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EDIÇÃO

EXTRAORDINÁRIA
INNOVAÇÕES JURÍDICAS

Haverá vantagem para os interesses da justiça na intro-
ducção, entre nós, do processo oral ?

A discussão do importante assumplo no Instituto dos Advogados - 0 parecer da com-
missão especial e o voto vencido do Dr. Pereira Braga

D-lMlem-sc no momento, em quo se estudo
i orsanlsução do Código Processual, n con-
iwioaicia c as desvantagens da Intro-lucçíío,
eairi, iiíi*. du processo prol. As opiniões de
aoi-.ni juristas se dividem. Uns, vècm nelle
un mal irremediável, nue, nliíiii do não con-
Irlbuir para o melhor niiüniiictilu dus feitos,
iin'1,Iniindo-lhcs uma miirelia innln rupldn,
mlarj ainda vir uggravar os Interesses du
Jóstica, Outros ci„,si,aler;,m-iro uma neces-
tld-ile, taes us resultados benéficos nleaiiçn-
ilos cm paizes dc melhor ajiparellinmcnlo ju-
diçlarin. I. outros niiida eoliocnin-so num
nití.i termo: reconliceoni-llio vantagens c, ao
IBC-,:. i leinpO; llãn deixam de ter suas dn-
»ÍH:i i!',a::,la> á mu iulrodiicçáo, desde jai, em
Iins».i legislação processual.

Seja como fôr, o assumpto eslá interessan-
•-,* sobremaneira os nossos meios jurídicos.
}i'o Instituiu dos a\d voga dos, a discussão se
l-m, .entro de um prisma elevado o sclenli-
fico, estremado, havendo correntes pró c
foiaiaai o processo ural. A cominissão espe-
rial. designada para emiti ir parecer, já eon-
tiuiii a, suu Iraballio. A discussão desse pn-

nrgunicnlo dn sorprcsn,*no processo oral,
ii ipie se npéga o illiislrnilo eollegii Dr. Pc-
reira Draga, các por completo.

Naío só ns parles eslão perfeitamente se*
[jurais e inteiradas de lados us pontos con-
Irovcrliilos da questão, como i» próprio Tri-
Imitai, i|iie, se llúo pude .ou uãu quer decidir
imiíicdlntnincntc, "senuce lenanto", adia o
julgamento. Nesse ullimo cnso, pudcin*sc dar
tres hypothescs. O professor Ctft-vnlho Mon*
r.V», em conferência realisada neste Instituto,
rcfurlndo-so nos casos em que us triliunnes
frnneczes deixam de julgar ú primeira vlsla,
nssim se exprime: 1" — "se o cnso não é
tão simples e exige maior exame e mais cal-
ma reflexão, suspende-se 11 sessão, retiran-
(lu-se us juizes a uma snla próxima para cn-
Ire si combinarem a decisão quo deve ser to-
madii ("delibere en elinmlire dc conseil");
2' -— "podem os juizes iidiair o julgamento
para uma outra audiência, que será designa-
da afim ile poderem uo intcrvnllo deliberar,
cxuiiilliiiudo o "(iussiei-*' c os dorumciilcs
oiiginaes, que ficam depositados; 3° — "se

SS S¦ :3fi|fBsp' ^___ ^CT^j^^

Dr. Pereira Tlruija, voin contrário ao processo oral; e Drs. 11. Canabarro
Hchhtirdt, relator, c Armando ViAiit, i/uc. constituíram a cominissão especial

nomeada pelo Instituto dos Advogados
*•*•¦' que abaixo publicamos, deve ser ini-
ciaaiai ná sessão dc quinta-feira próxima e
Iiiii', leva ai crer quc se prolongue por vn-
rios dias.

V.í',0 ò parecer do relalor^ Dr. II. Cana-
lavro Rciclmrdt, que foi assignado com rc-
llricções prlu Sr. Armando Yidul, sendo voto
Vencido o Dr. Pereira Draga:

"O estudo da legislação porccssuol liga-se,
tm virliiiii*. de iim chlrosameiílò de fun-
cções aaai alai orgniiisaçãó judiciaria. Não sc
prialc schidir um do oulro. Quem talai cm
rcfoniiii processual lia de fnlnlmcntc altor-
dar o problema da reforma judiciaria.^Tci*
do-sc que tratar do processo oral, não se
poderia fnzol-o cabalmente, sem ao mesmo
Icniiao encarar o problema da organisação
dos tribunaes judiciários. E a razão está,
tn, que o processo oral exige tribunaes col-
talhava.

Primitivamente o juizo era singular, c era
essa a fôrma por quc ainda se julgava em
Roma. I-'oi na llalia,, mnis tarde, que surgiu
o primeiro tribunal colleetivo, eom tão sa-
tlsfntorins resultados, que o exemplo se ge-
neralisoii ein quasi todos os paizes. A Alie-
manha» e a França iidoptnram-no logo em
Itgiiida. Na Iiiglatcrrai embora na 1* instara-
cia, o juizo seja singular, os processos são
preparados por outros magistrados, que não
osljulgatlbres, chamados "masters". A orga-
sisaçíio judiciaria na Allemanha, por exem-
pio (soccòiTemo-nos do estudo de Holtzen-
íõrff-Holilcr) é a seguinte: As causas são
decididas cm qualquer instância, por colle-
gio du magistrados por maioria dc votos, no
qual ao presidente cabe a funeção dc dirigi-
os Irãnnlhos e fazer correr os processos de
um estagio pai-a outro.

Cada tribunal fôrma unia jurisdicçno on
Instância (Bchprdc) perfeitamente aittono-
Hi.i. Iv.sa, jurisdicçãò ou iustacia comportadivisõc, entre cujos membros compoiiciites
iüo repartidos os processos. Desses, são ti-
fados ns juizes, que vão constituir o 'Trlbu-

Jtd julgador, lia, porlanlo. a distinguir: a
iirjsdiçção ou instância 'Reborde), as di-

visões c o Tribunal julgador.
_E' claro que a jiirisdicçãò com suas divi-

soes comporta nin numero muito maior de
jiiizcs, quc os que formam o tribunal, não*•> para siibstiiiiilrc-s; em casos de impedi-
Biçnlò', como lambem para exercer as fun-
içoes ala, preparadores ou juizes do instru-
ÇSM. O tribunal colleetivo' desdobra-sc em
camai-:-:;. conforme os assumplos de que•™ti'.m. Mas o interessante ó que essas ca-
jtiarns não ãppnre.iiotn exteriormente. Pouca»
Wportn ns palies saber qual a câmara qucu|ü»'.i o feilo. A sentença c uma emanaçãod" tribunal'. Por isso, não ó rnro, que iim

Processo seja iulçada) por uma caniara diffc-
»nlo (In que deveria julgal-o.I»a Fiança, a organisação judiciaria í,com 1,Beiras modificações, cm essência, anicsina. o interessante da rprocessualisticairançeza, porém; está cm que a instrucção
J 

ol«a quasi que exclusiva das partes ou"o seus advogados. São estes que exaini-
m, respectivamente, os documentos, fi-«un oa; pontos de demanda, trocam impres-»jics, redigem as suas nolns e tiram as

™,nau!:iS "co.iiel.tislòiis niolivces". Depoisaii i'|,liiiii,iilii por esta turma a questão, salvo
jj 

cnso L.|n Clll0 _; so]i(:i|at|a n intervenção
f.° Juiz cdmmissarioi é elln submettida ao
Wjmjnal; Como se vê, a latitude de inter-
JI"?'**' do advogado é a maior possivel,' o
W lhe clcvu e ennobrece a funeção. Conta-80 qne l.aichauil, o famoso advogado dos

dilorios de Paris, tratando de causas de-
[içadas, como a de separação (le corpos,reunia o adversário c as partes querellan-M cm seu gabinete e discutia a questão,tomo so estivesse no Tribunal. O contrn-
J'l°r respondia-lhe no mesmo tom e osioiis advogados, tornados por um instante'"izcs, redigiam de commum accordo uma¦onvcnçíKi amigável, que ns partes respei-•«vani conio sc fura a decisão dc uin tri-"'"••i- Dessa fôrma, observa Heiiri-Róbert,"'Viigiiardava-se 

o inleresse dns partes e
jj1 !*nra dais familias. Ulna vez, pois,_ rc-"Sidas ns "concluisions ínotivécs", c o
^-jevadp au TrihiinaJ. 12 é em torno des-
as .'còiiejusi-ihs" que gira todo u pleilo,liei- no tocante á exposição ural dos res-

jjyo.s liiitroiiosj quer quanto ao próprio
Jpniento do Tribunal. Uo modo que o

n enusa carece de excepcional difficuldade,
o Tribuiini; aléiii dé lidi.ir o julgamento, ixV.lc
coninictter a um de !>cus membros ó estudo
dai questão, intimando aos ndvSJjitdos para
(juc depositem todos os papeis u ilociiincn-
tos em mãos do relalor". Teilo isso, designa
logo o Tribunal a audiência em quc deverá
ser feito o relatório. Essa fôrma de julga-
ineiitu ú denominada: '•delibere sur rap-
port". lí', como se vê, inteiramente infun-
dado nrgüniçiito da surpresa. Nem ns parles
são tomadas dc surpresa, nem o Tribunal é
obrigado a deliberar na ignorância.

Fazendo comparações do processo oral.
con, a, modo actiiut ile julgar cm nossos tri-
liunnes superiores, pergunta ainda o Dr.
Carvalho Muurão, "dir-ine-ão em suas con-
seiencias sc, depois de ouvirem o relatório,
a discussão e o volo dos juizes ein tnes tri-
bunaes, serieis capazes de julgar a causa
nos pleitos difíceis c importantes?"

línlro nós, ti-m-se feilo algumas tentaii-
vas de ndopção do processo oral. Por ocea-
sino de ser elaborado o projeclo dó Código
do Processo Civil e Coinmercial para o Dis-
tricto Federal; de cuja eoiiimissãó fizeram
parte eniinõiitcs jui-isla-s, inclusive o digno
presidente desta casa, açceíidcu-se a discus-
são sobre a ndopção do processo oral. A ta-
vor manifcstarani-so o conselheiro Cândido
do Oliveira e Lacerda de Almeida; não lo-
grando, porem, ser acecito pelo volo de des-
empate do então ministro da Justiça, Dr.
lisincraldiiio Bandeira. De maneira que
n assuniplo mio c unia novidade, por isso
que os nossos mais eminentes urisliis, tèm
preconisado ns vantagens (leile, isobre o
processo escripto. A sua introducção entre
„ús, tem sido, entretanto, demorada, a des-
peito de nosso espirito reformador e pro-
gressistá, devido no apega, inexplicável, ao
velho fòrnihlistiiò do direito pòriiiguez. li'
verdade quc uma modificação profunda nos
nnr.sos hábitos forenses se. faria mister. II
advogado leria que assumir altitudes mais
francas, mais claras, mais leaes. O còchi-
cho teria que eer substituído pela exposi-
ção orai, sem hiocos, deante do Tribunal
reunido. A cabala e o empenho, seriam
mais difficeis. porque, o magistrado não
seria tão leviano em comprometer sen vo-
iu antes de tomar conhecimento da causa.
Infelizmente, porém, os mãos hábitos não
:\ão tão fáceis de extirpar, mais nem por
isso devemos esmorecer no empenho em me-
lliprnr ;i nossa justiça.

Não ha duvidai que o processo oral tem
vanlageiis. Sa, a dn celeridade, seria bas-
tanto para rccommciidar a sua adopção. To-
dos os que militain no foro, conhecem a mo-
rosiilade com que os processos sc arrastam
cm juizo. A satisfação do direito violado,
é quasi urn m.vtho. Quantas vezes, nâo
tem o autor no correr de um processo, de
reprimir o Ímpeto de fazer justiça por suas
•próprias mãos? Knlretanto, o processo oral
poderia, em vez dos beneficius que delle sc
esperam, tornar-se funesto, sc se não ob-
serrassem certos preceitos •fundaiiientaes,
Entre os que me parecer essenciaes, desla-
carei alguns colhidos na cncyelopcilia júri-
dica dc IIoltzeiidòr.ff-Kúhlcr, O mais impor-
lanle a observar nos processos oraes, são
os prasos. Sc se ífão limitam os debates
dcnlro dc prasos estrictos, o pleito pôde
prolongai- em excesso, obstruindo o juizo.
•Esse ponto e muito importante atlcndcndo á
nossa 'Proverbial loquaeidudc. Os julgamon-
tos tdrnar-sc-ihin torneios de eloqüência, em
logar dc uin debate suscinto e precioso dos
pontos controvertidos, Todas as demoras
niimolivadas, sc.ljnn^ quaes forem, devem
scr rigorosamente reprimidas. E è aqui que
a lei deveria conceder um razoável arbi-
trio ao Tribunal; ufiin de que se não res-
trinjam nem amplifiquem em excesso os
debates durante a lide.

Oulro ponlo, é a cstriçta ordem do Juizo.
Seria vedado ns partes entrarem cm expo-
sições c. apreciações que não tenham que
ver com o caso "snb-judice" c liem nssim
que se desvirtuasse coin perguntas inoppor-
luiins a natureza dos debates. Os "meios
ao alcance do Tribunal; seriam o de cassar
ou nega,- a palavra nn phase de interroga-
torio, encerrar us debates e finalmente, cm
uaair de medidas que garantam a ordem.,

Em communlcndo feito em unia das sesuncs
.leslc Instituto, tivemos oceasião do referir-
nos mnis pormciioris.ida mente solide a or-
gnnlsaçào judiciaria nu.Allemanha. A sim-
pliciilnijo do seu mecanismo, junto As pre-
cniiçôcs do processo frnncez, seriam cxrel-
lentes modelos a qualquer reforma.

I» processo oral, necessita, entretanto, de
scr fixado pur escripto, para que em todo
o lempo se possa 

"tpr 
ileilo noticia. Os an-

ligns processos roípano o germânico eram
purnmeulc ornes. .Mais Inrde, com a neces-
sldiide de serem os mesmos fixados, per-
deu-se o seu uso alé melados do século W.
cum grave prejuizo dc snn celeridade. Na
Inglaterra, diz o prof. MoiirSn, "a sentença
é, ein regei proferida de viva voz e, do
mesmo iiioi|o motivada. Ao passo quc vae
sendo prnlfçnda, c registada por meios de
.slcnograpliiov Curioso ú quc a sentença é
Vcdigfdn polo cscrkgp, ii vista das notas
que tomou, das notas stenogivipliailas. dos
"dosscir" dos advogados c das notas que
estes também costumam tomar, mlacçáo

•que se faz com o concurso dc ambos os
'"solicitors". Se surgem difli.-iilil.idcs «ii
(contestações, consulta-se o juiz, quc decide."

1-Tiitrc os meios qtie Kohler aponta pura
a fixação dos processos oraes, estão a ste-
tnographin, o phonographia c o protncoilu
das iiudiciii-ias. A sKnograiplii.i, usada em
•alguns paizes, não pode entretanto ser usa-
•da como meio offieial, devido aos enganos
freqüentes a que está sujeita. O meio pho-
nngramniatico, que consiste cm apanhar iií-
Icgralmcntc na chapa phonographlca os dc-"íiales, seria talvez o ideal, se a sua tcclinlcii
estivesse sufficientciiiciite desenvolvida, o
que ii dc esperar cm época não muito lou-
ginqiia. Entretanto, o meio mais coiiinimii
é o dn piotocolio das audiências. O escrivão,
faz o resumo dus debates, nccrcscidò ilas
notas fornecidas pelas parles, examinadas"liréviaineiite se conferem com o que ficou
dito cm sessão. Segue-se a transcripção dn
sentença proferida.

Huy Darhosa, u luminar da sciencia ju-
ridica, sempre sc mostrou favorável, não só
á adopçalo ilos tribunaes colleelivus como du
processo ural. Ds autus devem reduzir-se a
proporções elementares, coiilçiiilotunicamcute

.Os doc.iiinentos fuiuiamciilnes <Jn. ficção p da
defesa, dizia ellc. Os traços capitães do. pro-
cessi» devem scr: simplificação, rapidez, sc-
guí-nhçá; barnteza, iióucstidade. Eis u quc
nus oceorre dizer em defesa do processo oral,
precisamente em um momento, cm que sc
pensa dólar a justiça do Districto Federal
de. um Código do Processo Civil. Não nos
esqueçamos, porem; dnqucllas palavras de
Mònlcsquieii: "quaiirl je vais dans un pays,
je iiYxtiniinc pas s'il y a de bonnes lois.
muis si un execute celles (pie y sonl, car il
y a dc bonnes lois partout."

Para nós, que dc ordinário nos lançamos
nas reformas as mais inconsideradas, essas
palavras caem a propósito. Antes dc con-
eluir, porém, seja-nos permittido lembrar
ainda tuna vez as palavras du digno presi-
dente desla casa, em sua citada conferência:"o julgamento ural fui sempre a forma de
manifestação neste departamento do direito
público, do espirito das instituições livres,
do ápogêo do progresso c da cultura júri-
dica: no passo que o processa» escripto foi.
cm ludos us tempos, um instrumento indis-
pensnvel do poder absoluto, symptoina de
decadência o eelypsò da consciência juridica
nacional." A ndopção do processo oral na lc-
gislaçãu processual, não é só unia medida

MiMiÉtlItiÉlil
OS INTUITOS ESSENCIAES DAS PEÇAS DO

DRAMATURGO ACADÊMICO
•-^-.•N»«-*w N.—n,

O que fei a conferência do professor Lanson, no nosso
"Petit Trianon"

Vara umn concorrência gcnllllsslnia, n qne
as mulheres dcrnin encantos, o professor Oits-
liiyu l.anson faioii sobro o tbeatrn do Gcòr-
ges P-y-to Illclie, que a pinica* carioca lão
liana conhece. Lembra, dc coiurç», quo ao

•^ÉBSà^^ÊtK.' -'"" '^frm t'i¦• "\*' 
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Genrues Porto-liiche

contrariai de Ilcrviou e Curei, que vieram da
prosa, para o.thenlro, Porto-Hiche viera da
por iia para a scena, estreando-sc eom um
drama em verso. Temperamento lyrico; de
um lyrismo romântico, que delata as suas
grandes afinidades com Musset, Portu-Riche
fez do amor a matéria prima do seu tiieatro.
Pensa que só depois da sua morte — quc
seja o mais Inrde possivel! exclama — a cri-
tica poderá indagar a fonte pessoal das suas
preferencias e dos llicmas das suas peças.
Pur emquanto a discrição sc impõe, natu-
ralmciite...

