xodres

port**
litro i!5.?

era senão um larapio perigoso, agia '"'','
quillamcntc. Em menos de meia nora e •;
num graixlc cnibnílho. carrergavn uma "•
china de calcular "..Trluiiiohatpr I^ÜS
aquecedores automáticos "Kosmos , v-
capa de borracha impèniie.avcl, liuia P'sUj"Maniér** e outros objectos. e isso *•'' ("j
de ludibriar o guarda nocturnõ, "'""""i... :Uiaia n*qne aca

c-itiliccid"»
vigia do estabelecimento
roubar'.

Desappareceu, desse modo, -¦ -¦--.,-.
dos operários ria firma Montes, <>l" *• '.',,;.
c notiiflo o roubo, avaliado em 5:00.0..« ,a
licia do 12*1 districto recebeu a respcin
«lucisa. . ......ií-

Mal se Iniciaram as diligencias, o mj^-.
godor Armando, orionlndo peln _
íões dos sens companheiros Moyses c i<
ao, effectnava a prisão do meliante, o ' ,,
mò Antônio do Espirito Santo. InW™«J
elle, eonfesson o delicto o entregou P^
roubara, que, por signal, estava em- .^
nos terrenos da ontlga liarreira do Ww

Feita a apprehensão, as moçh.inai e " 
j.,¦.tos foram entregues á firma lesada v

... V-
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«6 DOW NA LIGA DAS NAÇÕES,
»»iTOPOS OS ESTADOS A COL-

LABORAREM NA INSTITUIÇÃO DA
POLITICJI OE MBITRilMEIfrO

As declarações do ehefe do
gabinete inglez sobre os
problemas Internado-
naes causam sensação

GENEBRA, 5 (Havas) — No dlicurso queroff-iu na nsscmhlín geral da l.iga cias
_ içôcs. e que tantos comniciitarios esU
prnrooandn cm todos os paizes interessados,
eSr. Mac Donald lamentou que os trabalhos
ia Llfii d.is Nações fossem quasi ignora-
iloj, tinto que í.) não verifica quando se
trata dc um ou outro erro commcttldo pelaLica, como no caso da Alia Sllesla.

Estes palavras causaram certa sorpresi
lolirctudo entre os delegados dn França.

Projeeulndo, o primeiro ministro hrltannl.
to dis<o ipic a primeira questão a resolver
era a do Irnlico clandestino de armas e mu-
ulçõcs Mihrc o (itinl fa* ligeiras considera-
çücí. Abordou depois a questão da redn-
cção dos armamentos, fazendo nfflrmaríío.*
niif. dc novo, cansaram sensação nu assem*'pica. iilstc o Sr. .Mae-Oonflltlmue a nil»ao"dg-
definir » caracter aggrcsslvo de um aeto ca-
fir de desencadeai a lula armada não deve
pertencer .vts homens que venceram a gran-di guerra inus a outros que nffercçam maio-
res gar.mti.is de imparcialidade. K, invo-
tando um» declaração do Sr. Hcrriot, com
ene iümc estar de pleno accordo, declarou
nue o primeiro cuidado agora era a orga-
tiis.içãn dr Tribonal dc Arbitramento. cuj03
poderes f jurlsdlcçâo deviam scr fixados
por uma commissãò especial. Accrescentou
«ne * Inglaterra deseja appllcnr os accor-
tlrn concluídos na Conferência de Washln-
Simi e Ir mesmo mais longe, caso o ensejo
fe offcrcça, mas observou que uma confe-
irnein dc desarmamento, iiiimcdiatamcntç
convocada, ficaria votada ao fracasso. Pri-
meiro que tudo era preciso prcparal-a con-
renlcnlcrncnle, por melo do estabelecimento
dr uni ambiente dc confiança.

O Sr. Mac Donald íc/. ainda alguns com-
Biftitarius no aclnnl momento e concluiu
convidando todos os estados a cnllahorarcin
Ba instituição da politica de arbitramento,
unien meio dc se evitar uma grande catas-
troplic.

(ÍENEBRA, 5 (Havas) — Os Srs. Hcrriot e
Jlac Donald almoçaram hontem juntos e em
lepuida tiveram ligeira conversação acerca
dos assumptos cm debate na assemhWa ge-rsl da l.iga das Nações.

A delegação brilannica fc* publicar nm
eommiinicádo cm quc declara quc o Sr. Mac
Donald não tinha em vista julgar da decisão
tomada eom respeito á Alta Silccia. quandole referiu, na assemlilca. a este facto, pro-ferindo palavras que podiam dar logar a
equívocos.

A declaração alhide ciunli-icnte As afflr-
maçòcs do Sr. Mac Donald aecrra das res-
ponsalillidades da guerra, affirm.nçõcs quelambem se prestam a mal-entendidos.

I.ONDRKS. 6 (Havas) — A propos!.to do
discurso proferido hontem cm Genebra peloSr, Mac Donald, a maior parle dos jornaesdeftn capital nuiiilcm-.se cm cspcclativn
iguarda|i(Jo os acon teci men tos para então
ae manifestar. No einlanlo, algtíiis fnzein
observações ãs palavras do primeiro-rninis-tro, como o "Times" qnc. depois de assi-
fchalar ijuc o Sr. Mac Donald não conseguiu
definir o rcu piam. de segurança dos F.s-tados. diz scr pouco provável qiic a Ame-
rica venha a participar dc qualquer confe-
rencia convocada pela l.iga das Nações. O
jornal concluo aftirinãndo i;uc as declara-i'."ies do primeiro ministro, a respeilo daliiiiíia, eslão em contradicção com os fa-
cio-,.

.'CiENEIir.A, r. (Havas) •- Na ultima ses-».'i» ria asscmiilia ;".-ra! da Liga das Nações,rielcgariii polaco Kkrzlnski declarou q;;c o
seu paiz desbjij irdbjt leniente cbllhbqrqr riaonra da consolidação da paz e observou qucnreçonisado desarmamento geral nãn po-dera sor obtido sem a solução da questãoda segurança nacional. O orador concluiuapoiando calorosamente o.s palavras do Sr.
\.:c Donald sobre a necessidade do arbl-tramcnlo,

" Sr. Cliarltbn, australiano, apoiou tam-Min n nica da reunião de uma conferênciainternacional para tratar da questão do des-armamento, falando por fim o delegado qVíiaiiiarque^ Stauniiig, que apreciou o papel»•} l.iga. Na opinião do orador, este orga-nismo ci liíülue o melhor meio para sc con-seguir • renlisação da idéa da paz e dacooperi . dos povos, desde quc seja auxi-liada pe .. recurso ii arbitragem obrigatória.A sessão de liojc rçalisnr-se-ã ás 10 I!:ínoras da manhã, estando inseriplo pnra fa-l"i' sobre ar, questões do desarmamento e dasegurança o chefe do governo francez, Sr.llerriol.
PARIS. 5 (Havas) — Os jornaes áccen-luam n emoção qne provocaram; nos círculosda assembléa gemi da l.iga das Nações, rc-«.ilida rm Genebra, certas declarações do Sr.-Mac Donald, principalmente nn quc concer-"o aos casos de aggressãò e ã solução dosnegócios da Alia Silcsia, assim como as suas

Proposições relativas ã questão da admls-sao.da Allemanha na Liga.
Os commontorios da imprensa são de ver-"'«elro espanto c dcsillusão. O "Kre Nou-velle diz mesmo que o discurso do Sr.«ao Donald está longo de corresponder ao<uie lc esperava do grande democrata bri-tennico. rj" Oeuvre." accentua o caracter nc-

-,X° '.'° discurso do primeiro ministro e
e,_.Malin" salienta as estranhas contraiu-ecoes e graves heresias dc que se fez eco
Jj orador, o qual — acerescenta o jornal —

«tirou torrentes de obscuridndc sobre Os
Pr.o.iqçtoa inglczes relativos ãs questões dasegurança e do desarmamento".

O. Vrigam" escreve que o Sr. Mnc Donald,
Pedindo, como pediu, a creação dc um syate-ma dc arbitragem automática, modifica gra-vcmenle o espirito do projecto da l.iga das'
Caçoes limitando a arbitragem a ccrlos ca-
Ms prcvislos.

Quanto ií altitude da delegação francezaem face dns declarações do Sr. Mac Donald,iodos os jornaes manifestam-se confiantesCl" tino. o Sr. Hcrriot mostrara ã todos a
Verdadeira attiliido da França, preoccupadn,certo, com o problema da sua segurança,
mas altamente préoccüpada também com

a sesurança dns oíiirós paizes.
,c'I.N'i:iui.\. 5 (U. E.) •-- O primeiro ml-

mslro britannico, Sr. Mac Donald, assistiusessão da tarde, da Liga das Nações. O
JS< rio governo francez. Sr. Hcrriot, ficou
«9 hotel escrevendo a :resposta que dará«manhã ao Si. Mac Donald.PAUIS, 5 (ij. p.) — O "Pelit Journal"
Publica um teiegramma de seu correspon-•tente cm Genebra informando que as delega-
Saci franceza e britannica reunir-se-ão ama-">}'), afim dc redigirem, um programma com-'num a rctpeito dos principaes problemascm foco.

Acerescenta o despacho que a base desse
programma serão os discursos qui pronun-«larao os Srs. Hcrriot e Mae Donald, por
Casião do mn banquete em que tomarão
Parle os dous chefes do.governos e oflcreecri ••: ..-•-' •¦

orçamentaria
0 ESTUDO, M CaMMISSU K FMWÇJB

DN CÂMARA. 00 PROJECTO FRMDO
A OM DO MINISTÉRIO

men

Accentuam-se as me-
Ihoras do general

Tertulíano Potyguara

Houve uma rodueelo d«
21.798:3791000 sobra •

proposta do governo
A commissãò dt finanças da Câmara Ini-ciou, hoj», o eitndo dis emenda», em a»discussão, cffereclds» pelo plenário ao pro-Jecto flxnndo a despesa do Ministério da

},laçno para 1925. O relator, Sr. Vianna do
Castelo, precedeu o seu trabalho de ligeiraIntroducçSo, em que explica o critério ad-
optado para o corto de certas verbas. • sop-
pressão do outras • a majoração de algu-
mas.

S. S. conseguiu sobre • proposta do go-verno fawr uma reducção de 21.798:3798. •»-
sim descriminada pelas rilffcrente» verbas:

.Secretaria de listado, 171:000*: Correios,
711:000?: Telcgrapho», 2.325:7983: Snbven-
côc«. 1,10:0008; 13. F. Central d» Brasil,
8.íl79i0008; B. F. Noroeste do Brasil, ríis
1.17fl:2O0?: Ride de Viação Cearense, réis
792:8408: E. F. S. Luiz a Therexlna, ríls
1.231:2(10?; Ii. F. Central do Piauhy, réis
426:97riS!: E; F. Central do Rio Grande do
Norte, 280:973?: E. V. Petrollna a Thcre-
rina. 278:410?; B. V. Thercxopolis, 887:080$;
lír-Fr-dir-f,Tiynzr79»r9r8?rB—F.-Korter-elo-
lirasil, 223:000?; Inspectoria Federa] das Es-
Iradas, 120:lfln?: Inspcctoria de Portos, Rios
c Canaes, 1.805:040?; Inspectoria Federal de
Navegação, 31:400?; Inspectoria de Obras
contra as Seccas, 648:249?; Repartição de
Águas e Obras Publicas. 1.405:9008; Empre-
gados adidos, 13:200?. Total, 21.798:8791000.

Apresenta ainda o relator varias emen-
das, sendo a mais importante a que vae
abaixo, referente a obras novas:"Verba 27' — Obras Novas.

1- — E. F. C. do Brasil — Prolongamen-
Ia e ramnes, officinas de Bello Horlxonte e
duplicação do ramal de S. Paulo — reis
Ili. 100:0003: 2* — E. V. Oeste de Minas —
linhas dc Patrocínio n Catalão, Uberaba a
Araxú, Catiara a Patos e ramsV ds Angra,
12.300:000?; 3- — E. F. de Üoyae — pro*
longamcnto — 2..ri00:000?; 4» — E. de Fer-
ro no Estado do Pinuhy (Central do Piauhy,
Pctrolin.i a Thercziua e Cratheus a Thcre-
zina), 3.000:000?; 5" — E, de Ferro de Pe-
netração CcarA-Parahrba, 1.500:000?: 0* —
Ramal de Coroatá — Tocantins, 500:0001:

— Rede de Viação Bahiana, 10.000:0008;
8* — Construcção e melhoramentos de 11-
nhas de transporte de carvão cm Santa Ca-
tharina, 3.000:000?; 9* — E. F. Itajahy a
Blumenau. 1.000:000?: 10* — RCde Estra-
tegica do Rio Crande do Sul (abrangendo as
linhas de Jagunry a S. T.uis e S. Bento, Ba-
silio a Jngunrão, Dom Pedrito a I.ivramen-
to e Aiegretc a Qharahy. -- 1.500:000?: 11*
— Construcção e melhoramentos de portos
nos listados do Oarã. Riu Cirande do Nor-
te, rParnhyba e Sergipe, 8.000:0003; 12» —
E. F. de Cruz Alta a Porto l.ucena, ineltt-
sive o ramal de Santo Ângelo a S. Luiz
(sendo 300:000? para o ramal de Porto Ale-
gre a Vlamno), 1.500:000?: total, 58.900:000*.

Essas obras, segundo outra emenda, pode-
rão ser total ou parcialmente custeadas por
operações dc credito com recursos consigna-
dos na ici da Receita.

¦ mmm >

Tres grandes créditos pa» a
Marinha e Viação

Pareceres assignados pela C. de Fi-
nanças da Câmara

Ttrunida, hoje, a cotnniissâo de finanças,
da Clamara, assignou os seguintes pareeers:
favorável n abertura do credilo supplcmcn-
lar de 1.7-i3:52S?035, para attender ao pu-
gamento 'ie rações cm dinheiro ás forças
navaes; favorável ao credito Bupplcmentai:
dc 8.025:20118070, para compra do gêneros
alimentícios, dietas, etc, para o pessoal dos
navios, corpos e estabelecimentos da Mari-
nha. e favorável ao credito especial de....
0.012-17-0 libras, ou SS:5fiG?, para paga-
mento a The Western Telcgraph Company.

¦ mmm
O prefeito visitou o almirante

chefe da esquadra ingleza
O governador da cidade, i tarde, esteve

a bordo do navio "Dclhi", cm visita ao ai-
mirante Brant, cheia da esquadra britan-
nica, ora surta cm naxso porto.¦ mmm» 

Mais Ires generaes he$pa-
: nbées enviados já para 4

a Áfricar
MADRID. 5 (U. P.) — lleniilu-sê hoje o

directbrio militar sob a presidência do rei
Affonso XIII e do general Primo de Rivera.

Ficou combinado rjue os generaes Jorda-
na, Muslerá e Rodrigues partam esta noite
mesmo para a África.

mmm
Exonerações c nomeações na

Marinha
Por actos de hoje, o Sr. ministro da Ma-

ri nha exonerou o capitão de corveta Mel-
chiades Portclla Ferreira Alves, do cargo de
immediato do centro de aviação naval desta
capital, e o lo tenente Dantc Pereira de
Mattos do cargo de ajudante.de ordens do
director de aeronáutica; e nomeou o capi-
tão do corvcla Melchindcs Portclla Ferreira
Alves para o corgo de commandante do
aviso fiscal de pesca "Aspirante Nascimen-
to" c o capitão-tenente Renato de Almeida
Guilliobcl, para . o cargo de commandante
do navio-tanque "Novaes do Abreu".

¦ mmm
Para servirem na Marinha

O Sr. ministro da Marinha solicitou ao
seu ¦ collega da . Ouerrn, providencias afim
de scrciíi apresentados ao seu niinisterio,
para servir cm mn dos:corpos da'Marinha,
os seguintes pescadores matriculados na
Capitania do Porto desta capital : Irineu de
Mello Filho e Sntyro Bittencourt.
.' 1 ie» 1

Morreu um deputado esta-
rM hflh^iO

S. SALVADOR.. 5 (A. A.) — Faileceu
nesta capital o deputado estadual Archime-
des Pessoa, primeiro secretario da mesa da
Câmara e figura dc muito relevo no scena-
rio político do Estado.

O deputado Archimedes Pessoa era gran-
demente estimado não só nos meios politicos
desta capital e do interior como lambem hn
sociedade bahiana,'da qual era um dos ele-
mentos em evidencia.

_. O s6u passamento cansou, pézar''geral e o
ma opporíuniciade plira explicarem osl governo'do Estado tributar! • exccpeionnes'••-•¦ •'  ','• -:-'- homenagens em sua'memória.

S. Ex. já, hoje. poude
deixar o leito algum

tempo
A'i 4 horas da tarde, o aliado n"e nade

do Sr. general Tcrtulisno Potyguara «ra
francamente animador. S. Ei. linha rece-
bldo curativos dos seus médicos assliten-
tei, sob a direccio do Sr. general Dr. Ivo
Sosrcs, • apresentava pulsa a temperatura
normars, bem eomo tscellents disposicio
de espirito.

Já hoje o Sr. general Potyguara poude
deixar o leito algum tempo, afim de «sr
bsrbeado.

Salvo um Imprevisto, «me, allls, nida an*
torlsa temer, S, Ex. eiti fora de perigo.

A' tarde, o Sr. ministro da Guerra, «jue,
desde o primeiro momento tem Ido, diária-
mente, Interessar-se pelo Sr. general Poty-
gusra, esteve em visita a S. T.x.

1 <i>

NAO HOUVE NUMERO NA
CÂMARA »r-v>-

Nilo honra, hoje, sessio na Câmara, por
falta de numero. Compareceram apenas 52
deputadas.

Do expediente constarem: teiegramma do
ministro da Hollanda, agradecendo as fclicl-
citações da Câmara, pela passagem da data
annlversaria da sua soberana e officio do
ministra Arminlõ^eTTóTraníorenvninilorar
saudações da Câmara dos Deputados do
Equador.

i ««» i

A iiaigiraçío do districto
de Mariano Proeopit

M adiada
JUIZ DR PORÁ (Mlnss), 5 (Serviço aspe-

ciai da A NOITE) — Foi adiada a installa-
ção do districto de Mariano Proeopio, que
se fará com solemnidade e de aceordo com
um programma que estA sendo orgaulsado.

UOS 113JH|
Rtformaa na Justiça MUI-

tar • coneettio da ma-
dalhaa da pramlo par

bana aarvlaaa
O Sr. presidenta da Republica atstgmm,

hoje, ot seguintes decretou oa pasta da'Joitlcat
Concedendo, eomo recompensa do bons

serviços prestados A ordtm, segurança a
tranimillldade publica, na polici» militar,
medalha de praia, com pistador, ao soldado
lconidio Cunhai de bronie, ao soldado Ovi*
dio Anlonio Sonsa; a com passailor ao ans*
pecada José Bsicrra: ao cabo de esquadra
Manoel Severo de Mencus, medalha de
bronse, tem passadort ao cabo Uli Gomes
da Silva, medalha de bronse com pattadorimedalha da ouro, com os passaderes da ouro
e prata, ao cabo de esquadra Joaquim Car*
neiros ao 3* sargento Lula do Figueiredo,
medalha da prata eom passado? de prata;ao I* tenente Augusto Lopes Mendes, o pas*stdor de ouro, e ao eapitio José Eslanlstio
Rsrbosa da Silva, medalha de ouro com pas*sador de ouro e prata.

Hcformando o I* eargento da Policia Ml*
lllar, Mario Gomes, no posto do 3* tenente;
os soldados Francisco Útnto; Joio Agullar
e Irineu Tavares; os cabos de esquadra An-
tonio Gomes de Oliveira, Laudelino Cardo*
so a Júlio José Mendes.

No Corpo de Uombelros t reformando o
sargento nodolpho Alvet Noronha; ot sol*
dadoa Henrique Gomet da Coita o Dento
Manoel da Silva.

¦ien i '

COMO MESMO PUNHAL
— .mt m»

0 Jury reunido em sessão pre
paratoria

_

A
FORAM SORTEADOS MAIS QUA.

TRO JURADOS
Rm segunda sessão preparatória, esteve re-

unido, liojc. o Tribunal do Jory. Presidiu-a
o juls Dr. João Severiano Carneiro dn Cunha,
estando presente o Dr. M.ifra de Lnet, re-
presentante do Ministério Publico.

Compareceram vinto e quatro Jurados,
sendo sorteados mais miatro, afim de com-
plctor o numero vinte c oito, que é o exigi-
do pela nova orRanisação judiciaria. Foram
esles os nomes aceusados pela urna: Salva-
dor Marcellino do Carvalho Froes, Dr. Fran-
cisco Pinheiro Ciitimarâcs, l.uie Alves Cavai-
canti e Oscar Meir.i.

Marcando nova reunião para o próximo dia
9. na qual serão Installados os trabalhos c
julgado o réu Antenor Corrêa, aceusado de
homicídio, o juii presidente encerrou a ses-
«5o.

VAE SER COLLECTOR EM SÃO
ROMÃO

PIRAPOHA (Minas). B. — (Serviço espe-cia) da A NOITE). — Dc passagem para São
riomáo, onde vae assumir o cargo de cor-
«tor estadual, o Sr. Argemiro Peixoto, quee um elemento bem visto no sertão minei-
ro, recebeu, por isto, grandes demonstrações
de sympathia.

atoe»
OS VALES-OURO

O Banco do Brasil forneceu os rales-ouro
para a Alfândega, hoje, i razão dc 3?G36 pa-
pel por 1Ç00O ouro.

Ksse banco colou o dollar i vista a
108320 e a praso a 105*290.

I if» ii,

Faü^mento fim Minas
t A Vil As (Minas), S (Serviço especial da

A NOITE) — Falleceu nesta cidade o Sr.
capitão Francisco Noronha, que deixa viuva
o seis filhos. Seus funeraes foram muito
concorridos de pessoas de todas as represen
tações sociaes.

Os aue vao ser summariados
amanhã? ^

Estão designados para amanha"; nas ra-
ras çrlminaés, os snmmarios de culpa dos
seguintes réos, que ali estão sendo proces-sados.

Na primeira: Mario do 'Amaral e Olde-
mar da Costa; na segunda : Antônio Can-
dido de Souza. José Grumbcrg, João Ayres
o Antônio Pinto. Palmeira: na terceira:
Faustino João Theodoro e I.con Sithovisvi;
na quarta : Messias Antônio Pedula e Ra-
pbael Galvão; na qninta: Mario Lins de
Brito, Octavio Moraes. Manoel 1/. Santos «
Manuel Gomes, a na 7*: Eduardo Lonrenjo
dos Santos.

0 CAFÉ ESTEVE ESTACIO-~ 
NARIO

COTOU-SE O TYPO 7 A 5OS30O
Não proseguiram na alta os preços desse

produeto, mas regularam estacionados e re-
(titlarmciite estáveis,. porque houve procura
dc alguma relevância para ãcquisição do
produeto.

Declararam os vendedores o limite ante-
rior de 50$300 sobre o typo 7, ao qual se
conservaram com o mercado estável. O mo-
vinierito dc entradas não aceusou novo au-
fimciito e os embarques foram mais desen-
volvidos, tendo sido ainda o fccliamcnto
favoráveis ás alternativas da Bolsa Amcri-
cana, quc tio fechamento anterior aceusou
alta ile 21 a 2S pontos nus opções.

As vendas realisadas para exportação, na
abertura, foram dc 8.8D7 saccas, ficando o
mercado regularmente activo.

Entraram 17.092 saccas, sendo 11.7118 pela
Lcopoldina e »'.9õ8 pela Central. Os cm-
banjues foram de 18.4G8 saccas, sendo 0
para oi Estados Unidos, 15.907 para a Eu-
ropa, 996 para o Uio da Prata o 1.439 por
cabotagem.

O "stock", hoje, era de 289.747 saccas.
—— O movimento a termo, na Bolsa, es-

teve desenvolvido, tendo sido negócios á
praso, na abertura, 41.000 saccas.

Cotou-se para setembro a 40S500; para
outubro, a 49S750; para novembro, a-49í900;
para dezembro, a 498800; para janeiro, a
49Í800 o para fevereiro, a 49SS00, compra-
dores. ,..;...

Regulou o mercado de café durante o dia
com • um movimento, pequeno de negócios.
Foram vendidas á tarde, inais .2.831 saccas,
no totaí de ll.linS ditas. O 'mercado fechou
estável e inalterado.

Um homem, recebenio an golpe
no ventre* retira a arma e fere

seu aggr estar
PORTO ALEGRE. • (Serviço onadal da A

NOITE) — Hontem, cm Rio Pardo, Torqus-
to Josl Francisco travou forto dlseusslo
cora teu peão, Maurício Bastos, por questões
de somenos importância. Em dado momen*
to, Torquato vibrou uma facada ao seu em*
prelado, deixando-a cravada. Este, retirando
a faca do ventre, a «aterrou uo abdômen
do sen acjressor.

Ambos ficaram araremrate ferldot, • eom
as vísceras A mostra, transportados em ps-
dlola para • quartel da Guarda Municipal,
falleceram.

Ambos eram casados, deixando filhos.

Os que conferenciaram, á tarde,
eom o presidente da Republica

O Sr. presidente da Republica desceu,
hoje, ao salSo de despachos, recebendo cm
conferência, durante a tarde, os ministros
da Justiça, Exterior, Agricultura o Mari-
nha,

¦ «S»i I

0 RECENSEAMENTO GERAI
A DA REPUBLICA

11 * at» » m • ••

Pedido de revigoração dos saldos
dos créditos votados

Figurava no expediente dí boje, tia.Ca-
mars, nma mensagem do Ministério da
Agricultura, solicitando as necessárias pro*
videncias no sentido de serem revigorados,
no exercício de 1925 e nos exercícios seguin-
tes, até a conclusão dos trabalhos, os saldos
de créditos abertos nos annos de 1920, 1921
n 1922, nos termos do decreto n. 4.017, de
'.» de janeiro de 1920, que autorisou o go-
verno ao proceder ao recenseamento <eral
da llepublica.