A obra essencial dc Porto-llicbe se compõe
de qunlro peças: "I.a chance de Erimçoise",
"I.V.noureuse", "I.e passe" e "f.c vicil bom-
í.ii,-'-r. .Nol.ii ftiic a, partir da primeira, o au-
tor persegue' seiiip.e !i mtsnía' idéa,J que se
ilea.envolvc, (|iie se amplia aos poucos c que
floresce maravilhosamente por fliri. Essa
idéa c a calafitroplie inlima, .despertada pelo
aniór da mulher, mal correspondido ou, jièlo
menos, correspondido de modo insaciável
pelo homem"; No cxnmc caloroso desse the-
ma, Porto-Hiche só encontra termo de com-
pnraeán cn, Pincine. O estudo que sc inicia
em "Chance dc Erauçoisc", com um acto
apenas e num lar com pouco tempo dc õxis-
tencia, ganha vôo e vae sendo desenvolvido
nus seus menores aspectos, até quc attiuge
cm "Lo vieil bomine" a cinco actos, liiim
lar envelhecido já, pois, nelle se encontra
uni filho adolescente dc dezescis annos.

Porlo Hiche, porém, não sc apega nunca
aos effcitos das grandes scenas, dos entre-
chos difficeis e cspcctaciilosidadcs. Os seus
dramas são dramas interiores, em quc o
assuniplo é mi,limo c exige poucos personn-
gens. Não faz também uma pintura univer-
sal do amor. Contenta-se cm desenhar dc-
leriniiindos aspectos da discórdia sontimen-
tal. quc geram as tragédias ria alma. Ob-
serva que, analysta severo dos contrastes
sciitimcnlacs, Purlo-Hiche não c terno para
us homens, apoiitando-lhes as falhas e os
resultados invenciveis da sua inconstância,
como fontes dos soffrimenlos femininos.(Oonclue na 4a pagina)
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SO' DE MAU...
O passageiro sáe pela "entrada" e entra pela"saida"!
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Nn e-am« da etema tragédia dns almas, cnm
pnui-os ti-rsonngcns e com iinticos cplsudins,
l'ortu*Hiihi' é opukntn cm riliscrvnçõcs as-
lulas e humanas. iCllo mostra principal-
mente qne o homem cnsmlo, coiisiileniiiiio*
sc (ii.iauladi». com a carreira amorosa con-
ciiiida, lança mau dc ludos ns recursos pnrn
mentir c para impor uma fidelidade ilu que
min é capaz. A propósito o confcrciiclsln !.'
trechos da "Chnnec do 1'riinçolso", para
mostrar n giau-n inmicn das réplicas, n Ini-
lho e n vivacidáde. ilns paradoxos c n aguda
observação das almas, uns suas facetas mais
diversas. Pecorda depois u coufllcto dc"l/Anioureiisc", cm que 1'orlo-lllcho estuda
a mulher atada aos menores netos du nu-
rido, querendo-n sempre perto, quando ell-
um ponen farto c afeito nus prazeres do
mundo elegante, procura instantes de liber»
dàdfl. Paru isto incute. Como nn "l-Yaneil-
li»n", de Dumas, a mullier simula a escotUn
dc '.'in amante c elle, só então, verifleu quc n
ama. que não pódc pa.ssnr sem ella. A origi-
nulidade do thentro dn Portii-ltlelte, porém,
reside em qua elle uno desenha o gnlú dns
vclbu'. dramas, o clássico galã ideal, o cnhiilc
dc virlii-1 *, cncnrnnção dc sonlius", que coii-
slitui.i nuriiiu dus cspeeladnri-s. Porto-
lliclic apresenta o galã cnmo tlle realmenle
é :¦ ciiii-l, caviloso, cgolsla, arcliileclándo
níoittir.is nteis aos seus caprichos. Km "I.e
passe" !'ica hem cariiclcrisada a observa-
ção*. Trnlai-se ali do episódio dc uin velho
amante, que regressa, depois de arrependi-
du, encontra n amaiile mnis velha, mns cliein
de melhores encantos. .liirai-llic fidelidade
e vãi» reiniciar n vida. .Mas, depressa, elle
recorre ú líaenlir.i. Mente para aliiiu-nlar ns
próprias inclinações. K o di-óina sc dcsula,
(icaiilc dessa fatalidade humana c irreme-
diavel.

Tragédia sem lances, sem scenas espeeta-
lauloaias, sem impectna. /,,: juissc é a 'prça
mais profunda do iiiudcrno theatro franeez.
Trageuia dolorosa, cruel c. sen» remédio, l.c
passe constitui* a cr.vstalisnçãò suprema dn
talento dc Portó-ltiolie, a sua obra prima o
a obra prima do theatro contemporâneo da
França.

Difo isto, o professor l.anson entra a Tn-'
lar de Le oiel hominc. No .primeiro acto
da peça estamos deante rle iim inemiqe íc-
liz, onde o casai está curado das vè.ibás dis-
cordifts que o k-mperain-nlu versátil do
marido gerav» e onde um filho de 1G an-
nos. Aiiyusthij ròmatitico, meIaní.i>lieo *
victima- de cxaltiirtles pcViodil-às e indeff-!
ilidas, se emlicbe «lc leituras, lia, íiãòob-!
stante. clarões de borrasca. Ao cabo do,
acto, outra a qiinrtii .personagem, uma mu-1.•lier, qu* reprcsoiitará a lèiiipestiii e afinal, 

''
Com qjiit.-o pessoas apciwis se desenvolve
a tragédia. Kssa mulher ciiloiiqnceerá de
amor o adolescente c o pae e atordoará deemines a dona do mcnaac. Nâo se trata, po-rem, da mulher fatal dos dramas romaníi-
eos de Dnmas Filho. A íiosp-dc é vulgar,alegre, sem malicin. um pouco iniliffci-chtoa horrasca qae sc iiorma sobre sua cabeça,tioino acha a easa triste: canta; com» lhe
pareço pobre a sala: pinta quadros c enfeitaas jarras; como se lhe anlolham hiclúncolf-cais as pessoas, tfivòrle-às por tudos os mo-dos. liifiltrai-se sem o querer. Cliaiiiarãni-íliea -confortável Jírigida". i*Mns a confortávelIJrignla teria cm pouco, de partir, deixandoo ar que a acolheu em desordem, pelo sui-cidio do adolcscenle, Augtistin, louco dcamor c dcsilíndido, ao saber quo seu paelambem ama a mesma mulher. 0 conte-rencista explica, iriiniiciosamcnte. todos osaspectos do drama, Augustiií foi nina perso-niigem muito debatida. aPoito-ltiebe não
pinta o adolescente, mas determinado ado-losccnlõ, cum ihcrcdiláriedádcs que tornáiíiverosimil n, sua existência real. li' um aire-eoa-e quc gusta dc amar, vagamenle.presa' fa-ei 1 dc arrcbatainéhtos. Lembrai o 1'lienihinde Dcaumareliais, en-amorado do ideal, quese iliumanisa ao primeiro encontro, o <|iielia de mteressautè, .porem, na peca e" oestudo de caracteres, feito atrnrcs dos dia-
ÍÇSpSi-.qiientcs e nervosos. O estuda, das sen-siltilidades, que mostra os aspectos com-
plexos das almas, a-ealisado com jierspica-cia, c dos que mais se destacam no theatrocontçmporaneii da França. Nessa riqueza dc
psychologia não surge um amor idealista,mas nm amor carnal, cheio de iforiiiosurns
c delicadezas, que não o deixam corromper-sç. O thema dorsal da obra de Porto-lli-(hc pode scr definido assim: — A vida dnsamorosos é nina» vida miserável, dc soffri-incuto, sem duvida alguma, mns ainda éa unica que merece ser vivida. Os seus hc-roes e as suas heroinas são coibidos nasclasses intellectiiiies, entre escriptores, ar-listas e -.homens de seièiieia; lüahl a Ira-
gediii cruel dns suas dores, qno são duresmoraes. „.\ mistura dessas dores com a se-rcnidade irônica das suas presas é que dáaos diálogos de Porlo-IUche. uma original*-
dade moderna incontestável. Soffridas emoutras camadas, «lies gerariam o dramai-iihiio. Mineiro das jazidas •profundas do
amor, Portn-llielic rcalisou uma obra qucse colloea no theatro contemporâneo daFrança como signnl de iirogressos c trans-•formações que só a meditação, a profunde-za psychologica c a cultura coiiscguiriani.
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0 rei dos ladrões
norte-americanos

Foram precisos quatro
annos para a prisão

fio gatuno
Quarenta vezes millionario

A policia de Nevr Ynrli esla As volla»»
n.Muilmeníc, cnm um ladrão verdadeira-
niniilo scusncloual, qne logrou empolgar in-
lolrnnionle, cnm <>s seus feiiot», a opinião
publica dn cidade dns niT.iiiha-c.os, Us Jor-
naes ncciipniii-so delia diarianicnle. abrinde
inm mis ispnçus para o relato das Mini I.i-
çrtuhtw. d "Xew-Yorlí Jnnrnnl" cliamou*»
d "lU-i dus l.adróes" e, rSi-rcvciiilo a res-
peit i delie. diz nunca -ao ler registado, nos
l'.*t.iilns Unidos, roubo lão avultudo conio•»
qn - cniiiniellcii esse monnrcha que sc inslal*
l,i agora lia "WMtcrn prlsnn".

NÍcliy Arnsteln, é o iiuine dn herflr, nom»
do giicrrn, quc á verdadeiro é Jules \V. Arns-
I ci ii.

ivsse homem formidável, que tem trans*
tornado u cnbeça dns nrgutos dclecllves ainr-
ijcnnos, roubou nnd.i menos di» quatro mi-
lliôes do dollares, ou sejam, mi moeda hr.isi-
It-ir;i. a hngnlcllri Ac quarenta mil contos! lí
durante cinco nnnos rosou us proventos des*
sil roubo notável, sem que nu menos .-• po»
licia conscgulstSe s-ibcr a sua pli.vsiiiiiiimái
(\'i'-l.i. luiscando-sc, para ns pesqulzus, cfn
ilclnlhes du seu phystco fui-iiec!;los pelos le-
Kíiilnv,

Nnn que elle não fossa» um velho conheci-
do dai policia iiew-ynrkiiiii; oll/i o coiilteciíi
alé d" sobejo. Apenas, não 'ligava n nome A
pessoai. Duzi» nnn os nulos, já elle tinha sido
preso cai Londres e cNtradictndo depois pari
New Yoi'1%, on le r,-ipai:ial,',i .- .iailga»nenlo

Faz pouco tempo que a A NOITE, nlten-
dendo a uma suggestão anonyma, divulgou o
plano muis opporluno, aliás admiltidu cm
oulros paizes, para ser praticado na Central
do Brasil, contra o excesso de lotação lios
comboios, o atropelo do entrada e saida, nos
vagues, c, por conseqüência, o ntruso das
differentes carreiras. Por attenção na. esse
projecto ou por coincidência, a administra-
çâo da nossa primeira via férrea vem do
iadmittir a "mao" e "contra n mão" nos
enrros de primeira e de segunda classes, o
que, pelo menos, tem uma grande significa-
ção moral, evitando o desrespeito e os vexa-
mes que soffrem os damas e as pessoas de
ednde quando os menos polidos disputam
logares com aqucllas. E', não ha duvida,
uma providencia de alta cxpresrlãq quanto no
regulamento do trafego, nas paradns c sai-
das dos trens, e no que. se refere á ordem
geral, mas desde que, deliberada; não tci^ha
caracter facultativo', condição quc a inutiljsá
e reduz a uma desnecessidade as placas de'•Entrada" e "Saida", pregadas no começo
e no fim dos carros. Na gravura acima, por

exemplo, vé-se um cidadão, por signnl fnr

O DIAJO BRASIL
Como foi çommcmoradá a

nossa emancipação no
interior

," MfIjÚ"7X7Ccari'l)* '-•• (¦'•'-••viço especial
da A N0I1I-.) -- O dia 7 dn setembro foicondiimamcrUs solemnisado nesta localida-
de. A's ti horas da manhã foi hasteada abandeira nacional no edifício do Telegraplio,

(inilo.cmi) responsabilidade' maior, portanto. fr?s|**n***>- *-s continências do eslylo o des-
offerecendo o busto coberto da brim kaki '¦eíl1rcn'? •Jolleil,11 e "s alumnns da escola

publica, incorporados; lendo á frente a res-como obstáculo a camisa de um paisaiio,
que procura sair regularmente'por.baixo-ou
por ei ma dos-braços do que-entra errado,
occnpnndo, com siifficiencia de quem .está
procedendo muito bem, todo o espaço da
plataforma. Ao mesmo tempo, um elegante
cidadão, com seu terno branco, desce, dispH-
ccnlemente, pelo lado da taboleta de' "En-
trada", ein razão do que, so esta ordem vem
juntar-se ns outras feitas e ordenadas parao desrespeito, melhor será revogal-a, e assim
a desordem não terá o 'caracter de reacçán
nem de despreso pelas attitüdes sensatas.da
auloridade publica. ' ' .

E já que a novidade não. vinga, é tempo
da "gare" da'*•Central se.illuminar nos dias
nublados, quc os deselassifieadus aproveitam
l,ara pequenos furtos u enormes desatlen-
çôei, ás pobres moças que a necessidade obri*
ga ã passarem no recinto escuro dos trens ou
da estação entre mil provações o não poucas
transigencias apara evitarem escândalos,

pectiva professora, D. Maria Leite.
Foi nrriada a bandeira com as mesmas

solemnidades, usando então da palavra a
senhorita Estaclina Ferraz c a menina Mun-
dlnha Lago, recitando versos allusivos ádata e enaltecendo as qualidades cívicas e
moraes do príncipe D. Pedro I e da prin-com Isabel, a Rcdemptora, entoando os alu-
mno3 o Hymno Nacional perante compacta
o selecta multidão, quo compnrcccu ao
neto,

mmm
FALLfSCmENTO DO COLLECTOR

FEDERAL DE SÃO PEDRO
DE ALDEIA

O Sr, director da líeccita Publira com-
inuiiicou ao Sr, director geral dn Tliesouro
aut, segundo tòlòâttrnnu rcícliido do ' es-
erivãb da colleeloria de rendai ifcderacs dc
Si 1'edro tie, Aldeia, falleceu o coiWctor da

*•»*•;'; •••»<¦.. '• :«X .* i**,* / f

Nicltu Arnslain, o "rei dox fndrôe.,-,",
cujo '.'pasiiiiio" sc èlèuh à biigátcllà d*
(liittlro milhões de tlollares. ou sejam

cerca th -10-(100 contos tlc reis!
por uma "escroquerie" de 15.(100 dollares.
Sentenciado n piis-uir dons anaus cm .Sing-
Sing. foi perdoado após um anuo pelo seu
çxcellente comportamento. Ualii a policia
perdeu-o de vista ou esqueceu-se mesm-»
ilell.e. ,'c., com o' campo aberto, íoi que •"iigllin" entrou a agir.

Constituiu umn "sociedade anonyma", d»
qual ern o chefe, um chefe que os proprloi"accirinislns" desconheciam, c entrou a
tr.-il,„lhar nc-> grandes bancos e casas d«
corretagem amçricanos. Foi em 1Ü1!) quacomeçarain a surgir esses roubos escândalo-
sos. Só em quatro mezes a policia registou
nada nichos de -185 estabelecimentos lesa-
dos. osrlllanilo os desfalques entre 500 dol-
lairci-i c meio milhão. O processo, sempre •
mesmo, evidenciava uma quadrilha poderosae ndmirnvclmentc orgnuisada. Os porteiros,
os vigias, amanheciam amordaçados e, j*.
se vê; o cofre vasio. O nssalt» era feito
sempre no dia cm que ficavam cm dcposl-
to, na cai-ia-forte desses eslabelecimentoa.
nvultad.-ns quniilins.

A policia pfiz-sc cm campo, mas nad»
adciiiitou; O myslcrió era impenetrável. Ul-
li.mniii&iite, porem, nina obscura firma de
corretagem; em Waishington, estando cm dif-
flciildades. quiz fazer um empréstimo d»
_1).;0Õ0 dòllafcs. Appareceu-lhe um iiiterm»*.
(liaria, jiara fazer o negocio é, em breve, a»
pobre íiegociniiie verificava ter ficado sem
os IMulos que dera pára garantia,, « sem
u dinheiro. O negociante era o Sr. David W.
Suliivan. O 'ladrão cra fieorge Wall; que,
presc.; foi o "pivot" da descoberta do che*
fc. Foi assim que deitaram a unha cm Nicky
Arnsteln;

Deitaram, í, um modo de dizer, porque «9
buscas pnra que fosse conseguida a capture,
desse lnrãu millionnrio. d ura ran» quasi qu*»
Iro annos c «a» agora elle foi preso. Clncoen*
la deteclives perseguiam-na» sem cessar. Fu-
gju para AViisliington e desappareceu. Jlovi*
menton-sc então a -policin do todo o pais.
Não sc falava em outra cousa nos Estados
I'„,'ilois. iNiçlty era uma figura de lenda,
popular e mysteriosa. Quando os deteclives
n julgavam em Clcvelaud, npparceia a noti-
cia ile uma nova façanha sua etn Piltsburgh.
Corriam para lá e já elle eslava ngindo em
Los Angeles, Chicago, ou .Montreal. Quast
quatro nnnos durou essa brincadeira, at*
que agora foi preso cm Milford, Conn.

•Da fabulosa somnía que roubou, porém,
apenns conseguiram aprehendcr um milhai»
cm titulos, dos quaes 81 por cento negocia*
dos.

ü ullimo incidente dr.imntico da dramatt»
ca profissão Ae Arnstein foi a sua volta, n#
mcz iiaissnalo, para a cadeia ile Lcavonwortli*
depois de ter sido levado para New» Yorl;,
na illuasão de •niié declarasse onde estavam
escondidos os milhões. Cynicamontc, ao par*
Iir para a grande cidade, elle havia promet*
lido que lá. somente lá', poderia confessa**
tudn, Uma vez. porém, alcançado o seu oh-
jectivo. declarou que não diria cousa algti»
ma e quizera apenas rever New Ynrl< ante»
de morrer, pois sabia qu» ia scr condcmnaf
do á morte.'Mcsmn 

preso. Nicky continua a rombai
da policia.., F.' corto que a "Suprem»
Court". otitlc elle vne ser julgado agora,
vne acabar com a brincadeira. Mas, ao qup
parece, o segredo dos milhões desapparacift*
vi com elle na Cadeira eleclriea. .-• -r*"""

IflUclls, .psac.lp.r_ln br,. d\ntonÍ3 JígtU,.;*1' •*• 
,f ^çidi,',

RELEVAÇÃO DE MULTA -
.0 Rv. minislro da Fazenda relevou, janr.rii> Ac recur.ín*. a malta de 1(10-3 ¦¦.nijiSS»

Ia nela 1* còltéctbriã de rendas federatj 'im
Bello Horizonte a Manoel 'Teixeira d* ' 
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Ecos c Novidades
IMú divulgada ,< noticia da «fito n Mini*-

lírio da «iu.11 • (ni mmliiiriiln a advertir a
11 .|«i«iiiji,i, quo tinlm froandn rinhuravos à
cullocaçâ,) ilu cililuri do serviço dc surlclo
militar uai suns oslaçfles, Itevela-tm assim
Ulim «bn miiiliii «liiin,.!.!., les, quu riicmitra
aquclle strvleo na sua nppIieiiçA') o Aí quacs
i.-i.i ¦. .tii.idi.it por riu.. ..,•« ».-/«••>. O fi.rui'
i«.-« ilii l.i-o.ioliliii-i ii.««> •'• Isolado, mas nem
jior I-.-.I mereço menus scr posto em desta-
quc, ¦••¦mu prova do topete com ipiu aquella
empresa resiste Ai leis do pnlr. mesmo ns
UU o»scni'lí.es ri.i nun«a orgunisaçün. Ao
mesmo lempo que assim praccile. por um
latiu, pm* outro a Leopoldina praciira «U-
intentar ás tarifai, conformo um despacho
de Londres adeantou, Im bem pouco tempo.
U serviço <le alistamento e snrielo militar, do
rosto, so resentu iU nccessldado de reforma,

Suu 
n pratica, quotidianamente, aconselha,

i numero du rofraclarlos tem crescido, «lo
anno para anno, por motivo de falhas sen-
eiveis quu niio so corrigem, nlnmieni sano
liem pnr que. A resistência du l.cupuhlina,

fiertuibnndo 
a divulgação dos edllnes, por-

ence nu numero delia*.
ü remédio promplo do Ministério da Guer-

n náo tem. InfelUmònlo, nm coracter ençr-
tiro e duradouro. Pondo «le manifesto a In-
dlffcrcuça da empresa pelas leis «Io pala,
aquellc remédio seria excellente s« tivesse a
virtude de provocar uma reforma radical e
necessária ilo serviço da alistamento c sor-
leio militar, afim dc quo os teus effeitos

O officio do procurador geral. Sr. André
do Paria Pereira, lobro a necessidade «lc
expurgo no íúi-o, não deve flcnr sem com-
n.ciitnrlos. Tmln-so de um depoimento, for-
tulcciilo pela compotcncla * a respeito do
qual inilitaiu quotidianas reclamações, con-
forme aquclle in.igislr.-ulo recorda no referido
officio. Sento-se, ulí.n disso, quc o traba-
lho de expurgo, tio necessário A cffiçlcndn
dn justiça. nâo depende do reforma alguma.
'Dependo «penas «lu energia dos responsa-
«ele pela onlcm e pelo prestigio da justiça.

Ainda aqui nos apegamos aos Intuitos do
procurador geral. Ninguém melhor rio qnc
elle lcvnntarlii os tern.or. do problema. Lma
vez levantados c desde quo sc cogita «Ic
prestigiar n execução rigorosa da lei, nós
não podi.imoj deixar dc fazer estes coinmcn-
tidos, quc podem conseguir iilguma cousa
'in beneficio dns intenções quo o offlrlo do
Sr. André de Faria Pereira deixou clara e
Insophlsmnvelmcntc transparecer em jiala-
vras de alarma. Abi está uma campanha, dc
torio o ponto dc vista digna de apoio.

n

O novo regulamento dc construeções cogi-
Ia dos morros, que elrcnmdam a cidade,
cquiparaudo-os ás zonas suburbanas, com cx-
«¦bisão de tres apenas. Não hn como escon-
der que a providencia, por muito theorica, è
menos do nue Incompleta.

Ha, no Rio, um problema dos morros. As
populações pobres, as populações que as
obras de desmonte do Castello escorraçaram,
deixando sem abrigo, acamparam nas abas
dos morros, em casebres, sem conforto e sem
segurança. Datam do pouco tempo os «tesas-
Ires conseqüentes de pedras quo rolaram
desses morros, em virtude das chuvas, cs-
magnndo casebres e moradores. Houve, en-
lão, um movimento que parcein dar fim 4
situação anormal. Os poderes públicos mu-
nicipaes mandaram mesmo inspeceionar as
pedreiras, no intuito de promos-cr medidas
em beneficio dos moradores dessas paragens
esquecidas. Mas, tudo ficou como dantes...
Os casebres miiltiplicaiii-se todos os dias.
Nenhum romcdlo apparecc c, já agora, nc-
iibiuuii esperança dc remédio se esboça.

O novo regulamento dc construeções não
contém nada a respeito, alem da promoção
rie Sanla Thereza, Tijuca e Gloria. E é isto
que queremos deixar de manifesto.

A XOITE —Seftiiida-fèlra, Uile Krtcnibroflo 102f

Dr. Es.tcllita Mp'S~XÍ»« »rin'rJM, (\"E*
i eus e cirúrgicas) Raios X. Labor. S. José 81.

mtm
DR. PEDRO CARNEIRO ~ -fertelra
uiols. internas. Cons., us 4 horas. S. José, 10.

Dr. Caslro Aiauio gffSRKgg
Hospital Evangélico, Phonc Villa 2281.
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Empréstimos aos funeciona-
rios pelas Caixas Econômicas

Presos os assaltantes da
agonola do Banoo io Brasil

em Jate io Fóra

São tres o estilo recolhidos á ca-
doia da cidade

JÜrZ HE l'0'll.\ (Minas), 13 (Serviço cs-
pivial da A NOITE.) — Furam x'ioi,« ile*.
coberto* e presos os Assaltantes da filial do
ílui.i-o dn Brasil nesta d.luue, o» i|i.««es '<"
presuma sejam ns im-Hiiiui que iui|iiearam,
mu dins consecutivos, outros estabelecimeu-
tos tarar*.

•Sun «Ih"* Arnaldo Pontas, Joio Slmpllcin
e Marino Pontes, KstAo recolhidos A cadeia
o vfin ser processada*.

RHEUMATÍSMOS Trat.' inoderiio,
mtlhodo especial,

pelos Drs. .1. Moraes e II. Monteiro. Cons. o
chutn. II. Aires Ml, 3'. das 3 As 6.
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Candidatos ao exame praHco
io radio-lo!egrapMa

Afim dc serem submellidos ao exame pra-

iOS S-P-OR-T
PAilp.se dlser icgiirumente que a rrlntín

doi Jugos, ftíeetiiailns l.oulem, pela l.lgu
Metropolitana, foi n melhor qun a telha
entidade apresentou, no campeonato e lor-
nclus ilo correnlc nnno.

H-isla afflrmnr quc. nn sua série prlm.1-
pai, encontraram os dous dubs rollornilos
nas melhores posições, o Vasco dn liam»,
sem haver até agora snffrbln qualquer der-
rola ou empate, e «• Andaraby, rom quatro
pontos apenas perdidos, de umu derrota q*ie
soffreu para o próprio Vasco da Gama, pelo
insignificante senro de I i 0, « de dois cm-
patca que registou com o Carioca c o Villa
Isabel. Conhecido como ò n espirito de no-
bro rcvnnrlie quc domina nos sporls, o nu-
vo encontro dn Andural.y cum o Vasco «In
Gama constitui.^ rumo min pmlla «luixiir dc
constituir, um verdadeiro acontecimento no

llin du radio-lrlcgraiihia, deverão compare- funlhiill de nossu cidade,
cer uo Pavilhão da Praia Vermelha, da Re- Como cito encontro, o quc sc rcallsnu, nn
partição Gcrnl doi; Tulcgraphos, nn dia 33 serie II, entre ns dois esforçados, o Suo Pir.i-
dn corrente, ás II horas, os seguintes candl- Io c Rio e o Ronisucccssn, nin foi de menor
«lotos Inscrintosi Oswnldo Ferreira «Ia Silva, importância, nr.n despertou menos «nibii
Jo5o Augusto Pasclni, Tbcotonlo Alves Mo- dasmo. Bslcs dois grêmios eram, como nin
reira, Joèo Iliunat.v, Hai.dnlphn Pacheco, da sAn, ns ponteiros «Ia tabeliã, cnbcnilo no
Heitor Machado Saraiva, Manoel Marinho nintch de hontem decidir a quul delles se
Filho e Hugo llcrnnrdl. I reservava n primeiro logar, neste ussás dis-

Os exames serio prestados de aecordo com pulado fim de torneio. Assim sendo, us
as Instrucijões vigentes, publicadas no "Din- adeptos dos dous alvoroçaram-se c correram

Mchemct Ali triumpha, facilmente, no Orando Premio 17 de Setembro — Noa jogoa da Amea 
L!*?COra,n«Flamençe 3x1 e Brasil 3x0 — O Hollcnleo o o Botafogo empataram de 0x0 ~**!™™°v°°* J°eo3 t)a

Liga Metropolitana: Vasco da Gama 6x2, Carlooa 4x0, Bomsucceaso.5xI,.Amri«iml 3x0, Eaperançi
1x0, Modesto 2x1 e Everost 2x0 — Os jogoa eommoroiacs — Aa ellmlnatoriaa do atmotismo do Amea
— O eampeonato do lawn-tennls da Amea

Hi*elrai e Plutarelin concede nm carne» a.lido, Neco envia forte tiro. què «'&

rio Offid.il", de 20, 21 e 33 dc agosto findo.
Os candidatos dcvcr.iu comparecer munt-

dos de documentos que provem a qualidade
dc cidadão brasileiro.

mtm
JUSTO DIJ, MORAES Advogadas : Ilna

HERBERT MOSES
do Rosário, 113.
Tel. Norto 5437.

Dr. Flavio Pessoa—',in,< blcnorrliagia o
complicações. Sachet 21. 13 ás 16 li. N. 7317.
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Pensões consideradas legaes
.pelo Tribunal de Contas

ao campo da ru» Moraes c Silva, cheios «lc es*
perauçns e «le ardor.

Nos tres jogus da Amea, nenhum delles
foi dc resultado i..ddvo no campeonato, por
estarem os concorrentes, excepção upen.in
dn Flamengo, quu ainda possue uma tênue
chanca de victoria, :usás deslocados na ta*
bella. Por essa razão os jogos da Amea s6
tiveram uma importância relativa, ipio não
chegou a despertar vivas emoções.

No tocante ás corridas dc cavállos, o Der*
by-Club abriu os seus portões com um os
cellcnte programma, no qual serviu de base
a importante prova de consolação pura os
perdedores do Grande- Premio "Dr. Fron-
un •

Houve, além dessas reuniões spartivas, o
começo do campeonato dc athletismo c o

l.iw-lcnnls, ambos du

CORRIDAS

O Tribunal de Contas julgou lejal a con ,cessão de pensões concedidas aos menores proseguiraento do d
Antônio c Hcorglna, filhus do I* tenente «lo Amea.
Exercito Oscar Virgílio dc Carvalho; «le' Foi, osslm, o de hontem, um excellente dia
montepio a D. M.irianna Joaquim, Garrido de sporls
Serra, viuva du Antônio Lopes da Silva Scr-
ra, auxiliar de escripta, aposentado, da Es-
trada de Ferro Central do Brasil, e a DD.
Alzira Evangelins, Irene e Rosa Murtinho,
filhas solteiras do ex-contribuinte Dr. Ma-
noel Murtinho, iniwstro do Supremo Tri-
lmn.il Federal; a D. Florisbclla da Silva
Araújo, viuva dc Bcnedido Antonia dc
Araújo, conduetor de 5* classe da Estrada
dc Ferro Central dn Brasil, o a D. Philomc-
no Rodrigues dc Paula, viuva do porteiro-
almoxarifc da Escola de Aprendizes Artifi-
ces dc Campos, Calindu Cândido dc Paula;
a D. Emilia dc Caslro Silvn, viuva dc Al-
fredo Rodrigues da Silva, capitão reformado
c major graduado, do Exercito, e á menor
AvuUna, filha natural dc João Baptista, cx-
enfermeiro naval de !• classe, 2° tenente re-
formado; dc montepio civil a D. Bcncdicta
F.lorinda Barbosa o outros, viuva e filhos
dc Francisco José Barbosa, carteiro de 2"
classe da Administração dos Correios no
Eslado dc S. Paulo, e aos menores Sobas-
tiana e outros, filhos nalüracs, reconheci-
dos, dc Joaquim Pedro, guarda-fios «ia Es
trada de Ferro Central do Brasil; a D. Ju
racy Bastos, viuva dc Henrique Josc Perei

ATE' HONTEM, SUBSCREVERAM I zo e outras, viuva c filhos dc Luiz Rlxzo, cx-
mestre da offieina dc alfaiate da Escola dc
Aprendizes Artífices no Estado de Alagoas:
a D. Leonitlia Maria dc Oliveira, mãe de

A DE HONTEM NO DERBY-CLUB
Mehemet-Ali, bem dirigido pelo jo-

ckey Guilherme Greme, ganhou
facilmente o Grande Premio "17

de Setembro". — Elias Amu-
chastegui, Armando Rosa, Nica-
cio Gonzalez, Alberto Feijó, Pa-
bio Zabala, Guilherme Greme e
Carmelo Fcrnandez, foram os jo-
ckeys victorioses.

Com apreciável concorrência realisou-sc
hontem no piltorcsco prado do Itamaraty a
14* corrida da temporada offieial do Dcrliy
Club.

O programma, composto de nove parcos,
Ju-.ltcvo por principal base o Grande Premio 17

de Setembro, corrido na distancia de 3.100
urf. Foi veu-

 Mehemct Ali. O
Duarte dos Santos e aos menores Ovidio c. filho de Diamond .lubilée e Mclilla gniilioilCarmen, viuva c filhos do tenente-coronel; facilmente essa grande prova, habilmente
da Policia Militar do Districto Federal. Car. • conduzido pelo jockey Guilherme Greme. 0los Antônio dos Santos; a D. Maria Modes- pensionista do Sr. Rodolpho Crcspi percorreulo da Silva Pereira, viuva dc Honorio Luiz; os 3.109 mctros no bom tempo dc 204 Pr,".Pereira, cx-capitao reformado, da Policia., As saldas, dadas a contento pelo starter
Militar, e de montepio_a I). Maria do Carmo ,)f(iciai Sr> Aic_,alH_rc Fcrnandez, foram opti-Vidigal e ao menor João Luiz, viuva e filho ,nas
de João Baptista Pereira das Neves, cx-3» 0s* g,,ich_.ls dc apo.,(a, ncCusaram a pas-escripturario da Repartição Geral «los Te e- sagem da tolll, (Ic n2:003í000.
graphos; a D. Elvira Cordeiro Coutinho llia- üs jnekevs victoriosos foram os segui

ra Bastos, cx-bibliothccario do Serviço «lo metros pelos cracks de nosso tu
Informações, c dc meio soldo a D. Eudoxiu cedor dessa prova o craek Mch

A MENSAGEM 1.200 SER-
VIDORES

Continua na sede do Club dos Funeciona.
rios Públicos, á rua Gonçalves Dias, esquina

Joaquim Amando de Oliveira, cx-graxeiro
da Estrada de Ferro Central do Brasil, c a
Zonairie Augusta d'Avila Siqueira e outros

com Ouvidor, recebendo assignaturas a men-. viuva e eniios de Joaquim Bonifácio de S
inStfm que os funccionàrios civis e nubla- queira, ex-t» escripturario da Delegacia Fis-
res vão diripr ao governo, pedindo n crençuo I ca) „„ ustado «le Gováz.
de unw carteira de ctnprastimos pelas Cai-
xas Econômicas.

¦ 1»l»

.H..x-:..x..M"H~x-!":i-x«v:-":--x»:-i!i-!-M-:-ir-____
;| mtm, niu^sVrurniiI

Dr. 08bprne—Instituto de Radiologia do
Dr. Manoel «lc Abreu. Evaristo Veiga 20. C. 442.
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s PIMENTA BE MELLO í ? R-.?pp O Y d^!-=
T Câmara, 19, das 2 ás 4.
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QUEM PERDEU!
Podem ser reclamados pelos legilimos do-

nos, em nossa redacção, 03 seguintes obje-
cios:

Um passe da Central encontrado pelo Dr.
Adamastor Lima, num trem dc subúrbios.

\— Uma nota promissória achada pelo Sr.
Hcraclito de Oliveira, no largo da Carioca.

Um molhe de chaves, encontrado por
um leitor da A NOITE, cm um bonde da li-
uha riu Ipanema.

Uma carteira de eleitor contendo vários
papeis, achada pelo intendente municipal
Francisco Lagincslrn.

Um rosário com um breve achado na
rua Uruguayana n. 14, casa "A Duma".-1— Umu carteira de bolso, achada na
rua Ramalhn Ortigão.

¦ -mtm- ¦
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Contra as águas podres e esta-
gnadas da estação de

Bento Ribeiro
Dizem os moradores da estação de Bento

Ribeiro que continuam as águas podres c
estagnadas .1 infcccionarcm a zona, em fren-
lc á dii a estação. Accrcsccnlnm qlie isso se
verifica devido á inlransigenciu do proprie-
?.ado do predio n. 72 da ."rua Santa Iznbcl,
*» qual, munido ria licença que *a Prefeitura
•lhe dou. de boa fe, fez construir um muro,
impedindo o escoamento dns águas pela vai-
la, ali 'existente. A Saude do Poslo de ,Mare-
chal Hermes; informa ainria os mesmos rc-
olum.intcs, está providenciando, 110 sentido
dc se conseguir rio ireferirio proprietário, ao
menos a confecção de uma camilisação que,
passando por baixo rio muro, facilite o cnr-
so das iiguiis.

mtim

BAGATELAS
Ultimo livro de Lima Barreto.

Nas livrarias e na Emp. Romances Populares
Rua do Carmo, 35-1"

¦ mtm i

Proseguem as sondagens de
carvão, em Santa Catharina

NOVA VENEZA (Santa Catharina), 6
(Serviço especial' da A NOITE) — Segundo
informações do encarregado do Serviço dc
Sondagens nesta região, estão sendo_ pro-
curados pontos para nova installação de
sondas. ,

A presente sondagem de carvão conta já
com 250 metros de profundidade..

Fa-
de
na
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OS VALORES D0 THESOURO
EM TRANSITO NA I' PA-

GADORIA
Despesa realir.ada, supprimentos

e consignações
Foi esto o movimento ria 1* Pagadoria do

Tliesouro -Nacional, rcferetite âo mez de
agosto de 1024, apresentado á Directoria
de Contabilidade, pelo pagador Adolpho
Ferreira rios Santos:

Suppriroento feito pela Thesouraria Ge-
ral, inclusive o saldo do mez anterior, róis
!I.22.1:173S892; despesa rcalisada, ríis ....
7.005:923^029.

iDespcsa distribuída por ministérios:
zenda, 11.212 cheques, na importância
2.724:258?507; Justiça, 3.949 cheques
importância de 3.132:Si95f30íl; Viução,
cheques ria importância de 1102:465-*í>07(i
Agricultura. 1.138 cheques na importância
de 084:275Ç595; Exterior. 142 cheques na
importância de 101:928$452. Total, 17.02-1
cheques, no valor de 7.005:923iii02!).