Venda de próprios nacionaes em
concorrência publica

O Sr. mini-lro da 1 xenda resolveu-auto-
risar n Delegacia Fiscal cm Air-' - <>..vcn-
der, cm concorrência publica, es próprios
nacionaes existentes cm Lourenço do Álbu-
querque, naquclle Estado

Mar de Hespanha recebeu festiva-
mente o Sr. Enéas Camera

MAU DE HESPANHA (Minns), 5 (Serviço
especial da A NOITE) — Foi recebido aqui
festivamente o deputado Enéas Camera. A"gare" estava completamente repleta de
povo da cidade e do municipio. Falou, dan
do boas vindas, o Sr. coronel Sebastião R&
mos de Castro, o. o recém-chegado,. agrade-
ceudo, ergueu vivas aos Drs. Mello-vianna
e Arthur Bernardes, ao P, R. M. e i po-
pulação. Os presentes acompanharam o ho-
menageado á sna residência, ao som da
banda de musica do Instituto Bueno Brau-
dão e de muitos foguetes.

0 CAMBIO REGULOU ES-
TAVEL

"S

5 9!32a5 5!16

A ALLEMANHA NO BOM!

0 Sr. Yonng elogia o Rcich pela
prtiteia con qne obedeceu ás

determinicõei do plano
Dawes \

¦ i ¦ ¦ m m i ¦

Um iiêpotitivo io tratado ie
Versalhes em suspenso

BERLIM, 6, (U. P.) — Checou nqui, lion
m, o agente «eral das lleparacôcs, Sr.

Owcn Youiib. Procurado pelos Jornalistas, o
Sr. Youuk louvou mui'- - '"'
prestei» com que, em
Sr. Voun< louvou multo a Allemanha pela
prestei» com que, cm obediência As deter
mlnacOes do plano Dawes, pagou vinte mi
IhAes de marcos ouro, aos alliados.

O Sr. Youna ditse estar seguro qua os ai-
llsdos seguiriam esse exemplo de rapldes
no cumprimento dat obrigações que lhes dl*
tem respeito.

PARIS, B. (V. F.) - A CommlssXo de Re-
paracoes deu A publicidade, hontem, umcommunicado, declarando que durante o pe-rlodo da «feecuelo da plano Dawes, a com-
mlssio considera como estando cm suspen-
so o artigo do tratsdo de Versallles*. que au-
torlsa a lançar no credito da conta das lle-
paracoea Allemãs. o valor dos títulos dasreparações, vendidos direetsmente a indivi-
duna particulares • não aos governos allla-
dos.

Abusando da confiança
dos patrões, furtou-

m lhes 18:000$000
» ¦ m • m ¦ ¦¦»¦¦

A polida conseguiu anprc-
hender todo o dinheiro

üma péssima prova de sua honestidade
deu Herondino Medeiros, ultimamente. Em-
presado da firma Pinto de Asevedo & C.
A rua da Alfândega n. 49. Rosava elle de
certas regalias o contava com a confiança
da seus patrões, que muito o consideravam.
Aproveitando-se dessa circumstancia. Me-
deiros, em dias do mes de agosto findo,
desapparcceu, carregando eom a importan-
cia, em dinheiro, de 18:000l>000.

Essa foi a queixa que os lesados levaram
A policia, cujas autoridades encarregaram
das respectivas diligencias o investigador
n. 103. Este descobriu, então, o paradeiro
do mio empregado e effeetuou a sua prisão.
Medeiros negou, a principio, o facto, mas
acabou confessando, indicando, também, o
local em qne se achava todo o dinheiro.

Os 18:000$ foram, então, apprchcndidns
e entregues A firma Pinto de Azevedo & C
Herondino Medeiros • está sendo devidamen-
te processado, pelo crime de abuso do con-
fiança.

¦ mmm ¦

Em memória do Dr. Raul
Soares

BELLO HORIZONTE, S (Scrvlcrf especial
da A KOITE) — Tiveram grande pompa
as exéquias do presidente Haul Soares,
mandadas celebrar, hoje, nesta capital, pclo
governo do Estado, achando-se presentes o
Dr. Olcgarlo Maciel e todos os seus aiixilin-
rrs da administração, magistrados, profes-
sores, senadores e deputados e. compacta
massa popular.

S. JOÃO IVliL-TtEY (Minas). R (Serviço
especial da A NOITE) — Healisaram-se
aqui, hoje, as solemnes eseqnias por alma
do Dr. Haul Soares, presidente do- Estado.

UMA DUARTE, 5 (Serviço especial da A
NOITE.)— Transcorèn solcmnemcnte o oi-
ficio fúnebre mandado celebrar aqui pela
imemó.rio do Dr. Haul Soares, cx-presidente
do Estado,

Findo, o aeto reli.çloso o retrato de S. Ex.
foi inaugurado no edifício da Câmara Mu-
nicipal.

mmmm

Transferido para Genebra • Bn*
reao Internacional da Pai {

BRUNA, A filava») .O "lliircsu" In*
trrnaclunal iln Pai, qne funecionava «»»<•
capital dcile Dell, data ds sim fundaeAo»
ncfllin de ser transferido para Genebra,

I

COMMUNICADOSH

Cnitts
TECIDOS DE INVERNO

SEDAS — SETINS

VESTIDOS E ftGISILHOS
rlqnlsslmot para theatro. O maior tor-

limento^ os preços malt baratos aa

Casa Fonseca
Grande variedade em confecções, tecidos

o armarinho.
7, Gonç. Dias e Uruguayana. 10
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Diga a sua mamãe

3ue 
lhe dé Emuls&o

eScott "—dizem
os professores aos

seus discípulos que, pela sua
delicada saude, mostram atrazo

nos seus estudos. Boa
para todas as idade-.;
mas para as crianças .,
indispensável,

EMULSÃO DE SCOT?
DBT\

V^TionS E AGA7ALH0S
A' VOGA
FAH.V ATE' S8 DO COKKENTE O

EXCEPCIONAL

Desconto de 30 o/o f

O ALGODÃO
O mercado de sl|*odão funecionou hoje em

posição estável, com um movimento regular
de procura para novos neflocios e com os
preços sem alteração apreciável.

O mercado ficou com tendências para me-
lhorar.

.Não houve entradas, saíram 2ÍIS fardos c
ficaram em deposito 7.189 ditos.

i mmm ¦•
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O mercado de cambio abrin e funecionou,

hoje, era condições de estabilidade, cota
pequeno movimento' de procura de letras
bancarias para remessas •« com alguns pa-
peis particulares offerccidos. Permanecia,
porem, muito estacionario, pouco interesse
despertando os sou« trabalhos.

O Ilanco do Brasil declaron as taxas d»
S 9J32 e 5 o|16d, dando » esta ultima ape-
nas para o mercado. Os estrangeiro» saca-
varn a ó il]3'i a 5 lOIC-ld e compravam a
5 5|16d, mas, dcpoi6, tornando-se mais flr-
me,, passaram a comprar » 6 21|84d, ia-
cándo então quusi todos a 6 19|64d, còm
viabilidade dc 3 5|16d. O mercado ficou
assim bem estável.

Os soberanos cr;tavam-J8 a 5S?500 • a
libra-papel a 4SÇ0O0.

O dollar regulou A vieta.de 10*250 a 10$320
. A praso de 10?:!10 a 1()$290.

—•'S.aqúes por cabogramma:
A* vista — Londres, 6 !l|16 a R 7|38» fa-

ris; ?540 a §552; Itália, 8452 a ?454> Nova
York, 105320 a 108370; Hespanha, 13370 a
13372; Suissa, 1SÜ54 a 18956; Bélgica, $510
a 8521; Hollanda 3*980; Ilueno, Aires, pa-
pel 38590 á 38600; 'Montevidéo; 8$470; Ja-
pão, 48280; Marco yenda. 2?490

— Foram affixadas olfieialmente as se-
giiiiitcâ taxas;

A 90 d|v. — Londres, 5 17)04 a S 19101;
raris. «540 a 8514; Nova York; 10?21ü a
10?290. .

A' vista — Londres. 5 13Í64 a 5 15'04;
Paris, 8543 a 8548; Ilalia, 8450 a $455; l'or-
tugal, 8312 a 8325; Nova York; 108250 a
10832(1; Hespanha, ISilfiü a J83IS5; Suissa,
18940 a 18955; Hiienos Aires, pnpel 385SO
a 38650, ouro 85170 a 88200; Montevidéu,
88450 a 88600; Japão, 43260; Suécia, 28740
a 2-3707; Noruega. 1843o a 18437; Hollanda,
38950 a 38990; Dinamarca, 18720; Canadá,
108280; Chile, poso-ouro-18160; Syria, 8543;
flelgica. 8513 a 8515; Rumania, 8057 a 80G8:
Slovaquia. $303 u 8314; Allemanha, 78000
por um trilhão de marcos, e 28450 a 28470
pór marco da renda; Áustria, 8150 a 8160
por mil coroas; café, 8546 por franco; so-
beranos. 538500; iibras-papel, 468000.

Durante o dia o mercado de cambio con-
tiniiou inspirado, por isso quc. cs baíjcos
passaram a operar a 5 19|64 c 5.5'16. d., com
dinheiro a 5 11!32 d.

O mercado' fechou, regularmente estável,
com a taxa de 5 5'ltí d., predominando para ,
o bancário.

O TEMPO >
Temperatura de hoje: máxima,

18% 5; minima, 15", 5
mmmmmmm _m S> É»W. —

Boletimda Directoria deMeteorologia
¦.-— »» a> .tW » ¦—*

Previsões para o periodo de 6 lioras
da tarde de hoje até 6 horas

da tarde de amanhã :
Districto Federal e Nictheroy — Tempo,

ameaçador com chuvas, apresentando melho-
ras ao correr do dia.

Temperatura — Noite ligeiramente mais
fria. estável do dia com máxima entre 19 e
21 grãos.

Vxntns — Ainda de sul a liste.
Estado do llio — Tempo, entre Instável ie

ameaçador com chuvas, salvo a leste, onde
seri ameaçador com chuvas.

Temperatura.— Noite ligeiramente mais
fria, estável de dia.

Tendência geral do tempo apôs 6 horas da,
tarde de amanhã \-— Melhorar. "

Estados do Sul — O tempo perturbar-se-áno Rio Grande, melhorará cm Santa Catlia-
rina e Paraná e munter-se-á perturbado em
S. Paulo, principalmente no littoral e cen-
tro, onde está sujeito a chuvas. Tempcratu-
ra em ascensão mais acrenttiada rio llio
fírancle do Sul e estável cm S. Paulo. Ven-
tos, variáveis, sujeitos a rajadas no Hio
Grande'o SE e NE nos demais Estados.

Nota — As previsões estão sujeitas á recti-
ficaeâo com o serviço da noite.

Synopse do tempo oceorrido
No Districto Federal (de fi horas da tarde

de hontem ato. 0 horas da tarde dc hoje) —
O tempo transcorreu perturbado com rares
chiiyiseps no correr do dia, o que prejudi-
cou ligeiramente a previsão feita, muito cm-
hora.o gráo hygromctrico se mantivesse rc-
lalivamcnte baixo. A temperatura foi-estável
de dia. tendo sido a noite um pouco mais
fria. As mídias das temperaturas extrenias
registadas nos postos do Districto 1'cdcral
foram; 20*0 c 14"4, As temperaturas extre-
mas verificadas no Poslo Meteorológico fo-
ram; máxima 18*5, minima 15"5, respecti-
vãmente As 12 horas e 3-45 da manhã.Os
ventos sopraram do quadrante sul A noite,
e do quadrante oeste pela manhã, verifican-
do-se após calmaria.

mmm

no seu rayòn dc Confecções. Os mais re-
contes modelos dc Vestidos, Costumes, Ca-
pas, Manlcaux e Pellcs verdadeiras rece-
bidos semanalmente dc Paris.

167, RUA DO OUVIDOR

TAPETES
Em pellncla, IS e algodão. Recebidos directa»

mente doa melhores fabricantes, em
todos os tamanhos,

TENDAS EM GltOSSO E A VAItEJO
Verifiquem os preços da

(||5>*^ÍNÊ|*
03, lu da Carioca. 0?~«tloy

u.m -_mmwm___maB_m
HABILITEM-SE

Nas dégrandes loterias
Setembro

Amanhã - 200 CONTOS
DA CAPITAL — 18S000

Dia 9 — 100 CONTOS
DO E. DO RIO — 8S000

COMPREM NA FELIZ
CASA ALAf.^ANTE

E' a casa que mais sorte vende
— AVENIDA IUO BltANCO, 157—.

J. BELLUCIO

I 0 REI M$ T0W1C0S
Fortalece os nervos, tonifica •

cérebro e os músculos.

swr- OURO nara Dentistas
De todos os quilates, srarantidoBy •

pelos menores preços
Secção de afinação de metaes preciosos

VIANNA, IRMÃO & C. B«?A..raD?p \\
(Antiga Espirito Santo) •

28 • 31

Loteria de Santa Cat^fina
14.18!) (.loinville) ,..-.- . ••• -•• 70 iOOOSOOO
8170 (Rio) r.:n00i?00(l
4210 (Rio) ...... ^ ... a-.fiOOSOOO
17.SI) (Sao Paulol ......... 'J:000í!0il0
7061 (São.Paulo) üiOOOSOOÜ-«o»»-
Loteria da Capital Federal,
7147.. .• . ... , áfifOdnçonó

50353.. . . .- n:n(HlS'00()
17504..... >: 3:OOI)ÍII100
49?48., ¦.¦'„ > . ..; 2:000íSÒ0fl
o'J2o6 _,_* _ :.,.... 1:000$000

usjuiatíirio mmur-
para operações de '

OUVIDOS - NARIZ -GARGANTA
PROFESSOR JOÃO MARINHO
Gatliedriitico da Faculdade de Medicina
DR. CASTILHO MARCONDES
Assistente da Faculdade de Medicina
AVENIDA MEM DE SA 335

End. Telfi. Sancir — Tel. Norte 1002-1093
Os casos dc cirurgia são attendidos de

10 As 12, salvo os urgentes, que serão a
qualquer hora. ' i

1

BR. JORGE SANT'ANNA
CinÚKGIA-GYNECOLOGIA

Tratam, dus doenças das senhoras pelo
mctliodo dc Bicr e pela diathcrmia. R. As*
scmblca, 23, de 2 ás 5 horas. .

ilííillliEÍ
Apesar de tudo ainda í a nossa casa qus

vende mais ha rato. O maior sortimenlo, os
mais variados padrões. a
9 -- LARGO DA CARIOCA — 9

Souza liaplista & C.... r
Dr. Humberto QAçitt^gg^
go e intestinos, 7 Setembro, 109. 3 ás 6 liotaa
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(¦w;:i«ví»i1r .*>. 8«íliencoii-.
da Silve

di* . .siviiisutioi
Al i.'li.'.'l.'li.! - ria S.<li*.|;i.|.' Pripi- i

1'ai'niM i'." Pulas \rl«<. iln l.y.-rn i|>* I
Arte. .* Olfjclu-, i* ria lllltllnllifra ¦•#»-1

i, (ii,ii.i. a pi iii-ui.. «io k..ii fon»;]
ri .il..i-, .1 '..uri..... ii --'mu .'in |..'.i .li, in. i"ini.
n.einihIi.i* uiTiirNiornr u\ silva, »m\'
o ....'.'.r.r ain.iuliA. Mililiiiilo, 'i riu çur-
rri.tc. H* ttiinlvprsiirlo dn fulUvImeuto iln
. ,.;i.-,i,.'lira .ii. ii.., num inl-in por mui itlnin.¦*"« ' imrii-, 11,1 egrejn ii.< \u\',\ Senhora iln
Pari", t- imi'i umu nrl» convlilani a líxin.i.
iiiiiiilin ii« ilii.nl _ Mirins, priifesinrei,
nliiiniins, iiliimii'1. o fiiiircliniiirliis .ia. rafe»
riila*i iiisliliiiç-u. i> liciii ni-iin ... illsclpii"
Imi - íiiii!i;.n iln saudou, liraslliilro.

Vílfi'»' „__-. •¦}¦»»;•«, fiijl du Seíomliro do 1-02*1
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D. Alice -'.lide.", dc Sá Freire

fMihiirin 

Mnrin rie S. Freire r fl-
lha. Sylvio 1'cllli'o .le Aii.cn. • .•mnn»
.- filhos. Sylvl.i Minin ile SA Pralrf,

* senhora e (ilhn s Jiill.i Mendes Pereira,
iciiImiiii i- filha», t.cnin irlo Dantas «* «!e-
mais parente», profundamente ptnalUadni.
..'iii.iiiiiiii.ini n Iodos iu seus i.migoi •> pus-
Miii.»iito .1' mi.i Idolatraria n.pnsn. niüc. mi-

fra. 
av.'., riiuhnilii. irmi u Iln ALICE MKN-

>I'S DE St PIIF.IUI., nrcorrtilo .) nm .1o<i5
ll.vgino. 189, THur.i. .¦ a todo. ciiiivldam
nara acompanhar «i ícu eulvrrn. que sairá
¦i..'1'ili.'. i.ilrii.i.l". ás lu horns, Ue sun resi»
«•ineli. pura " remllcrln «lu S. Franchco
Xavier, agnnlcccnrio niilcrlpuiliiiririite esso
.,'.- il. r.irl.l.i.a iiii.lzuilc.

flVrji-1
i!?ecí2!iiente «ia Fabrica mm

ISUV-

MAJORES LOTES
MENORES PREÇOS

MELHORES CONDIÇÕES

Avenida Rio Branco, ÍU-i'
TELEPHONE CENTRAL 8502
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Iracema Freire Santhiago
» Ur. .Tosí Pinto Siiulhiag^ •t".'*' Frei-

#»Vi i-, Clcinoiilhin Ffeln*. Krnne'scii Pinto
J Saulblugo, Olymplri So.-.n-> Siiiitblniio.

Adelino PJutn llorirlgucs Sautlilaúo.
fcrilur.i c flllu.s c Oswnldo Pinto Satillila-
et,, espnso. pae*. .ogroj», eiiiili.-id.is v sobrl-
lilm* dc li. IIIACFMA l-(tl.lRI. SANTHIA-
<;<). pcnhoMiln.i un: ipiu qcompnulinram o
traní.' dnloroiio pnr iju.* passaram convl-
/¦ . ¦ - • • pareiiles e ..niig.'- para assis-
tir as ml^s.'.« de To dia que por sua nlma
iiK.iio.iiii rr. ar amanhã, sabbndo, ll rio cor-
H-nle, ... . hora., na matriz rio S. Francisco
Xavier, nc nltar rio Sagrado Coração de .lc-
sus. e ás 10 1!2. no altar-mftr «Ia egreja
de S. Francisco «le Paula. Desde jn sc cnn-
fesMiin clcrnomcnlc grotas o quantos com-
parecerem a esses netos da religião.

Confortável jfíà
LEILÃO

40'i)ua Sofia de São Luiz40
(Próximo á Fraca Sacns Pena)

Dr. Ramiro Pereira de Abreu |0 leiloeiro AGENOR
m O general Antenor de Sania Cruz 1

•MPcrrira «lc Abreu, senhora e filha: i,ar./Jâi.n c^ryn I r_\ • I •-". t~*— L-Ecütfpe il- «innl- t-rn. Al.r.n .< fnnil- y Ig | \ *\Jtrj \ Ç\ tg | } J fc. j IÇJ1--1.
<V Ha: rapitáo-t- nerite Antônio rie Santa '

Cruz Abreu (ausente) c senhora D. Mnrin
de Santa Cruz Abreu convidam a todos os
•mlgos «Io sen inesquecível pne. sogro ei
•VÒ Dr. ItAMIllO PEREIRA DE ABREU, a
assistir a missa dc sétimo dio do seu pas-
Mimenli) que por sua alma mandam ceie-1 1x1
brar amanhã, sabbado. 6 de setembro, ás! Kl f\**£*O flO tamp Ç*YY\
9 horas, no nltar-mór da egrej» dc S. Fran- j I •¦*-" «O Ud tdl UC,CI
«isco rie Paula, |ielo qué se confessam gra-
tos.

••:••:••!••:•

/t||#S^

¦i i 
' ''. "¦! "¦""'"""

((

ire*5iiW«ÍICPf5[

cma mm
OUVIDOR 55

xt-to
apraréLhàmento sciektifico

A Méchàiiica de Pfeeisío.
O. SAINT MARTIN & 0. „

trlii-Sí ii ui-. Vau  . ti ,.i.. ..¦ k, Mii'-{6^
imliistri.t--: . mnis pv-."a« a «piem Interesse .. (staliclecl.
inoulo acima, imiiiiiulo cum ». nmls porfcllim ..ifícipit
c loiiiinitorliiH, tllrlgldiis por cngenliílros .* ieelinfeot ei,

ia. it" concerto i* na iifcrlçãn .Ia Ihstiunirntil

$8

nccious...
ielor.Ofio referente fti cugunli-rla, ustraiioinia, ttulte,
rolnttln, uiiullcn. clirnnoihutrln, óptica do prcclsüo, elnir.
«ia em geral, .mitologia, icleplionla o tclegraphla «i„
Hu. Inslrumotilii! riu iiu-rilila viritiii'11 e ile pbysleii tm
¦¦«ial. liiirarrogam-no «Io fórucclim-nlu tl<>\ prlitcliaeí
fnlirlcuut.u e-iiiuigelros c possuem sempre ein iind-
iiici-cnilorlii» de primeira i|úalltliule, quer fnbrleaibis |,,
próprio cslabolcclinento, quer imporlados,

M,v().i"..i iir.it-ii- «Io lillerlo. parn llirin qur sc ri.(-j,
ao ícii ramo «i--' neguem

S-.nd.
131--RUA BIJFNOS AIRES---r131

li-lrâ. riAI.-.lr.ll"Ü.\—liri. N. u;íú—KÍO IIK .IIMi; IIIU

MEpTHYLIM
(C2 ur> IM)

de

tniirç.'.(-M Ini ra-ni use ii Ia ri-..
Opinião rio Exmo. Sr. Dr. Assis Prado, muito illuslre direetor ria Sania Casa

Aliaclí :"Slrvo-nu- da presente para coinmnniear a VV. SS. que, utllisando-mv riu n|
lirrparadu "Mcrcôlhyllna" em vários vapos ri«< blenorrhaeiii agudo r chrunica. nealê
hospital, piiilu verificar sua efficacia, mesmo em casoa rebiriileii ,-ni que outros
Iratnmciitos foram encetados Bem nenhum resulludo, Onde n_ hi-us li.-iiiflc.H ef-
feitos maia sc iiccenluam .'¦ no traiamenlo du sexo feminino, o qual decalla notros
tratamentos até rniào usailn. "

Vende-te em drogarlaa c iiharnia cias. Informações c liieriitiini a qoem ns
pedir A S. A. Merecihylin.i:— It. Cari ca 40-1" — Itio.

jamanhã, 6 do cor-
rente, ás 4e meia

Missa
. BEM.1AMIN DOMINGOS MORAES

f 

Alfredo Domingos Moraes c senho
ra, .losé Domingos Moroes, senhora c
filhos, agradecem, penhorados, o to

. rios quantos ns ucouiiiiiiiliaraiii na
grande dôr, pelo passamento do pranteado
tilho. irmão c tio BENJAMIN DOMINGOS
MORAFS c convidam para assistir a missa
de 7° dia, que será rezada por sua nlma
amanhã, As a horas, ua Cathedral Metropo-
litana, confessando-se desde ja eternamen-
te gratos.

Eugenia Amélia Godinho de
Azevedo

_ Agrippino Azevedo, seus filhos, no-
Of* ras o ({enro mandam rezar missa por

f alma dc sua esposa, mãe e sogra EU-
OENIA AMÉLIA GODINHO DE AZE-

VEDO, no altar-mór da egreja dc S. Fran-
cisco do Paula, 4s 10 horas dc amanhã,
sabbado, 6 do corrente, primeiro anniver»
sa rio do fallecimento.

Cõmmaodante Luiz Lemelle
Maria Lemelle Farinha convida to-

. des os parentes e amigos do comman-
dante LUIZ LEMELLE para assistir
a missa que em suffragio A alma des-

¦• seu saudoso irmão manda rezar ama-
¦np''. • ivi-rsariò rio seu passamento, As
9 horas, no altar dc N. S. dos Passos da
egrej» de N. S., do Carmo, confessando-se
desde já agradecida a quantos comparece-
rein a esse acto de piedade o religião. j

Dr. Antônio Eugênio Fontes j
Casaes j

* Seus pães. irmãos, avó c demais pa- '
OM rentes agradecem, penhorados, a todos

I que acompanharam os restos mortaes
dn _eti s-.udoso fillio, irmão c neto —

• ANTÔNIO EUGÊNIO FONTES CASAES, c
.conviriam para assistir a missa de sétimo
>tiia, que será rezaria amanhã, ás 9 112 ho-

ras, no altar-mór da egreja dc S. .losé. •

Eponina Caldas Coelho !
(FÁLLEGIDA EM MACAHÉ) j

Beniclo Coelho e familia agradecem,
; profundamente, a todos que compa-
receram á missa de 7° dia, mandada
rezar por alma dc sua sempre lembra-

da e pranteada mãe EPONINA, e de novo
os convidam a assistir A que mandam re-
zar amanhã, fi do correnie, ns. 9 horas, na
egreja do S. Sacramento, no altar dc N. S.
da Piedade.

Maria Pereira de Souza Silva

Jfrente ao mesmo,
este importante

;!palacete edificado
em centro de ter-

írenocomlindojar-
dime entrada para
automóvel, pro-
prio para familia
de alto tratamen-
to, sem a menor
reserva de preço.

01. G0.TI.V0 ffllT j
Doenças nervosas, estômago, ij|tcx'in<i'

... rin nutrição (arthritisnío; diabetes,j
obcsldaric, rhclimalisiiio). Moderno Irn-i
lamento pela dlclcllca e pliynlolheraplaj
i(Inchas, banho ric luz e rie sol, luz
nllra violeta, etc.). Dispõe rie um bem!
montado serviço iío Sanatório Rio Com-;
priil... para doeiilcs internarios. Gonsiil-'
Ias ile .'t .•'¦;> dl Largo ila ("arioca. .1.

BotafogoTerrenos em
Wnrie-se um magnífico lote ua Avenida

Portugal, á beira mar, próximo á piscina,
rnni 10 metros rie frente' proniplo pnra con-
rlruir, por V, còiilos rie réis. Facilil.i-se o
pagiimeiilo. Trata-sei Icleplione Norle KHõ
enm o Sr. Heitor. «Ias I) ás 12 ria manhã.>«m.

Consultório medico
Aluga-se mobiliário, cxcellenle, das .'l ás 5

da tarde, diariamente, com direito á sala ile
espera; telephone c enfermeira. Preço Ifi_?
niciisncs, ,i rti.i ria Assembléa, mi. 1--.

K«*T##*-Hf'OeT*«.

••H-^yn-wr Hlimill^llllli 
"'fiTilili ilfl MB I I II il _-—-WBM^

AQ CONGESTÕES DO FIGADO jj
nroduzeiii dOrcs, peso no abdômen, prisão úv ventre,

côr billosa. Evitaiii-se com
SAL HEPÁTICA

-J^mWtÈmmãnaSmmmVmmmtVMimm*'..:~x..:":':*:'*w**:'M''>v**'**'-''-,,'w":'**''^w

ADVOGADOS
Mario Gameiro

CARMO, tt *— Tel. N. 8_fi

Heitor Lima
OUVIDOR, «1 — Tel. N Si*"-

^ãmirl^c^miii^. •jft.-apwrw^-r-xtsí-ia*'-fiBHE -UME»
Grande abatimento sobre Iodos o» vos-]

tidos recebidos de Parla
Mme. fVIATHO

URÜGÜ \YANA, 3» — Sobrado"H^-l_-MIII)--l«.*'-.__-J..(-_Bg/_.-

r—num»

Afia* urinariat-

I>It. GONÇALVES LEITE
ad voltado, ,c««pccliillsta em ;*iu.a» eiveis o
(•oiumcrciaes. com luni?a prai.ca forense nos
auditórios deita cidade, .Sái. Paulo e fluhia.
ciiriiinuiile.i aos seus amigos e clientes haver
insliilhuln
sarlo, tO."i
Adianta

sen escripiorio a
i, sobrado". Telephone
n^tas.

rua
Düli!)

Ro-
Norte;

I* *"* V 't* **** ,* •«* •»•*•••• •

. *Zk*^A*\*mm\í

.mm

U^Í:&Í2atm»mm%m\

OZENA 1
COMO l-ESINFI.--TA.VrB NASAL I

¦Oiojçogen I
",j-C". ¦fmrmVamKmàmmmm»â

-tZ*U» »¦¦¦¦- —
Cura. radical ria Jjaã,..
rliágla, Tratamento dn

moléstias venereas. Dr, Uclmlro Valrenlc
i.argo Carioca, 10, 1 ás (I,

m*m»

200:000$000 |
AMANHÃ I

CASA GUIMARÃES
ROSÁRIO, ;i I

SffUfiuwi_-R--ZBS-S. '-wm-tísaassaüs,* * *

í)t*..Enrico Villclà: Mols. ini
ás )", 5"

'•• 7 dc Tliro.
Tel X, C5I

Verdaie-ra

<v«%#LEI JkmmmmM .frn

SITOS A'

tãi» i

PROFESSORA MUNICIPAL "

Serafim Joaquim da Silva e fami-
lia convidam os parentes e pessoas dc
•ua amisade a acompanhar os restos
mortaes de sua idolatrada esposa, ama-

nhi, 6 do corrente, As 4 horas da tarde,
Mlndo o feretro da rua dos Arcos, 68, para
o cemitério de S. João Baptista, confessam-
4o-se «lesde já agradecidos.

T

Liquidação
de roupas brancas para
senhoras, homens e crean
ças e saldos de artigos de

outras secções.
Visite a exposição no pri

meiro andar da

Casa Sue
Arthur Augusto Werneck Franco

Í 

Viuva, filhos, genro e neta convidam
os seus parentes e amigos para assis-
lir ¦ missa dc Io anniversario de seu
«meridissiino esposo, pae, sogro e avô, a

%~rA será celebrada amanhã, ás 8_1|2 ho-
ras, no altar-mór da matriz do Engenho
Novo. Agrudecem, penhorados.

Maria do Carmo de Sá e Souza
(1- ANNIVERSARIO)

•Sua familia manda rezar na egre-
de S. Francisco, de Paula, altar de
S. das Dores, amanhã, 6 do cor-

rente, As 9 1|2 horas, uma missa por
¦ua alma.
ÍBS

í
ren

,, .

}' 
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%* PnwAoo FL0RES NATURAES
Illli II-I.S — Os menores preços —
UU1UUU JARDIM^
RUA GONÇALVES DIAS, ,'IS — Tel. <'¦ MM

A' PRAÇA
¦ A Companhia Commercial e Marítima avisa

'sos seus clientes desta praça e das do inte-
rior, que o Sr. Manoel Pereira da Costa dei-

yiou de ser seu empregado desde 1 do cor-
rente.

A DIRECTORIA.

¦ 1

nl

Praça 15 CH*© Movcnibro

8Ã*\¦¦-'*•"'. " - ^| ^B OOO

W - *^^D_py p
!'•' 

'&.'. 
Ha cm t«Mias as boa: c-i.a»

Eponge
Superior qualidade

e todas as cores
(enf estada)
Metro  2$500

Sparteri
Folha ....... 2$80Q

Vendas por atacado e a varejo

Na tCsiSfã
P-MdkMO'

Rua Uruguayana 158 e 160
Esquina da rua da Alfândega
TELEPHONE NORTE 1244

O leiloeiro VIRGÍLIO
venderá em leilão, na pro-
xima quinta-feira, 11 do
corrente, ás 4 % horas, cin-
co lotes de terreno, onde
existiu antigamente o Mer-
cado Vellio, sitos á praça 15
dc Novembro canto da rua
do Mercado, constituindo
uma área de 1.313,70 m ».

A venda será feita cm um
só lote ou rctalliadamentc,
dc accordo coma planta
que se acha no escriptorio
do referido leiloeiro e á dis-

ANTIGO LARGO DO PAÇO

f wn—|
P Uon? _.
¦? 3*. >*" >- -^
Írí tó ^ ° ° $
S % £ I 5.
ta •> o "? z

tll*mW}S MUI, t0t4t, éOklm
^«¦—-_-—---_.—_¦ ¦ I ii i i I mi-___—____——n—^M—

posição dos Srs. pretendei--
tes.

Estes importantes lotes
de terreno constituem uma
oceasião invejável c única
para se adquirir unia pro*
priedade dc inestimável va»
Ior, situados cm local va»
lioso e de futuro. Vide an-
núncios mais detalhados «•
"Jornal do Commercio" •
informações com o leiloei-»
ro, á nia S. José n. 70. Tel?UÇt\ 15 Ur NovemJ&K© -, , ,00_-Central 2276.

GRANDE TERRnmi
M

¦•yr**)

Grande Exposição
de M>. s

IUI- I S-I-IIU-I I S III

tem sc apoderadb dos negociantes que que-rem auferir grandes lucros devido os vanta-
josos preços da CAMISARIA FLUMINENSE,
ii rua São José, 8:
1'yjamns percal francez 145800
Camisas linho c ncda (reclame) . . . 298500
Camisas americanas horn percal . . 8S200
Meias nara senhora LEDALINA (qua-

lidade garantiria) 5$8fl0
Continuamos a distribuir os "Ilonus |)ra-

sil", sorteios diários pela Loteria Federal*

Massilia

• RUA GENERAL CANABARRO -
De 31 dc agosto a 7 «lo _ctcmbro

ENTRADA KKANCA

:i:is

C0STÜ1ES E VISTI10S
EX-ALPAIATE DAS FAZENDAS PltKTAS

Vicente Pcrrotta. Assembléa, 72. T. C. 3179.

Ha cm tmias aa boa:. v«i
E' o chá da Moda

"DfP" f.IKA t C^elru e cx-Uir tUM .termina caíra-
1 patos do cão. Vidro, _í. llua Vasco ria Ga-
«ma. 12. Drogarias o casas de sementes.

' i
Pnqnctc dc grande luxo fj

Para a Europa  13 de setembro 1
Viagem llioJLishoa em 10 dias fi

p. Franceza da Hav. M Âtl .ntisuel
a Av. Rio Branco 11-13 — Tel. R207 Norlei

?—«se» 1 

A defesa é
um facto!...

Aproveitae, meus amigos e camaradas, a
grande propaganda deste mcz.

Costumes de finíssimas casimiras a

Luvas, leqncs, bolsas, carteiras, rendas, fi-
Ias e artigos de fantasia, n preços baratis-
slinós.

LÜVARIA GOMES
3S — ItÜA RAMALHO ORTIGAO ~ 38
Antiga Travessa S. Francisco*«HHHBHMM--HI

sob mediria a 119$700

é tão barato que os collegas passam e che-
gani a falar sój por verem como podemos
vender pelo preço acima. Ver c aproveitar.

ALFAIATARIA
SITOS DII1T

192 Rua Sete Setembro 192
» mm» i ¦ ¦ ; , , .

Em verdade... Em verdade».
Roupas brancas para homens e

meninos
Artigos para cama e mesa

Só podereis comprar mais barato
e melhor na

Esperança do Brasi!
UVA DA CARIOCA, 52 *

^Mm^W^J

Pó
D'ARR02^>P

UU OSMAR
CALCADO DE GRAÇA

/jf\ Sr \ l \

I !¦*

I-"..

Vende-se a
A melhor

preços cpmmunsi
> m*XH*» . i ,,.

Superior
' qualidade

Esta triste? as suas
regras são dolorosas

e irregulares? Tome Cápsulas Scvenkraut
(Aplol, Sablna, Arrnda). App. D. N. S. P.
n. !M. R. 7 rie Setembro ns. fll e 81. Drog.
Huber e Berrine. Tubo 7U0OI).

Dentista — No centro alugam-se •! salas com
gaz, luz, água, phòhc, etc, para receber bomconsultório; garanle 000$ clientela da casa:ínf., rua Larga, 55.

""-r

Empresta-se dinheiro sobre promis-
sorias a firmas

commerciaes c a particulares. Juros modi-
cos. Informações uelu Pliohe Villa, 1021.

27S000
Horzeguins cm chromo preto, sola
du!>la, ric números .'J7 a 41.

in-üiilqa-iN
Para o interior, mais 2SiÚ0

mm»——

FO-tMOSINHO
KUA Dt) OtTVIDOR, 13»

Telep. X. 11133 _. „
LUVAS. LEQUES. MEIAS.
«.ALÇADOS FINOS- cl«.

l.â . -- ¦ Y 
'¦¦¦*>¦

'1'
S**wI
m1
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• AKOITR—-Sexta-fHrw, 5 a© Setembro «to 1021_. a,!i,| |„ ,%

TRIANON
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0 THEATRO DAS FAMÍLIAS

HOJE-As 7 3|4 e ás 9 3|4-HOJE
0 grande successo do dia

Tres actos da vida real
(ie Affonso Schinidt.

NO GOSTOSO TREME-TREME..

-«-. I ¦ \
%Wm\L íU^lp:S'"\ /^B E *
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Trc-jj interessantes typos da
da para a direita: Eduardo Vianna
Oliveira no almofadinha "0rcst-.es

II ;3*_

peça qp.e altráom todas as noites & atieução da platéa
no "Dr. Saboia", Manoel Durães no "Aleixo Torres

Da esquer-
e Arthur _e

Amanhã grandiosa "matinéc", ás 4 horas, em que tomará parte o eximio e brilhante poetaCatullo Cearense, que recitará a encantadora poesia de sua lavra "A BACCHANAL DAS FLORES",
expressamente escripta para esta "matinée".

,;, (Este JAZZ-BAND maravilhoso c a alegria da zona! Não ha quem passe na Avenida Passos
I 

~"1at,*r * -,on-ic!"" c.ue não o veja a proclamar bem alto, e ao som dos seus nove instrumentos• melodiosos, que é, sempre e sempre, a gloriosa CASA MATHIAS W*m -á a nota na
venda das grandes novidades dc Estação!

0 Mathias é o rei dos chibantes! E' a CASA MATHIAS ° terror da carneirada!
Fundada em 1914, é o victorioso TURUNA DA ZONA, que está vendendo, a preços dados, as
grandes moarnbas entradas á meia-noite, no escuro...

E é poi-isso que o pessoal não dorme! Nesse TREME-TREME, quem vence é quem chegano nm! A CASA MAT<r1ÍAS está vendendo meias legitimas Mousseline, tecidos leves já
para o verão, confecções dos últimos modelos, tapetes e corredeiras, roupas brancas, cobertores
e tudo o mais a preços que ficam longe... A sua secção de roupas para homens é um assombro lEstas cousas não se dizem. Só vendo é que todos acreditam!

IOI ¦ Avenida Passos -I
roNllS 7-Ã*l f-rlfeO
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¦DA FlaATÉA
NOTICIAS

A ffüta Ac hojo no S. José
Healisa-sc, hoje, no São .lor.i!, granilioso

pela Kmpresa Paschoalestivai promovidoicgrclü, em hohieni
eclor dt; scena, Sr.

Sem ao rcsiiec-tivo ili-
Uiilro Nunes. Represen-

tar-sc-á, cm . duas
sessões, _a -ipplatidi-

da bttrleta de Carlos
Bittencourt o Luiz
Peixoto, musicada pe-
Ia macc-trina Fran-
cisca Gonzaga, "O
Forrobodó", cuja dis-
l.ribiiição -estti assim,
feita: Gu.irda-noctur-
no da zona, Alfredo
Silva, papel de sua
creàçãò'; *"scaiidinlia<s,
Asdrubal Miranda,
papel de sua crcãçâo;
Alfredo, Martins Vei-
Ka; Sebastião, Albino
Viilal; Cominendiidor
U-irradím, Conceição
Machado; maestro,
1'iankliii de Almeida;
I.ulii Gosloso, Fran-
cisco Alves; Praxedcs,
José Itoscarino; ""efe-

,„•„,. fina, Nair Alves; Ri-t", Célia /enali; Madame. Lecticia Flora,-,U. Canhota, Mariclta Fild; Fina, iilisa'."tiiipü;; Uma mulher, Etèlrina Faria. Itea-iHar^c-ão dous artos de variedades, nos
nuaes loiiiarfio p-.irtc; 1" sessão, César Nu-'tes, imitador; Bueno Machado, c.imjieão da"jaiisn-Iiora, num fox-lrot, com Peplta tle\i)ti'ii; .losé Hoscaririó, cm dansns earacle-t -"'tica-v; Coiiceição Machado, ciinconeta;
Jair Alves; 13ãptisla Junior, caipira; Lu
^r.ím, soprnnn Ligeü-o; Murv Costa, duel-íos cômicos; Bueno Machado c Aracy C«>r-

sessão — os mesmo** e mais: Ma-
dansa clássica; Alfredo de Albu-

-...netiis excêntricas; tenor Iíu-„eiiio .Noronha, sonrnno Cannen Dora, Cha-

¦ " *

"Jiiiro .Yuni-s

tes.
rinowa
•jn-à-qnt, ciinçonetiis

soprano Cannen*''*,-' 1'heo Dorah, duel toa cômicos; Lais
m?a, romanza; tenor Vicente Celestino.omanza; o.s Perys (tonys), experioacias aoTiro ao Alvo". ~
A aorg peç» do Trlaaan

Bstà marcada para terça-feira próxima» prinií-ira representação da comedia "As
noras de Mme. lirionne", no Trianon, que«m, issim, em despedida do seu cartaz, a•ja-iutica comedi-, nacional "As levianas"-."«.-cs espectaculos, como se' sabe, estrea-«o cs artistas Adelaide 'Coutinho, ítalaferreira e João Barbosa.
¦*"*n (ator noro

O nosso collega de imprensa Brasil Or'•*», um dos chronistas theatraes da im-
•ni a ,*-.**i"10CÍ-> vae estrear em breve como
lti .*", cst!l c'n P°<lar de João Barbosa,•"festejado director artistlco do Trianon, i,•tto primeva peça, que é "A suffragistn",

moderna, de satyra ao femi-.«nia comedia
nisino.
•0» Gemidos» estréam, hoje, no Recreio
B,l'|,ois,tie uma longa estadia cm vários
n,,i.i„ " . '^-urapa, reapnarcecm, hoje, ao
íii, ÇjTioca, no Tlieatro Recreio, o.s fes-
»iri « dueUista*' luso-brasileiros "Os Ge-
ií«ti •,senll'>'"cs dum lon-?o passado ar-
SSn "n v-,-*t'ssi«no e bello repertório
mi,,,-"," seu3 "timeroe de apresentação osKRuin cs; "A vida", marcha de actualidade;ufnílo contrariado". "Almofada dc setim"
iroí ,,r-''' a vloletelra". "Os GcraldtM"
C0Bnc"raO (,on*ro da rcvis,a "A' la 8ap-
0 "Dia do artlata"
ih?,,","1*, £co"ntlo agradavclmente, no melo
rn«. •* como no Puhüco. a f6rma gene-
„"„,.*•?*" Ttie empresas e artistas e outros
{¦roíissionaes do theatro vêm tratando a
il,,» SP-*5, .Artistas; a bcnemei-ita e syiiipa-
{".-*',jn-slituição de classe. O "Dia dos ar-
em * ,' "*>uc é c°t*iniemorado, atinualmcntc.
.' ¦"¦'jmbro, tem, a«ora, excepcionaes fes-
ArtUi teiit!'!nle*i a auxiliar o Hetiro tios
Jòsl-r -,''" l)oucos i:''us> forain a empretii
n'»w íi,0.ur'?lro c a companhia ijortufíueza do«"Publica; ,1BOra 6fi0!:ain. Ilelateinos: a

outros titie se desta-
<;„,;• •..vi.aicmosi a companhia Victoria
cchi í01" ". --ollaborai-ão da empresa Mo-
*,.. -c ." «ftístíis nacionaes e. estrangeiros,
1'eiv'"! "ra S|';'n<io cspectacnlo, no São
i. uo. " -9 deste mez, representando-se, cn--ç <í.'i'íí,.'!« '* o*>Çra "Cavallaria **usticaua"f

Leopoldo Fróes pretende levar a effeito ou-
tra festa com a operei-, "Os sinos de Cor-
ncville", pm (íue elle fará o tio Oaspar. O"Dia do Artista" será t-ommcinorudo no
l.yrico c no "flecreio a 15 do corrente. No.
Thcalro S. .losé haverá um festival no dia
8 deste mez.
A nova peça de Renato Vianna

Leopoldo Fróes vae dar-nos, na quarta-
feira vindoura, a primeira dc "Gigolo", alta
comedia de ltenato Vianna. Durante toda
reta semana o professor 1'duardo Vieira se
dedicará ao apuro da peça, a cujas ensaios
Leopoldo Fróes tem presidido. Sumptuosa-
mente montada, com guarda-roupa luxuoso
e scenarios de .íaynic Silva, Ângelo Lazzary
c Mario Tullio, "Gigolo" é uma peça dc
ambiente, com muita côr, muito desenho
desenho secnico, de acção thcatral incisiva
e rápida, «ondnú^*-- o fim de uma grande
moção. Toma pfefcte na representação de"(.isolo" quasi todo o brilhante conjunto
de Leopoldo Fi-óes, que fará o Andreia' pro-
liigonista da peça. num trabalho quo Fróes
considera mais importante que o do "San-
guez azul". O.s principaes papeis femininos
foram confiados a Carmeu de Azevedo, Ira-
coma de Alencar, Elvira Vclez c Sra. Pinho,
estreando nessa peça duas galantes actrizes.
Alda Garrido estréa, hoje, cm Campos

Recebemos, hoje pela manliã, o seguinte
telegramma: "Campos, 4. — Devido ao
grande atraso nos transportes do material,
só amanliã poderemos estrear. Reina grande
anciedade pelo "debut" de Alda, que tem
sido muito visitada. Verifica-se grande sue-
cesso de bilheteria. Saudações. — (a) Gar-
ridos."

VARIAS
Iislreuu, hoiiteni, com successo, em São

Paulo, no Braz Polytheama, a companhia
Lucill.-i Pcres.Registamos com prazer a visita qua ha
dias nos fer a gentil actriz Carlota Sande,
da companhia Alves da Cunha.—Leopoldo Fróes faz, hoje, •reprise'' da"O illustre desconhecido" e, amanhã, do"Cafí do Felisberto", quo só será repetido
domingo á noite.—EstA muito attrahente o numero, hon-
tem distribuído, da "Gazeta Thcatral".Recebemos amáveis cumprimento*,, quoagradecemos, dos artistas U ei mira dc Al-
meida, Cora Costa c Álvaro Costa, que se
encontram em S. Paulo.
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A Drogaria André, comim-mornudo seu
51}» anno de existência, está brindando suadisliiicta clientela com preços cxccpcionaes.
llua 7 dc Setembro n. 39.
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S SEI B_UA?
I :.;„. o preparado' seientifieo de bellcza

JUVAI.INE. Nas perfumarias e na rua Bue*nos Aires, 131. sobrado.

GRANDES
FESTEJOS
commcmoração á

Independência do Brasil
cm

rsprr? %CTTT.OK
awmMMm**m**wmm

^1
EMPRESA PASCHOAL SEGRETO;
THEATRO CARLOS GOMES — A's 8 »i\

L. Fróes • O illustre desconhecido
TH. JOÃO CAETANO — A's 7*'e9 "".•"

THEATROPS.^ol-f--?!\'lS 7?f
.FORROBODÓ.__j___8 '

«D»

Theatro Recreio nSES/
¦_

&c.
A's 7 hoje A'a 9 54

i:i;i!i;i ;i!lilllllll!lllllilllll!l!lllll!l!J.flill!llll!l!

ESTRkA do duetto luso-brasileiro
0 S GERA L D 0 S

A hilariante revista
A' LA GAROONNE —

mr^M<# tw/it^ím^tMmr' í^**^lErTHEÃTRÕ.
nt i i ií r 11 ii ííii fi ití ifiiTt tl il oltltit im * ii íiT-ã

Leiam amanhã
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i»WBmmmn**3»x*3rm\-.  . _. ....EMPRESA THEATRAL JOSÉ' LOUREIRO
THEATRO REPUBLICA
COMPANHIA PORTUGUEZA

DE REVISTAS

HOJE A's 7 % e 9 % HOJE
A REVISTA DE GRANDE EXITO

Tiro ao a!vo
Amanhã: TIRO

Domingo, matinéc ás 2
AO ALVO. ,%. Solree ns 8 %

PALÁCIO THEATRO
COMPANHIA PORTUGUEZA

Alves da Cunha—-Bertha Bivar
HOJE — A*s 8 % — HOJE

O MAIOR EXITO DO DIA

As Duas causas
COMEDIA EM 3 ACTOS

Notável trabalho dc ALVES DA CUNHA
ÀS. DUAS CAUSAS.

Vi, Soirce ás 8 %.

Amanhã
NO

Casino Theatro
Phenix

Grandioso
Réveilloi}

[Em commemoração da Indepen-
dencia do Brasil

Distribuição de prendas
O— ORCHESTRAS — O* JAZZ-BAND 4

sEsmerado serviço de Restaurantl

Ocinema no lar

________||__|_F
_

PROJECTOR
Todos podem ter em casa

Bruu.de nitidez «»téj
„,„, ;„c, ,-- . , - um verdadeiro cinema sem ncriimn conheeiitiímto*nt-iii insta laçao especial e por um preço módico, l-rojeccões de2 metros de quadro.Orando sortimento de films ininflammavcis.Kuuceiona cm todo» os lo-jares,

Alugnin-se filas a preçosO Projcctor *~ 4258000. Film, ,.«m _ mm>.

mesmo
rednzidos

sem clcctricidade.,

Films c'm

_B1 ItttH eam\Wm ___¦ _!___. _____ llB t__ IHl______l__z_J___y
Pequena

(-ramraas

CAMERA
e eleRaiüe, prcci-ia., ,. . .- *? for,.e' a c-'"i."r'a Pfltlie-Baby pesa apenas .riOI ermitte a todos apanliar vistas cineinato-jraphicas tão porieitas como as«os apparelhos maiores.

mr*! UltimaTo/dade"15^ 
fka rCS0U'Íd° ° Pr°We,na da P-wtoí-.phia «ni-

A Camera — 525*3000. Fiims viriíens clm — R'*nnõPeçam catálogos c vindo assistir ás nossas úemonsU-açõJs^ graluíTas"a ;

R. Rodrigo Silva, 36
Os apparelhos Pnthê-Baby acham-se c-jualmento :smSão Paulo nas principaes casas dc phò.tògrapliia eNO INTEIllOH cin todas as principaes cidíídcs daEM CLUBS 12 A PRESTAÇÕES ua Casa Barbosabieü — llio.

-ta-BR-HB-HB-i

venda no llio do Jamíro
brinquedos.
HépubllcVi

& Mello, 21, Iluii Assem-

DOENOAS VENEREAS

Amanhã. ._..
Domingo, matinée aa 2

— Trata-
mento c

cura radical pelo nío-silbersalvarsan e inje-
cçôes roercuriaos indolorcs, diathermia c
raios ultra-violeta. Dr. Coeio Barcellos, ex-
assistente du Fac. de Med. Das.9 ás 11 c
das 4 ás 0. Tel. C. 3801. S. José, 53.

THEATRO LYRICO — Este mez, estrea da Companhia Franceza de Operetas*_S93___________itir«1_^ -

SliliiillÉIIllilÍM
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\ Syphilis

COPACABANA CASINO=THEATRO
HOJE —¦——

A's 21 horas: "BEIJOS QlIE
HART.

A'a 22 horas: LOS PEREZ

SEXTA-FEIRA
TORTURAM", "film" Paramòunt, por

HOJE
WILLIAM S.

dahsarinos aerobutas, c LÚCIA CASTALDI, soprano lyrico

üiiiinii

Poltronas, 2$ — Camarotes e baiqnoires, 1Ü$000
•TbDTÍ I DflfèM — TODAS AS NOITES -.- Diner e souper dansants. —*VJKll*í*U-^"v/-i"-. "Jazz-band" Romeu.

llilllillllilllilllllllllllillllillljillllllllllllilllll^

Doenças nervosas e
fraquesa da vontade
Fraquesa phj-sica e de idéas, desanimo,

duvida, medo, indiffcrença, tristeza, angus*
tia, manias, sustos, ataques, etc. estômago e
intestinos. Emprego local e geral dc radia*
ções ultra-rioletas de Bitch e da suggcstão
pelos mcthodòs mais modernos. Dr. Cunha
Crus-. R. S. José fil, 3 ãs 5. Tel. 4625 C.

mmm
0 Medico Homceopatha da Familia

Edição dc 1024, augmeiítiiiíissiiiia, n 20*0Õi).
Indispcttsiivêl ás pessoas que se tratam pela
RõmWóiJUtliia. — ALMEIDA CARDOSO & C.
— RUA MARECHAL FLORIANO N. 11, RIO.m*m
Dr. R. Pitanga Santos. Doenças dos

colou s". rectum
c suius. Trntamento especial das hemorrhoi-
das, sem operação»Passeio, 50, sob., de Jás4.

llllll|i|!lllllllllllllllilllllllílllll!l!lil!llllllili!ll!llllllilllllilli;illIlllllllllil!l||!U
HA MAIS DE 40 ANNOS

Exislc o Elixir de Cainomllln Granjo, parao allivio efficaz dos que soffrera do estorna-
go, figado e intestinos. Experimentae c te-
reis a prova. -. mam*

DOENÇAS DAS SENHORAS
Des.-ippareccm com o uso da IBATIMOLINE,

app. pelo D. N. S. p. sob o n. 1023. Nas
pharniíiciiis e drogarias e na nia Buenos Ai-
res, 131, sob.

m-m).

pALACliTI' — Vende-se, parte a praso, á
rua Condo de Bomfim; chaves no 1.251

Construído em 1920.
*mm

ELEVADOR
Vende-se um cm pleno funecionamento.