Classificaitameiile: ndivos, 6.486 cheques
na importância rie 4.888:493?8õ3; inactivos,
3.835 cheques na importância de réis ....
1.008:951*5049; consignações, 1.703 cheques
na importância de 503:531*227. Total,
17.024 cheques, no valor de 7.005:923$029.

Receberam consignações; Banco dos Func-
cionarios Públicos, 135:004$899; Montepio
dos Servidores do Estado, 97:383$794"; Co-
.operativa Econômica, 44:370-*p875; Banco de
Credito Geral, 40:444-$887; Sociedade tle Cre-
dito Popular, 8G:278$532; Sociedade B. ' dos
Funccionàrios do Tihesouro, 28:908?638;
Caixa de Pensões da Imprensa Nacional,
28:5428303;v/Barico Predial do .Estado do
Ilio, 20:703.?718; Associação dos Funeciona-
rios Públicos Civis, 18:87415000; Sociedade
B. dos FutBícionarios Federaes, 10:481*303;
Caixa-B. E. da Policia Civil, 7:021*030;
Cooperativa Militar, 7:3805i762; Associação
li. dos Funecioniirios Federaes, 5:81351718;
Sociedade Uuitiva, 4:0075983; Cooperativa
Auxiliadora, 47130155)811; Odavia Cosia da C.
Lima, 2:3338331'; Caixa da Estutistleu Com-
mercial, 2:221?009; Sociedade Mutuaria Bra-
sileiro, 1:64350151; Associação dos E. do
Ministério da Fazenda, 1:6055512: Caixa B.
dó Corpo de Bombeiros, 1:320*006; (iaixa
B. E. da Saude Publica, 1:2075424; Fran-
cisca Odctte de Souza, 1:800$; Banco' de
Credito Rural e Internacional 91GS658; Ai>-
tenor Moreira Dutra, 6005; Club dos Func-
cionarios Públicos Civis, 5015900; Banco de
Credito Auxiliar, 5415GG8; Cláudio José
de Queiroz, 3568; Antônio Soares Moutinho,
300$; Manoel Alves Pinhão, 2155; Álvaro
Guimarães Bastos, 2005; Hortcncia de Leon,
200$; Associação Protectora dos Homens do
Mar, 1945803; Manoel Casimiro, 182$; Fon-
tínclle S. Santos, 16Í8; José Maria do Valle
Ramalbo, 162Ç; diversos, 1:146*284. Total,
508:531*227.

Ai consignações em julho importaram
em 495:258*647.

Differença para mais em agosto, réis
13:272*580.

. uintes:
Armando Rosa (3) Rcgateira, Tribuna o Ro-
very; Elias Amuchastegui (1) Perdiz; Ni-
cacio Gonzaicz (I) Bragança; Alberto Feijó
(1) Sonhador; Pablo Zabula (!) Leblon; Gui-
ihernie Greme (1) Melicmet Ali, e Carmelo
Fcrnandez (1) Ãntclopc.

Damos a seguir o reniltario geral dus car-
rciras:

1" parco "Derby Nacional" — 1.500 me-
tros — Prêmios: 3:0005 e 6005 — Perdiz,
castanha, 3 annos, Paraná, por Premier Din-
mond c Florise, do Sr. Eduardo Teixeira,
jockcy Elias Amuchastegui, 51 kilos, Io; Bri-
Ihantc, C. Ferreira, 53 ks., 2°: Tico-Tico,
D. Suarez, 53 ks, 3o; Beni, N. Gonznlez, 51
Its,. 44; Barbara, O. Maria, 51 ks., 5"; I*i-
mcnla, A. Feijó, 51 ks„ fi"; Bônus, W. Costa,
53 ks, 7»; Baderna, .1. Buhmann, 51 ks., 8°.
Tempo, 99 2|5".

Rateio de Perdiz. 25*100; dupla (13) com
Brilhante, 22*5500. Placcs: do 1% 115800; do
2», 125500. Movimento do parco, 5:800*000.

Ganho com esforço por pescoço; do 2° uo
3" dous corpos.

2" parco — Velocidade — 1.500 metros
(Prêmios: 3:0005 e 6005 — Regateira, casta-
nha, 0 annos, Argentina, por Escámilío e
Pinta, do Sr. A. Pillar, jockey, Armando
Itosa, 51 kilos, 1"; Gras.tynppct, D. Suarez,
53 ks., 2"{ Gigante, O. Maria, 50 ks., 3"; Pil-
icte, P. Kálmúli, 48 ks., «Io; lamlierc, E.
Amuchastegui, 48 ks,, 5"; Salvutus, A. Feijó,
53 ks, 0°; Sopcton, M. Correu, 51 ks. 7°.
Tempo, 97 2|T>. Rateio de Rcgateira, réis
685600. Dupla (23) com Grnsspoppct, 515800.
Placés: do 1», 415700; do 2", 24*100. Movi-
mento do parco, 13:5985. Ganho com esfor-
ço por 3|4 de corpo; do 2" ao 3", meio
corpo.

3" parco — Progresso — 1.609 metros —
Prêmios: 3:000* c 600* — Tribuna, zainn,

4 nnnos, 11. G. do Sul, por Üanton c Mo-
dcn.1 do Sr. José S. Bastos, jodiey, Ar-
mando Bosa, 50 .ks., 1"; J.içanaií, C. Fer-
reira, 52 ks, 2"; Monumento, A. Feijó, 53
Its, 3"; Vigia, P. Zabala, 53 ks., 4"; Heróo,
O; Maria, 52 ks, 5". Tempo, 106". Rateio do
Tribuna, 21*. Dupla (12), com Jaçanan, 19$.
placés, do 1°. 12$; do 2", 125. Movimento rio
pareô, 21:490$. Ganho com esforço por 3|4
rie corpo; do 2" ao 3", dous corpos.

H" parco — Internneionnl — 1.750 mc-
tros — Prêmios: 3:5005 e 7005 — Revcry,
znino, 5 annos, Argentina, por Diamond Ju-
biléo e Rydal Fell, do Sr. Paulo Rosa, jo-
ckey, A. Rosa, 53 ks„ Io; Mico, P. Zabala,
53 ks, 2"; Detraqué, C. Ferreira, 50 ks, 3»;
Marathon, P. Kálmán, 52 ks, 4o. Não cor-
reu Moreno.

Tempo, 114 2|5". Rateio de Revery,
14*400. Dupla (23), com Mico, 175. Placés:
do Io, 105; do 2", 10*. Movimento do pa-
rco, 30:0929. Gnnho firme por uni corpo do
2°.

5* parco — "Itamaraty" —- 1.609 metros
— Prêmios: 3:0005 e 600*000 — Bragança,
alazã, 5 annos. Argentina, por Speriit. c Mn-
mja, do Sr. Dccio de Carvalho, jockey Ni-
oacio Gòrizàlcz; 50 kilos. 1"; Capataz, C.
Ferreira, 50, 2»; Digitalis, A. Rosa, 40, 3";
Rouleuse, P. Kálmán, 53, 4°; Preloria, I).
Suarez, 53, 5"; Moonstone, P. Zabala, 53,
6". Tempo, 105 1|5". Rateio de Bragança,
465800; dupla (2-1) com Capataz. 535200.
Placés: do 1", 22*500; do 2", 17S100. Mo-
vimento do pareô, 35:908*000. Ganho com
es-forço, por 3(4 dc corpo, do 2U no 3" cgual
distancia.

(i0 pareô — "Supplementar" — 1.750 mc-
tros — Prêmios:.3:0005 c 0005000 — Sonha-
dor, zaino, 4 annos, Argentina, por Hurry
Up e Nioeas, do Sr. Wanderley Oliveira, jo-
ckey, Alberto Feijó, 63 kilos, 1°; Cacique,
J. iEscobnr, 51, 2°;' Sombra, W. Lima, 58,
3°; Cocijuidan, J. Gomes, 48, 4": Liberte,
N. Gonzalez, 48. 5». Tempo, 114". Rateio
de Sonhador, 18*200; dupla (25) com Caci-
que. 33*200. Placés: do 1». 13*700; do 2»,
17*200. Movimento do parco, 38:046*000.
Ganho firme por um corpo, do 2o ao 3o tres
corpos.

',' parco — "Dr. Frontin" — 1.H0D nw
tro» — Prêmiosi iilllHM e HQMOIII) —, Lc-
bloii. ralmi, 5 amios, Argentimi. tior Lyon
c lliisiei-e, do Si. Albi.no (liiniei do Ollvri-
ru. jncke.v, Pablo Ziilisla. M Uiius, \*\ i''«i-
los, A. IVIJ6, .VJ, 3*1 Patrício, N. Qonialei,
50, :i"; Mnlerole, lí. Amudiustigui. 50. 4*.
Náo correram Mico e Nem. TenilK), HU W-
Itutvln dc l.ilil.m. I7I7UIIJ dupiM IIU» com
Pncltoi. IDíiliMl. Plneési du I», 13*800: _do
2', 119200; Movimento do parco; 4ll:l5HI0liü.
tiunlio ladl.neiili! por dois corpol, do 8* ao
.'!• cgual illslnnclu.

8* parco — "Grando Premio 17 de Setem-
bro" — Prêmios: t!i:00(if(i00. :t:iiwifmi.i e
LMijiiim — Mclicmct-AII, cnslanl.o, 5 aunos,
Argcnlii.ii, por Diumonil .lubilée o Mdllu, do
Sr. Itiiiliilplui Crcspi. jockcy Guilherme Gre-
me, RS kilos, I"; Metrópole, C. Fernandes,
RO kilos, 8"; Vislgodo, J. Rscnlmr, 53 kilos,
!t*i Uruay<S B. Amiicliaslooul. 51 kilos, 4";
Salcrno, P. Ziibiilii. 55 kilus. .V. Tempo,
2(11 Pn. Baleio «lc Mclicu.cl-All. M?90l.; «lu-
pia (13) cum Metrópole, lUMiili: placés, do
Ia lOtiliiil e do 2' 111K.il. Movimento do pu-
rco, 51:432fnilO. Gni.ho fiicll.uento pnr tres
cornos; do 2" nn II" dous corpos.

Uriiuyé, Metrópole «• Salcrno, correram nes-
sn ordem alé á. primulra passagem pelas tri-
bui.as, c, assim, ni.iliiram nté o portão «Io
lluiii inity. iinilu Mrheniet Ali tomou u pon-
ta. Nu rodu do rio Metrópole passou para
2" c nssim chegou. Vislgodo terminou cm 3".

!(• parco — "Derby.Club" — 1.730 metros
— Prêmios: 3:0001000 c-COOtOAO — Antclopo.
ra si a..ho, 5 niinus, S. Paulo, por Novclty c
Meda, dn Sr. F. .1. Lundgrcn, jockcy Cnr-
melo Fernandes, 51 kilos, l"; Eclypse, P. Za-
bula, 55 kilos 2"; Paulistano, D. I.opez, 54
kilos 3"; Aixlromcda. E. Amiidüisicgiii. 43
kilos. 4". Tempo, 113 4.5. Itnleio de Ante-
lope, ÍOWOO; di.plu (.11) com Eclypse, 5IS300;
plneés: do 1« 11*700 o do 2" 12*400. Movi-
mento do parco, 33:791,1000. Ganho com cs-
forço por um corpo; do '-' ao 3a cabeça.

Movimento total: 272:0081000.
Raia opllinn.

Quem hontem levantou prêmios em
1" logar no Derby- Club

Sr. Eduardo Teixeira, com Perdiz, 3:000?
Sr. Adalberto Pillar. com Regateira, 3:000?;
Sr. José de Souza Rastos, com Tribuna, réis
3:0001; Sr. Paulo Rosa, com Revcry, 3:500?;
Sr. Dccio dc Carvalho, com Bragança, 3:000*;
Sr. Wanderley Oliveira, com Sonhador, réis
3:000*; Sr. Albano Gomes de Oliveira, com
Lcblon, 4:0005; Sr. Rodolpho Crcspi, com
Mchcmet Ali, 15:000*. e Carmelo Fcrnandez,
com Antelopc, 3:000*000.

Diversas
Passearam honlein, no ensilh.imcnto do

Derby Club alguns pbtros dn criação do
Dr. Linnco dc Paula Machado, quc con-
correm ii cxposiçáo-lcilio do dia 18.

Os concorrentes ã taça Sanitol têm os
seguintes pontos: Armando Navarro, 142;
João Ferraz, 124, c Otto Floriano, 121.

Mancou hontem gravemente c tam-
bem teve forte hemorrhagi.i nasal o cavai-
lo Monstonc.

O concurso do- Maracanã foi ganho
hontem pelos turfistas Lauro Mamedc, Aloy-
sio Fontes o Rey Locar, que empataram
com 16 pontos.Os dez chronistas colloeados nas prin-
cipaes posições da Taça Olival Cosia têm
os seguintes pontos : Josó Calmon, 165; Rc-
nato Oliveira, 1(53; Francisco Calmon, 159;
Luiz Gomes, 155; Alberto Machado, 154;
Aristides Martins, 153; Carlos do Carva-
lho c Newlon Brandão, 151, c Adjalme Cor-
rêa e Homero Campista, 150.

FOOTBALL
OS JOGOS DA AMEA

A victoria do Flamengo por 3x1
No actual campeonato, até a presente da-

ta, ainda náo havia o America jogado como
hontem o fez. Scu preparo para o encontro
foi cuidadoso, a sua vontade de fnzer ga-
lhíirda figura dcanle do valoroso ádver-
surio foi férrea c, dahi, a surpresa geral
com r.s bellezas c emoções quc a partida
produziu.

Embora o score final do match assignale
uma differcnçn dc dous pontos, elle abso-
liitamcnte não exprime o que foi a pugna,
perfeitamente equilibrada o atacada de par-
te a parte. Quando apenas faltavam dous
minutos para o termino da luta foi que o
Flamengo conseguiu dcsvencilhar-r.c do ad-
versnrio, marcando dous goals scguidanicn-
le. Tão alternadas haviam sido as invés-
tidas, durante toda a partida, com tanta
energia c segurança se mostravam os vinte
c dous jogadores cm campo, que ninguém
mais pensava que a victoria viesse a pen-
der pnra qualquer rios teanis combatentes.

O America, entretanto, viu fugir-lhe um
empata que llie ern nssàs honroso, por culpa
exclusiva do scu keeper Mirim, que perdeu
u calma de todo nos últimos momentos, E' o
caso que, ao fazer uma defesa, livre c sem
maiores impccilhos, so viu de cbofre cli.ir-
geado pelo adversário Nônô que, sobre elle
avançou com violência uni tanto demasiada.
Provavelmente irritado com essa altitude, ao
invés de devolver a bola para longo, o que
lhe seria fácil, preferiu atiral-a sobre o
pluyer atacante; A bola bateu em Nónô, des-
lisou parn os seus pés e foi calmamente man-
dada á rede do goal. Desnorteado o team rio.
America, com esse insuecesso de ultimo mn-
mento, não pourie impcriir que outro ponlo,
minuto e meio npós, viesse íiugnientar-lhc o
score contrario.

O fooiball ê nin jogo em que n calma e
elemento esscnciul. Sempre que um player
a perde pnra entregnr-so ou no jogo violento
ou a qualquer nutra cogitação rie cnnipo, cs-
trnnlia á átleiição que deve dar á bola, o seu
fracasso é certo. Montem foi Mirim, com n
sua pouca calma, o causador da derrota do
seu team.

Náo precisamos fazer aqui referencins elo-
giosar. no team rio Flamengo. Basta dizer quc
ellc sc portou á altura da fnriin de (pie gosn.
Todos os seus elementos sc coniprehcndo-
ram c agiram com segurança, sondo que o
manifesto equilíbrio ria partiria não foi de-
vido a qualquer csmoreciniento ou fraqueza
de sun pnrte, mns ao facto dc ter o America
joínlo muito, como um grande team.

Ditas estas palavras, passnmos á descri-
pção dos jogos :

SEGUNDOS TEAMS
Entraram em campo nssim organisndos :
America — Dirceu; Ciodárò e Vença; So-

lon, Moreira c Ililriogurdo; .lorcelino, Bndll,
Barroso, Gracchò c Mnrio.

Flamengo — Batalha; Segreto e Vital; Dur-
vnl, HóMiii.nio e Moura; Newton, Roberto,
Antoniimo, Acbé e Angenor.

O juiz —,Foi"o Sr. Waldyr Assumpção, do
S. Christovâo A. Ç.

O chronomelristn — Foi o Sr. Lauro Ma-
gnlhnes, do S. Christovâo A. C.

O jogo — Foi bom, muito bom mesmo, com
phases dc verdadeira energia por parle dos
combatentes e com outras que chegaram a
emocionar. As defesas dos dons te.uns, prin-
cipalinentc, merecem especial destaque, pois
que sóffrcram rudes embates, como o do fi-
nal do primeiro bnlf-time, cm que a bola nn-
dava de pé cm pé, sem encontrar o caminho
do goai. O Flamengo venceu a pugna por 2x0,
mas o seu adversário não jogou menos do
que ellc. E' que se aproveitou melhor dns
opporiniiiriiiricn que teve e, dahi, a sua violo-
ria. Fornm autores desses pontos, ambos
conseguidos na primeira phase da partida, os
playcrs Angenor e Newton. No segundo lialf-
time nenhum dos combatentes fez ponto,
sendo este o resultado definitivo :

Flamengo — 2 goals.
i America r— 0 goals..

PMMKinOS TEAMS
ConiIlHiIrain-so da scguli.tH formai
AMl-ltlCA - Mlrlmi J. Martins e Fer-

iiui.iln; Hugo, Oswaldo e Maltosoj Sayao,
Sinta». Chico. Arlliutu e l.ula. . , „.

FLAMENGO - Amado; Pennafor e •BI-
«lo; Jui.niifx. Seabra u Dinn. Vadinlio, Can-
«lii.tu. NAuA, Junqueira o Moderato.

O JUIZ - Foi o Sr. I.yrl') do Naiclmen-
to. do Sâo CltristovAo A. C.

O CIIIIONOMKTIIISTA ¦- Foi o Sr. Uu-
ro Magulháci, du Sii» Cbrlslovflo A. C.

O Jogo
PRIMEIRO IIALF-TIMB

Hrum precisamente 3,35, quando o Ame-
rico deu n plucc-kick o pcrmltllu que o PIB-
mcngii avançasse pela direita, nriemntanuo
o feito com um centro quo pMe «cr Inter-
copiado. O club visitante Insistiu pela mes-
mn iils, mns NAnA estava cm off-shle.

ll America reagiu pela esquerda, saindo
n bola pelo fuiidu do campo, iiinmlado por
Adindo. Avançou Chico, entfio. fazendo liom
passo n Lulu; cite centrou nlto, sendo i»
bola recebida por Sayâo. que shontoii fOrn
Um outro arremate fui dado por Hugo, tom-
liem sem resultado. .