Rua 7 de Setembro, 107, loja,
^Ofi***

Dr. Jorge de Moraes Hggl
Aires, 5S, 3 ás 5. 11. Aprnsiycl SG.B.M.3253.

da cabeça — CARLOS curou-se
de manifestações da s.vpbilis

(dores 
'de cabeça) com 2 vidros dc Luctyl

em 30 dias, gastando 12?000. — RODOLPno
tomou 10. vidros de outro dcpiiralivo em 2
mezes, gastou 35*5000 c não ficou bom. —
LUETYL sò em bfias pharmacias.

CACHORRO POLICIAL
Desappareccu hontem no Leme, um novi-

nho, de cor amarcllada. Pede-sc a quem o ti-
ver encontrado cntregal-o á rua Gustavo
Sampaio n. 225, quc será gratificado."IFfl 

914 fillemão.
Rótulos em Allemão

CASA iEMEI*.
Rua da Qnilanda 3. ("Esq. S. José)¦ mmm .

ASTHMA, BRONCHITE
ASTHMATICA

Os accessos" agudos cedem promptamentè,i, .expectoração é facilitada c a calma sobre-
vem com o Pó Indiano de Giffoni. (Vide c
modo de usar no rotulo).. Pura os casosi-hroiiicos, Gottas Indianas do Giffoni. Ntisboas phiirmaeias e drogarias. Deposito: —
Drogaria Giffoni, rua Io do Marco n. 17Mc. D. N. S. P. n. 33. de 2(1-4—1900 c nu-mero 189. de 16—9—911.

¦ »—» ¦—-———__
Drs. Leal Junior e Leal Neto

Especialistas cm doenças dos olhos, ouvi-
ilos, n.-iviz e garganta. Consultas do 1 ás 5Assembléá, 110 -

flll!,*ill.li!l!l!lil!lll!!P
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rTOMANDOERINDO11!/ ITOMANDOERIND01** MARCA REOISTRADA

AG12NTES GERAES
E. T. MELLO & C.

CAIXA 2175 — RIO DE JANEIRO

AN1*S DE INSTAiTEÃITa SUA ÍÜÃSÃ"deveis visitar n COZINHA MODELO da
CASA RAJAH

A melhor casa do ferragens, louças, me-taes, crystaes e trens dc coj-.inha.
118 — RUA S. JOSÉ' — 118Em frente ao Hotel Avenida.

Feridas do '¦W-flôeC espécie, effeito rapi-do rad(cnIi iom a SANTOSliVA.

Dr. Reffo Lins -¦l.*-:'*lco c operador. ••, iu». • vSw *¦¦•¦"'uriuai-uis. Partos. Doeu-eas de senhoras. Cons. Av. llio llranco, 170,d as o. Resid. liambina, 37. Tel. Sul 841.

Dr. Ernani F. Alves cjn,r-'.i*' «<-*•••'<¦ •
.;„'"•; doenças das se-nlioras. 11. S. José, 19, ás 4 c 30. Tel. N*. 7188.

memtrm.A'PRAÇA
REGIDOS PROvmomus

ROG4ÇÕES
E PRO.

ILUSTRES E
PLAFONIERS

O melhor e o mais variado sortimento cm
diversos estylos

—— BARROSO. 1VINTER & 
RUA DO ROSÁRIO, 153

mmm
CABELLO CORRIDO

ATE' NAS PESSOAS DE CÔR
Por .mais crespos ou ondulados que sejam

os cabellos, fienm lisos com o uso continua-
ilo do LYSODOR. Preço -IfiOOO pelo Correio
fif-OOO. Depositários: Perestrello Filho .": C,á rua Uruguayana, (ili. llio.

Dr. Fernando Vaz^i^^
rurgla geral. Diagnostico e tratam*, cirurgl-co das affccçõcs do etlamago, intestinos ,-via» biliaies. Utero, ovarios, urethra, bexiga2 rin-,. rral". de câncer, hcmni-rhagiaa, tumo*res do iiteru e dn bexiga pelo radium. As-Scinblcà *J7.. Res, C. Bomfiin, CCS^ T. V. 1223,

Carlos Cotitevillc & Cia coiniiiunl.cam *Jll.e 8" 8',r«° validos, os quo fo»rem feitos cm seu eseriptorio, áRUA DA ALFÂNDEGA, 98Rio, 28 de agosto de 1924.
***___¦

Casa Leonardos
João Bernardo „ Conip. — Crystaes c»porcellnnas - Participam a todo" o**Iseus treguezes que se mudaram para a

RUA DO OUVIDOR, 137

QL1-.R comprar, vender, concertar ou fazer*«"C joins com scricdíidc? procure a "Joalhcria
Valcntim , rua Gonçalves Dias 37, fone 991 C.-. mitomm

c iiutppiahos; Peçam cátnJo-
fios a R. Ecrrélrá & C. RünS. Er. Xavier, 388. T. \'. 30GS.

..-  brandes prasos. .'"'" » «ai»B»* ———___

RAIOS ríí,¦IIA,--VI,.,I'ETA- pcI,p'
,. 7 . f abri.ilos, "•ra.-tMet-a 

sexuallubfercnlosc. Anemia. Aaaeinliica 51. a «« ii
ÜR. l'El)KO MAGALHÃES, *

-. ^. fc CSI**^
_i—.^
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êSSIVKH$M\IOS>
Pela paiMjemi honleni, o» seu an-

Blvornrio nnfallelo, ttctbtú muitos mlrooi
o menino /tiK fillm ilo Sr. Olimllnn i.ui-
RMrlMi nesoclinU oi»t» prn».

-— Fes Olmos, lionlem, » Sr». 1). IU-
mona Iwicai» Monteiro, eipou tio liiilii»trl»l
Sr. Darlo Silva Monteiro.

«_____. o ii,,-,v. prcMilo eonipsnlitlro ile
Inilisllin Va*™ ..Iiim e sua Ruins. e«pi»«.i. I».
Adelaide tIAvIla Lima,;nglitam. n°l*\..*
annlvennrlo natollfllo ile wn tlilecto fllno,
o Inlelllaonto o appllrado preparatoriam*.
Alfredo do Uma, que tio t>eus Innumeroí
amitiot. e cotlOEAl e tias pessoas tle relações
do casal Vasco Lima receberá niullos curti*
l*r.üü!' 

iW* nnnos. lioje, o senhorita nora.
filha ilu tanta. Sra. I). Clollldo .Marcondes o
ilo Dr. Francisco Marconilc*. advogado do

— Pai'nnnos hoje o tenente Antônio
Aguiar, do Hospital Ceiilral «to.EwwJ'»;...Poisa, hoje. a ilala natallrlu de Mn6
llocha, a gentil fllbinha do engenheiro pa-
Jriclo Dr. Oeraldo llocha, que. por etn mo-
tho, tem ixceWdo Innumoroí t»mwJjMg
de suas amlsiilnhu*,. a quem f»V.!í! ai,
um chá. em -.eu nalaceta da m^lf/AIO'
aundrlno. fesla cMa que >e revestiu tlc grau-

?-ííÍ!i!!& hoje. annos, o Dr. Antônio Car*
los, "leader" du Câmara dos -JcP»1»0"09.*

JL- Fa/. anuos. hoje, o Sr. Antônio Lou*
lenço do Rio, negoclaiito desta praça.
CASASIESTOS

nêalisase, amanhã, on matriz de S.
João Baplislu da UíO»,;os 3 horas da tarde.
o casameuto tio Sr. Dr. Jullo }fàto&$5i
do, com a sn.ho.ila Leonor Cnrelo. Jljha 

dn
siúva Sra. Anna Carcla. Scrvlr.,0 de padrl-
Bhos. da noiva, o Sr. Adolpho da U««t> do
«Ito coiomcrclo dota praça, e Mia ra-OlM»-
ÍAi: c do noivo.-o Sr. Haul llriu-c. director
S'GyronosIo Ai.glo.lirasilelro, c Mia l.sma.

ooooooooooooooou
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Acabamos de receber novos discos

¦¦¦M_msMBÍ

VENHAM OUVILOS
PAUL J. CHRISTOPH CO.

ouvrook, o.s
RIO

Os que freqüentam os aquários
da Prefeitura

Durante o me* do agosto iumiif.o, o
sfioarlfi do Passeio Rliblleo foi ví.itntlo por
IVin| pc.viíi*., iteiiiln «I.IHI adultos e l.l.to
ci-riiiifiihi o aquário da Quinta .¦'-da. Boa ?yli-
lu teve 4.770 vlsllanle», sendo 3.103 adultos
u i,«.7 erennçns. A1

O movimenlo tio Rosquei Flora e Diana, fl
prnea tln lleptilillen, fui tle 0.450 vlillnn.JS,
dus qunes 1.117 adultos o U.Oim creanças.

ARTE,
ELEGÂNCIA
BOM GOSTO

São os requisitos
que distinguem os

Mobiliários e as
Ornumenluçúcs da

RED-STAR
RUAS ¦

69 ____. Goni;iilve» Dia» — 71
82 — rriigiiavaiin — 82

<»>< *,tmtmitmmit
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'T^ioilc, 
na residência da família do noi-

vo, cm llolnfogo. haverá recepção.
UASIFUSTAÇOF.S

Por motivo -do passngem tle seu nnniver-
eario natallclo. foi, hontem, alvo dc uma
manifestação dc apreço, dos rçsprçtivos jtiii-
ccionarios o Sr. Dr. loraelo llibeiro da Ml*
va, dircctor-gereiitc tia Caixa Econômica tio
Bio do Jonclro. Ao homcnngcado foi 'entre-

ene, em sua residência, linda corbe Ile tlc
flores naturaes, havendo troca tlc amistosos

ÍA Festejando o annivcrsario natallclo
do.Dr. Dolor Itamalho Pinto, seus amigos c
collegas mandaram rezar, hoje, uma missa
em acção de graças, na capella do Hosario.
• lho offcrcccram um moderno iiislrumcntal
cirurnico

E'amanhã que se rcalisa. no Jockey Chib,
n almoço offcrecitlo ao Dr. Mano l inotti.
por seus collegas c amigos, por motivo dc
sua próxima viagem á Europa. Lsara tia pa-
lavra, saudando O homenageado, o Dr. Car-
los Sú, chefe do Serviço dc Saneamento tio
Estado do llio. O Dr. Mario Pinotti etnbar-
cará, domingo, dia 7, a bordo do Almaii-
aora".
fiNFEMIOS \ ,...•;

Acha-se complctatnentc rcstabrlecido do J
accidente do que foi victima. o Br. /acha-
rias Góes dc Carvalho, director Geral tios
Negócios Politicos <• Diplomáticos tio Minis-
terio tias Relações Exteriores.

— Após duas melindrosas intervenções ci-
rurgicas praticadns com o mnir exito.pcl.i
proficiência dos Drs. Castro Araujo c Ovi-
dio Meira, está cm vias dc completo restabe-
Iccimento, o antigo c estimado negociante
JBr. João Corrêa Velho, sogro do Dr. Pedro
Alves Carneiro.

Auxiliaram as operações, que foram fei-
las no llospilal Evangélico, os seus internos
« o Dr. Agostinho llrclas, qne fez a rachio-
Sitorainisação, correndo as intervenções, ape-
«ar da edade avançada tio paciente, sem. o
menor accidente. Dentro desta semana o Sr.
Corrêa Velho terá alta do tratamento.
VIAJANTES

Parte para a Europa no próximo domingo
o pianista Alfredo Oswnld, que ha pouco
•realisou com grande exito uma serie de cot>-
•crtos muito <applautlidos.
IVTO

Falleceu, hontem, a senhorita Rachel de
Albuquerque, filha do Sr. Ànanias de AIliu-.
querque; o seu enterro cffcctuoii-so hoje, no
«emiterio de São Francisco Xavier.

-—• Falleccu, hoje, cm sua residência. 4
rua José Hygino n." 183, na Tijuca, a Exmn.
Sra. D. Alice Mendes dc Sá Freire, esposa do"Dr. 

Melchindcs Mario dc SA Freire c sogra
do Sr. Sylvio Pcllico dc Abreu. O enterra-
mento rcalisou-se, hoje, saindo o feretro da
casa acima, para o cemitério de São Fran-
«isco Xavier.
I_.SS.45

' Por alma dc D. Eugenia Amélia .Sobrinho
le Azevedo, esposa do deputado Agri.ppl.iip
Azevedo, será rezada missa no altar-mór da
igreja dc S. Francisco .tlc Paula, ás 10. horas,' amanhã, 1." annivcrsario do fallecimento da
pranteada senhora.

-—— No nltar-mór da egreja dc S. Fran-
cisco de Paula, foi' rezada hoje, ús 9 horas,
missa tlc sétimo dia, por alma do medico
Jlr. André Rangel, vendo-se no templo in-
numeros amigos, collegas, admiradores e
parentes do extineto.

i . mtm i"FRAGOL"
O pó ideal para
frieiras, assaduras,

brotoeja», etc.

Evita o suor e tira
o máo odor.

Lata. 3$. Pelo
Correio, 4$.

Nas perfumaria*,
pharmacias e dro-

¦  
garias do Brasil.

GUARANÁ' - Maués
Sm fruta, em bastões • ém pó. Deposito ge*
ral, rua do Ouvidor, 120. CASA GUARANÁ".
-TE. N. 1215,

CtanaotdtnUs
Qêfmca agrrfaütefmtnh
*y bocecr»
t/fyytctac/at

f/é petos
fêtkU

t(Jt UijÇ
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Para grande elub ou cabsret
Alugam-se doua amplos andarei da Avenida

Hio Branco, sitnadon em ponto magnífico, com

amplo» ailões próprios pnra Club ou Oabaret.

Para informações o dotalbos dirigir-se ao 8r<

Olarindo, & rua Chile, 10, sobrado, t

m mm
CALÇADO "DADO"
A MAIS DARATEIRA DO BRASIL

Avenida Passos n. 120
A Casa Guinmar nio querendo comparti

Ihur com as outras casas nos lucros fabulosos
com qne são vendidos os sapatos encarnados
abro preço especial para este artigo o para
este me*.

SOFFRE DE DYSPEPSIA?
TOME

LEITE DE MAGN SI A PHILLIPS

PI inin RUA S. JOSÉ, 57¦ nkbnuiw. Vende predios e moveis
(LEILOEIRO)

A Perfumaria Lapenne
Previae aos seu3 freguezes que aos sabbados vende com grande ruducçio

todos os artigos de perfumadas e objectos para toilctte e presente.

^^^^^JJRUADOTHEATROS
A8~ÍÍUGAS DOS OLHOS E
OMPNTON' são o túmulo dn amor:mun i un. hojo devo a ;ilcgria da
vida nos PRODUCTOS ELECTRICOS MIRA*
BIMA da ACADEML\. SCIEXTUICA DK BEL*
I.EZA que trouxe ao MO, 400 PROIJUCTOS
DE BELLEZA que são IOO maravilhas, pre-
mlados com o C.RANÜ 1'UIX, nn Exposiçã»
Internacional do llio c noutras a quo Icm con-
corrido. Escreva hojo mesmo c peça estes
produetos que custam 14í'000, (pelo Correio
16?(I(KI) cm 8 dias verá que as nigas progres-
sivnnicnte vão dcsapparcccndo. Ilcsposta me-
diante sello. Rua 7 do Setembro, 166, Rio.
Catalogo grátis

Depilatorio Electrico Radical
Tira os jiellos para sempre. Premiado com

o Grand Prix. .Ilcsposta medianto sello A
Academia Scientifica de Belleza, Itna 7 de Se-
tembro, 166. Bio. Catalogo grátis.

i . ¦ i mrtm ____________________________
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Quem passa na
Avenida Passos?

Quem precisar comprar roapas brancas
para corpo, cama e mesa, devo aproveitar
esta imlea oeeasião. como poderio verificar
pelos preços a seguir :
Camisas peito de linho, de 15$00l
por

(.'umisiM percal francez, de 18$5M
por. 

Camisas ncphir listado, crép» do
1I2Í5(I0 por  • • • 16Í500 j

Camisas de zephir Inglez, de 25$000

9$900

125300

_f_r»i*__«»^»* _ Jm

^ifl I ¦•

Radio ^r _^_r-*^'

M___> ^^^^^

Fina pellica encarnada salto L. XV
Rigor da Moda

50$000
Paio Correio, mala 2(500 por par.
Remettem-se catálogos lllustrado».
Grátis para o interior a qnem oa aoelliur
Fedidos •

JÚLIO DE SOUZA
BROCHE

Perdeu-se um hontem, entre a rna Pay-
sandú e Largo do Machado. E* de esmerai-
das, brilhantes c rubis. Gratifica-se bem a
quem cntrcgal-o, 4 rua Paysandú, 120.

BROCHE
Perdeu-se nm de brilhantes, esmeraldas c

rubis entre Paysandú c Largo do Machado
Gratifica-se a quem entregar á rua Paysan-
dii, V20.

Pão a 1$ !!! o kilo
Cnfó "Bom Goslo" a ,1$800 ! I o kilo e le-

valido um coupon para brindo 4*000II o kilo.
Combate á enrestia, só na rua Larga 231, em
frente ao Itamaraty

Alviçaras!
CARIOCA

Offcrccem-se a q a e m
provar o sen desconlcn-
lamento cm compra ef-
fecluada na A" ELITE

288 Av. Mem de Sá.
¦ mmm ¦.

por.
Camisas de linho e seda, do 3S4000

por.

19$590

283390
S2S000

Yavi.ii naricÍMisi* ensina a falar fran-joven parisiense cesc cm 90 Uç6cg> sem
sutaque estrangeiro. Preços módicos. Mme.
Slassony. Rua S. José, 54, 2o andar.

mtmPensão INaturista
{embato o alcoolismo e todos excitantesl„
Tratamento rápido das doenças pela olinien-
tação, c plantas mèdiciiiacs — RUA S. .TOSE'
23. Tem Livros módicos rda Propaganda.

i 'mmm • ¦ ¦ ,

TELHAS e TIJOLOS
Materiaes dc 1» qualidade. Deposito da

Cerâmica SanfAnna
450 ~ RUA FREI CANECA — 450

Rio de Jaaeiro

Tapetes^ngoleuTiv ^thxnehss
(Joyos. bell.ssimo» na«l*Ses detodoe. tamanhos.Cim pecúcno»
ai n das ma-s«7. i^arço"" ?o

BRINQUEDOS
Castro & Waldemar Praça 13 de Novembro 42
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ESTOU
CONVENCIDO

VESTIRA RIGOR
SO' NA ALFAIA-
TARIA YPIRANGA
costumes de Casimirn,
150?, sob medida, padrões
mais modernos. Ayian.cn-

tos de iirimcirit ordem.
Colossal sortimento em

calças de casiniira lista-
das a 32-3000.

Rua Marechal
Floriano, 52

Cuidado com ob imi*
tadores

CASA DAVID
RUA DO CATTETE N. 101

Compra moveis, pianos, etc, 6 a que maio-
res vantagens offerece nos seus freguezes.
Compra pelos melhores preços, casas mobi-
liadas, crystacs, metaes, tapeçarias, etc, tro-
ca moveis modernos por antigos e vende
qualquer quantidade de moveis a dinheiro c
a praso longo. Attende com presteza a cha-
inatlòs pelos telcphoncs B. M. 729 e Villa
h'21'2. Note bem. Não façam negocio sem con-
sultnr o David, pelo telcplione.

CASA TITO
ii

Pincc-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

Camisas de linho e tseda finissima..
Cuecas ns mais baratas, artigo bom,

uma. . . i
Cuecas eretone superior, ¦ nma......
Cnccas crotone fino, umn -., „
Cuecas monsselinc, uma
Pyjamas IKítado superior, nma
Pyjamas lista c] gola fustão, uma..,

SO' PARA SENHORAS
Meias de seda, todas as côrcs, par.,
.Meias tlc seda, todas as côrtu c| cos-

tura, par ..••¦•
Meias toda dc seda, par..
Meias de seda, artigo fino, par
Meias de seda, artigo finíssimo, par 1 _ÍS0(IO
Mcins toda dc seda, c] baguct, par.. 12$000
Meias fio dc Escossia, com baguct,

par, 
Toalha para banho, superior, nma..
Toalha paru rosto, artigo bom, uma
Toalha para rosto, artigo forte, uma

21, AVENIDA 1'ASSOS, 54-A

4 $500
5$S00
C$500
6$000

1.ÍÍ500
183500

4*500

5S300
8S500
9S500

C$000
9$800 í
_!$000
35500 j

LINHO PURO
só na casa LÉOPOLD STRASS, fun*
dada cm 1890, vendas a dinheiro c
a praso, AVENIDA RIO BRANCO,
109, Io andar, sala 2, phonc Norlc
2314 —- Rio dc Janeiro.

CASA NA GLORIA
Alnsa-se nova, com 11 quartos, salas, etc,

quintal, jardim? esplendida visla, pinturas fi-
nas e encerada. ltua Cândido Mendes, lll.

DRS. H. ARAGÃO E A. MOSES
Exames de sangue, escarro, urina, vneci-

nas, clc. RUA DO ROSÁRIO N. 134, proxi-
mo á Avenida. Tel. 4480 N.

BOM
FUMADOR

mo quer mais fumar oulro

PAPEL DE CIGARROS
2ig*2£

i» BRAUNSTEIN freres - PARIS *•*
Fornecedores do Estado Francez e du principais
fabricas brasileiras para PAPEI, tim CIGARROS

cm Hesiuas c Bobinas

ülcera do estômago e duodeno
Tratamento pelo NOVOPIIOTIN (iilhuini-

na vegetal erystalisavcl). Formula do prof.
líler, dc Berlim. A' venda nas prineipaes dro-
garlas c pharmacias. Deposito (,'cral: Av.
Rio Branco, 137, 4o andar, sala IU ÍEd.
Odeon).- Rio.

MOBILIÁRIOS
pnra escriptorios. Cadeiras com molla a 130$.
lt. Alfândega; 69, CASA'MARTINS.¦ 'mmm- 

< '• >.

PENSÃO
Traspassa-so uma situada cm Copacabana

com 15 optimos dormitórios c demais dc-
pendências, com garage para automóveis
grande quintal, etc. Aluguel muito razoável
e tem ainda _!7 mezes dc contrato garantiu-
do-sc a prorogação do mesmo. Trata-se na
rua S. ,losc, 17, cóm o Sr. Siuion.

mtm.
LAVANDERIA NA0Í0NAL

Telcplione 096 15. M. — Rua Ypiranga, 87
E* a preferida pelas Esitias. famílias.

•Maleitas
t o terror ds milham li

pessoas ponmeê noa enferaita-
se qae consome a robKtez • aiBnergia e em moitas casos traz até
a morte.- Ao primeiro indicie io

ijPaludismo oa maleitas, faça w*
No soberano ' \

p para as sezões €\

tnslillsfttí» éra qn«ll-i«' P0»'» í,rta cH,íe *atUi rWfl,<OT*1 W «*»*»M

completos, funecionando, com phone,

Desde 140$
Pecas sobresalentes

MESTRE C BLATGE' — Ras Passeia, N

SULFARSÉNOL
(TRATAMENTO DA BTPBnJS

E DAS
COMPLICAÇÕES DA BLERVOB1IAOIA)]

Opinião tfo Prof. DR. FRANCISCO EIRAS
(ProfcMor da Faenldad» i» Medldna • Membi» ê»

academia Nacional 4* Medicina,
Ío Rio da Janeira)

JAROANTA, NARIZ. OUVIDOS».
• Prof. Dr. Francisco Eiras
da rseildlíe do RIO - ds Academia de Medicig»,

CtAttUtrlt! RUA •. JO«E' N. U
Telephone Central, «a

Hnli-mW! RUA SOARES CAORAU TI,
Laranjeiras

f. Btir» Mtr ilt

'Rio 
átjMilro,.. I'À ché*

(y\Am -\j>iU**r*-2* CÃ. /Lm***- C*A_£

\l+JL A^vw *Jul JUkUAtT -

m____
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Bungalow. Quer construir ou reformar? Quei-
ra vir á r. Carmo -ll. sala 5 dns 15 ás 17.
¦i ¦ ¦*»*¦ .

LOTERIA FEDERAL
AMANHÃ

200:00O$00O
Por IfiSOOO

. SEGUNDA-FEIRA
2O:0OO$0 0O

Por lüiliOn
Os bilhetes para essas loterias

acham-se á venda á rua !' de
Março, 110.

¦ ««»-*» «* •mmmrmmm -^^——

ÜTassaretli & O.
Rillietcs sem ngio. Rua tio Ouvidor n. 94.

Pagam todos os prêmios da Loteria Federal,
Poslo dc venda do estampilhas.

'V*'^**C4->t'*>>

******* ~ <£& •a-*^è*-v«-*-*\.
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ReproducçSo

Em resposta á sua carta devo-lhes «firmar que • "Sulfarsenol" sempre ms foil>

írande utilidade nos casos em que o empreguei, salvo no "Ozcna" cujo resultitto 
'°

incompleto, como era de esperar.;

O ItESTIXHO ...
Meias dc seda c/d parn creança...
Meias tle sctla (para Hnmcm
Meias de seda perf. (Senhora)...
Meias «le sctla c/cost. (Senhora)..
Meias tle seda c/cost. (Senhora)..
Meias francezas "lll!" .Senhora)..
Meias para creiinça a 1-*il00, Iíí700, IP

SALDOS tle Bravatas a 2-*?, 3ü c 0? I
de vol les fant. mt. 2-?, 4$ e 69000.

APROVEITEM 1! SO' ATE' O DIA 8
fim !