Passou o Flamengo de novo ao i.ta«|ue, f»
zemln-o pelo centro;-Junqueira fez um pusse
ii Candlola e este nulro n NAnô. que nrre-
matou o feito «le cul.ccn. fazendn n bola pos-
sur pur ciinn do goal. Houve, entãoi uma
constante mudança nos ataques. O Amert-
cn avançou pelo centro e Chico forçou «mn
deresa de Amado c, pouco depois nm corner;
o Flamengo veiu pura u frente e Intnlicm
obteve uni corner a sen favor, tendo .lun-
queira, logo a seguir, shootado rente a uma
das traves verticaes «Io goal: o Amcricn tn-
vestiu, um instante após, e Simas arrema-
tou mal; o Flamengo provocou duas deresas
do Mirim, n segunda dellas com corner.

Após algumas curgus «lo America, muito
trabalhosas para a defesa contraria, o club
visitante atacou cm passes, finalisados com
un. shoot de Condlotu. quc Mirim defendeu.
Conseguiu formar uma scrimnge, «pio Jun-
queira «Icsfcz com um shoot perdido. Ue-
pois de um shoot dc Dino. que Mirim, re-
bateu, veiu o America ás investidas. Hugo
sliontou para Ainudn defender e Dino cou-
cedeu nm corner. Sbootando de longe, I-cr-
nando forçou nova intervençüo de Amado e.
pouco depois, Pcnnnforle se soecorria Iam-
blm dc um corner, seguido de outro por clle
mesmo escorado. Eram 4,14, quando Os-
waldo shooton e Amado defendeu.'. Fel-o
mal, porém. Ao pegar e sacudir a bola, SI-
mas entrou de cabeça o assim conquistou o

GOAL DO AMERICA
Mais nm minuto de jogo inexpressivo o o

tempo terminou com esto score:
America 1 gonl
Flamengo 0 goal

2* IIALF-TIMB
A snida foi dada, ás 4,30, pelo Flamengo,

quc avançou, sendo a bola devolvida por Ker-
nando, que a entregou nos forwnrds do seu
team. Chico serviu-se delia para sliootar c
Amado defender. Houve um comer de Pen-
nnforte e um forle f.boolc de longe de Hugo,
que Amado também rebateu. O Flamengo
teve a favor, depois disso, um corner, c o
America outro; o Flamengo forçou uma dc-
fesa de Mirim c o America um corner do
Dino e duas defesas dc Amado, dc shoots de
Snyão c Simas. Tendo Oswaldo feito um pas-
se para traz, Fernando, como defesa do tiro
resultante dc tal descuido, numa entrada de
Nônô, serviu-se também do corner. O Fln*
mengo, porém, manteve-se no ataque, de sor-
te que, ás 4,46, havendo Modcralo centrado,
pódc Candiotii obter o

1** GOAL DO FLAMENGO
Proseguiu o jogo, com alternativas con-

stantes dos tcams no ataque, tendo Amado
produzido cinco defesas c Mirim tres, c ten-
do o Flamengo concedido um corner. JFal-
tav.-nn apenas dous minutos pnra terminar
o match, quando o Flamengo atacou mais
uma vez. Mirim apanhou uniu bota c .ie viu
chargendo por Nónô, Atirou-a sobro esle
player quc, com cila, suavemente, ns 5,8, eon-
seguiu o

2" GOAL DO FLAMENGO
Um minuto e meio passaram-se, O Fia-

mengo obteve um corner e, na escora desle
ás 5,91|2, Seabra veiu a fazer o

3* GOAL DO FLAMENGO
Mais meio minuto e o jogo terminou comeste

FINAL
Flamengo ;f RnPisAmerica i j.oai

O Hellenico empata com o Bo-
tafogo

_ Embora não fosse um match cscoiinario(ie falhas, iieni por isso so o pórie conside-rar nino, sob o ponto dc vista technico, orealisado hontem no stadiUiii, entre as prin-apues equipes do Hellenico e do Botafogoh de justiça salientar, sobretudo, a actua-
çao do team do Hellenico. Com o concursoapenas du 10 elementos, pois o half Antenor,aos primeiros minutos do jogo s..1 viu' for-
çadõ a abandonar o campo, bastante mu-chucado, conseguiu, n mor parte rio temposensível vantagem tcchnica. Um faclor po-deroso concorreu pnra essa situação: a fór-ma assdmbrosn por quc aduou Mario Sei-xus. Oceupando a posição deixada por An-tenor, Mario revelou-se um grande elementode defesa. Eslava cm toda n parle, jamaisdemonstrando qualquer slgnal de cansaço.E a linha de forwards cru ainda devido ásun acluação que não dava tréguas á defesn
adversa. I-oi, sem exnggero, o melhor playorrio campo.

O quadro do Botafogo, desfalcado de seu
principal esteio, o full-hnck Allemão, agiudésarliculadnmente c som tcchnica; Alémdisso, reclamava a torio instante do arbi-
tro, o Sr. Mario Pollo, a punição de pena-lidados imaginárias e se insurgia contra os
off-siries, oliás visíveis, que lhe eram mar-cnilos."O resultado verificado, cm empate de.
0 x 0, foi por demnis justo. A situação dos
dous quadros se eqüivaleram, havendo mos-
mo sensível superioridade tcchniea a favor
do Hellenico.

O arbitro Sr. Mnrio Pollo, embora as
constantes reclamações do te.un alvi-negro,
agiu bem; Foi feliz, sobretudo, na mai-cu'-
ção rios off-sides. E foi, nesse particular,
que as reclamações surgiram por parte dos
componentes daquelle.

OS SEGUNDOS TEAMS
Nos segundos quadros, após uma luta

equilibrada, vendeu o Hellenico por 3 x 1.
Serviu de juiz o Sr. Ileriiiann Durão, do

Fluminense V. C, que. tombem foi victima
dc reclamações riesíiriMzondíis.

Estes os teanis dispntantes:
Holenico — Hugo, Fortes e Aguiar, Os-

w.ilrio, Cumulo e Alonso, Ramos, Octavio,
Conto, Jorge c Luiz.

Botafogo —• Souzn, Ncstor e Osny, Cio-
vis, Barbosa e Chupcta, Norton, Pcriqulto,
Virgi.fJ, Dutra c Ruiz.

te k trave superior. II» um banda dí íí?vio. de que dá em resultndn anthni Vi.do Itallly A ot onilva botarogueZüonftS
iuteiisa o consi ai.le, n.i.i raro R«íudR1!
pelos off-sl,lcs do ulgfl.n de sc,, «i L*4;. ,...h,i.« ,i„ II..H....I..,.  i"j>-,i,O «itindro do liellenien aet.iu, npr «In:muniontos, sem o conenrso de Antenor J?foi substituído por Mario, na ilefít.' W
pouco», a reacçío do Hellenico so üt.«endo sentir, amc.içaiclo, pn 14,, •„.„,',,'
posto de llaby, Embora com dei «lemeaiJapenas os Iikics, devido prlnclpslmeaii 1aetunçin de Mario, Já agora Jogivim -_!
Ihor que sem ndveriarloi, conquIiüS,
mesmo um conl, qnc o jul/. multo Juif,;mente, aniiulliiu, por haver um nlnvc- 3,
llollcuicn locado a bula com n mio 1,51boa avançado da Coelho, Surlcn concedi «•corner, quu Daby Inulillsou o, n seguir nn»escapada do Cláudionòr se penlf", iio,-',!»!dn travo. O jogo é suspenso por |ni|i«iff

ter Alfredo michucado o rrco.nfrijpor so tcommj
do, tirado um liiimls «Ie Flavio, a lhUi» |,mHfoguense entra firme cm B.illy, que ,|.i',_
dera um tiro dc Oriundo, lendo Mailí, S.,|!J
n situação. Regists-se nlnriii opUma «ie'«i
da üallly e. pouco depois, Surlco fazêonus
de aftalto nnilo. Em Invcslidfti beni wtunlsadas, ns visitantes viu sta p-rie ,!n {.Llo ile lloilly, onde esto tem occailio i%L
fender dois shnntçs do Orlando e Allriud»
Mas, logo em segubla, Daily npan uma m!
ln-1-u'Ii. «le I/.mius c o primeiro tempo k ,„
coa, sem quo nenhum dos contendoru mm
siga abrir o score.

2* HÀLF-TIME
A segunda phusc do Jugo foi ini.-iatU cja

os dous tenms completos. Antenor, tio iiíÜ
lenico, embora inachucado, voltou » cí^m,
occnpundo n posição rie extrema fftiutri2
Assim, os primeiros momentos (num dc iudecisão. Ataques recíprocos, mus u\\>-,. t$
conjunto. Lindo e perigoso centro «lc Of.
lando foi repellido por M.irio, ua n."«siii
cm quc Alklndar «luva vaienlo entrada. IU.
glsta-se forle shool dc Lemos, que Hab;
apara bem o momentos npòs Uallly tlt-íende
o scu posto dc oppnrtiinluailo perigosa, ||(
um bunds do Botafogo rm cima il.i lieli
da área de penalidade. Sarmento bate-o i. 1»
c Raby concede um corner, sem resuliijj,
Forte trio de Coelho «lá na travo, de Bil».
n eeguir, em defesn dc um shoot de Lemos,
faz novo corner. de cffcita nullo, Cvute,
numa defesa infellr, alrapailia Dáby c mi.
cede outro corner, que foi uni tirado! [4.
greca faz, lugo depois, novo corner. quc 5ll>
rio escora mal. Sempre no ataque ns ir.-.»t,
Jeronyma concede outro corner «(i:c líiby
defende mngistralmeiilc. indo os sein i;
ataque. Cesnr faz, entio, corner, tirando.]
Orlando mal. Numa escapula, sssédiads
por Couto e Surica, Sr.rmenlo er.vli fr.ri;
shoot, conseguindo Bnby pogal-o .1 cu:l». Hi
novo corner de Lagrcca, ainda sou niãltid^
e Bnilly livra sen posto cm oceasião ,li.'(i.-i:,
quando assediado pela linha adversa. .1:-
tenor sse novamente «lc campo c o jj£j»
suspenso, por se haver Braga maclmcíutò,
numa entratla violenta rie Surica. íltíOiM-
çado, ha um foul de Cesnr o Conto entra
violentamente em Braga bem perto úu linha
de goal, fóra da arca rie penalidade. 0$ ata-
ques sticecdem.se rie ninhos os lados c ssiia
termina o match, sem que nenhum tios «:¦
tcndbres conseguisse abrir o score.

Um resultado inesperado
O Brasil conseguiu linda vieloria

sobre o S. Christovâo por 3x0
Hontem, no bello fiebi «io Plamcngo, (!•

veram logar ns jogos officiacs riu Ama ««
tre os teanis do S. C. Brasil e do S. C!ir>
to vn o A. C. A luln .dos primeiros quadrai,
em que n mniorin dos nossos spòrlmòi) apon-
lavam como franco favorito «> S. Glirlstório,
verificou-se justamente o contrario. Os Jo«
vens e syinpiithicos plnycrs rio dnb do Mio
de Barros, tenrio-so dedicado, nestas duaj ul-
limas semanas, a rigorosos ensaios_ e-.tlraran
em campo com a convicção .lc quê i-crium 01
vencedores rio prelio. Isso, com multa jm-
tiça, aconteceu, pois, no fina! ri-, embale, 01
onze componentes rio grêmio ria praia Ver-
melha criim os vencedores da p.irtiiia pela
expressivo c significativo rcoro dc ;i iío.í!i
contra 0. O quadro viclórioso pôrtóu-ii (ii
modo admirável, não se podendo fazer com'
paraçâo entre esse ou aquclle jogador. 0
team do S. Christo.yão rcscnllu-se ,':, 1.111
du Ncsi, «jue, som duvida algumai i o y:a<
cip.il esteio rio team. Alberto, <|tie o luluti-
luiu, pareceu-nos fraco. O triângulo «etapa
bem. Aa tros bolas que Puuliiio dcisoii fas-
Sar foram inriofensnvcis. Povoa c Uanitl atfi-
ram bom. Olivicr não pareceu-nos «> iü«*
mo jogador rie jogos alraz. pois andbii 11
tontas com .1 ala direita do brasil. A linha
atacante, embora se esforçasse muito, umii
produziu.

O juiz foi o Sr. Everardo Martins TlilQíO,
Eslá, pois, do parabéns, o synipállilco S«

C. Rrasil, com a bullissinia vieloria alcanüíi
lionlem, o auguramos que. este triuinpho Iti
sirva «lo estimulo pura os embales futuros,

Feitos estes ligeiros conimeiiliirios, passe
mos a descrever ns jogos:

SEGUNDOS TEAMS
Os tenms eram os seguintes:
Brasil •— Rnbcllo; «ianco e Fiora'1 Ao»

nor, Zézé e Néo; Rocha, Raymundo, ílosm
Burlaniaqui e Maire.

S. Christovâo -- Waldcmar'; Mendonça.!
Edgard; Kuüo, Vinhaes e Seidl; Oiltert*
Lauro, Dócn, Ilninulo o Marino.

Venceu o S. Christovâo poc 0x1.
Fizeram os goal; Rbmnlo 3; Louro 2,'M}'

li Seidl 1, Vinhaes 1 e Marino !, os S. Chrü'
tovno; Néo I, o (In Brasil. ,

O Juiz — Foi o Sr. Synval da Silva w
nior. do Botafogo. , ,

OS TEAMS — Estavam assim forniadji.
BRASIL -- Ibsen; Soares o Porto;»"

bens, Jucá c Novos; Maciel, Octaeilio,'Urf
nc, Fragoso c Amadeu. . . ,

S. CilUISTOVAO — Paulino: I'°'f.'
Daniel; Capnnenm, Alberto o Olivicr; im
mnr, Dorncllas, Vicente, Pnulp c HerniMi'

O JUIZ — Foi o Sr. Everardo Mnrlim
Tinoco.

O jogo
Tirado o toss, este foi favorável ao.üi*

sil, que escolheu o gonl riu run buaniP» '
O S. Christovâo deu 11 sairia, àlnçaiido.wn
tra o redtiçto rie Ibsen, que defendeu n-»;

1 'J

Os forwarris dn Brasil
csphera e puzorani em

-so d*i!poi.!oi-iii":ini-sij
perigo o S1™.""

1. .'.?.. PnvAâ W

OS PRIMEIROS TEAMS
Os primeiros quadros estavam assim or-

ganisados:
Hellenico — Ballly; Dado e Plutareho;

Ce.sur, Flavio e Antenor; Braga, Coelho, Lc-
mos, Mario e Sarmento.

Botafogo *— Buby; Couto e Surica; La-
greca, Alfredo e Jeronynio; Antônio, Alkin-
dar, Ncco, Orlando e Clauriionor.

•A sitidn coube ao Hellenico, ás 3.35', que,
perdendo a bola, dá oceasião a quc Alkin-
dar, de longe, enviasse forte liro, que Baily
defendeu a custo. Logo após, os locaes fa-
zcm idêntico feito: Coelho slioota de longe
c Buby multiplicou-se para apurar o golpe.
Os visitantes proseguem cm suas avançadas

Paulino, qne foi defendido por Povoa, 1

go a seguir o jogo foi suspenso poi •
minutos, por eslnr Capiinemn raocnuçw,

;o tòriion-se bem anlmiii|o,'.couj-
cs de ambos „s partidos, até 'I1'1''!,,
inutos, Dornellas, recebendo uni P {
Ibcrto, contniiiliu-se, sendo W&Wfó

O jogo tornou-se bem ánlmnilo,'.coni:«^
ataques de ambos os partidos, ata '1'i'"
23 m
rie Albc.w, v.............. .-, ., ,,-,abandonar o cumpo: Cnpiincmn P»ss^ '^
o ataque e Daniel pura o logai' íle' 'n;|S_i
bom ataque foi realisado pelos da Ç' J
ta alvi-rubra. até quc nos 32 "f S(i,
Joeo, no receber uni bom passe un "í
veiu Fragoso marear o

1" GOAL DO BRASIL .',,,
Os visitantes procuraram lírur _« ^'(..,«1»

gem dos seus Ienes ádversftiiqswnoo o •
seguindo devido no trabalho efiiÇ!1.? ,,'(lí.
gado pela defesa do Brasil, onuç •'«'
cam Ibsen, Porlo, Jucá o Neves. , f,

Houve' um hnnds rio Porlo .i»,'11'1,,",^ 0
mal tirado por Paulo, e n sc_;»" ¦-., ,,.' o seguinte resum!

,1 seguir '.

I" meio tempo, com
Brasil — l goal.
S. Christovâo — 0 goal.

2° HALF-TIME --^j
Recomeçado o jogo, o brasil org ^

um bom ataque, do qual V™$os?:V:0
boa opportunidade de aiigmentar »

.(Oonclue na Ultima Hora).
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Passa hoje o anniversario
natal ioio do herdeiro do

ihrono da Itália
imii -aa».»!»***»••. —• ™

Kccepf-slo o banquete a bou-
du ilo "San (iiorftio"

UVIHA. " (llnvns) -- Na Raslllcn do Sc-
„• dn Domflin rcollsoü-so hojo grande ro-
mnria, seguida de missa, a que assistiram o
nrlnolpo Unihcrlo o comitiva e ns mnis »l-
((,„ pri laHdades nuo nqui sc acham pre-
sinlcniciitc.

Hepnl, d.- percorrer os csliiliclccunciilos
niibllco?, sim .iltc/a. o ministro l*'cl|x Pachc-
Jue oulra*. pcsMius gradas visitaram os tem-
«los >' conventos da cidade, admirando ns
obras dc arte das egrejas dc São Francisco
r do Carmo; Sua nllczn dclóvc-so n examinar
oi magníficos azulejos do primeiro desses
templo*..

A*s,". horas da tarde bbuvo cm homenagem
nn herdeiro da COrÒn iliilinnn um festival
de«|iortlro c ú-. '•> horns uni chá elegante no
Chili Hnliiaii.. de Tcnnls.

ii i.bd. liulcrpo o*iá lambem orghnisahdo
rr.nidc lf st.-* cm honra do almirante Pc-
«ijo e do eommnndonlo c offlelallilode do
couraçado "Sin, Paulo". (I principe du Pie-
jiiouic n assistirá;

i;\lll\, tl (Ilavas) - Amanhã, dala do
il-csiniii anniversario natnliclo do principe
liidicrlii. mui nllezo receberá a bordo do
"San òlorgio", ii*! '- lidros ila lardc, os cum-
primciilo-t officiaes, sendo-lhe nessa ocea-
<'*m offerecldos diversos presentes. A's .'I
iioras da lardc receberá os membros da co-
lunia italiana c oulras pessoas qnc b pro-
riirciii. A". .'! horas dn noiio. o principe o!'-
ferecerá. a bordo do mesmo navio, uni ban-
(infle au governador do Kslado. .*.o cmbãlsár
d'.r BadoííHo. iniuislro Felix Pacheco, almi-
r;ii'lc Pando c ilfficir.lldiide do "São Pnulo".

Dcpoi' di banquete, :is 10 liorn--. haverá
prende recepção nò palácio da Acclamação.

, mm— ¦¦

seus estatutos
Foi eleita a~novâ directoria

Rcalisou-se. limitem, u sessão da I.iga Pc-
dagogica dd Ensino Secundário, para appro-
ia-:**.) de sons novos estatutos c do respectivo
balancete c eleição da nova dircctoria quo
lorá de administrar a associação no periodo
dc 19&I-1D25'

A sessão foi aberta pelo Sr. professor José
1'iragibc, secretariado pelo Sr. Agenor Ma-
(liIo, sendo, cm seguida, lido e approvado,
pnr unanimidade, o balancete apresentado
pclo thesoureiro, Dr. Mario dc Paula Frei-
tas.

Foi, depois, lido c submettido a discussão,
o projecto da reforma dos estatutos, o qual
foi cm seguida approvado unanimemente.

A nova dircctoria, eleita logo após, está
assim constituida:

Presidente. Ur. Heitor Lyra da Silva; vice-
presidente, Dr. Francisco Yénnnciò Filho;
Ia secretario, Dr. Edgard Mendonça; 2* sc-
cretario, Dr. Carlos Delgado dc Carvalho;
thesoureiro, Dr. Jurandyr Paes I.cmc.
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Matou uma Joven e deixou

cm estado grave duas
creanças

Com» so desdobrou o dc-
«astro brutal

Cm dUpniari.1 assustadora, o auto, ilc
placa olllclal, rodava peln Avenida '.'fi doSetembro cm fora, Corrlu võrliglnosamcn-te, muito einborii so tomasse, notado queo seu comluelor mio b dirigia cnm a firme-za necessária ã velocidade quc lho Impri-111 ra. Assim |u ganhando o auto, na car-reira vclox, os quarteirões da extensa Ave-nida.

Approximava.se o vclilculo infernal dotrecho cm quc fica o Cinema Snuiit, quan-un por ali caminhavam uma joven e. duascreanças.
O motorista, sem diminuir n marcha doam.1 que dirigia, vendo embora o perigoimmliieiilc o lalnl u (jue expunha os trnii-seitntes, niio o desviou, um metro sequer,

para qualquer dns lados. Foi o quanto bas-t»u puni pilhar, nn violência da carreira,(Icscfrcadn, o cm cheio ns tres croaturas.
Recebendo, no mesmo tempo, brutal pau-cada, ar- Ires corpos, como ;ic fossem far-
dos, rolaram, já cm sangue c oinpoolrodos,
pclo solo. Emoção violenta abalou, cnlão,
c como era natural, quantos assistiram, co-
lliiilos de .surpresa o transidos de pavor, pc-Ias clrcumslaiiclas tremendas cin que .sc dos-
dobrou o desastre horrível. Kguulmcnlc
alarmados us passageiros do auto sinistro,
tlellc sc npcnvnm o procuravam acercar-serins vletimns, cmqiianto um guarda civil c."-j
fectuava a prisão do trágico motorista. !.iii nessa oceasião o Posto Central dc As-
slstencla recebia, pclo telephone, o pedidourgente dc uma ambulância*. ICin poucochegava no local cm quc occorrcra o riesas-
tre impressionante, n policia do 16' distri-
elo, c iniciava ns suns indagações.

Transportadas a joven o ns creanças atro-
peladas para o poslo ria praça da Hepubli-
ea, abi foram lo«o submcttldas aos urgen-tes curativos. Entretanto, a moça. pelagravidade extrema dns lesões soffridas e1 pelas fracliiras nue tivera pur lodo o cor-
po, não resistindo, no ser medicada, sem
pronunciar mais uma palavra, morreu.

I As creanças, «pie tiveram, uma, ambas as
[coxas fracturadas, c outra, fraclura da ela-
| viculn, receberam os medicamentos de que
{careciam.

A LÍSa PedaSOííCa refOrniOU! N'ess<-Vn,erim«„° Commissario Peregrino,H 6.13H ¦ «w«6»au'a iviwiicivh m scrv,iço no I6o dislricl0> upurava 
»He 

0*
I auto causador do desastre era o do Minis-*;rio da Fazenda, agora posto ao serviço da

.' Ifandega, de 11. A fi52.
Snbrc o ehauffeur quc o conduzia, eintan-

|to, um fato gravíssimo foi dado a conhecer
era

\JUTIM^INf0p\Mr\Ç0E5'^RAPIOA^ 
^MINUCIOSAS
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A primeira exposição de tra-
balhos de cegos no

Brasil
Registou-se, hontem, um raro sue-

cesso de acquisição dos obje-
ctos expostos

Depois do brilhante "vernissage" dc sab-
bado ultimo, o dia dc hontem, primeiro dcvisita franqueada ao publico, foi de novo e
grandioso exito para a primeira exposição dc
trabalhos de cegos 110 Brasil, instaurada no
segundo pavimento do Lyccu de Artes e Of-
ficios, cm tres salas gentilmente cedidas pelarespectiva dircctoria. Basta dizer-se, para
que se saiba como as classes sociaes temcorrespondido á elevação do certamep, que,na tarde desse domingo passado, já cerca dcinetadè, senão mais, dos objectos expostos,
haviam sido adquiridos pelos visitantes, ve-rifiearidò-sc, amiude, gestos dc gentileza c
generosidade.

Pelos salões do Lyceu passaram, em gran-dc numero, familias brasileiras c estrangei-ias, que tiveram oceasiãu de apreciar e ap-
plaudir.aquclla iniciativa.

0 "jazz-band" constituido de cegos, au-xiliados pela Liga, alcançou um verdadeirosueeesso, de modo que, não raro, as escada-rias do Lyceu estiveram repletas de auditono.
A exposição será encerrada dentro de oitodias,

áquella autoridade: queín dirigia o autoJoão Crisme de França, brasileiro, de 34nos dc edade, residente á rua Bernardo deVasconcellos 331. Sem carteira profissio-nal, sem habilitação e ainda não dispondode quaesquer documentos, Cosme de Françaha já algum tempo trabalha como motoris-
ta daquclle vehiculo!

Na oceasião do sinistro, transportava ellea familia do ajudante de guarda-mór Josi-110 Guimarães, que mora á rua Alice Flguei-redo, estação do Biachuelo.
Cosmo foi preso e ouvido, não sendo au-tuado pela ausência dc testemunhas.
O respectivo delegado instaurou inqueri-

to rigoroso, afim dc apurar toda a tristissi-
ma c dolorosa occorrcncia.

Morta, n physionomia repassada de scre-nidade, a moça viclimada pelo 552 fatidi-co, em instantes estava rodeada de pessoasamigas e parentes que não continham o
pranto que se lhes derramava dos olhos.
Era a senhorita Dora Correia de Brito, tãoestimada em nossos meios sociaes pelas suasapreciáveis qualidades de inteligência e de
espirito. Contava ella 21 annos de edade,era brasileira e residia á rua Barão de Cote-
gipe, 107.

As duas creanças que a acompanhavam no
instante terrível do lamentável acontecido,
eram scus sobrinhos c se chamam Léa e
Enio, e são filhos do Sr. Syivio Correia de
Brito, a primeira dc sete annos c a ultima
de cinco.

O cadáver da desafortunada moça, con» n
competente guia, teve a necessária remoção
parn o Necrotério do Instituto Medico Le-
gal.

As creanças estão em tratamento na resi-
dencia dc scus paes.

Do sobrado ao solo ?
Um homem victima dc um acci-

dente?
A Assistência Municipal soecorreu hon-tem, na delegacia do 4* districto, um ho-

[nem r|nc teria caido, segundo consta do bo-lotim, do I* andar de uma casa ao solo.'A policia, intérpelliida a respeito, infor-111011 (|uo a victima descia as escadas dn de-legaciii; quando, cinco degráos antes dnsmesmas terminarem, atirou-se ao solo.Chama-se esse indivíduo Ramiro Mendes,<* brasileiro, dc cor branca, casado, tem 21nnnos de'edade e reside á rua Cnstro Mc-"czes n. 110.
Apresenta elle diversas contusões pelocorpo f. foi, depois de receber os necessa-

rios curativos, recolhido á respectiva resi-dencia. . /
—se»

Recebeu uma facada de um
desconhecido

Em Santa Cruz, onde reside, o operário
Euclydes Romão, com 24 annos, solteiro,
teve uma discussão com um indivíduo quenno conhece, recebendo deste uma facada
no thorax.

Transportado para a estação Central, a vi-
ctima foi ali apanhada por uma ambulan-
cia da Assistência e conduzida ao respectivo
Posto Centra], dc onde mais tarde saiu paraser internada na Santa Casa.

As autoridades do 27'' districto, Ignoram
o facto.

¦ «s» 1

A DISPUTA DO CAMPEONATO
PAULISTA DE FOOTBALL

S. PAULO, 14 (A. A.) — Proseguiu, hoje,
sem novidade alguma, a disputa do campeo-
nato da Associação Paulista.

No campo da A. A. das Palmeiras, na
Floresta, "encontraram-se o Syrio e o Ger-
mania.

O jogo que decorreu equilibrado, terminou
com a justa victoria do Syrio, por 3x1.— No jogo realisado entre a A. A, S.,
Bento e a A. Portugueza de Esportes, saiu
a primeira vencedora pela contagem de 4a2.

NA CARREIRA, ATROPELOU E
FUGIU

A' praça da República, próximo ú rua da
Alfândega, um auto cujo numero a policia"inda não npurou, atropelou o copciro An-
tonio Antunes, de 22 nnnos c residente á''ná Ur. Iljgino ii, 350, ficando o mesmo, cm
conseqüência' dos ferimentos recebidos pclocorpo, cm estado melindroso.

Antunes foi levado ao posto central da
¦isiiisteiicia o ali devidamente soecorrido.

Maria bebeu permaganato
No intuito desesperado de acabar com a

existência, Maria de. Oliveira, de 10 annos
e residente á rua Visconde Duprat 11. 21, in-
Keriu certa dósc de permaganato de po-tassio,

A Assistcneia. porém, chamada cm tempo,
impediu quc Maria visse rcalisado o plano•linistro, minlstraiido-lhc os necessários soe-•nrros.

i_aiii-tf?*-¦*¦'*'—jala

ASSALTADO E FERIDO A FACA
POR UM GRUPO DE DES-" 

CONHECIDOS
João Vasqiies Marinho, de 3fi annos, do-

cerro, residente á rua Ciüriicrihò n. 10, quei-•tou-so á policia do 8" districto do que,
quando se recolhia á casa, foi assaltado
por inn grupo de indivíduos desconhecidos,
na esquina da rua Barão de S. b'clix com a
rua do Costa, tendo um delles, depois de
furtar-lhe unia corrente e algum dinheiro,
lhe vibrado uma facada nn abdômen.

•¦Feito isso, os dcsconhccidor evadiram-sc,
cniqiinnlo Vasqucs, iitilisando-sõ de um au-
tomovel dc praça, transportou-se á Assisten-
cia, sendo ali devidamente medicado.

Foi aberto inquérito.
-»—mm*m

Ao fim da confusão só havia
uma victima

Era tal a balburdia quc reinava no infe
riõr do botequim do campo dc São Christo-
vão, 11. 11, quc. cm pouco era preciso cba-
mar, com toda a urgência, ns autoridades
policiacs. .lá a esse tempo, 03 cinco indivi-
duos alcoolisados quc. promoveram a "cn-
crença", depois de terem partido copos e
garrafas e quebrado ns cadeiras, haviam fu-
gido. A policia ainda prendeu o trapicbei-
ro Avelino Costa, dc -12 nnnos, residente 110
largo d.i Egrcginbn, 11. 9. que apresentava
um ferimento 11a cabeça. A Assistência sos-
correu-o.

Conclusão da 2' pagina)
para o seu team. O S. Cbrlstovfto atacou
peln direita. Capaneinii escapou c l'orlo
fc* boa tirada, mandando u Imla a cornor.
Batido esle, Soares defendeu bem devolveu-
iln o balão nos seus illanleiitin, quu atacam
rnin firmeza. Fragoso, o velo* mola esnuor-
da «los locaes, recebeu a bola ila direita o
com forle shoot envle/nilo, aos 10 minutos,
conseguiu o

íí** GOAL. 1)0 IJItASII.
O S. Cbrisioviio organisou diversos ala-

ques, todus cllcs sem resultado, c aos <lti
minutos, aluda Fragoso, ao receber uni
passo dc .loca. aninhou a bola uo goal sub
u guarda do Paulino. Ivr.i o

' S« COAI. UO BRASIL
O S. Cbrlstovão deu a salda c, um mitiu-

to após, o jogo terminava, com o seguinte
FINAL i

llrasi! — ü goals.
íi. Chrlslovíu — 0 gou!.

O Vasco venceu o Andarahy por
0x2

N'o campo cln rua Prefeito Scrzcdollo, rea-
lisou-se, honlcm, cm proscguliucnlo ao cam-
peonato da cidade, o encontro ónlro o An-
(laiahy A. C. e o Club dc Itegutas Viisco da
Gama. IJsla partida, esperada como a mc-
lbor na presente temporada, pois o club dn
cuinlsa verde era lido o havido e lia razip
para isso— como o mais perigoso adversa-
rio da equipe da Cruz do Malta, levou uma
enorme assistência no local òndo s« travou
ò embate, cuias dependências, cedo ainda,
estavam repletas. ICrmii os apaixonados dns
bons partidas, os que acompanham intcics-
siidos o football carioca, a grande torcida
viiscalua c os admiradores do querido p.i-|
vilhão alvi-verde. IClitretnuto, ns previsões
l.illmrnni por completo. A equipe local, òn-
dc existe elementos <li* grande valor, falhou
desde o inicio da peleja, dcsmnutclando-se,
logo, cnm o primeiro j;oal qnc os scus ad-
versarios conseguiram aos primeiros niilin-
tos dc jogo. O Ucepci* Cabral esteve de uma
infelicidade rara, haja visto os tres oulros
goals conseguidos pelos vascõinos, cm bo-
Ias shootadns dc longe, c todos no primei-
ro tempoI Os dous baehs péssimos — Haul
não è jogador pura um primeiro team ! —
e os halves, não ajudaram os atacantes, quc
com excepção dc Krncsto, sc limitaram a
desorganisur Investidas ao campo contrario.
Desta forma, a phalangc da Cruz de Malta,
treinada e senhora da situação, não teve i*#
menor dlfficuldade cm abater o scu adversa-
rio pela elevada contagem dc li x 2. Foi
uma partida sem* interesse c quc terminou
com o Iriumpho do Vasco, na presente tem-
porada, pois não ha mais probabilidades dc
que elle venha a perder o campeonato. O
football é cheio dc surpresas e a tarde dc
hontcm asslgnalou mais uma. Todos po-
dlum esperar a victoria do club campeão
mus o quc não se podia suppor era que o
team do Andarahy produzisse o jogo quc
produziu, c que viesse a perder por score
tão elevado.

Eis como se desenrolaram as partidas.
SEGUNDOS TEAMS

Melhor, bem melhor que a partida princi-
pai, foi a dos segundos teams. Pena c que
o juiz, Sr. -Antônio Neves, do Esperança V.
C, sacrificasse o jogo dos vinte c dous
players com as suas decisões que revela-
ram ura desconhecedor das regras do foot-
bali.

Disputada com ardor, sem domínio, a pro-
va dos segundos quadros despertou o en-
thusiaümo da assistência. Os dous quadros
puzeram em pratica um apreciável jogo, que
terminou num empate dc 3 x 3, sendo que
os goals do Andarahy foram feitos por Vi-
ctorio, Antoniquiiiho e Dumas, e os do Vas-
co, por Paula Santos, 2, c Mario, 1.

Os taems eram estes:
ANDARAHY — Grajaliu, BarthO e Wal-

demar; Andrade, Dumas c Agostinho; VI-
ctorio, Antoniquinho, Jorge, Otto e Astor.

VASCO DA GAMA — Amaral; Carliahos e
Lamego; Rainho, Paula Santos e Syivio;
Antônio, Milton, Pires, Godoy e Machado.

A PROVA PRINCIPAL
Eram 3.40 horas quando o Sr. Carlos Sai-

tos, do S. C. Mangueira, chamou a campo
os dous teams, que sc alinharam na seguin-
le fôrma:•ANDARAíIIY — Cabral; Raul e Americano;
Henriogcnes, Braulio e Ernesto; Ucthocl,
Lago, Gila, Tclè e Allemão.

MASCO DA GAMA — Nelson; Leitão e
Hespánhol; Brilhante, Claudionor c Arthur;
Paschoal, Russo, Russinho, Cecy e Ae-
grito.

O jogo
Com a saida dos vascainos foi movimon-

tada a esphcra, registando-se o primeiro ata-
que destes, feito pelo centro, que foi inuti-
lisado por uma tirada de Americano. Os do
Andarahy responderam ao ataque, indo a pe-
lota á área contraria, onde Lago foi punido
era off-side. Alguns minutos de indecisão c
os vascainos forçaram nova intervenção de
Americano. Notava-se, então, quo os da Cruz
dc Malta procuravam dominar os seus anta-
gonistas. Ilermogcnes concedeu, pouco dç-
pois, um corner, em nada resultando, c, após
um foul de Brilhante, tirado por Braulio,
Nelson veiu a defender uma bola enviada por
Gila, de cabeça.

O Vasco atacou, então, pela esquerda, e
Cecy, com um shoote enviesado, fez o' lo GOAL DO VASCO

Recomeçado o jogo, o Vasco voltou ao
goal inimigo, notando-se grande desmantelo
na defesa local. O juiz puniu nm foul de
Hermogenes e nm hands de Braulio, e, qua-
tro minutos após o primeiro ponto, Russo,
shootando forte, adquiriu o

2» GOAL DO VASCO
poli a pelota, batendo na trave, foi aninhar-
sa na rede.

O Andarahy procarau reagir mas os tens
ataques desorganlsados « feitos eom precipi-
tação morriam nos pés "dos halves e backs
contrários.

Oceasião houve em qne o goal da Cabral
perigou novamente. E* qne Russinho apa-
nbou uma perigosa escapada, arrematando
com infelicidade. Seguiram-se um hand de
Tclê, um corner conlra o Vasco e uma de-
fesa de Nelson, machucando-se, pouco de-
pois, o playcr Cecy que esteve, cinco minu-
tos, afastado do campo. Proseguiu o jogo
favorável aos visitantes, que se assenhorei'-
vam do terreno inimigo, cuja defesa mostra-
va-se incapaz de conter o quinteto da cami-
sa negra. Assim c que o center Russo, shoo-
tando com rapidez, fez o

3" GOAL DO VASCO
E o jogo começou a perder o interesse.