CASA ANTUNES — RUA SETE,-mtm»

tf 8011
5SO0I)
4,$onn
58000
(55500
OSOOl)

SOO!!!
Saldos

E* o

191

CAMPESTRG
Amanhã, ao almoço: peixadas do forno

com pirão, cabrito com arroz do forno, tri-
pas it moda do Porto. Ourives, 37. Tcl.
Norte 3060.

•mmm-
BARRETTE

Pcrdcu-so uma dc ouro e brilhantes com
um retrato de homem c umn fita maçónica,
no tra.jeclo da rua Ypiranga á rua General
Polydoro. tíratlfica-se a quem achou e cn-
tregar ri Mme. Ariú Saliconc, na Lavanderia
Modelo.

ooocoooocooooooc
REMÉDIO SOBERANO

A Preparação do Dr. Crossmán á um
remédio soberano para a Blcnorrhngia
aguda ou chronica e pnra toda a classe
tle enfermidades secretas. Xtio só c.li-
tnina os sijrnplomas c manifestações ex-
ternas, como tambcm, e principalmcu-
te, oíacii os f/cr/nc/is ouc produzem e
propagam a infecrão, estimulando ao
mesmo tempo os tecidos para que pos-sam reparar os estragos cansados pelaenfermidade.

X Preparação do Dr. Crossmán pa-tenteia bem claramente as suas pro-
priedades curativas, particularmente
no* casou ela enfirnilãudes tlc turnos,
em que tim sobreviudo variadas com-
plicaçòcs, depois da infecção primitiva;
A preparação do Dr. Crossiiíaii uão
produz transtornos digestivos ; pelocontrario, evita-os, por causa da sua
acção estimulante; A islo se. deve queseja dc egual effieacia cni ambos os
sexos. Nenhumas injecções ou irriga-
ções sâo necessárias.

A Preparação do Dr. Crossmán cum-
pre fielmente o que outros inedicamen-
tos não fa/:cni mais que prometter,
Um frasco dc ensaio provará o sen me-
rito; dous frascos bastam para os ca-
sos usuacs.

A* venda cm todas as prineipaes
Pharmacias o Drogarias?

mmm
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COFRES
^TJinii-cçtr-rethuiilisíÜíSl*^

' "' americanos; *,WÍ*X
„arda fiel do seui *

foge ('«fi
ua Theopluw

Professora de violino ?M Tfnl;cTso flo Instituto,
lecciona particularmente c em curso na ci-
iladt. Tratar pelo lei. Ipanema, Sil,

Vendem-se,
mados cofres M. W.
gistradn, garantitlcis,
ciimchtos e valores cünlrii
Cniníproni Iinjc, não esperem. 11»
Ottoni, 103.

•mmm»
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Será

J horas,
I "Datm

M "Orafjí
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I Ção, n

. I chás.""A
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Nas lh

1 ímr

¦ s. i
Si dc ja."

j.iS terrilo
!,;« 45.500
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LEITE WiALTAUÜ riORLICK'S:
A salvação das creanças,

tfc D MT i yi^^ IHEPATINA livei rtot.mw^m
 lio, estômago ck^J r

mmm»mmmmjmi\mm»mmmm- •»¦*' *• -¦ ^-*—

CÃES DO PORTO
Áluga-se um sobrado amplo. PWijjjji

leposito «ui «rinde escrlplorlq. '»'Nijjj
........ „ .... Il„l,„c ,t._ Onlrri . l.l?PSB_,_i

...iiHu-se um sobrado amplo. l'r0Pr",p.jii*
deposito «ui «rinde escrlplorlq «;" '¦•:,,
fôrma  K"'"*
c Comp. tio i-oiio
.\a Postal 2010. Kio.

''para'asTiníiãsVla 
Central, '.*. L'ai.¦- do Porto! Pedir inforPOC""..".'.
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A visita da es-
quadra ingleza
Continuam as homena-
gens aos marujos bri*

tanta
Ai festas de hoje e as annnncia-

das para amanhã
Oi valorosos marujos da esquadra bri-

iiniiic. na- '" «tham na Guanabara con*
tlnuaram a receber, hontem e hoje, a» mala
,„ini„v.:„ rnanlfe-laçfies, «-st.-in.ia annun-
(laiii nova» feitns para amanhã, em sua

«Y-m d»» visita* prMocolInrcs liontem tro-
ndi» 0» oíilelucs e mnrlnhelrrm du» pos-
•mies nave» vieram n terra, onde recebe-
L novas demonilraçflía de sympaihia o
vliltaráni ponto» pltlorescoa do nona ca-
pilai, cuja» bellexas naturaes admiraram.

|.'\rura"io no Corcovado
Teve »m cunho de grande cordialidade a

íí.tn li-'' "•>' levada a effeito no Corcovado
«ai homenagem noj nossos synipatlikv* hos-
_ff(!(>.

Acompanhados ile marinheiros brasileiro»,
uv marujos l&glczea tomaram o trem ele-
ctrlco. ni' Cosuie Velho, is 10 horas, cm
«liiciçáo ao Corcovado^ onde, ao chegar, nio
ocultaram o sen cntliusla-mio pcla vlato
<uo dali >o dewortlna. Ali estiveram os
excursionistas ali meio-dia. quando desce-
líin P«r.i as Pulnelras, onde foi servido «>
almoço, quo correu no melo da mnls tom*
uutnlcativa alegria.

Ura já bem lardo quando,os excurslonls-
Ias mantendo í> mesma alegria e cordial!-
il»:!-, regressaram á cidade.

Cliá-tlnnaniito
Sir John Tiley, embaixador inglez, offe-

rceeu liontem, A tarde, nos salões do Couu-
irv Uub. um chÃ-danuanlo cm liomennr.ein
*J Sn almiranlo llubert Brãnd c ü officia-
liiia.le <!a divisão naval britannica quc sc
fcchii no nosso porto.

A elegante festa corren no meio da maior
7k*'--ia. tendo uma concorrcueia notável o
selccla.

I',;:!li* no CIul» <lo> Diários
Constituiu uma nota "chie" e distineta

u baile i|uc, cm homenagem nos nossos sym-
palhlcos hospedes, se realisou no Club dos
Diários.

Os «aldcs estavam decorados com muito
íosto, acli.-indo-se repleto dc familias da
nossa mais alta sociedade.

Compareceram a essa festa o Sr. almi-
ijüic ürnnd, «compaiiliado de seu estado-
maior c diversos officiacs dos 3ieIlos navios
ÍDf-;e:c5.

Aa homenagens de hoje
Foram prestadas, hoje, varias homena-

gens ans officiacs, sub-oificiaòs e marinhei-
r_-s Inglezes, em honra tios quacs outras fes-
Us sc rcalisaráo -i noite.

No Corcovado realisou-se, ao meio-dia,
um almoço, no qual tomaram pnrte 80 ma-
rinheiròs liritaunicos e 10 brasileiros. O
agape correu na maior alegria, tendo o*
OMCtirsionistas subido do Cosmo Velho, ãs
1(1 horas, mais ou menos.

A's li lioras outro grupo, composto dc sub-
.•í.iciacs, Infcríorcs e pr.iças inglezes, aeom-
panhados tle brasileiros, saiu do Arsenal «le¦"¦'.-.•¦¦ilia, cm bondes especiaes c pr»ecdi«los
de uma banda de musica do Batalhão Na*
sl.cm demanda «ia Tijticn, ondo após uma

excursão pelos pontos muis pittorescos, foi
servido um "cold-lunch".

A' tarde, realisava-sc; no Pão de Assucar,
lim "eòcíttail party". reinando o mnior cn-
ihusiasmo e cordialidade entre homenagea-•les e honfcnagcãhtcs. Dali os excur-sioni*-"tàs apreciarão a illuminaciio «ln cidade.

Xo edificio da Embaixada iiiglez.i ltnverA
i noite uin grande baila cm honra dos no;-
mis synipathictis hospedes'.

Outras festas

0 C. S. de C é I.
erqfuncçao

Ai questões debatidas e u reto-
loções tomadas aa iimío

plenária mental
Sob a presidência rio Dr. Augusto Itamo»,

reallsou.se no Palácio do Commercio a sei*
•Ao plenária mensal dn Conselho Superior
do Cnniincrclo e Industria. A"» 'i 113 hora»
da tarde, presente» mai» n» Sr». Abdenago
Alves. Cario» .InrriAn, Jofio Sanlos, Joio Au*
gusto Alves, Hanuibal Porto, Otbon l.fo-
nariln». AÍrlano Va» de Carvalho, Oito Sçhl •
ling. Victorlno Moreira, Affonso Vai de Mel*
lu, Oeleno ("mines, l-oitunato llulcàn. Ilanul
Duiiliip, Herheil M«i»e» e Heitor Itellrün.
foi uhcrtn a sessão. Entram em discussão,
«pie te encerrou sem debate, e, em aeguida,-Ao submettiilas a volos e approvadas, a» »(•
guinlcs conclusões da commissão de om*.
i-açfics a termo a serem Interta» no Ilegula.
mento «Ins Correctore» do Mercadoria» o de
Navios o respectiva Junta a dlspo»i(ôe» a ic*
rem invrtns no Itegimcnto Interno da llol*
sa de Correctore» e de Navios:

Disposições n serem inserta» ao Hego*
lamento dns Correctore» de Mercadorias e
de Navios e respectiva Juntas — Art. Na»
operações a lermo que slo normalmente re*
gistndas nas Caixas da Liquidação, essa re*
glsto deve sei reallsado dentro de IS horas
e ó depois de preenchidas a» formalidades
de quo elle depende e entregua palas caixa»
a certidão de uaraotia», «i qua tfi extingue
a responsabilidade ilo corretor,

Art. Nas operações a termo «pie se d»«*
Unam a registo nas Caixas de Liquidação
cada corretor mencionara no contrato o no-
mc de seu eominittcnlc a a nome do corre*
tnr da contra parte. '

Art. -Fica elevada para .10:0005 a fiança
quo deve ser prestada pelo corretor de mer-
caddrias. _ .

Disposições a serem iasertas no Hegirnen.
io Interno da Bolsa de Corretore» c de Na*
elos: — Arl. A:. nper.iç«"c» dc compra e
venda «lc mercadorias' n termo só poilçn»
sar realisadas por firmas commerciaes (In*
dlvtduacs ou sociacs) registadas na .lunta
Commercial. Pela commissão, Galeno Go*
mes, relator. .

Entrou,- depois, cm discussão, o parecer as
Commissão «lc IJolsa de Algodão, reconhecen*
do a urgente necessidade da creação das
Ilolsas «lo Algodão, reconhecendo «urgente
necessidade da creação das Ilolsas de Algo-
dão, afim de «iue seja definitivamente ç-rga-nísado o commercio desse produeto, sujeito,
•presentemente a constantes perturbações nas
relações Intcrnacionaes e a sírias eontrover-
sias nas transacções dentro do proprI«vpaIi,«
em face da falta de typos officiaes. talam
09 Srs. Fortunato IJulcúo e João Augusto
Alves. .. ... ,

O Sr. ."foio Augusto Alves defende a si-
tunção das sociedades anonymas que, pelo
proiecto de regulamento do imposto solire
a renda, ficam prejudicadas e têm trata*
menlo differcntc das firmas commerciaes.

O Sr. Oito Schilling observa que sao me*
recedoras dc toda a consideração as ponde*
rações que ocnbava de prodnsir o seu coi-
lega: mas deve recordar que, logo «jue íoi
divulgada a injusta taxação das sociedades
anonymas, em comparação comocnielle a
quc estavam sujeitas na irmãs, •ndividuacs
ou coilectivas. ç as sociedades limitadas que
pagarão apenas imposto sobre a importai*-
cia computada pcla compra dos sellos ne
vendas mercantis, o Sr. Costa Pinto íez
ponderações ao Conselho, em nome do ten
tro Industrial, sendo entno designada uma
commissão para se entender com o M.-
Souza Heis quanto « esta grave. -»o«««*
Nas eonrerencia» que a commissão realisou
conv aquelle chegou-se a um *™«*tJ*°-* ?**
naturalmente, satisfará ás sociedades ano*
nvmas. Parecc-Mic, nessas condições, qne o
Conselho, tintes «le adaptai* qualquer «so-
lução. deve aguardar publicação do traba-
Iho quc está sendo elaborado »» «1
da Fazenda eque nao^pôdo-denwr^inuito.

MUSICA
*0*tm0m»mimf*

ConrerlH Almeida Cri»
vonhrvlrio teiwi porlliguei Aimeld»

Crua. que acaba de fe|ivii'ai* rie uma I.n-
ilianlo tx.-nr-.Ao arliMira prin n»rl« dn uo*-"1¦Mia, dará, aiiunliA, lahhailn, um con*
i-t-n» lyrwo uo «alio do In-tlltiitn Narlmul
de Musica Será A» fl hon.» da imite, com o
seguinte programniiii

- Wagner - "Lobengrin", Adillo di l.«*
liengrliit "Ciguo fedell; ll - a) liiniil.m-."Fedora" — Arioio di l.orlti "Amor II viel..
dc non amar"; b) Puêcinl - "Manon I.»»*
vaul" — Canione di Oe» Grituxi "Ira voi
brlle. bruna", Almeida Cru»; III - l\o)i\a'

"üarblera dl Slvlglia» - Cavalln» Uuii*
na, D. Uabel Fragoso» IV - Masicnet -
"Manon'» - Solo di IK» Orleuxi "'Ahi dis*
par. vislon". Almeida Cruii V - AnibroH-
Tliomss - "Mlgnon" - ílomania di Ou*
•lielmot "Atai nun credevl lo-t.VI — Ma**
oenet — "Sapho" - Solo de Olannl: "Ahi
sti iu lungi. o mio ciei". Almeiria Crua; III

Arthur NapnleAo —¦ "Aux pledi dHínphn-
l«" (Ksludo, plano, solo). J. «ctavlanoi VIII

Leoacavallo - "Pagllaeel" - Iteeilallvo
«d arloso di Canloi "Vetll Ia Olnbba", Al*
melda Cruaj IX - PikcIiiI - "l.a.Fanclulla
dei Wetl" — Ária di Johnion: "Ch'ella nn
creda libero e lontnuo...", «Almeida Cru»;
X — Ambrol»e Thomas — "Mlgnon" — l'o*
laeca di Flllna, D. Isabel Fragoso; XI •*-
Laoncavallo — "ZasA" ¦- Ronianu «li Ml*
Iln: "Ohl mio plecolo tavolo...". Almeida
Cru»! XII — CaUlani — "Lor*le>-" -
Dnetto di Lorele» a Walter: "?«««/•"
vivo", D. Iiabel Fragoso e Almeida Crua.

O» acompanhamentos ao plano «erao rei-
to» pelo maestro 3. Octaviano. '

«•ate
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Oorridai
niVlíItSAS. - Por ler partido para, Sln

I-nul.i, jiiiilhinenle rom l-anurg» t flalerln,
nAo initi-.mw ua corrida de domingo, oo
Jnikey Club, o polio Pyuyo.'Ii.iiil.tni nAo i-orrerAo na proximn
reunião. "•> animaes lladerna, Barbara, Tro*
voada, CoriiçA e Avellar.

—-» Com a iimiiiíi de Cláudio Ferreira,
ArUlea apromploii hoje, cin optima» coa*
«lições.

—• Aymoi', dirigido por José Sollatf.
que serA o «eu pil.ito domingo próximo, li-
rou excellente prova na ditluncia de 1.750
metro». . . Porangaha. pilotada por D Snaret,
nprmnplnu lu.je. na milha cm optlma»
i-oiitlic.U*-. marcando 106", um pouco tollcl*
Ioda uo final.

D, Suarc» tambem tiro» excellente

Tt. Ma''
«Cada numero deste excellente nin-

gazine dedicado ao lar e ú inulhcr
rale pnr uma grande victoria. Ho*
plcta de artigo* inlereaaantet, non*
toe* pneaiaa, ancedota», illuatruda

Srofusamente 
com arlisticoa e niii-

o» clichéa é "Vida Domcetica*- tuna
reviita que ae manuseia com goato,
deliciando a um lempo o espirito c
a «rista. Trae o numero de setembro,
quo amanhã será posto á venda, co*
pioaa matéria literária cm quc sc

exaltam as virtudes feminina» «; na
qual cotlaboram as mais altas mentn-
lidadea da aclnalidade brasileira; rc-
porlagem photographica completa
dos faclos inéditos e originaes, des-
tacandose as paginas dos casamen*
tos elegantes, das festas, recepções,
inauguraç«*res havidas;. desenvolvida
seceSo de theatros e cinemas, em que.
apparecem os artistas Ivricns do Mu-
nkipal e suas caractensaç«jes eceni-
cas, photographias especialmente to-
madas por "Vida Domcsticn"; eui-
dada secção de modas com os ulti

prova rom o polrn Pequcry.
—— Carmclo Frriianilea apromptou em

optlma» condlçôe», o cavallo Urnayé.
Mimi AH c llevcry. montada» pelo

Jockey Armando llosa, tiraram magnífica»
prova» nus illstanclus dos parcos em que
estin insviiplus.

___ Lydlo de S.iurn apromptaa em noa»
condições o cavallo Oknpi.

—- Ol.vmpo e M-.'«|tiete. montados por
José Sall.it-.- e Cláudio Ferreira, rtabalha*
rum multo sollcltudos nas distancia» dos
parens em qne vao correr na «fomlngo,

 Vcllcda, dirigido pelo Jockey hnnga-
rn P. liAlmAn, tirou optlma prova na dis*
tanrla de 1 «ínO metros.

1'nl.lo /.abala apromptou hoje, a egna
Ilaroncra, na distancia da milha.

Noiva trabalhou moderadamente a
mesma distancia.

 Soberano apromptou lioje, em ma*
gnifiens cniidict.es.

 Vimos lambem trabalhar forte: Ma*
jor, Aprompto, Andromcda. Vcsln, Ondina,
Taniov.i, Cap.it.-i7, Ilcr«jo c Pimenta.

 Estiveram fazendo escrciclo de sau-
ile*. Mouden.-Querol, Ouvidor, Piraju'. Pntri-
cio, Alsaclann, Moreno, Mari, Gdcquid.-.n,
Als.ilia. Solitlago, lüvini, Antclnpr, Metro-
polc, Pncitos, Snlvatus, Marathon, Tupnn c
PlJIcto.Os entendidos de S, Francisco Xa-
vier palpitnni nas victorias dc Mimi AU,
Aprompto, llevcry, Pequcry a Sãmarilla,

UMA CAUTA l)E SAU-UTE — l>o jockey.losí Sr-lfate rccelicinos o scgninlo carta:"liuslrisiino-Seiior Redactor. — Hahiendo
trnido llaul Astm-ga dc (ihilo, nuestra tier*¦ra natal, cn febrero dc este ano, con permi-so «lc su madre, afin do satlsfacer elencar-
go t|uu yo 1 levava de los proprietários dei
Mini Mciuler, Campos y llime, que, entonces
er.in mis patrones, dc escnjer un aprendia
par.-i mi auxiliar y substituto, cumplcme,
sertor redactor, vernir ngrádeccrlc, cu ml
nomhre y rn cl «lc quien mc confio aqucl
quu ratifico brillantcmentc a mi escoja, las
referencias lisonjcras que Vucstras, senoria
luilin i>'i;* bien «lar o pubilcidad a respecto
«lei inditoso jinetc «ic Paulista.

Dc l*.»vrr uso de estas columnas, por la
impo&ibllidad dc podermos cfcetuar perso-nalmen-tc, pcroiitanos, senor .rcdactor, para
manifestarmos nuestros profundo recono-
cimiento á Ias inúmeras personas quc nos
«liei-on (IcmostracióiKs de .pesar por ei acon-
tecimiento iutuoso quc nos hirio cruel-
menle.

A lá «listinguida (Direciona «lei .loeltcy

e) approvar s proposta «le reprenntsnt» d»
Ouvidor, mandando abrir Inquérito pari* onu-
rar a» irregularlibultt ei-iitmetüila» |tvlo Sr.
Waldeinar d« llarrn», Juii do Jogo dn» pn*
HK*lro» quadro» Hamaraly x Ouvidor | f), sc»
eellar a renuncia do Sr, Slefano &igari d»
cargo de tecrclarlo do em-celbo. g) rejeitar
a propotla dn representante d» Amei-lcin»
para que fone nomeado um repiveiilanto
liara a»tlillr o Jogo, Americano a MavilUt
li) «uipender nor wl» Jogo» o amador dn
llainaraty F. C. llllarlo_felselra.de aecflr-
do com o arl. 61, letra "a*-, do Código.

fIMCK K. C, - Heall«sndo*N, «o pnwl-
mo domingo* 7, o grande «nconlro do cam-
peonalo da Liga tlrasllelra de .Desporto» en*
tre o Botafogo A, C. e o FlKk F. C. a di-
reeçAn iportlva de»te ultimo «ollvlla o com*
parrcimenlo do» player» abaixo çtealadoi,

an canino do Botafogo A. C„ i Io A rua Iti-
beiro OulmarAc» (Ahlela ,Campl»ta), A» ho*
rn» «lelermlnada» par» a disputa: 1- team (i
hora») - Oiwaldoi Kduarto c Alfredo; Car*
los. Vicente a Alexandre; Mario. Paulo, Vir-
ginlo, Ameury c Ooulart. Reserva»! Aury.
Faria. Edgard • Morae», 3* team (Al hora)
- Annindoi l.uia e Ney» Jayme, Frederico
e Arnaldo; Neve». Ca»ae», _«»•"»__*-•»"-«.•; u
Austrk-llno. Ileiervas: Coelho. Ne-»1on. Le*
mo». Leonel e demale Jogadores com ln-
scripçio legalltada.

mm*
Ite.jineae amunliA:
f>, Latira dellfirro» Franco) ,'«i lil, ii*

egreja do Carmo; riiinmouilii.l.u n.Mlieiirttirt
«lu Silva, An d, ii« ogiviu de V S, do l'..ii->*
I», Alexnniliina AiiielLi du BõUfffl, á» *> l -•
na Ciiiideliirla; I). Ilus.liiu l-rniirUcu (.»•
I.ral, A» ti llii, i», |i...i-!n.« Freira Sunilngo,
As lli ||2, ll. Aiiii.1 lln-.il d.-i Silva Mel.»*
It. Maria do Carmo rio Sá 6 Souza, '« 0 l|-t,
II. líii^-nU Amolin li.idlnho ilu Aícvodo, h*
In, Dr, Itainlin Pcrulra tle Alirou, As D, n-«,
egreja de S. Fiauclsco <le 1'i.uiat I), lienlldo
Hibciro Nunc*.. A', n );'.', uu n-icila de N, s.
ri«> Carmo, A run MnrU e ¦• •¦.•.•¦¦. Anloni-t
Vicente Pereira, A*. . no Siíiiliiarlo rio Ma-
ria, no M*\ver- ll. Aniiciiiu Alclinrue lloia
llraga, Aa 10, na M-.tii* «it Curalo rie Saiit»
Crui; I). Maria Cnndirio llllielro, As 0 li'.',
na egrrja rio S. Jorgui I). Iruccniu Freira
Santiago. A» 8, na m.tiU rie S. Frnriílsco
Xavier. A, 8, o As 10 l|U, na vgrcjn de *•*¦*•»
Francisco do Paula.
eNTeitRoa

BatketbtO
O 8* CAMPEOVATO INTEItNO DA_A. C.

M. — neall»ou*se hontem a escolha dos
teams «lu serie », que vAo dl»putar o 8*
rnnipeonato Interno de basket-ball. Institui-
«lo pela Aísoelaçâo Chrl»tâ de Moços, bssa
escolha deu o seguinte resultado:

Team Vermelho — Plerre da Silva fçapl-
tÜo), Gentil Dinla. Manoel Feirelra, Bcne-
dieto Mello, Fernando Pereira c Thcmislo-
clcv KqcIiq*

Team Branco — Pierre da Silva (caplIAo),
Amaro nibelro. Samuel Mntzncr, Fernando
Pimenlel, Victor NIcolAo o llobcrto Lo-

Toam Preto — Frederico Solon tcapitSo),
Fernando Itame». Jaeob Maryache. .losí Ara-
nha. Henrique Drcux e .loaqulm Oliveira.

Team Azul - Daniel Gllabertc (capitão).
.Taek. Leuz. Fernando Pon». Joaquim Braga.
Itenato Caminha e Alce» Castro.

A tabeliã de jogos, que lambem foi ap*
provada hontem. e a seguinte: 9 de sc cm-
bro. Venwlho .*¦ Axul; IC Anil* Preto «
Branco x Vermelho; 23, Preto s Branco; 30.
Branco a Azul c Vermelho a Preto; 6 do
outubro, Azul a Vermelho; 13. Prelo x. Aju
c Vermelho x Branco; 20, Branco x Preto,
27, Azul x Branco e Preto x \ crmcllio.

uaaa net-ç-o uc ¦»»»« -»-» ¦*».-»-; club, ai grande amigo y protector de Raul.
mos figurinos lançados em raris ; $efin'r CaJIos Men(les? cíímpos y a los sefio-
interiorea elegantes das casos rica** i tos Stanlcv llime y ilustres médicos que tan
do Rio e todas as secções habituacs, | solicitnmcnto cmprçstaraii .servicios profi-
dizendo respeito á mulher c ao lar
e que dão á --Vida Domestica" uma

f.hyiãonomia 
característica, incon-

undivd e inimitável.
¦soa» ¦_¦.,—¦¦¦¦_¦¦—¦¦¦¦¦¦¦ i ssaw^i 

Ura commerciante francez quer
exportar para o Brasil

A AssociacSn Commcrcl.il desta capital re-
/ ... h,™,-.p ,„,,,,„ cebeu a seguinte carta, cuja publicação nos

zcmla eque nao póde^«w^v ™"^ i pCdo por ser de interesse:
Em aparte, Mcentupaj^Srv.JoSo^^ _ ho_ra (]e goIjçU„ a v# Ex> a

soiicltnmcnto emprestara» servicios
sionales, a nuestra -íratitml..

Uio tle .Janeiro, 2 dc Septlembns de 1921 —
.Tosi Salfate."

Football
OS JOGOS DF. DOMINGO e OS SCORESDO TURNO ~ Os clubs da Liga Mctropolt-tana que so vão hater depois do amanhãeni relurno-matelies, assignalaraia os «c-¦iíuitites scores par oceasião dos seus pri-inciros encontro*., deste anno: Villa Izabel,

Mves «rue isso não priva que. .<** '--*-"-"--' * #!„/-.
iome cmiliecimcnto das representações.que «-«•mina de mo pór cm relação com aj;cn-.