Vm foul de Hermogenes foi depois mareado
pelo arbitro e os fórwards vascainos conli-
nuaram assediando e dando uni tenaz tra-
biilho â defesa contraria quc sc desnorteava
cada vez mais, tendo, alem dos cinco for-
wards combinados (mc se lhe atacavam, em
produetivo jogo, um outro adversário — o
vento. Algumas investidas dos locaes foram
rechãssadas c os do Vasco voltaram ao goal
de Cabral, que praticou uma boa defesa, ar-
rebatando a esphcra dos pes de Russinho.
Seguiu-se uma escapada de Tclè quc termi-
nou num shoote por cima da trave, e o cen-
ter Russinho, um minuto depois, enviou um
shoote ao goal dc Cabral, indo a cspliera cs-
tremecer a rede. Era o

4" GOAL DO VASCO
Com uma investida do Andarahy, termi-

nou o primeiro tempo. Foi esto o resultado:
Vasco da Gama  4 goals
Andarahy  0 goal

A segunda phase da' partida foi iniciada
com um ataque dos locaes, quc pareciam
dispostos a reagir. Mas. os do Vasco, pouco
depois, voltavam ao goal dc. Cabral, onde
Cecy, de longe, conquistou o

3» GOAL DO VASCO
Arlliur sae do campo, machucado", para

voltar seis minutos depois, Os da camisa

verde- conioüuiram. cnlfio, um mnis orga-
nlviilu ataque, e Allemão, ilo cabeça, fc/. o

1* ÜOAI. DO,.\NI)All\IIV
Itrniriin.iiii ., us lociTcs passaram ao ala-

quc c, após um corner, u kcepor Nelson, do
posso ila espliern, l"i driblar Allemflo. A
ríde estremeceu, LMu jogador, lirando-lhe
a pelota, marcara o

li" UO.M. 1)0 ANDARAHY
Seguiram-se duas defesa'. .1} endn kceper,

um i.iul dc Claudionor, outro ilc Krncslo o
o Juf,i> proseguiu, sem Interesse, registando-
sc um oiiconlro entre Haul c íkey, em que
esle saiu machucado,

1'altnmlo poucos niinulos pura terminar o
Jogo, Russliilin, veiu a marcar o

c goal do Vasco
V, pouco ili-pnis torminnva a pugna com n

merecida victoria du C. II. Vasco du (lama.
Foi este, pois o resultado

FINAL
Vasco da Gania  B goals
Andarahy ,2 goals

O Carioca vonceu o River por 4x0
No campo da estrada Dona Castorina, fn-

ram Imolem cffcctiiadas ar. partidas enlre os
teams do club local c do River F. C.

A partida enlre os quadros principaes,
que transcorreu bem nnltiiiidn, terminou
com o resultado de -I x 0 favorável ao Ca-
rloea.

Nós segundos tcams ainda foi vencedor o
Carioca,
Uma brilhante victoria do Bom-

sueeesso
A tarde sportlva do honlcm, no campo da

rua Moraes c Silva, asslgnalou um bello lei-
iiniplio para o Homsuirccsso, o valoroso club
dos subúrbios da l.voimldiü.i, quc occupn >.
primeiro posto ha prcsciile temporada. Real-
incute, vencendo o S. Paulo-lllo, que c o
scu adversário mais perigoso, pela elevada
contagem dc ó .*¦* I, contra Ioda a especta-
Uva, a valorosa equipe do club dc Cabalem
demonstrou, mais uma vez, que c um forte
concorrente ao campeonato da sírle cm quc
disputa. Devem estar, pois, satisfeitos os
adeptos do valoroso campeão dos subúrbios
da I<copoldina. O seu trimuphn de hontcm
foi talvez o mais brilhante entre tantos quc
vem conquistando o victorioso llomsucccsso.

SEGUNDOS TEAMS
Foi esta a prova preliminar da tarde, es-

lando os tcams assim constituídos:
S. Paulo-Rio — Florentino; Henrique c

Euclydes; Carlos, liihi c Leite; Octinbo,
Aristidcs, Jucá, Manoel e Eurico.

Bomsucccsso — Armando; Alamiro e Fi-
lbinho; Agostinho, Martins c Camarão; Fir-
mino, Ucrnardino, Doca, Ncco e Mario.

Com a victoria de hontcm, por 3 a 2, o
segundo team do Bomsuccesso eollocou-se
cm segundo logar na tabeliã, dependendo,
apenas, do jogo que ainda tem coih o Ale-
tropolitano. Caso seja o vencedor, o cam-
peonato dos quadros secundários ficará cm-
patado entre estes dous valorosos e disci-
plinados grêmios.

PRIMEIROS TEAMS
Seguiu-se a prova principal da tarde, en-

trando os tcams cm campo assim organi-
sados:

S. Paulo-Rio — Gentil; Prior e Daniel;
Paulista, .lonas (cap.) e Pedro; Arthur New-
tou, Ehnir, Alvino e Lucindo.

Bomsuccesso — Ary; Pedro e Al-varenga;
Jorge, Eurico e Olavo; Ernesto, Caballero,
Nico, Lúcio e Maneco.

Foi juiz o Sr. Hugo Blurae, do Sport Club
Mackenzic,

O jogo
Coube ao São Paulo e Rio iniciar a pugnaas 3,30, com uma ligeira carga pela esquer-da, que foi bem escorada por Alvarenga c,a seguir, Olavo inutilisou uni segundo avan-

ço dos locaes. Os do Bomsucccsso não seintimidaram, e céleres organisaram duas
perigosissimas iavestidas quo Prior esco-
rou magnificamente. Depois de ura foul de
Caballero, que o juiz puniu, o São Paulo o
Rio investiu pela direita, tendo Elmir arre-
matado mal. Durante alguns minutos o jo-
go permaneceu no centro do campo, seguin-
do-se lim ligeiro avanço do Bomsuccesso,
que não passou pelos backs. Registou-se um
forte shoot de Caballero que passou ro-
çando as traves c, a seguir, o São Paulo e
Rio reagiu passando a exercer forte pressãono campo adverso, forçando o adversário a
bcllos lances dc defesa. Novamente os lo-
caes avançaram tendo Ary opportitnidadc
de deter um podoreso shoot de Alvino. Os
visitantes reagiram mas Daniel inutilisou
a investida. Gentil, a seguir, defendeu com
galhardia dois formidáveis tiros de Caballe-
ro c, Ary, outros dois de Newton. E, assim,
sempre com ataques alternados, o jogo pro-seguiu, até que, Caballero, ao se aproveitar
dc uma indecisão de Daniel, com um lindo
e violento shoot, conseguiu mar, ús 3,50, o

PRIMEIRO GOAL DO BOMSUCCESSO,
que foi recebido com cntluisiasmo pela nu-
merosa assistência. Os locaes não dcsàrii-
inaram, investindo firmes pclo centro. Da-
nicl para escorar o avanço do cluh da ca-
misa verde c branca, fez corner, que não
produziu resultado. São ainda dos locaes as
Alvarenga duas perigosas cargas. O Bom-
investidas quc se verificam, iuutilisando
sueeesso reagiu e forçou no São Paulo c
Rio a conceder um corner de resultado nul-
lo. A's 3,.*i5, Olavo aproveitou-se de uma fra-
ca rebatida de Prior, para enviar a esphera
ás redes adversárias assignalando, o

SEGUNDO GOAL DO BOMSUCCESSO
Animados com a vantagem obtida os vi-

sitantes organisaram uma serie dc perigo-
sas cargas que foram bem escoradas por
Prior, Jonas e Paulista. Dois fouls conse-
cutivos do Pedro foram punidos passando o
jogo a se desenvolver cqnilibradamcnte no
meio do campo, ahi permanecendo durante
alguns minutos. O juiz puniu, a seguir, ura
hands de Jonas próximo a área, magistral-
mente defendido por Gentil. Registou-se um
corner do Bomsuccesso, que não produziu
resultado e os locaes avançaram pelo cen-
tro. Olavo, procurando interceptar a passa-
gem da esphera, fez hands dentro da área
penal. Elmir incumbido de bater a penali-
dade, o fez com perícia, assignalando, assim
ãs 4,03, o

GOAL DO S. PAULO-RIO
Mais alguns minutos de jogo equilibrado

foram decorridos c o juiz poz termino, As
4.10, ao primeiro meio tempo com o resul-
tado dc 2 goals contra 1, favorável ao Bom-
sueeesso.

A segunda phase da partida foi iniciada,
ás 4.20, pclo synipátbico club da rua Ura-
nos, com uni avanço mal arrematado por Ca-
ballcro. Um corner Uc Alvarenga foi batido
sem resultado, passando q jogo a ser, desen-
volvido uo campo do S*. l':u:lo-IUo, 'onde 

a
turma da camiseta vermelha exerceu forte
pressão, forçando a defesa contraria a tra-
balhar com afinco. Novo corner dos locaes
se registou, lambem, dc resultado imllo. Al-
vaicnga escorou bem uma ligeira investida
adversaria c Olavo, a seguir, unia oulra. O
jogo voltou a ser feito, novamente, no meio
dc campo, nao passando os ataques da linha
dc halves. Verificou-se um avanço dos lo-
caes com uma bna defesa dc Aryc um foul
de Pedro foi marcado. A's 4.38, carregando
o Bomsucccsso, Krncslo, escorando um r,m-
gnifico centro de Manèco, veiu a marcar' o

3" GOAL DO BOMSUCCESSO
Animados com o feito do excellente cx-

trema, os visitantes organisaram varias iii-
vestidas galhardamente eseoradas pela de-
fesa adversa. O S. Paulo-ltiu reagiu; fon;nn-
do o Bomsucccsso a corner, quo não prôdü-
ziu resultado. Novos avanços foram levndos
a effeito, mas a defesa do elub dc Caballero',
sempre alcrla, iíiulilisáva com precisão do I
querido grêmio dc Jonas. Ary defendeu uiul

seguro hliout de Kcwlon, n moitno iifto nenn-
Iccciulo nn I. ¦• i '•!* (icnlll que nau pouili. dc-
ter um violento lho ila Nico, desferida iis
I.'I5, ind.i ii esphera cnlremccor ns redoi,
1'ii.tava conquistado o

•I* GOAI. DO nOMSÜCCIÍSSO
l'm foul ile C'iliiillei.1 f..i punido e os iivau-

eus du l)i>iiisurce*>*>o t<c hueccdcrnm, iiiiircumlo
o jui/, um cornei* contra o S. Piitilo-Ilio. Hn-
lida a penalidade Ini bem deleiiiliila pnr Oln-
vo. o ii lii.m.Mieccssii avançou eelcro nlé o
poslo de Gentil, praticando eslo íicejier i*.\-
ccllenle defesa, Os aluqucs ivvcMiriiiii-su ilu-
riuilu muilo lempo, reglstnudn-sç dmis ene-
ners, um dc cniln Indo, e um linuils de Jonas
quu u juiz puniu, N.a o corner conlra o S.'m
Piiiilo-llln foi marcado, o o Jogo vollou a ser
feito im centra do campo. Depois de mn li-
geln> avanço do club local, faclltucilío ir.uli-
ligado por Alvarenga, ns vlsllonles investi-
ram céleres, tendo Daniel, como recurso, cn-
vindo a li.iin parn comer, liem balido por
Ernesto, a esphcra f..i ler nos pés de Meo
que, mui perda dc tempo, arreinessou-n Ãs
redes sob a í.iur.ln dc Gcillll, nsslglialaildo ••

li" GOAI, 1)0 BOMSUCCESSO
,is '1.58. Muis dniis minutos da Jogo, fraca-
mente desenvolvido na melo <!<> campo, c o
juiz poz termino .i pugna, cnm o tegulnto
resultado:

Mais uma victima
dos autos

FINAL
Bomsucccsso,
S. i'niilii'lti.1.

goals
gnal

O Americano venceu o Progresso
No c.iinpn dn Engenho dc Dentro Athlc-

tico Club. reallsiiram-se hontcm ns parti-das officiaes enlre os segundos e primeirosIcaius dos clubs acima.
Jogando com nove jogadores cm ambos

os quadros, o Progresso não polido oficie-
eer resistência au Americano, quc saiu vi-
clorioso nos dous leams, sendo por 

",, x 2
nns segundos e por il x U uos primeiros)leams.

O Esperança derrotou o Fidalgo
O jogo rcalisado no campo dn marco li,

cm Dango, entre os leams dos clubs supra
mencionados, terminou com a victoria do
Esperança por um goal contra zero.
O Modesto derrotou o Indepcnden-

cia por 2x1
_No campo do Modesto F. Club, na esta-

ção dc Quintino Bovayuva, rcalisou-se hon-
tem o encontro entre esse cluh c o Imlc-
pendência F. Club, cm disputa do cnmpeona-
to da serio C da Liga Metropolitana. Nos
segundos quadros saiu vencedor o Modesto
por .1 x 0 e nos primeiros quadros, niiír
da saiu vencedor o club local por 2 x 1.

O Everest venceu o liamos
Em proseguimentn do torneio da sárie C

da Liga Metropolitana, rcalisou-se honlcm
o encontro entre as equipes do Ramos 1".
Club e do S. C. Everest.

IA partida principal transcorreu debaixo
do toda ordem o terminou com o resultado
dc 2 x I), favorável ao Everest.

B5ra esto o team vencedor: Josd: França
o Eduardo; Sanlos, M. Pinho c Marcello;
Oswaldo, Alfredo, Zeca, Bibi e Pinho.*Nos segundos quadros verificou-so um
empate de um goal. *

ATHLETISMO
As eliminatórias para o campeona-

to da Amea
Realisaram-se hontem pela manhã, no

stadium do Fluminense F. C, á rua Gua-
nabaía, as eliminatórias para o campeona-
lo dc atliletismo da Associação 'Mclropoüla-
na de Esportes AÜileticos,

Todas ns provas disputadas, transcorre-
ram bem animadas, e deram os resultados
que sc seguem:

Classificaram-se para as provas finses:
Peso — Orlando de Souza Carvalho, do

Botafogo; Leonel Mendonça Vlrgullno c
Octavio Borgerth Teixeira, do Flamengo;
Arthur Repsold e Ernesto Yost, do Flumi-
nense; Elysio Pimenta Mello, do Hellenico
A. C.

Disco — Abelardo Motla, Carlos AVoeh-
ckcn c Luiz Bianclii, rio Flamengo; lirnest
Yost, dn Fluminense; Elysio Pimenta dc
Mello e Ismario Cruz, do Hellenico.

•Salto cm altura — Aristidcs Penteada';
Carlos WoeíbUeii c Erico Falcão, rio Flainoi-
go: Jayme Rordalló, do Fluminense; Isma-
ri Cruz, do Hellenico.

400 metros — ilayncs Ostcrlòli, Ifcnvy
Piepe.r o José Augusto dos Santos Silva, do
Flamengo; Carlos Albcrlo Silva, Ccdric
Hands c Manoel Uivas, do Fluminense.

Rcliay-racc — Turmas do Botafogo, do
Brasil, do Flamengo, do Hellenico, do Flu-
minense c do Tijuca.

100 metros — Para a semi-final: Evenciò
da Costa, Floriano Neiva e Josc Ferreira
Lemos, do Brasil; Heitor Martins- Sidney
Soares e Ulysses IMalagüti, rio Flamengo';
Roberto Maeco, Gil de Souza c Victor Gou-
veia, do Fluminense; Mario Mesquita cj
Waldcmar Rilzingcr, rio Hellenico; drlosj
Duque listrada, do Tijuca.

9*0.1 recta da Gávea um po-
bre homem encontra a

morte, de maneira
trágica

i m i > i
•J:í appareceu uma leslcnm-

nha do desastre, mas
Ignora-se o numero

tio vehiculo
OuiiD *.e loria d.iilo esse desastre'.' Nin-

mIIciii o sabia, e aluda uingiicm o miIk*. A
policia rio ar* districto recebera conftnunt»
ençiln do que, ua lUelu tln Gávea havia o cor-
po do mu homem, estendido ua via publica.'Parn o local partiu n coninilvi.irlo dc dia,
quu verificou estar nli o cadáver dc um In»
divldiio desconhecido, vestido decentemente,
Tinha o Infeliz um cxlouso ferimento ua ca-
l/Cia c nutro profundo no pello.

Unem seria aquellc ílllellz? A aulorlda-
dc ctainlnoii-lhe os bolsos e encontrou uin
phssaporlo d.nlo pcln policia dc Foiità Del-
gnrin, em Portugal, a Antônio da Costa J'l»
nheiro, bronco, porluguez, proprietário, ca»
sndo, du 5(1 annos de. edade c residente A
Recla da Gaveu u. II, uo Itio >!•• Janeiro.

Convenceu-se logo a autoridado Iralar-:»
dc um desastre dc automóvel, c fez re»
mover o cadáver para o necrotério do Insti-
liilo Medico Legal, Iniciando diligene'is para
firmar a identidade do morto c dc.;obrir o
atilo causador do desastre,

Honlcm, ao meio dia, ap|),ireceu ua dele-
goela Jucinlliu Moniz, quc declarou ao com»
mlssarlu riu dia que, ao passar com Anto»
nin da Cosia Pinheiro, ás 11 horas da nal»
te, um automóvel que por ali passava a toda
velocidade, o apanhara e o matara instante-
íic.-imciilc.

lAccrescenlou Moniz que a victima en «a»
pregada na casa do Dr. Niemeyer, e qua Bio
tivera tempo dc tomar o numero do auto
fatídico, não só porque este corria veloz-
mente, como por causa da escuridão.

As suas declarações foram tomadas fêt
termo, eslando a policia diligenciando para
descobrir o "ehauffeur" do sinistro anto.

O cadáver do desventuroso homem awA
boje aulnpsiado no necrotério.

FALLECIMENTO EM SANTA Qk-
THARINA A !

FLORIANÓPOLIS, 14 (A.A.) — FaUlCM
nesta capital D. Aurclina Fragoso, espora 4o
major Elpidio Fragoso, official de gabilete
do Dr. Hcrcilio Luz, governador do Estado,
sendo sua morte muito sentida.

O enterro da indltusa senhora reaüsos-ie
hontcm.

COMUNICADOS

LOTERIA P

Santa Cafharlna

50 CONTOS
Inteiro 15$

i Décimo 1$5
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TENNIS
O Brasil e o Fluminense ven-

cedores
Em continuação ao campeonato Institui-

do pela Amea foram hontem rcalisados os
jogos que abaixo damos os resultados:

•Brasil x S. Christovão — Venceu o Bra-
sil por 3x2,

Fluminense x Flamengo — Venceu o Flu-
minense por 5x0.