 - ---., ¦"¦* ;-*""~i«,Vmni«>' tes no Brasil, dc artigos de Paris (perfume*.
lim sejam trazidas, quanto ao asa^^_\. i marroquim, sedas, etc), que cu desejaria

O Sr. Forlunato Bulcao »»™*^dfB..*l'*l0 exportar de França.
pitante ppportunidade o estiulo^qno ™a£ \ t;Spcrand<» receber de V. Ex. alguma cou-

sa a este respeito, apresento-lha os meus
agradecimentos antecipados, e os protestos
«Ie minha muito distineta consideração. —
fa.) Alfred M. Allen. 15 mie «le Mifinon,
Bois-Colunibes. Francc. Seinn."

mmm»

I 2 goals e Palmeiras, 0; Andarahy, 1 e Ca-rioca, 1; Itivur, .1 e Manuueira, 0; Homsuc-
I cesso, ,*i c ProKrcsso, 1; São Paulo c Bio, 11 e Fidalgo, 0; liamos, 2 c Campo Grande, I;

f^fitfjti-l 'i /_ Ua,)_..i_. <r>

Sr Jono<Auiu"sío"" Alves. À matéria dc q'.io
s 

"trata 
foi aKilada rio selo do Conselho, c

rea Uso u-se a designação, de nma mtM
, 

;*-. . . , ,. > .nèarrcitiida de sc entender com o Sr. Souza
A sídn da Associação Christã dc Moços "-_"-,?=,'.le 

ficíU. assentado o meio de: ai-
;ó). hoiiiem, visitada pelos officiaes; snii- !'u,s' ",,m.-"-. -'-''-..., r.__ „,,« fossem
nfhciacs c marinlielros da divisão inglcza, |íimli-t recebidos cnrlnlíòsamcntò pela clirc-•tiniu c oulras sócios.

i tende:
j a pres

l'stj. mareado parn depois d<\* amanhã, no |" sta fl io" .lo Fluminense F.C., uma festa jspòrtlva, promovida pela Liga «ie Sports <la
Marinha, cm homenagem aos nossos lios- i
pedes. Por essa oceasião liaverá provas tle

•atlilctüimo e <le football. além da conhecida
¦ lata iln calio «lc guerra entre marinheiros
kiiatinicos o brasileirca. i

A liscob Naval será visitada, no dia Sou
5, pelo Sr, almirante Brnnil, acompanhado
cj oílic-iaus c aspirantes inglezes. Prepa*-*am-sí varias homenagens ans nosos liospe-
fies, tir-ssc estabelecimento, onde lambem-'linver.. varias provas «le lançamento «le
mlrios,
Os navios quc poilcrão ser visitados

Üjis 3 ás 5 libras da tarde dc lio.ie. po-
liarão scr visitados; sem convites cspeçinès,
ps criizailores "beltii" e "Datmtlcst'".

Serão franqueados ao publico, ás mesmas
horas, amanhã, o "Dcllii". o "Dánae" e o!"Daiintless"; no «lia fi. o "Danae" e o]"Draijoti". e uo «li;> 9, sómc-titc o "Daun*
tk"-..".

Os risllnntcs encontrarão á sua dlsposi-
Ção, no Arsenal dc Marinha, diversas Jan-
chns.

mmm

as justas reclamações que
•nladns. Essa comnussao espera ««e,

¦ _ .pos". fazer alguma cousa cm hem «las

nsta"ns|.i!a--óes defendidas no Conse ho. ,
. nm uroseiíuiu <> orador, sc a lei «Ie

,Je'resuit ao «gnlamento em apreço traçou
òvmí-- t entro dns quacs não se enquadram

•ilierar essas normas, e o recurso terá oc sei
,, 

''£ 
fonsresso Nacional. O que se deve

m_Wmm&WB
lm S <ic direitos «lüoiRiewceni scr res

« CÕn*sel .concordo em quc sc appelle

^°_]_^J^^ ^-m^ro aa

'"-'•"•i., «i t; .iiuuvnLU, __.
O KIDALOO TREINOU COM O ENGENHODE DENTTO— Na praça de sports do Fida!-

50 F. <:iijb, Tcalisou-se, liontem, um ma-tch treino entre a equipe do club local e a
primeira do Engenho dc Dentro A. C. O jo-:,'o entre os «lois clubs transcorreu anima-<lo. terminando com a victoria do Fidalgo
por -1 x 1

Atbletlsmo
•A COMPETIÇÃO ,!NTEr.N..K!ONAl. OK

AMANHA — E.M4 maneada para amanhã, «
larde, no sladlum do Fluminense F. C. uma
promettedora competição athletiea entre •*
Lign dc Sports da Marinha * marinheiros da
esquadra inglesa, ora cm nosso porto O pro-
gramma da eómpetlçlaencerra M'*-«fi^!
provas: corridas de 100. SOO. 400, SOO «
1.600 metros, corridas eom barreiras de 11»
metros, relay-race de «ma volta do campo,
saltos cm altura e -'istancia, cabo de guerra
c match de fottball. A primeira prova será
disputada is 2 horas da tarde.

Box
Cnm ATHU.ETICO SAMPAIO — Attrairam

rcflitlar assistência as partidas de box hontem
rcalisatlas no ("entro Athletico Sampaio, sen-
do este, em resumo, os seus resultado*-.: i*
luta, entre José Assobrado e Carlos Galiza.
.•aindo vencedor o primeiro, no 5" rounti;
2* luta, venceu (iuarany Marino e Liem»
l.citc, xe. o.; 3* luta, entre 3. Immediato o
Húascar Leio, sendo vencedor este, tacibçm
no ã* round; 4* luta, em 13 rounds, com lu»
vas do quatro onças, entre Manoel Corrêa, de
64 kilos, representando o referido centro, e
Onadyr Sampaio, de 70 liilos, do Fidalgo F.
F O

Foi' jnia desta luta o Sr. Antônio Bodrl-
gues Alves que. contra a expectativa geral,
sympathlca, Alias, ao primeiro desses pugl-
listas, deu por empatada a partida, quando
parecoo á maioria da assistência ter ganho,
por pontos, o primeiro..

Foram sepultados hoje:
No cemitério de S Frunelcco Xavier: —

•lote 1'runciseo M.Midvs, run «Io Muttnso 1"H;
l.ui* Marthein, Hospital de S, Franvlsco «Io
Assis; Américo lldefonso, rua dn America
ii. il; Antônio tln Fonseca Ciondin, llospi-
tal do S. Franeltico tlu Asiis; Biibriu, filho
«I» Antônio dos Anjos, rua Vista Alegre M{
llaphat-1 Zanlni, rua Snnta Ceuovuva C; I.n-
cilia, filha du Antônio Ti-Ucirn tlu Bocha,
rua Barão da S. Francisco Filho _l.'>0; IU-
chel Crespo dc Albuquorquc, fuá 21 dc Maio
n. IISÍ; Maria l.ulaa, lillm doJôsò Francisco
Alves, rua Costa Basto» 18; .l.ia.piiin ller-
nardes, rua Leopoldo 'lllõ, cima 111; Josí An-
drade, Hospital dc S. .Sulinslluo; Nicain-r.
filho de Cnn.lido dc SanfAnni, morro do
S. Carlos s|h>; .loaqulm Mariano de Amo-
rim Cnrrflo, rua (ieiirral Canaharrn UM;
Dora lloliiTtson Araujo, rua .Murqucz «Ia
Sapneahy 61; .losé, filho «lc David Corria,
rua Snnlo Christo 171; lirnesl» Cassclro, ne«
cnilerlo do lnntilutn Medico Legal: Frclde-
i-icli Vclgl, lloopllal «le S. Sebastião; 1'1-a
Trcvls.iu, íuu Maurity 122.

No cemiteriii do S. João Baptista: — Ma*
rio Aurélio da Costa Cabral, run Pereira
da Silva liãj Cyreiie, filha de Antônio .Soa-
res da Silva, rua Evarislo tia Veiga 7S; Jucy,
fillm da .lof.nAml.ro_.io dc Olivelrj, rua
Alih-a Brandão íi, casa XI; José, filho tio
Adriano Cardoso, rua «las Laranjeiras 4411;
.to.il*- lllheiio Marinho; Hospital «Ic S. Se*
bastião; Josí Fedro ita Silveira, Hospital
de S. João llaptista; Ids.Iina. filha de Delfim
Figueiredo, ladeira Felippe Nery 25; Jorà,
filho de Augusto F.iigenio Alves, nii Lopes
(Jiiiulns 47; Arthur da Silva, rn» do Fio 4!1;
Manoel dos Sanlos Oliveira, Hospital Sa-
cional dc Alienados.

--Serão Inhurnadca amanhã:
No cemitério «1» S. Francisco Xai-ifr: —

Alice Mendes de Sá Freire, cujo ferelro sair»
As 0 horas da manhã dn rua ,1o.}. Hygiuo
u. 193. c Isaura França, fallecida á rua Ari:.-
tides Lobo 68. casa I. rcallsando-sc o cn-
terrsmento, is 9. horas «la manhã.

No cemitério de S. Jòâo ltapti-sta: — Ma*
iria Pereira dc Sonza Silva, saindo o enterro.
is 4 horns da tarde, da rua dos Arcos 68.
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A Herança trágica
SOBEKBO^ ROMANCE

Nas livrarias c na líinp. Romances Populares
Itua «lo Carmo. 33 — 1*

^«9SM_»

mmmmm*
«la .1 sessão

Immigrantes que entraram no
território paulisia

S, PAULO, 5 (A. A.) — Desde o (iia 1"'lc jaijciro, r,U- .'il ile agosto, eiilrai-nm iio
território do Estado cio S. 1'aulo cereu dc
45.500 immlgraiiles.——. ,..._.—1 ^—__í|«iSi»_-.»— - -

ORGANISANDO 0 PRIMEIRO
CONGRESSO DE 0LE0S

-Asjiovas^adliesões c as proviá.n-
ciar. que tèm sido tomadas

A Sícretarin rio Congresso «lo Óleos tem
''fcchiilfi feliêitáções pela eleição dn Com-iiiissiio Pcrniiirientc, e novas ndlicsõca. Fa-
ra Mrle, tambem, dessa comniissãó', n fir.
Alfrcdr, Sealira' da Insiicctoriii «la Alfníulc-
P» caiiiin!, especialistas cm tarifas Rlfnndega*
rias e qne Icin trabalhatlo solire o íissum-
Pio.

0 Dr. A. Pinto Brandão, director do La-
liprntoi-io Nacional «le Analyses, cnmmiitii-
eou, pessoalmente,' ao delegado cspecii.l. ]in-rii orgiinisnr o Coupresso tlt-. Óleos, «jue lia-
*'i" '.designado os cliimicos João Alves Ha-
titistn, licrculnno Calmou dc Siqueiva e D.

..Unico Faria ,iia Cunha, pnra, em commissãoapresentarem o La li o rato ri o de Analyses."""" secção do Cóngrtiiisóíi»s Srs. Carlos da Silva Araujo & Cia., in-
«ustrlnes c com laboratório dc pesipiiwr'liuiiiciis, ndhcrirain ;u> Cóngi-csso (lc Olci)?
Jiue nc reãüsará no tiroxinio mez «lc novem-
liro.

ff, Sr. Joaquim Bertino irã n S. Paulo, com
1 fim especial dç convidar pessoalmente ns*'!toi-i(la<ies 

estaduais, Associação Commer-
¦ic""l. industriaes. chimicos e demais inte-
rtssados paulistas para tomarem parte no
V"o--imo 1," Congresso dc Óleos.

Os proRrammas do Congresso poderão•***",obtidos no Club .de Engenharia ou nn"¦"Wíilailn 
Nociõnal «la Auricullu-a.

BAGATELAS.
Ultimo livro do Ljina Barreto.

•i • _. _ *_,.- v,n. Rtimiincés Populares
Nas livrarias c nu uvip. l*',%"1";

Rua áo Oarnio, 35-1"

MERITAS

Soecorros da Cruzada Nacional
contra a Tuberculose

rom roupas e alimentos foram .soecorn-
do ln * <* ó ¦«« *'* affost,í: '¦*? * f?árn*
ir-n dc Vincida da Crüirnda Nacional contra

, TuberSi se, l.»S5 Aoonm nue levaram
o-_fàklín»- de-alímcxiLosno vaior «le rei ....
õ*S24S20n e '19.1 peça' Ac rfmpas r.o Milor çi<

^C»n.o°"ocias efiectivos * conlrilmintes in**-
,revcr,tn-se mais ss scgnlnt!!s:*pçssoa«_- Sc-

- imo M Clni-U. -Io*-' M. Clark. Manpç a
«í s à. Mavceilinó Machado, -Manoelfi

íesario Mascarenhas. o Pranewc» ^«aro*
ídias, Lccticia Carneiro c Jorge M. C arlt.

FWeram dmüitivos A ÇruMili*: Mar.'a Fei
doa Santos, 100*; anonymo, 8»; Jenmmo,
Òoimlirit; 2Ó08V Hcriti.çncgi.ldo Ferre ia,; 1(101;
Cheiclt- <•• Cia. 1 peça dc íaienda: Ambrpsl*
na Ferreira, uma manta «lc lã: senhor tu
Ovonisio Ccrquêlra, *eis camisas de malho
,(_ lã seis ecroulas tle malha de In e nm
frasco de PiilinóÜerum. A ','Ohni tie Assisteii-
cia e Protccção aos Póri.ngueíes pesampa.ra-
•los" concorrerá men.sálinciil- com a quan,'in
ke 50* imra os cofres ciai Criiíadn.
^..^__J __»^«(«m—— ,..,,-

Vão estuáar as cláusulas suspen-
sas do accordo «obre o$

tabacos
USBOA, 5. (IÍ. W 7 O governo nomeou

•mn commissão. de techmeos .iurisçonsultos,
néümbido de emlttlr parecer sobrt? as claiir
ulas suspensas do accordo sobro oj taiia

coa,
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Uma firma commercial ingleza
que quer ter represen*

, tantes no Rio
Do Sr. Ernest Hámbloek, secretario cnm-

mercial da embaixada britannica, roeebeu
a Associação Commercial do Itio dc Janeiro
o scií-iiitc officio:"Tenho a honra «le comrnunicar a V. hx
que uma firma ingleza, ile máxima idonci
tiade, deseja ter aqui representantes para
artigos como sejam: automóveis para fins
coniinerciacs c municipaes, como: auto-
nmmbns autó-caminhúcs, automóveis para
corpo dc bombeiros, etc, cujos catálogos
poderão ser vistos nesta scóretarla: ; Muilo
«rato, pois, ficaria se V. Ex. se dignasse
«Io divulgar a nntieb pelos seu? ass •*-!"•*
dos, e. sc algum «icilcs desejar eti:.'.'.-n-.. em
n'*sr>i*iaçõiis com a referida cnsa, prempttft-
co-nic'ii estáheléeci" as relações entre os in-
teressados. Aproveito o ensejo •l1"1*'' .9no"
var a V. Fx. of- prijtèstos <lo minha mais
alta cí.tiinn e cniin''ilcratão.!'

ii i i ¦ . i ¦mm*'. '¦——-——¦¦ ..'."

ASSUMPTOS CIRÚRGICOS
DENTÁRIOS

A reunião de hontem na A.
C. B. C. D. e o próximo Con-
gresso Odontolcgico Latino

Amcycaino
(Km assembléa geral oniinuria reii.nlií-sc,

hontem, a Assilcinção Central Rrasileira de.
Clrürglôes-Denísllas. sendo duraiite o espt*-
ilientc, lido um i-ifficié do lir. iJiian Uh:U-
do ("i\n-í-:i, de Ruic-noe Aires, participando a
reuni.SoVdo -" Congresso Ofjòulolpglço l.aü-
t*.o AWei-icano. naquc-Ua cidade em outui-ro
cie i!)!25, c commiuilcnndo qne fui nomeada
uma commissão pnrn tratar ila organisação
deste Congresso no Brar.il, commissão estn
constituída lidos professores Vin. Coelho
e Smun e Hcujamin Gonaàga. e Drs. ,1. li.
Salema (lort-áo Ribeiro. Alexandrino Agra,
A. Lalialut Simões c A. Ti. Sharp,.

Passando-sç á parte seientifien, assumiu
n presidência ó ür. iVplierlò lítçliiii-ne, ".n"
íicu ii palavra r.o Dr'. I.. Simões oiic falou
solire tini ititc're?sante caso da üiu-.in dc lolm
H-iuio esln comiíivuüciu-fift discVit.iffn pelos
Drs. Agripiiid Eflier. Moiíttiirn de íi.irrc--. c
Mifandtillno dc Miranda. Fi-i en^ se-íiiida
tládá a palavra an professor Frcilcricn l.i.ver,
qiiê se oecupou da-ànostücisis regional c ¦ o-

al tnirii as óperaeões dentárias, iiifistraiiilp-
se rriihciimciitc favorável a nnéslhcsia lo-
cal pnra as cxlraeçôes dciitarins e outras pe-
quenas operações nn h.oça; com <i qual con-
sesue sempre o mais completo resultado, ai-
liviando completamente n dor da paciente.

Discutiram este assumpto os Drs. A. Paes
de llarros. Pedro Dins tle Carvalho. Sak-mn
Gaíção Hibciro, c A. Acra. fl.eáiído 6 mes-
mo assumpto em discussão pnrn a próxima
sessão. ...
-....., fO*»- « ' •• -—* ¦

As estradas dc ferro italianas
obtêm concessão de petróleo

na Albânia
HOMA, Bi (l*- P.i -- As estradas tle ferir

italiapns do governo, obtiveram uma cnn-
cessío de-petróleo .de cincoenta?-mil hectn-
res nii Albânia. Essa concessão foi feita nos
mesmos termos do eontrnctn nssignado com
a Stnndnrd OU e nutras romnnnhitis nnfili>
nersas. Kssa noticia foi piiblicnda hontem
pela "lnformazione Finanainra".

LIGA BRASILEIRA DR iDESPORTS — Suh-
LiS" «Ia .Metropolitana. (Nota official) —
A assembléa geral extraordinária realisada
cm 30 de agosto resolveu o scgiiiulc: al
approvar a nela <)a sessão anterior; li) — re-
jcitnr u renuncia apresentada pelo Sr. Josí
liamos «lc Freitas, do cargo «lc presidente*, ej— acccitàf a renuircia do cargo de 2" score-
iario do Si. Slefano Zagnri; d) — eleger
ipara.óscargos «le segundo secretario e.inem*
bro da commissão «le justiça os Srs. Angus-• 

j lo Uabtos e José Joaquim tle Castro Lopo;'" «D — reconhecer tomo sociedades de benc-•ficencia a Caixa IJcncficente dos Fiscaes e
Ajudantes ria Guarda Civil do Distrieto Fc-
deral.

—- Addcn.lo á nota official «lo Conselho
Tcchnico da Segunda Divisão, de 3 dò cor-
rente: ;.) — approvar a seguinte t."hella das
i.erics A e Ti: Soiie A: Setembro, 7 — l.oic-
na x Americano; Luzituho x T'o!o; Flor do
Prado x Mavilis. Setembro, 21 — Aihert-
pano x Luzitánõ*; Mavilis x 

'Ciiscsuliira; 
Ver-

ijiii* x Polo; Flor do Prado x I.orcna. Sc-
reínliru, 28 -- l.uzilaho r. Lòretia; America-
no s V ertlim: Polo x Casi-ndurii. Outrilirc,
5 -- Polo jf Mavilis; Americano x Flor do
Prado.

Larznieíras
43 r. Guanabara

Xowlas

Serie U: Setembro, 7 _. Inale*? x ttama-
rnty: Ouvidor x itio Comprido: Centenáriox Cintra. Outubro, 11 — Opposição _ An-
tlai-aliy; Cintra .**• It^Icz: Itamaraty x Cen-Icnavio. Outubro, 21 -- Anttsiraliy x Cin-tra íTiirno); Opiwsição x ltamaratv (Tnr-no). Outubro. 2S - Ouvidor x Clnfrn; An-
darahy ;; Inale-*.: Rio Comprido x Itamara-
ty. Outubro; 5 •- Rio Comprido
(Turno); itninnraty .*. Amlaraliy
Opposição-:

O QUI.: IlüSOl.VI-X*
( HX1C0 DA 2'
líih 'iia ultima 1'eui.iiüo. o conselho tcchnico
ii:i "" divisão díi Li;,'!*. Bi
tos resolveu fomã

x Ouvidor
; Inale.! x

O ÒÔNSBÍiHÒ TK-
DIVISÃO DA li. ü. D.

O 01*13 «ES01.VEÍI A OIRECTOaiA DO
CLUB DE ItílOATAS S. CHR1STOV.ÍO — Km
sua ultima reunião, a directoria do Club de
Regatas S. Christovão resolveu tomar a»
seguintes resoluções: Approvar as-propostas
de admissão de novos .sócios dos Srs.: Ores-
tes Rodrigues, Armando Almeida, Francis-
co Pereira Gonçalves, João Arnoild Maia o
lirnani Fialho; conceder, a pedido, a «lemis-
são de sócio tle Paulo" Aleaandrc Pavie; ron-
ceder readmissâo ao Sr. Romeu' Alves Gar-
cia; lavrar em acta «nl voto de pezar pe'.o
fallecimento do, Sr. Armando Ferreira Co-
mes, associado do Cluh'de Regatas Guanaba-
ra; graüficnr por trabalhos extraordinários,
o empregado Antônio Rocha: nomear uma
commissão para representar o club no en-
terro do Sr. Armando Ferreira Gomes; in-
sèrli* cm acta um voto de congratulações com
a guaínição da yole a rious. vietoriosa na ul-
liiina reftata promovida pela Fcderac&ò; no-
mear uma eor.smissSo pnra os festejos de-
sfiortlvos .1 sociacs, para conimemorar o dia
12 de outubro; eliminar, usando das iittrib.ii-
ções da letra ".1" do art.'58 dos estatutos
vigentes, os Srs. associados que ki; acHam em
atraio no pagamento d* suas mínsálidades
lia mais do tres meies'.

Noticiário
<1 AXNlVEHSAmO DO. PRESIDKNTB DO

ítMERICA —¦ O nrimede Rsnl F.cis e hoje um
nome nacional nos sports. Taés tini sido os
«us serviços prestados na presidência do
America V. C . tão relevante a sua ari.ã'**
constntctora e disclpiiuadorn, qne' hoje nao
ha «piem lhe ricscónbcçfi ft vaior tle sporliiian
de primeira grandíro' A sua dnla natallcia
hoj-í pnsss. e isto quer dlrer que o din
serA festivo pnra quantos verdadeiramente s«
dedicam & causa ifporltva do nosso paiz. Os
nossos c-ffiuivos parabéns.

. 
' 
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isüeirn dc Despor-
seguintes resniuçõos:

:,) appró.var .'- acta iia sessão anterior; b)
iippi-oviiji à scgiiinl.e escila do juizes c- re-
prcsenlnhlés pnra c. dia 81 tíé agosto: Ame-
rica x Mavilis. juizes do Sni Ainer.ica", repre-
sentai)fé do Flor do..Prado; Verdun x Cas-
cji.dii.ra, .iiiizo do Africano, ivj.rcscnt.inte tio
llrnsil; Rio Comprido x Anclai-ãliy. juizes do
lííiir.íi.-aly e. i-cprôsciiliilitc do Polo; Opposl-
ei.n x Ouvidor, juizes do Slll Arni_ric.il e ivprc-
scnt/i-rit'*? do Iflhi* do Prado: Cintra x Itaina-
rníy. juizes iio Americano e representante tio
RJ o Comprido; (..', appnivar os relatórios dos
i-eprè'chiántjis .junto nos jogos Vcrdun x
l.usitíMio f Ouvidor :t inglez: d) npprõ.vãr os¦•iruiiilcs jogos: Opposição x Rio Compritlp.
prininiroi., segui.dos e icrreiriis ipu-ulros. ni.ir-
caiidií dons ponios ao Rio <'om)>i*iilo nos
pr.iníeiríis e terceiros qtiitdr.o's, por Iinver ven-
cido de í) x 2 c «V. o... rcspértlvanicnte. iinir-
car pin ponto a cada tini nos terceiros qun*
d rns, pnr bn verem empatado «le 2 x 2; Ma*
vll.Is x I.orena primeiros c segundos quadros,
mni-cniidn dous pontos a cada quadro «lo Ma*
vllis. por haver vencido de 3 x 1 e 2 x 1,
respectivamente; Ouvidor x Inglês, primei-
ros o segundos quadrou, mareando dous pon-
los-no Ouvidor cm ambos o« quadros, por
haver vencido de 3 x 1 e ' x 0. respecti-
vãmente: Andarahy x Centenário, prim.**-
ros, scgítndòsi.e terceiros qiiiidrps, mn'rcan'tl|i!
dons pontos ao Centenário nos. prirtiçlriis
quadros, por haver vencido do 1 x fl. mar-
chi- uni ponto a' endn quadro nos scKimcJps c
terceiros «itindros', por -hiivc-t-oiii èniiintatlii Ue
3 x 3 o i :; 1. rcspcctivumcntc; Vcriljn x
Liislinno. primeiros, segundos c terceiros
ruiedros. marcando dons pontos ao Lusitano
cm niiibos os «piadros por haver vencido de
. s 6. 2 x 1 o 2 x fl, rcspevtivauwnte; Ita-
innrnty x Ouvidor; segundos quadros,- mar-
-lindo'dons pontos ao Ouvidor, por haver
vencido de 0 x 0; Polo x Americano, pri-
-iciros quadros, marcando um ponto a cada
quadro, por haverem empatado de um goal;

DUAS POR DIA
t'iv.a »ii almoço iéiliira ao jantar; é a dosa

indicada nns enfermidades do estômago, fi-
naào c intestino:*: prisão devcnlre è a causa
dc innnmeras doenças, .livre-se tomando PI-
LVLAS VIlVrllOSAS, Pílulas de Papaina e
Fftfiophylinn. Vidro 2i?50t>. Rua do nosario 173

mé
0s nascidos, casados « mortos»

m junho, no Rio
O liok-tim mensal tle «statistica dcmo&ra-

plio-sanitariii do D. N. tle 'Saude Publica,
relativo ay me*>. dé junho próximo findo, re-
¦Xistou 3.041» nascimentos, R8I «.-nsameutos.
1.823 óbitos e 231 nascidos irior.to.-), vqrlfi-
cailos nn Distrieto Federal.

Dos 3.IH0 nascimentos, 1.54!') foram do
sexo niasc.u11uo. ey.. .i>,4...do', fou11 .fitu^.

O «lia em ijii.c mais m **«.>iv'lisarnm eas.i-
mentos foi 28, no qua) furam celebrados
100, tendo sido o dia 20 o de menor numero
de matrimônios, «pie nâo excederam dc 3-'

Das 1.82'! mortes, 510 foram causadas por
doenças transmissíveis, sendo dc tuberculo-
sc, 347.

O cbronomrtro centígrado marcou a tero-
peratura máxima absoluta do 28".«D e.a mi*
nima de 11\..

O JtLIO venderá cm leilão, ama*
nhi. isabbttdo, ás 4 1|2 horas, pcla
maior offcrta, o i»rc«lio a rua da
Guanabara n. 43, precisando dc al*
guina» obras. O predio poderá ser
examinado pelos Srs. pretendente»
depois d» 1 hora, por amabilidado
dos Srs. inquilino*).

i ¦ ii ¦-»»»¦ 

SocGorra-se o Amazonas!
—_*_+*+*+-.—.-

A mulher amazonense e o magis-
terio estadual fazem um commo-
vido appello ao poder federal, por

intermédio da A NOITE
Recebemos, ítojo, os segnintes cabograin-

mas dc Manáos, via AVostern':".* "Hcdaci.âo da A NOITK.--- Hio — Ma-
níios, t dc setembro — Preterido — A mu-
lher amazonense, confiante no sentimento
tlc patriotismo V. Es., implora a inlerven-
ção /uiipla ner.te Estado para «alisfazer ás
nsplfãçocs do povo opprimitlo pelo governo
oligarchico do Sr. Hego Monteiro. •— ,-V
rommissão: Famílias Oliveira Rarros. Cor-
ria llarros, Oliveira Baplistií. Sóuüa Hocha,
Silva Dentes Lima I.obò, Silvn Freitas, Silva
Santos, Barreto Mello, Oliveira Serrano.
Corrêa Vt.sco-.icellos, Maquino, Mattos Perei-
ra,. (íotifulvcs Ouerreiro. Ilotnlho da Cunha,
Silva Xeves. .-Vgiiiar Xerez. Tliaúníntui-go An-
(Iradc, Oliveira Cavalcante, Albiiquerqu»
Alves Pessoa liemos,- Nunes Marlins. tíiicr-
ra Lopes, Oliveira Cunha. Valle Mello, Brio-
nes Lima. Carneiro Cosi a, l.ima Almeida,
Vasconccllos,' 

'SoviYno' 
Vieira, .Oliveira 1*rei-

tan Torquato ifflbaltiiij Ah:l-*idiv Silva, Mello
Soares, Amorini . I.evict'-. .Vieira Coutinho,
Niis&iiiieqlo Cordeiro, M<*11o Pinto, Ayres
Adriano. Ventütra Chcvalicr. Maia Araujo
Filho, iNòri-naiVdo Ouolro-?'. Marinho I-alcao,
,!oão Aiiioràj «.'ov.illciro Oóes, Vaz Oliveira
c outras nssiffrtntnrfis.." .,„,»,«.

"Maniios, . -- Rettátfçap da A-NOIIB. —
Hio, „. ,\'s profcssoriis publicas do Amaso-
mis .ipiicllam para o scntihícntò,dc pátrio-
tisiiiti do V. 'lis.; a favor da intervenção
íimpifl «lo Estudo, unico meio de satisfazer
ni nspiracticis do povo ppptimldo pelo sío-
verno nelVisiO do Sr, Uegn Monteiro. — lis-
lher tíe Oliveira, I-lnvia tie Vasciiççilos, Vir-
iiilia Riírrèa,i:Marhih'ij l.al.ati, llonor.na Nu-
ries, Lobo da Silva. Líiaicllia Silva.de Vas-
cnnccllns. Cecília dos Saníosi Francisca Ci-
súlã tlc Oliveira; Kglnnlina de-Souza, '.dlicr-
ter Braga Martins, iílvira de T.aslro Mon.ei-
iv,, isaiiél Soares N*.o.;.ncii'.i. 

"-.yangeilua oe
Pinho UròVne. iíiilhilía tJch.óà Bittencoul-l,
Uonilla G. de Souaa. Ma riu ho,-Isabel Aiati-
jo dá Silva, Jitlia nittonct.uH 1í*-*rn'?*;*!i;'Ji ,:*V'
Oonçnlvésj Adelaide Cabral., Alice do Brito.
Ignez Bonalcs, F.lvir.i Pereira, Ursulu Mon-
iciroMacliatio. Taciana Tcltcs Bit fn,,,*'^
lia Nelson, l.conilla Hamalho e. /cha bar'-**»
ío liamos.-"
.-___ M ¦ •mmm*, -"

Ainda o anniversario de Por-
tugfa!"

A propósito das palavras Ae snudaçiíq que
ilírlginiiis aos nossos «listinctos collcgas iia
revista "Portugal", por motivo da passagem
do scu priii.vim iiiwi4y*M*ilaxhl^aM_J_i^^
scus 'dli-éctoíêa, Srs. Buy .(.'.lUnneu ,i:-Uiivít-
ra üuimiivães, a seguinte curta, cujos «cr-
mos gentis, imiilo agradecemos:

"Exmn. Camarada e .amigo: — Rendiilos
ás gentilezas com que, durante o primeiro
nnno de vida da revista "Portugal". A NOI-
TE, tem apoiado esln obra de Klorivic-ai-ao
lilüo-brasileirit, gent.ilc**s"a que,-na passagem
tio nosso aniversário, foram levadas ao ma-
ximo rcqniiilc*";dá'-:'boh cauiaradagcm, agra-

Por qat o Lloyd Sabando man-
dou constrpir nm transatlan*

tico na Inglaterra
OENOVA, 5 (V, V.) — O Lloyd Saban-

tio dando explicações sobre os ataques fei-
tos ii sua administração por ter contratado
a construcção de um outro transatlântico na
Inglaterra, disse que o fizera pela vunta-
gem dos termos do contrnto com um jur.
de cinco por cento c a amortisação em dc:
annos, que nenhum construetor lhe offe
receria na Itália, ,-• 

liccemc.s -caloroi-alnento' a V
tlcs provas dc considcrnçAo o

íw. tão grani
.t,- s-vmr.athia

" «iue
«ltr>Approvcitando -o' enselo . para i(ftinnur

todos o* -nossos -esforços se dirhroni ao
fim «if-coiTos-ponder. i: tlc..justificar 0 leal
aeolliimcnio que .tinia.*a.imorciv.:! braidlcin»
lem feito a csia revista,Vntiiiilcndü sempre
as suas. paginas —*-_-. «*.t-,ij*i«.'« ,,-it«* hoje -- para.
a eotiaoladofn missão «le esirüiUi-.por nm
conhecimento niüiiiciosVi das suns ucllczns,
n ániizade «üu*. tem unido a Pátria Brasilei-
.-a a Pátria Portuguezà — fiuãrdils fieis do
ucniíáo altivo tln Ilaça — firmamos com _
-lossa gratidão os nossos desejos de. hem
•ervir; e ficando A disiiosiçâo de V. hx,

13 da A NOITE, subscrcvenio-iios, etc", i^;

jíí .i__'_i_.i_>-ii&._ r.^__i_i



O LEVANTE MILITAR
EM S. PAULO

NOTA DE ARTE

l'llt til(*|írii|il»i»l.i que prcatOll v.illai.
¦n* a.|'r.ia*ot uo HHirrna

COnrMDA' (Mallti firaitüaii, 5, - (Servi*
ca ciptcl»! «'» A NOITK). - t» Jornal "A
«' íaUala 

". 
t-llla|l,-a Ulil ..illa.'.. a|-.!.aa..l„|,. .111.

a altilmlr do telrerapliMai Uonlfaelo ler-
reira ,U Silva, enrarregaida da a--t„.. _-. dai
Ilelln Villa, foi um dai* latilorr* |iiini*lpaa-a>
conlm a revolta da Ul." regimento de cavai*
Uiifl, nqimilelado n»qufll» villa, em come*
K ale Jlllllai.
Aa obra» «1-r* reparação rm 9. Paulo

— I iu un«tilio i* vhivaa «• or*
liliüo* «loa foiiilmlenlra

S, PAULO, 5, (A. A.) — O Dr. Plrnilano'Pinlo, 
prefeita» deMa rapllal, i>rninuli*»iii w

Ui apjf concedo at nusllia. dc IWOjOOOIÇM pn-
r.t fàii%lli<i alas viuvai e orphio» d-is nfficlao»
e praça'' •!"* mitiirraiii cnnibatentli) pela
lexulldildr, in levante militar ..'im verifi-
lltlK

—— ü Sr. prefeita proniulumi mail a» se*
Ciilnte* leis: «ntorlsnnd» u alopesi de.....
aSSli&OOtOÕO com a cxccuçio das obras d» _
nlrsda tl-? rodagem de Sa Paulo oa llio; e o
que autnrUa a despe»» de flil.iiS-tlSiM, para
inelhorainrntias no l.srgo de S. Paulo.

***m

Imanhi CONTOS

CENTRO LOTERICO
SACHF.T. 4

A semana demographo'-sanitaria
S jiintld rcglsla o baalctim deníosrsphlco

alia .s".tail* Pública, nccorreit, no Distrielo Pe-
alfi-tal. tllir.inlo a semana dc '-'1 » 30 tle rijos-
tai tMinio. liti iraselmentoi, 1' casamen*
lai-i. ap.': obltosj lentln sitio '.2 os nascidos
lllla, tOS. . .* ai«. temperatura mailma foi 29"J s a mini-

Os óbitos deram-se: 330 em domicilio, G3
ru hospitaes clvii, 15 na Sanla C»s». 7 em
hospitaes militares, * em ai-ylos e conven-
lo» e 3 cm logar ignorsilo.

As mortes eatisad *s pelas principaes doen-
vãs transmissíveis foram, 115.
- i, ¦ ' , **m '

914 aliemão
LEGITIMO (NEO SALVARSÀN)

I alòie 0,15 Tubo lis. ...,..**
II " o.:iO '" >; -

tll " 0,45 " " . . . . >• * ¦<
\\ " o.en "  . .

V•VI
Ta

7Si)00
8SÔ0O
ÍIS.VH)

IOS500
0.75 " * • H33001 0.51) " 125500

Correio mais 500 ríis. Vende-se
nlãcado - CASA HKHMANXY
Una Gonçalves Dias, .¦">*• — Pio

por

Prepara-se a fundação da Repu-
blica do Soviet da Moldavia

BERLIM, 4 ("U. P.) — Consta que o
1'xecutivo Central tl» Ukrania estabelecerá
brevemente a Republica tio Soviet da Moi-
davia, filiada A ukrania, incluindo no novo
fitado parte das províncias tle Odcssa e de
1'odolsW. ****
La Garçonne ÊSS

(ULTIMA MODA i
JUA1.HF.KIA KIO HRANCO — A»»nida,

Ivotre S. ,Iu>é e Asscmbléa•»*«•••

10$
19?

A próxima exposição das
novas telas de Leopoldo

Gottuzzo
!,fa.nnli|'i afjfttio/ai vis a»«,pAr írua, novo»

•lala.Vala.a-. l.tliMifK-a. M.'.l.ll|l « lie '>UIH. ala"Saluii" ilule aluiu, autor Ji eonMmdAi
ile _pir.-i.nl.a-i leia», o
fino plnlnr iconlii
aa. r-» ?•¦la-lll.a |atllIIIT.a>

que lr_Q rreebrr, »*er*
Ltinalll.. O» JUItOS O
merecido» elogios d»
rrltlea e o» louvore»
dn no»»» socledaale e
dos nosso» circulo» In*
lellrctuiiei, tm,rJo l.eo*
pniii. Qotuàuo pos»ue
lua iniilln n cnnccilo
t n .i.-..t.iiin'.ii.' li que
fa/mi Jus t> te» me*
rilia •*• o au delimito
espirito.

A expoi-lçalo dos
trabalhos de l.eopol-
dn timurito, em que
figuram paitelí. olcmi
e desenhais * saiigui*
nra, entre multo» ou-
tros, scra Inauguradu,

uo dia 10 do corrente, As II hora», no salão
nobre da Associação do» Empregados do
Commerajla, * Avenida Uio Branco.

i «na» ¦

H5T""*
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INTERESSANDO AO COMMER í X0MARIA AO SANTUÁRIO DE
CIO IMPORTADOR

O Ministério da Fazenda atten»
dt ao recurso da firma

E. Salathé k C.
O* asíiit*. flieauí ibi Imposto de contuino

em ..aiia,,. 11,1 Air.n,i.';,i vinham cobrando.
e*OmO II 'ali"*, al' •¦¦allllil»,'. l-l illl | ... I -,"1"1
a|a>ll .'ilflIUl, I' ,. llrla:||ii|i_,,'|,| ,|,| InSPO*
elor (temi da* roparllçâoi d" 1'itiendo, )'•*•,_«iit.iui_a. multa,, |..i,- "quaeiquer" iiIItb»
i'a-ii«:_-> vtrlfleadi» por ," im.,., dos roferl*
ala,-, fitcaei uppa'irrni ai vlilo mí juiírí imiii
l..a|IIUIv_.l (le a-MIll. illl llll|a'.-.*.., l|« «aal, |ll,l '

de mercadoria* IntpartSHl.i-. Taes ronltm»
eram trmpre eslijltlas. enihora haiuvencm
os coramerclanlei, por teu* repreienlnnle»
Ifg.rs. declarado n..- nal.s de ile»|i«cho de
iiiiptarl.aa-.,,, com slnaoluta e rigorosa csnetl*
dáii. » ii.tiire/ft, n a|iutiii,l-a.|.* ou valor tios
proaueioi ou oblea*lais a •••11 wr. e anie-i mrt*
uio da rerlflracão regular leitü pelai raanie*
ivnte parn 'nl fim dellgundo* aprovcllnndO:
»0 OI II..MI. i-a".« !a«. fl*a'_<S 'l«' IUII I ÜI»j>»">íIÇ—O
dc Iri Iniaiilente, por ter «iijai expreiin»
iiicnte revtagaiJa pflai nctnul trniiUmulo do
i)iiii»-i'i d» consumo,

_ita anomalia, parim. vae terminar ato»
ia, |.B.rtiu'ut-.i o Sr. mlni-tro ,1.. I'fl„enda,
tlr acordo com a expoii-jfio iin Alfândega,
vem da dar ganho ti» c»u>.a i firma Ií. Sa*
l.tliaí « Cia., no longo recurso _|ireseiita<i>*>
pnr «cm repre»enlnnle junto _c|iii.l!a repar»
llcio aduaneira, o Sr. maior Clirlttodollndo
ale Moraes.

N. S. APPARECWA
__¦¦¦ t**m*i*********--m

|Ao MoRopolio da Pelioldaòe
AMANHA 200 CONTOS

HABIMTAE-VOS l
14 _- 8AOHET — 14

OA FILIAL DA

Casa lia

O novo presidente da Junta Com-
mercial do Paraná

CflUTVIJA, 5 'A.A.1 — O br. Muiilio*
a!.t Tlocha, presidente alai [v*,utln, assignou,
hontem, um i!a«i:r»ta> imincniiilo o deputado
.i ,liintn ComnjeiNiln). \Venccsliio filascr, paia
exercer o cariai d* |nrililénle ilast- .luntn.

m*é*

Partem do Rio, rto dia 6, as Li-
gas Catholicas Jesui, Maria

e José
lun .,...„., .u „r,ii;n,s \k-U commcnioracíto

iiu I" ininiveriaRciii tia In mi.,,rto dn l.iiüt 1.1*
ili. ...a aloaut, Maria a Jo>í, d«i üngoulio
Novo. renllia.ia mi dia 7 iin eorreiilv umn¦üaiiaia- loiiiiiriíi .ui Siiiitiiiiiiai do Niiss.i Senho»
rai ila ApparccIUa dai Monlo, A p«ilid.) »erA
As i'j lior.i d„ noite, ale t'<. (Icvondn ns ro*
melro. ncllareni-ifl ivuiildõi na "h'a>rc" da
I-. i Central do Urasil Ai u ti-.»--*» dn noile.
Os prefeitos levarão n> oilandarlei dns m*
liMlivnn weçfiei, Duranle a viagem, de hh,
«,-lai t>bl'l|a!t'if!a> ll FégUlntO |irOBI'llllllllil!

I.ogai que a) irem pnrllr d.i cMaçfio f.en*
lr.nl ia- cinlnrâ»".*! Nói descei" o cin seguida
ro_fli**ie*á uni jenjo cm vn/, alta, em
honra tio Nqii.1 Siniliora AppArecldo, p:ir.iia* obter bu.i ii."tícin,

1'a»siidn .1 a,*ialia;^a< tlr llclt'in. «a' canlarn o
!,.*i|ii-a ii Noiin Senhora Apparn*lda, o cm
legulda rer.ni-tc*d u terço cm Iioiim a .lf-
lll», Maria i' ,lo«í*. cm .icvilo de i;riii;n» e In*
leiicilo Scr.il,

Pnsintln a c»i.-ic.ío tia Dnrrã dn Pirahy, >e
í,nnliii*.'i "A S. .Iti-aí Cnntemoi" 0 re/ar-ie-4
um terco pelas Intenções particulares do» ro-
meiros.

Tcrmln.iilo o torço «fiulr-se-n silencio no»
enrros, para o descanso necessário, nti n es*
tacúo ilo l.iirrn.t. sentln, cnlrelanto, permlt»
tido fazer-se orações om particular, B' ter»
iiiiu.int.iiicnt» prohibido conversar.

Ao parlir da eslaçúo dc Lorena, ia canta*
rto "ll.vinnn dos Urasileiros", e outra» can*
tiro», a juízo do director, cessando os can*
ticos e as rezas na chcfi.tla da «tstaçfio de
Àpnareelda.¦Km Apparecida haver» o seguinte:

l.ngo tlepnis tln a-lia-.cial.i A Apparecid», o»
romeiros farão profissão em duas grandes
fileiras, indo na frente n I.ign Catholica, cada
secção precedida dc seu estandarte, e tortos
precedidos ilai estandarte chefe da Liga,

Kntnirtns o*i romeiro» na basílica dc Nossa
Sonbi'i',i. liavcrA tnlssn rezntl.i no nltnr «1 *»
iinn^eiii inllaRrosn, pnr InlcnçSò dos romel*
io?. Duranle n inissn. ais romeiros, que deve
rão estar dc idaniciil
a Sagrada Conimünlifi

OS QUE FORAM S0CCORRID0S' k fl||ft m {u a|mftt;nh^
NOS ESTABELECIMENTOS A [\m {ÍÚL m ™™W\1_

DA SANTA CASA DA
MISERICÓRDIA

Estatística referente ao mei de
julho ultimo

Fnl rsle o niovlmenln ims illvfnap íiU«
bt-lcrlmenloi iin Sanla Caia ila Mlaorlcoruia,
in, uieit <le Inlh.i de ll»»l:

Itriforiiioii Kxlitlanii laálflOl enti*i.im.
l.nlús taiiiriini. «'»3i fsllrceiflin. tüü e nu*
tom. i.üiiS. . „u,

ini.tfmaciasi 1'Ormubi BVladasi m.*of._
Caniullorlosi CkmiulUi, 4«i.4S«i «rfcaitai,

Sfl.lillftt nprrn«5ei, 11511 curallvoi, ¦•••?¦*_•
uppjielhais dlvanoii I3i_lrrjeccfiw, <.i^i
eáirnccAN da clcnlei, l.i'1: olil\iraíoe«ffl»
dentes lllt inasa.o*en>i. tJOfll radlORMPhlgla
ÜUj radiOKOplai, Iflll appHeaíOo» aleelro»
tliernplca». I.070i ãwillracaei ';}'«rí1*,,!,'r'"
pica» y.j;,íi: lltni» d» Mie illstilliiiith'»-
¦j.82t'j vlslln» a|iaiul.'llinvcta. 17.

De*ilnre.'loiloiM'eía*í deslnfrclsila», I.OÍO.
Necroteilot Aulnpila». ü'. ...
Laboratório»! llcacsilei de \Va»»ermann.

ITU; esa-me» do urina. :',0I ¦» oulros es^mes.
4SS.

Malernidades Parlou naturais, a teime.
vivo», no

se deve attribuir a ly.
jtoaiirora polar ?

Ao phenomeno esplendido (fo"aurora* borcaes" se deve a /e.cundidade da Terra!
Interessantes descobertas du pro.fessor norucjjuez Vegard

PAUIS, afoito ll\ P.).--Aa-Miwt.\*
reaei iSo devida*, pravelrocnti m\Lu!oatoillco» rondai hert/laiias ,lf(JU,... fdo wi. -aifirm. o rainoio asitttw,,"f! ?lei Nt.idin.iuu, em arlit.0 rreenle. eacri.,numa rovlilu selenllflca daqui, "'!*

Nussi.a, «oiihecliiifiilo» neü»e tt-n.»» «,
elle. iv.illsi.raii. ,,„¦ nwo pr4_o V1'Ai drüeõborlaK multai ln»eres»«irt«- tW.}
p.-lai praifessor notnifjiiir/ \*e;-ral. fJ,,u«miminicnltío pur elle Irita «t AcadenS 5Sciencia» tieil» capital. Teia». Sí
alesile niultti lemp ¦SO; arlifielacs. ti. I'et«i » termo,,Vivai, no ,i,«.,i- niulto lempo, voin o snillír, de «S

liõrvlço, ,"0: prematuros. *i|vn*., idem. 0| a ctroicoplo, * eitranlia lua verde nn» mSLT.
lerinòí mortus Idem, II; e pjemaluj*oi;tmorr dai explfir.ll.las a*ai|-ndnr.i» dourada» os*"í
lo», idem 10. Teto» naieldoifóra da Matcr-I aurora bowal tliffonde im espaço •»«,.
uldade. '.'4j fetos falleeldob. 3; abortei, 10. quo constituem t, encanto d»» „u\u. 

*",,¦
Instituto 1'asteur: Coiuullanlo», ^-'5: stiii- rc». I*. neeeuarlo fnriuulai-.í. '

iiiettido» a tratamento, 138; nfio «ubmcltl
dos, 70! passaram do mez anterior, aQj con
olulram o Irataméulò, 125>i nio o conclui
ram, t3; fallecorain, 0; ficaram em trata
mento, 93.... *****

B.I.C Meias de pura
seda de Lyon
As mais tlhraveli

BXUAM A MARCA
lMPItESSA

Uma offerta valiosa i Faculdade
de Direito do Paraná

CUní.TVIlÀ, •*> (A.A

to contra a dcilflnnçfio dcàsã ¦phrhorae-I^ifi!
a nome de "aurora» boroars"; oJ0 _?.***clnsivamente lioreae», pois qtie |. «!,.,!:'tambem nas rofiSu vizinhas tio polo withTerra. Ila, com effeito, auroras anilr.«lambem. Seri.i inellior, pois, denomlniUaurora» pobres", pois que •• pruiiu,.- t.ambas a» exiremlü-Mv. ,.„ „„-

A "aiirnr.i pailai". pois, <slutli„la Uni,,vtze» im espoetroseoplo, nã-i iierinlttlu kiali nüaira unh-r-sc cnm CJtsetldáo a que 
"I

da atmosphera ta tlevcri.t atirllmiteJ J,
******

ARTIGOS DE SPORT
KOITAS PA BA 11 ANUO

CALÇADOS FINOS - unimos modelos

CASASPORTSMAN*****
K. PURIVIÜS 23

Tel. N. 2119

- ¦ ''iatt*

lua, li' vordade apie se encontram ifos nhí
] espectro cs tia aurora ti.alar itnalü-i,ii ritaii

({rantles com n*. cio n-cotu, aititmilra se /.•,«,
! iiiissite pau* clio descargas eleelrica»,
! havia nn Inlchsldndc c distribuição '_7,

,,,,,,, ,. ,,.  \ Sra. viuva al1) i raio*, dessa ultimo pecullnrli!
preparauos, icccbcriio I r)r.' Pntílo CoMnrd offoreci.u A Pacnldàda <le ! sa* enconlr.ivain naquelle». 1'a.

Direito do Paranfl i"ala ;i blbllolhccn do seu I fessor Veaard conseguiu
,"* '1'tc r.i:
I aíil, 11 |,;>
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ESTUDANDO AS POSSIBILIDA-
DES DA EMIGRAÇÃO JAPO-

NEZA PARA A AMERICA
Uma viagem de estudos, chefia-

da pelo commissario do Mi*
nisterio do Exterior

TOKIO. õ (U. Pi) — Partirá no fim des-
tc mez para tuna viagem de inspecção e es-
ttidos na America Central c do Sul uma dc-
Icüação japoncuu chefiada pelo Sr. Lun-Chi-
Ama, commissario do Ministério do Exte-
rinr.

O fim dessa viagem c verificar as possl-
oilidades da immigrnção japoneia e do em-
prego dc capitães.

***** 

¦

m hns

Hydrocele.
19 -- 1

Cura som operação pelo Dr.
Lèónidio flilieiro, rua S. José

and. Tel. C. 31133.

FOI DESCOBERTO UM NOVO
VOLUME DE HISTORIA DE

TITO LIV10
— •¦»» a»* 4

0 professor Di Marino Fasco vae
fazer uma declaração publica

das suas pesquizas
NAPOUiS. 5 (U; P.) •-- O professor Di

Marino 1'asco escreveu unia carta para um
jornal dc Roma lamentando a prematura
publicação tia sua descoberta dc um novo
volume tle historia do autor latino Tito Li-
vio Patavlnio.

Di Marino affirma a esse jornal que de-
seja ficar tranquillo no seu importante tra-
balho c conclue a sua carta declarando que
logo que seja possível fará uma declaração
piiblica das'suas pesquizas.

OUVIDOR, 134
(Entre Avenida e Gonçalves Dias)

Os menores
preços

O maior
sortimento

sp»
CAMISARIA

CHAPtLARIA
ALFAIATARIA

MEIAS DE SEDA PARA
SENHORAS

PERFUMARIAS

CONFRONTE 08
PREÇOS

5^—' 
***** *

ma manifestação do professo-
rado mineiro ao Sr. Mello

Vianna
BEU.0 HORIZONTE", 5. (Serviço especial

da A NOITE). — O professorado desta ci-
tladc realisou, hontem, a.s - horas ala tarde,
unia manifestação tle fapreço no Sr. Mello
Vi.mna.

EINSTEIN E A THEORIA DA
RELATIVIDADE

Um trabalho do engenheiro Le
Cocq de Oliveira

O engenheiro i.niz José I.c-Cor.t* de Olivei-
r». publicou cm folheto a colléeção dos teus
interessantes árticos publicados num ma-
tutino sobre o sóbrio Einstein, cujo nome cs-
tá cm voga a a sua tlieoria ds relatividade.

Conseguiu, realmente o c.r-çenliciro l.e
Cocq o que pretendia ao iniciar os seus arti-
gos: "... nma exposição da theoria Einstci-
níána, nio com a apresentação e o desen-
volvimento <)c complicados cálculos e for-
mulas niatliematicas, mas com o simples
enunciado de facto.? as as detlucções lógicas
desses fados formuladas em linguagem cor-i
rente, ao alcance, portanto, dos leigos cm
mathematica".

E conseguiu, renita-se, brilliantementc.
porque ss lèm as 58 paginas dc sua brocho-
ra. sem cansar o cérebro com profundos cal-
culos aju cogitações, anles, delcitantlo-o com
conhecimentos novo», ensinados com elare-
¦ta o de forma a despertar a curiosidade
mesmo aos que nâo morrem de amores pc-
las sciencia» exactas.

Lentlo-se o trabalho do provecto engenhei-
ro patrício, defensor da theoria que veiu
revolucionsr a sciencia clasica, sente-se a
segurança de «ua base, que tem, no emtanto,
ainda renhidos adversários.

ale aliicilai, num lailal tic «Srtfi volumes.

JERSEY
l)t)|i-ais (lii nii<«,.i haverá tempo livre ali j fjnn{|0 marido, eoinnnsla ala« ctcellcnlcs obrai

íis !) horas, jinra o cnfói que cuia romeiro '
tnni.iiVi oiitlc c como entender.

Até 0 bonis linvciii missa cantada ou cnm
cânticos, conformo fi"ir possivel, cm hcçfio iIk
graças n Nossa Senhora Apparccitl.i, pelos be-
neficios recebido» por loilos os sócios tias
litíiis catholicas .Icsus. Marin « .Insé existen-
les no Urasil. Depois da missa, tempo livre
paro almoço e descanso. Cidn romeiro nl-
moçarj onde e como entender,

An meio tlia haverá rcuiiiitti geral tia I.ign
Catholica na basílica, ,'i qunl deverão assisto*
totlos os romeiros, começando com o cântico

\ Nós tlescci", seguintlo-sc .sermão nu con

liara produzir nn espectro lumii
aiisolutnmciito idêntica á da ta

necessário c basta fazer v«lr

•> nina

Saldos ala Fabrica tle Todo» j lotllcos sobre o ii/.oto, ufto s
os Santos, cm cortes c cm j lldlflcada o rcfrlgcr.iilo por icio i!c" ojí,
retalhos. TbcopblJo Ottonl,
P3. 1*. próximo da Avenida.

***m

fcroncla sobre a Santa Apparccida, procissão
cnclinrislica no ailro tln basílica, se fôr per-
mitlido, benção tln Santíssimo Sacramento.
Despedida e beijar a hnngcm milagrosa *
volta para n estação cm fileirns, como pe
chegada, tomando cada um. sem precipitação,
o mesmo assento da ida.

I ***** ¦

Os escoteiros vão realisar uma
festa sportiva

Continuam animados os preparativos para', o festival comnicmoralivo do 4* annlvorsa-
i rio tle fundação tios Escoteiros da Glorlu.

A dirccloria cmpciilia-SO |)ara que esle festi-1 apecio tle phcliomeuo ale pli

gênio liquido. L'in;t \c/. rrfn: ,
tciuneralurn tle uns duzentos t ikr. -fi',',
abaixo t!a" rcr», o azoto sc sialiajifjca em fk.ma de cryslnes brancos iiuiiln amloioj i»¦gclo,'E ngorn tudo sc explica: i-ije-^e »|.tribuir a ntiraar.i polar ,-t raios c.it«di(ci
Cscjnín procedentes tlirectaniente cíô sol ,.;
protliizliios tliivctinienli.' no ,-ir pnr ni.\
lterl-iatins emanada» dn saah <t,;c illutn".
nam, cliocando-sc >-niii elles, por min t;«

bortcencla, ,i
pele frio m;

O MAIS ADHEBENTE
O MELHOR Pó DE ARROZ

0 Centro de Operários Municipaes
e a posse de sua nova directoria
Comtneraorando o 13* anniversario de sua

fundação,.o Centro B. O. Municipaes rcalisa
no dia 8 do corrente, em sua sede, a ceri-
monia da posse de sua nova directoria.

*****
Eu fiz a

GILLETTE.
barba esta
E Você ?*****

manhã com uma

LOTERIA DE MINAS
80 % EM PRÊMIOS

Amanhã

11
1488 prêmios em

11 mil bilhetes
A' VENDA EM TODA A PARTE

Recebeu uma dentada na mão
O soldado da Policia Militar Jorge Ha-

ptista tia Silva, que conta 24 annos, na prn-
ça 15 de Novembro recebeu uma dentada na
mão esquerda, pelo que teve os soecorros
da Assistência,

orjstncs <Jc n*.otn solidificada
fiiicttiit na alia nlinosphci';

A luz ala aurora polar mostra w raln
do a/.iato, com exclusão do hyd.rogcnio * •*¦
¦liclio. ninilit que i'.s«es alois gazes mUIcei
cm abundância nn nll.i nlinosi .i. purqci

vai tenha o maior realce, c resulte iiiiina
bclla propaganda do escotismo.

O prngrammn constará dc interessantes
jogos c lulns escoteiras, enlre ns quaes te tle-
vem destacara corrida tle tuncl, caça aocbã»
péo, luta do scalp e luta do cavalleirp, pelo .
grande interesse qne tèm, e pelo dcscnvol-i estes iilliuins, diversamente do a
vime-ntn pbysico que trazem aos pequenos encontram nessas alturas unia teítijveratB-
escoteiros. A banda de musica dos Escotci- m sufflcicnteincutc baixa para nella ;^idi.
ros da lorla executar') diversos números de ficar-se. Sa'i o azolo se solidifica miiiia tem-
musica entro o.s quaes o "Hatapl.-tn", by-1 peratúra tic duzentos c ilcz ííráos nbaiioie
mno dos escoteiros tio Brasil o o Ilyinno | ^n, ,|1it«i segundo Vêgartl, preaiomina nat
dos Escoteiros da Gloria, alem de uma cao- camadas em ipie sc produz a «mora polai
ção da marcha tle Goulart de Andrade; ?en-
do todos este» números cantados pelos esco-
teiro».

N'o próximo domingo será o ultimo dia pa-
ra a inscripção do» representantes dos gru-
pos de escoteiros para a luta do "Gollo",
visto que o festival terá logar a 14 do cor-
rente o na qual se pode inscrever qualquer
g,rupo de escoteiros, sendo a inscripção grn-
luita. Será juiz o Sr. David M. Barros, di-
rector dos Kscotciros da Gloria, em virtude
destes nno tomarem parte por terem instl-
luido a Taça, e arbitro o Sr. Dr. Aurcliano
Amaral.

lluaProf. Austregesilo^rseSro.2ii.
A'» 3 horas. Telep. C. 1995.

******

0 que se passou na ultima reunião
do Centro Mattogrossense

A directoria, reunida em sessão ordina-
ria. hontem, tomou conhecimento do tele-
gramma do coronel Pedro Celestino, presi-
dente do Estado de Matto Grosso, agrade-
cendo os cumprimentos da nova dirccloria
do Centro e rcaffirmando os auxílios que
o Estado tem prestado a essa associação.

Foi lida un** carta do Dr. Filogonio
«Corrêa, acompanhando uma numerosa rela-
ção de sócios residentes cm Ctiynbã, c ns
respectivas contribuições. O Dr. Antoniiio
Ferrari cominnnicoii que. no tlia 20 do cor-
rente mez, o senador Antônio Azeredo fará
uma interessante, conferência sobre a inva-
são par.íguaya no antiga província tle Mal-
to Grosso, sendo isso motivo de júbilo pata
o Centro Mattogrossense, que promoverá
uma sessão extraordinária seguida tic nma
parte recreativa!

Foi proposto para sócio o Dr. Paulo
Azcretlo, cujo parecer favorável foi em se-
gtiitla approvado. Expcdiram-se para todos
os jornaes do Eslado um resuma) da pri-
meira neta da nova directoria e officios
agradecendo a collaboração rcceliitla tle to-
dos os órgãos da imprensa Matlo gtossetise.

RAIOS X E ULTRA-VIOLETAS
Tratamento moderno e indolor dos eeze»

mas, iilceras, furunculos e doenças da pelle.
Photographias (raios X) em domicilio. Dr. Da-
masceno de Carvalho. S,

i *****

OPERAVAM EM PORTO
ALEGRE !

Depois de vários roubos, foram
presos pela policia

PORTO ALEGUE, 5 (A. A.) — A popula-
ção tlesta cidade vem sendo freqüentemente
sobresaltada pur inirumeros e avultados rou-
bus.

Na ssmana passda foi a alfaiataria Frie-
tlerich», sita á rua dos Andradas, assalta-
da. scndo-llie subtraídas mercadorias 'na im-j a transmissão ale radiogrammas sem_m .

Lancia dc 40 contos, ,1,'a anteriormente | grandes ilistnncins. 1'qrém/isso nao ê ti'

Snbe-sc, doutra parle; que essa temperí
tura rcitin a umn altura jamais inferior i
cem kilpmctros do solo. Como o azolo í ai
unico gaz que sc solidifica a t.al altura, i
lambem o unico que sc encontra em un
estntlu pbysico ajue permille ivler t «bior-
ver n energia dos raios calodico», eir.ittis,
alo uma luz intcn«:t. O-, resultado» a.ljtidct
são, pois, graças .'is descoberta» tl: Vejari!,
perfeitamente Compativcis com a c*.ii!es«
cia do liydrogeirio c do itcli" nu proper-
ções consideráveis cm grandes altura).
Esses dois gazes são mais leves do tiuc ci
outros que existem no ur e ti*m por Issj
tendência a fluctuar por sobre >*l!ts, o «Itn
indica que existem «*ni abundância ua .ilmi-
sphcra muito elevada. Isso faii lambem ve-
rificado por meio tle analyses com ns glo-
bos sondas.

Existem, pois, a grondos alturas iiiasüi
de «azoto solidificado cm fórm» de pefueaoi
cryitacs, análogos aos crystaes ale ?cio qu-i

\ produzem as nuvens chamadas "fiires".
i Tudo isío tem conseqüências muilo curió-
I sas. Em primeiro logar, Vegii.rtl pbserroii,
I com razão, que as ondas sonoras c li-rtíl'-
I nas, emittidas nas proximidades do sol, de»
i vem ser arrastadas em parle alé n Ttm

pelo seu reflexo nos pequenos espelho» i»
1 a/.oto solido que íluctuam a gr.-indcs «lio-
| ras.

¦A nova descoberta contrilüie aspira ra"
I explicar tanto "ns zonas de silencio!', aioni"

port
tinha sido victima :'Á!;'mesma alfaiataria dei A julgar pelas ultimas informações .*.

José 30. T. C. 52S2, i outro roubo, no valor de Ah contos tle reis. | ficas, experiências feitas cm a • -.- -¦¦"

FOLHETIM D'«A NOITE» (58)
LUC. CHARDALL

A filha flo ap
(Extraordinárias aventuras ae um

gaiato de onze annos)
x

O PAB E A FILHA
E conduzindo o general para uma poltro-

«a onde o fez assentar, tirou da algibeira
uma carteira c uin lápis e percorreu o apo-
sento, tomando nota de tudo àiuanto llie"pare'**!* 

liTHUppwMgàl:;pnrn ¦o.btini desem-
peulio da delicada miss.ão de que fora en-~
carregada.

Durante esta operação, qiic durou apenas
»)guus minutos, dir-se-ia que o_ general re-
superara momentaneamente a vista! A sua
sua cabeça seguia instinetivaniente todos os
movimentos de Margarida, como se uma
corrente electrica os attraisse um para o

A attenção de Octavio, concentrada até
ali nas- suas preoecupações intimas, fixa-
ra-se egualmente na formosa costureira. O
mancebo apenas olhara para cila, mas quan-
do a examinou melhor, a sua physionomia
manifestou uma expressão dc homem en-
tendedor... „

Bonita moça ! pensou elle.
Acabei, Sr. conde, disse Margarida; fe-

chando.a sua carteira. %¦*>; ¦
Muito bem, replicou o general, yuer

agora "Completar a sua amabilidade, con-
tluzindo-me de novo ao lognr donde me
trouxe *?

Com todo o gosto,' Sr. conde, respon-
deu Margarida, apressando-se. cm tomar o
braço do ancião.

Obrigado, ininlia menina, disse o ge-
neral com voz vommovida,. quando chegou
:'i porta da pequena sala, onde Margarida
esperara tanto-tempos, fez-mé sentir hoje
uma verdadeira felicidade, porque, npoian-
do-me cm si,' parecia que me apoiava em
minha filha.. Não lhe direi que desejo tor-
nar a vel-a, porque tenho a desgraça de n
não ter visto; mas folgarei que a casa onde
trabalha, quando lenha de me enviar ai-
guem, faça escolha da menina. Octavio,
âecrescentou dirigindo-se ao sobrinho, acom-
panhe-a até a rua.

E entrou na sala.
Quando Octavio, que a acompanhara res-

peitosamente Margarida atai á porto do pa-
, lacio, voltou para junto do tio, achou-o cn-
Itrcgtie a.profunda meditação.

Octiàvio, disse bruscamente o general,
tu que viste essa moça, dize-me se é tão
bonita corno a represento a mim mesmo '.'
Não sei por que, mas parece-me que deve
ser muilo formosa I—=^-l)ri-»sc-ia-qiie--a-viu.. cont-Gs. seu s olhos
de outro tempo, meu lio 1 — exclamou o
mancebo. Não mo lembro de ter admirado
nunca uma mais bello cabeça !

Ouviste-a falar? continuou o general,
enthusiasmado. Que pureza de voz ! Que
timbre tão agradável 1

Realmente... tem razão; mas o seu
enthusiasmo è que estou admirando I Dir-
se-ia que voltou á edade 

"dós vinte annos !
O ancião ficou triste e depois replicou;

Penso no pae dessa moça, qua,ndo ella,
fatigada, volta á noite para casa c lhe dã
a fronte a beijar. Que santa alegria, a
delle 1 Olha, meu amigo, a privação de uma
tão suprema ventura mata-me 1 No dia cm
que tivesse dc renunciar á esperança dc
apertar nos braços n minha filha, tenho a
certeza de que morreria !

Vamos, meu tio, não sc entregue a es-
ses tristes pensamentos. Qnem sabe " Tal-
vez esteja bem próximo o dia em que pos-
sa satisfazer o teu maior desejo l

O tio estendeii-llie a mão e exclamou,
commovido :

V- Tens um cxcellente coração, Octavio!
Só posso confiar em ti e no meu fiel Ber-
nard. Se eu morrer, serás, tu quem se en-
carregue de continuar a minha obra, è a ti
que confiarei a missão de procurar c en-
contrar a minha filha, e de lhe restituir to-
da esta fortuna que me é inulil e que con-
siderò nponas como um deposito nas mi-
nhas mãos. Conheço-me bastante para não
pedir um serviço destes a outra qualquer
pessoa; sei que procederás como se fosse
eu próprio; não á verdade*?

Sim, meu tio, balbuciou o -mancebo,
deveras embaraçado; farei o que quizer,
mas peço-lhe que abandono essas idéas tão
tristes...

B como ss tivesse tomado uma resolução
extrema, começou a passear agitadamicnte
pela sala, proseguindo :' — O tio sabe perfeitamente que tenho
tomado uma parle activa nas suas pesqui-
zas e que, emquanto Bernard procurava por
um iado, procurava eu pelo outro. Se não
fui mais feliz do que elie. não se segue que
o não ssja afinal. Por que rnzão não me
estaria reservado o prazer de lhe lançar
nos braços minha prima '?

Ouvindo estas palavras pronunciadas com
um accento de profunda convicção, o general
ergueu-se, estendeu para o sobrinho as
mãos supplicantes e exclamou:

—Octavio I tu sabes, tu oceultas-ms al-
gumá cousa.I.

O mancebo receiou ter avançado muito e
recuou:

Engana-se, meu tio, não sei consa al-
guma, infelizmente, respondeu. Mais tarde,
se a sorte me favorecer, prometto-lhe. juro-
llie que não adiarei, por um minuto qtiej
seja, a alegria dc que está privado ha tanto
tempo. Hoje, tenho unicamente a esperan-
ça.. 
'.' •

O desditoso pae, qúc acabava dc entrever
o cêo cque sc sentia cair pesadamente ni
terra, curvou.de novo a cabeça, e não teva
forças para insistir.

(Continuo)

A ultima reunião da "Brazila
Ligo Esperantista"

Realisou-so sob a presidência do engenhei-
ro Alberto Couto Fernandes,' a sexta sessão
ordinária da "Brazila Ligo Esperantista".

Foram lidos, 'pela segunda secretaria Sc-
nlíoirtã Yrany baggi de Araujo, n neta da
r,cssão anterior, que foi approvada, c pelo
1» sccrclario, Si*. Odillo Pinto, 6 expediente
tle que fez parte um officio da Club Brasi-
loiro Esperan lista de Estudantes dc .Meali-
cin.i. recentemente fundado ircsla capital.

Em seguida procedeu-se n leitura do rela-
lorio do presidente o o balaíicete do llicsou-
rciro, «Sr. 15. Felix Tribouillcl, referente
ao primeiro semestre do corrente nnno. Nes-
se relatório o Sr. presidente destacou os ser-
viços prestados pelos sògiiiiifes grupos filia-
tios: Brazila Kltibo "Esperantn" c Laborista
¦Espèrantisia Grupo, "nesta capital; Nova Sa-
inideâiiaro, no Ceará; Espcnuilò Societo, na
Bahia.'; Vérdâ Slêl.iro, cm Pelotas c Grêmio
Espernnfjstá "Evcrãrdo Bacltcuser", em Por-
!o Alegre, r.

Foi approvado o parecer, da conimissão de
contas sobre i> balanceie «interior.

Por proposta <io Dr. Carlos Domingues
foi lançado na acta uni voto tle congratula-
ções pela eleição 'do Dr, Everardo llackcuscr
para a Academia Esperantista.

O Dr. Luiz Porto Carreiro Nelo, propoz e
foi íipprovada uma moção de. -agradecimento
ao Dr. Figueira de Mello, vice-directòr dn
.Academia di Comniercio, pelos relatórios
francamente favoráveis ao Esperaütò -apre-
sent.-idns ao Primeiro Congresso Brasileiro
de Contabilidade.

Ern feliz diligencia cffectuada hontem
pelo coronel Francisco Cunha, sub- inten-
tlente do 1" districto, auxiliado pelos Srs.
IKÍTtagnán Clalisser» e João Negrinjiò, fo!
alescoberta a «perigosa quadril,!)», que praticou
os roubos na casa Fricderiehs, havendo sido
presos os individuos «losc Pibcron. flanion c
C/astello, membros da .perigosa malta de me-
liantes. São elles, porém, desconhecidos nos
ctidaslros policiaes e foram os autores do
roubo effectuado ti Casa Harrnni. Por essa
oceasião entraram cm julgamento mas o
roubo foi desclassificado parn furto, sendo
eúlão postos cm li herda de.

As autoridades policiaes appréhcnder.ím
em poder dos gatunos grande quantidade dc
chaves Inlsas, modelos de fechaduras, ma-
c-binas, clc. ***** <

das Águas dc Colônia
é a Rainha.

Perfumarin Lapentie
Hun do Theatro, 0*****

DOENTE, SEM RECURSOS E
SEM DOMICILIO !

0 infeliz homem quer voltar
ao seio da familia

Acommettido de doença terrível, o pobre
homem sem recursos, via. rie momenlo n
momento, aggravar-se-liie a snude abalada;
Assim, n.a esperança de curar-se. para me-
lhor cuidar coni zéhi c alegria da laducnção
dos cinco filhos, por cujo futuro tanto «se
preoceupa, o trabalhador .losé Teixeira de
Oliveira, com um passe que lhe forneceu
a policia local, partiu de Bananal dc Mala-
cacheta. em Minas, onde reside, vindo in-
ternar-se na Santa Casa da Misericórdia.
Aqui, permaneceu durante oito mezes o tra-
balhntlor Teixeira, submottendo-se anis ri-
gores dç meticuloso tratamento. Más, a na-
tureza da moléstia que o atacava e, ainda,
o estado ndeantadn delia, tomaram inúteis,
em parte, os esforços dos clinicoe que o
issistirain. Desanimado, Teixeira quer, a£o--n, regressar ao lar, que ha tanto deixou,
•erto de que. no seio d.i família, os seus
•arinlios confortal-o-âo.

Desse modo, não dispondo de nenhum re

Importante ponte inaugurada em
• Pelotas

PELOTAS, .'a (A. A.) _ Ftai inaugurada
n importante ponte dc Quilombo, iro 5; dis-
tricto; mandada construir pelo cx-inleiiile.ii-
lc Sr. Pedro Luiz Osório, ..perante, enorme
assistência, nchairtlõ-se n ponte li mia niente
oniàinciilatln.

O Sr. Pedro I.uiz Osório dirigiu-se para o
local .ic.onipan.hndo por um esquadrão de
gaúchos, com os trajes característicos', r,en-«
do muito acclamado. A pedido do Sr. Luiz'
Osório, desatou a fita dc. entrada <la ptmle
o coronel Manoel Simões Lopes, presidente
di> -Conseilio Municipal, discursando cnlão.
o Sr. Oito Ulricli, saudando o ex-intendênte
desta cidade.

, ,_!¦»_¦ _

tonos dò chimica, dehioustrnin •*¦'<" ° ¦1*°1'1
cryslàllisndo pelo effeitò do Mai se comlii-
na muito fíici.lnicnte ciun o hydrogenlo em
fórni* tle linihioniáco com a nicno.r dcscar«
ga electrica. Pois liem, na alla,atniospne»,
os crystaes do azoto cstáai precisameiite> tm
contaelo, como o explicamos m.iis •w"ii'
com uma graitde qunnlitlade dc iiydrogepio.
Chincidèm assim un alta atiiiospiicra 1™3
ns circumstfincias jaaT.i <|uc ns aiírpras-p-
lares produzam nella ,-immoniaco cm »p_n-.
daucia <: <[ne, nrriislatlo pela sua dcnsitls-
de. o camadas mais hni.\;is e dissolvido c*i
chiiva, c:ae finalmente no solo.

Parecia; porém, qne o phenonieno esplcn-
dido das auroras niolarcs, como Iodas "
coisas bellas, fosse inulil. Agora csln nua
certo que a elie devemos a fccundiaadc >'¦'
Terra, f) ihlercssiiníc a Hue se noticia.Mi'
se foniindo cin Spilzbergcn uma spçiw»»'
para iprodüzir chuvas da amirtoDlaco >'. [;¦
zel-as cair onde iipprouver. lissn 'uveoc»'
de ínãiiejar ns chuvn» não parece yern-,
deira. Km todo o caso, a
liilade «clc. formar-se nina
acções parn a
res, é tim hiagnifico signa] dos tempos
düsltiàes cm qnc vivcillO

a —t«Vt»—

simples possiol-
sociedade Tf'

exploração das iiiirur.is^V'1'-1

AMANHÃ CONTOS

"Les Modes >t

Com -am lindo robe "d'après midi". da
sociednde "niaiiche Lebonvicr", na capa,"Les Modes", cm seu mais recente numero
chegado á casa Hvaz Lauria, na avenida Rio
lirairco. trás as melhores novidades cm toil»
letlcs tle passeio, recepção, c, cspeciàlincn-
tc, de noivas.

Creanças franzinas
Peitos estreitados, pallidas, candidatas 6

tuberculose. Tratamento heróico pelos ba-
nhos de sol — "Heliòtherapium" — 61. Rua
Had. Lobo (V. SfiO.)

¦ ***** ¦-

CAIU DO BONDE
Victima de uma queda d« bonde, * rua

Voluntários da Pátria, em cujo n. 75 re-
side, foi soecorrida pela Assistência D. Er-
nestin» Rezende, de 29 annos, costureira, sof-
freudo fráctura da cabeça.

¦ i**** a"Revista Infantil"
Itecebemos jáo numero a apparccer do-

urso. o infeliz faz um appello. por nosso í mitigo próximo do bem feito magazine para
nlermedio, ás almas piedosas qup nunen creanças "Revista infantil". lAssim é qtie
csamparam os abandonados da sorte.
)uer partir e sem meios, sem domicilio,
spera assim o pobre homem os recursos

precisos para crnprehcndcr a viagem tão
desejada.

podemos adiantar'aos. nossos leitores que e
mais um bom numero do apreciado semana-
rio que vem ã luz da publicidade, cliéio, co-
mo sempre, de interessantes -passatempo:) e
curiosas historias.

TIABILITAK-VOS NO: _____
CAMPEÃO LOTERICO

38 Rua Sachct 38 
„ ¦ *****—• —¦

Um novo "atcíier" pnoto-
grapKico

O Sr. Anuuiiciato do Souza, antiío pliol»;
tarde, ti» l

Ave*rapho. inaugurou, hontem,
andar tio edilicio da "A Capilal..-*,
nida Rio Branco u. 102, o scu "sludto .'»_
está nionlado com loajos os rigores oa ¦*•
derna arte phòtògrnpliicn.

1 *f*~

TAPETES E OLE
'.(.irtin»!

para mesas, corredores e sala!
stores c capachos

O melhor sortimento - Preços "«^d°!

CASA RAUL CAMPOS
EX-SEGURA CAMPOS

RUA 7 SETEMBRO, 84
Moveis de vime, malas, artit?05

viagem e sport
it

Rotisserie Progresso
PREÇOS RAZOÁVEIS

44 — LARGO ^FRANCISCO
44

Regularisem as cadernetas no
Tiro 7 !

Communicam-iíos que, «*-!""•'" 'l,5,'í'1

os exercidos de fogo no
devem os Srs. reservi!
sede com as respectivas cadernetas,
serem as mesmas regiilarizadas, "

coni o regulamento cm vigor,,

estando sUSP ,,
Manai" alo f'%'

reservistas cpnipnrewr ^
1: eW raio