¦ mmm ,

A INDEPENDÊNCIA
.Mobiliário para unia casa, com S6 peças,

2:6508 -- Rua do Theatro n. 1. Tel. 476 C„
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Dr. Carlos Augusto do Naici-
mento Silva

Oclavio do Nascimento Silva, se»
nliora e filhos, Jorge do Nascimento"Silva, senhora e filha, Dr. Manricio
do Nascimento Silva, senhora e filha,

Anuindo Rangel, senhora e filhos, Carmen
c Diva do Nascimento Silva, Américo Pe-
reira' dn Silva Porlo, senhora c filho, Er-
ncslo do Nascimento Silva, senhora e ti-
llio:;, I). üesuitrn de Araújo Lima: filhos,
netos o irmãos rio Dr. CARLOS AUGUSTO
1)0 NASCIMENTO SILVA, hontem íaileci-
do, convidam todos os parentes e. amiffes
para acompanhar o seu enterro, qne sairá
hoje, ás 4 horas da tarde, de sua residência,
na rua Consta nle Ramos n. 98, em Copaeis-
liana, para o cemitério de S. Franeisco
Xavier.

Mercedes Süssèkind de Almeida
Rego

FALLECIMENTOS
Em sua residência, A rua S. Francisco Xa-

vier, 711, casa 0, falleceu, hontcm, ás 8 1|2
lioras da noite, o Sr. Antônio Joaquim da
Costa, do commercio desta praça.Falleceu D. Mercedes Sussekind de Al-
meida Rego, esposa do Sr. Frederico de Al-
meida Rego Filho, chefe da secção de emis-
são do Banco do Brasil, e irmã dos Srs. ca-
pitão de fragata Carlos Síisscliiüd, lente da!
Escola Naval. Dr. Frederico Siissckind, juizda 3" Vara Civel, e Eduardo'' Süssclilnd, i'iin-
ccionario da Fiscalisação dã liaixada Kltimi-
nense. O seu enterro sairá hoje. ás 5 horas,
da rua Aqucriuelo n. iy,*i, cm Sanla Tliercza,
para o cemitério dc S. .loão Ràpüsia.

lim sua residência, á rua Constante Ila-
mos n. 98, cm Copacabana, fiillecüu; lionlcui,
ús 4 horas da lardc, o engenheiro Dr. Car-
los Augusto rio NascinioiilO Silva, cx-direcíór
dc Obras da Prefeitura MunicipiiL

O sen ciilerriinieiilo será effeelrindo; hoje,
ás 4 lioras ria tarde, saindo 6 feretro da rua
aiíinia indicada para o ccniltêrjò rie São Fran-
cisco Xavier.

Após .longo e pcrliiiiiz píulccimento, fal-
leccu ,hoiitcm, ás primeiras horas da tarde,
a menina Regina de Figueiredo, filha dd cu-
pilão Álvaro .Meira de Figueiredo, escrivão
do 23" dislriclo policial c D. Maria da Con-
ceicão Figueiredo.

O cutciTameuto rcalisav-sc-â hoje, ás .'! ho-
ras da tarde no cemitério dc Irajá, saindo o
feretro dá residência da familia á rua Aline-
rinda Freitas, 43 em Madureira.

TRIDU0 SOLEMNE NO CONVENTO
DE SANTO ANTÔNIO

Na egreja do convênio dc Sanln Antônio
será celebrado, hoje; ás 7 1|2 lioras da noite,
liólcnipo Iriiluo cm honra das Chagas rie São
Francisco. Depois dc amanhã, ás 7 horas
da manhã, renlisnr-se-á ii coiuimiiilião geraldos fieis.,,

Frederico de Almeida Rego FflM 9
seus filhos, Olga Süssèkind Alvares tj

as famílias Süssèkind, Süssèkind «Je
iMendonça, Almeida Rego, capitio 

'd«J

corveta Plínio Rocha, capitão de corveta
Tácito Reis dc Moraes Rego e Dr. José Pin-
to de Miranda Montcnegro coramúnicam
aos seus parentes e amigos o fallecimento
de sua querida MERCEDES o. convidam
para o scu enterramento, que terá logar,
hoje, no cemitério de S. João Baptista,
saindo o feretro da rua do Aqueducto, 125,
(Santa Tlierc;:a), ás 5 libras da tarde.

Dora Corrêa de Britto
Syivio ilc Brilto, sua esposa Aziiri-

Ia 'Raihallio de. Brilto e filhos, Odelto
Corroa ile Britlo Duque listrada, seu

& esposo Álvaro Duque listrada c filhos,
Édgiird Corrêa (le Brilo, pua esposa Odoricu
Braz dc Britto c filho (ausentes) pailici-
puni aos demais parentes c ás pessoas da
amizade o fiillécimcntó dc sua irinii, cunha-
da e. lia DORA CORRÊA DE BRITTO,-cujo
i nlerraiiiento sc el'1'cctiiará hiòjc,. no ccnii-
ierio rie S. Francisco Xavier, saindo o fé-
retro ria rua Conde dc Bomfim n. 125, Ti-
jucá, ás II. lioras e. 30 minutos.

Anaa Pereira Lima
•Ç Guilherme Aúgiisío de Andrade. I.i-

{¦$*-*> ma. Eugênia Andrade Lima participam
fl o fallccimciilò dc sua inésqiietiyeí cs-

A posa e ciínliada ANNA PEREIRA LIMA
c convidam os amigos o pessoas dc suas' vc-
Inções para acompanhai'-.! á sua ultima mo-
rada, saindo o feretro, hoje, segunda-feira.
15 do corrcnle, ás lõ lioras, ria rua Barão
rie Chá, H2. Antecipadamente hypptliàcánt
il sua gratidão.

Antônio Joaquim da Costa
-r Sua família participa o sen falleci-

ífsJjW} mento Iwn-lcm, ás S 1|2 horas da uni-.
a te. O enterro será ás I horas da tar»

•% de dc hoje, saindo o corpo'da rua São
Francisco Xavier, 711, casa tí, para São
João Liaiilislu,,
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AS INNOVAÇ0ES JU*
RIDICAS

Naverá vantagem para ot Ir-
toresies da Jusliça aa Intro-
(torção, entre aót, do procet*

to oral?

0 commercio o o hospital
sanatório dos seus

auxiliares

%

A discuisio do importante as-
jutnpto no Instituto dos Advo-

gados — O parecer da com-
missão especial e o voto ven-

cido do Dr. Pereira Braga
(Conclusão da 1* pagina)

cpporlima, tomo necenaria. B* ei «yslc.nn
ailopiiidíi peln» povos culto» e peln» K-gi--
liiçó, ¦• mal» iideniilarias. U processo cirrlpto,
tal como i entre nó.t trado, é um liybi!!!:-
mo. que !..', por cxcciiçáo »e encontra em ro-
ro» patec».

N-ii. prrconl»»mo» determinado systema,
pnr nâo sermos partidárias, por emquanto,
de lima medida radical, fina prívla ada-
ptaçãn, sc tnr. mlstír, quer no tocante a or-
gunisação de tribunaes collectivo» na prt-
iiicira Instância, quer quanto .'• »na lenta
introducçãn no» ha!,ilo» forense». Um.»
adaptação inimotllala entretanto seda acon-
selbavcl no» tribunaes da s.*..;unri» instância
de onde, é do esperai, a tua benéfica inn-
dlaçâo. Iv.se í, alia», o ponto do vida do
illgno presidente desta casa, como membro
«lu commlssfto «jtic está elaborando o pro«
jecto do Código do Processa Civil para o
Districto Federal. O Instituto opprovaiido
esse ponto dc vista, prestigiará a iicçün .lesse
delegado, e, quiçá, poder» contribuir para

inclusão d&i|uelln no programma de re-
forma.

Conclusões — I.A commissão, em these,
accelta o processo nm! o precontsa a sua
introdncçno na legislação processual.

fl. Põe, entretanto, restrieçúcs •*» sua
appllcaçào immediata. Acecita, por em*
rpiar.to, sua adopção na segunda instância.

Sala das Sessões, 21 dc agosto «le 1924. —
(..»> II. Canabarro Reichardt, relator; Ar-
mando Vidal, no» termos da seguinte

JUSTIFICAÇÃO DE VOTO — Sou pelo pro-
cesso "oral-conccnlrailo" do typo austríaco ;
tllemúo c húngaro, e existente também na
Inglaterra, Suissa, e, cm regra, nos Estados
Unidos. A característica deste processo t
e producção e exame das provas cm an-
dleucla, firmado o ponto controverso me-
diante escripto das parte», e a decisão pré-
via rias questões preliminares. Portanto, na
•primeira instância é que essa fôrma de pro*
•cesso tem sua applicação efficaz.

Não compartilho da opinião dos que pen»
«um que o processo oral em primeira in*
«landa exige tribunal collectivo. Para mim,
-o processo typo austríaco, considerado re*
surgimento brilhante do processo romano
«Ia Republica, melhor sc adapta ao Juizo
singular, pois, assim, os presuppostos da
irnmr.diaçao e da identidade do juiz serão
«r.seguraito» de fôrma mais positiva, além
de qne. a Intervenção do juia para a fi-
Jiuç3o de IMe c a producção das prova», O
«jun coustitue axioma do verdadeiro pro-
cesso oral, melhor sé adapta ao juizo sin*
tuTar.

O exemplo dn Inglaterra, e.nde o bom sen*
60 e a psychologia pratica orientam suas in-
etitiiiçõcs, é disto exemplo. A Áustria ado-
pteu o juizo singular, embora a titulo transi*,
torio, para desobstruir os tribunaes. Chio*
venda revela preferencia pelo juico singular,
e, confessa que conservou o tribunal em 1*
instância para não violentar a opinião publl-
ca habituada a essa fôrma de julgamento.
Não ba. assim, razão para u5o se adoptar
desde já, entre nós, o processo concentrado
em 1* instância.

O julgamento em 21 instância, sem revisão
e relatório, e mediante o simples amplo de-
fcata oral, é um "artificio" par* se consc-
guie rapidez no julgamento. Produzirá segu-
ramenle, este resultado, ma» não constituirá,
por si só. reforma que antorise a considerar
introduzido entre nós o processo oral. Este
{olgamcnlo deve ser precedido de razões es-
criptas das partea <? juntas nos autos para
que se firmem os fundamentos do recurso.
ÕS debate.» terão um caracter de verdadeiro i"rclaforio-eontrediclorio", IncontÒstav-lmeri-
le superior no deseolorido c tendencioso rc-
latorio actual.

Affirma o Dr. Carvalho Moiirão em sua
conhecida conferência, que das causas julga-
«Ias, elevadíssima porcentagem consiste em
questões simples quc serão facilmente resol-
vidas» Não lenho elementos para apreciar
«esta affirmação, mns confesso que a expe-
riencia deste artificio rne seduz, uma vez que
•p lado da "rapidez" se assegure a "exacti*
dão" do julgamento.

Para o julgamento dos embargos .insisto
para que só tomem parte os juizes das ca-
tnaras cíveis (appellnções e aggravos) cx-
cluidos os da câmara julgadora em 2* in-
atancia. Serão, portanto, seis juizes, além do
presidente da Corte. K" um passo agiganta-
do para o systema da especialisação dos
juizes, c que se conseguirá com nm Bimplcs
artigo nas disposições geraes on transitórias
do Código^ Du quc expus, se vê que sou de
parecer.

1* — Que deve ser adoptado pelo futuro
Código de Processo Civil, o processo "oral**
»— "concentrado", typo austríaco, na 1» in*
•tancla.

8" — Que este processo melhor se adapta
*» juizo singular do que ao collectivo.

8* — Qu« deve ser tentado o julgamento
•ral em 2' instância, mediante razões de
pppellação por escripto nos autos e relato*
tio contradlctorio das partes, e devidamente

Iissegurada 
a deliberação consciente pelos

Dites.
4» _ (jue no julgamento dos embargos

tTeve ser adoptado o mesmo processo, for-
fatando an Câmaras Reunidas apenas os jui*
lies das câmaras eiveis, e quc não tenham
tomado parte no julgamento em 2* instan
«ia.

Antônio Pereira Draga — Vencido com a
•egutnte:

JUSTIFICAÇÃO DE VOTO - O brilhante
farecer do 'Ilustrado relator e a não menog
prilhante justificação do voto quc a acampa-
(aha nio me convenceram das vantagens do
cbamado "processo oral", nem de que elle
•e coadune com a nossa Índole e com o» nos-
•os costumes, nem de que seja opportuno
•doptarmos qualquer das formas desse pro-
•osso já existentes ern outros pnizes.Os modelos estrangeiros desse prdtecsso
podem, entretanto, inspirar algumas altra-
Coes «jue se poderiam introduzir em o nos-
ao processo escripto sem tirarmos a este as
caracterisllcas próprias, nem) precisarmos
adoptar o oral. Se é com as palavras "rapl-
dez, simplicidade, lealdade" que seguramen-
le se enuncia o ideal de um processo c dc
um programma de reforma, como o disse
Cliiovendo, o grande apóstolo do processo«rol, eu me proponho demonstrar que esse
Ideal "pórie ser alcançado com o processo
escripto'. Fal-o-ci, porím, ensaiando o pro-cesso oral no "julgamento" de tal processo
em plenário do Instituto. Por agora, tirarei
•penas as minhas "conclusões", reservando'
§ demonstração para o "debate oral".

A» minhas conclusões são as seguintes:
1* — Se o principio da oralidade consiste

Ba approximoçáo entre o juiz e as pessoas —
partes, testemunhas oti peritos — cujas de-
elarações tém de ser apreciadas por aquelle,

em uma racional combinação dn expressão
•seripta com a verbal, cnlão já temos este
principio acolhido nas nossas leis prncessuaes

não precisamos rie introduzir a discurseira
¦os nossos pretorios, juizos e tribunaes.

2* — Sc outro principio do processo oral
è o de que o jtiiz de umn causa deve ser a

Jaielmi*. pessoa physica desde o inicio até o*JP dn instância, ca demonstrarei qne fa!
principio não é incompatível com o pròécs-
ço escripto, mas demonstrarei lambem quc,

Um vibrante appello da U. E. C.
Mal» animada pelo neto do governo, que

pn.pugnou junto ao Congreuo para o rero*
ulieefimnlo da re»t>áo do r««pafaclo du Ml*
""terio «Ia Agricultora, para insteltaçitn do
Hospital Sanatório da sua Iniciativa, a Unido
dos Kinpregaditi dn Çnnimerdo deliberou re»
Inldtr, hoje. (»s trabalho! de vnllrrta de do.
nativo» pura n niecmo fim de altrult>mn e pre<vldcnola,

Noite arntlilo, a directoria «Ia mr«mn In-
Miluiç.ln la» um i.ppell» ao rammerdn, afim
de que acolha o "(ímiuIc Livro" >*"iii.i elle
a merece, dnda a «ua amplu finalidade entre
<¦< quo iHbutain na ine-.ni» ela»»e.

Iteleinbrn a riln.í..il,, quo o "tirando l.l-
vro" in-.. tem similar. Pe capa do marroquliti
branco o inbivcutwi de mariiepuroln. pu»»uens dou» noirulnt da uberlura c a Inn.lmriu em
vermelha. Sua aulliut.tleldu.le se verlíleti ra*
pldnnieoto coni a leitura do sua primeira pa-
glun. mulo «e M'.".i ns uv.lgnidiii-i dos Sr».
Affonso Vlieu. .Imié llalnli.) du Silva Car*
neiro, José Antônio ..te Souia, Antônio Rlb.l-
ro Seabni, Alfredo Mayrlnti Veiga a Jotn! l'u-1
hrlno de Oliveira, devidamente reconhecida!
pelo iíil>dll'iii Damatlo.quo, parn liso.nppoz
<• respectivo slnete. A M-guls-, vêem--.o. «mii
sentido liurlzunlal, a» a»slgnatm*tis «Io» Srs.
Oriundo Itibeiro, Horacio 1'ieorvlll «> Armando
de Vlrgllis. A» lista.-, especiaes, tiimbcmde*
viilamente rubricadas,contém, como o "(irun-
de Livro", a photographia do ex-palaelo dn
Ministério da Agricultura em sua» paginas
dc frente o no verso, u seguinte declaração
trn caracteres roxoi:"Aviso — A» i-amml««âe« portadoras slede"(irande Livra" limitam-se sómento o col-
ler.U dc assignatura». O» recebimentos das
quantia» •-.ulwiiptai serão feitos posterior-
mente, mediante recibo especial c authcitll-
eudo pda União di.s KinpiYgado-* do Oun-
merrin do Itio de .lanciro.

Nn The!.miraria du fai.io, A rua do Ho-
sãriu, llí, I" e ii* nndnre*;, cnutlntiam aber-
ta» a» lista», para inscripção de .1oii-.Uyo.-i
equivalentes a um dia de ordenado. Essa»
itisrripçõe» não -.tetermínam pagamento im-
mediiiln. podendo também ser pagas cm
prvd.ições mensaes.

A«* mesmo tempo, continua a ter prosri>uí-
mento o grande campeonato pró Quadrei Sn-
ciai, destinando-se acis valiosos • rico* brin-
des, constantes de objectos para uso inriivi-
dual. Esses brindes encontram-se expostos
na Casa Samuel.

"LA NACION" E A VISITA DO
HERDEIRO DO THRONO DA

ITÁLIA A ARGENTINA

Palavras de S. A. R. o príncipe
do Piemonte sobre o numere

especial do grande jornal
buonah-ense

«.timmemeramfo • chegada do príncipe
Jlui.il.. n>.. da llalia, a Iliirnn» Aires no*hllearuni o» nusin» collmas d» "La N'a*elau". o It «Io corrente, «mo cdlafta cinr-rlnl ilcillcada á H..II1 e quc i om admira-»el estudo, «o assim se pmlu dlicr, da«anllqululmai relnçõc» commorelaei, noriacse ii.-ii.ilí*:i- iiiire o- tinii» *,...»•»* i.

Rfconlii "La Naclnn", por eiemplo. «ur11 «u iiiiiriinl,..f. o gloriuMi MII», cru umvelln. ainigii ria D»,li.-, <, nm cultor ruliUria-
10 da i.iiRti* iii.Hanii o que fui, talver. o
primeira-traduetor no Dante na America
boipanhola, Reprodui. mesmo, im» lereeio»,«ia 'lini.u. Cmtiedla". tradii-ida» t> eraen-
«lado» por narlhõloiiíeti Mltro. Sendo, mil»,um Junial tf:»riid..ii»ii,i,,..(.- «mlgu da llaliaLa Nnclon" aproveitou 11 visita do pilnd.

DESVENDOÜ.SE o assassinio
MYSTER10S0 DE CAMPO

BEUO
Outras noticiai desse município,

que vae ter, brevemente, seu
primeiro jornal

Communicado cplilolar do ronviptmden*
te d* A S'»l 11: rm Campo ll.il», Mini»:

que não achara i Rou-
pas para corpo, cama e mc-
sa, por preços mais vanta-
jnsos, que o» da Fabrica.

2SS Av. Mem de Sá. A* ELITE CARIOCA.
•¦¦ ¦ ' 1 mm

Hão procure;
O valor das terras no

Brasil
A Directont Cerol de Estatística, do Mi-

niíferio da Agricultura, vem de publicar, em
folheto, os dados colhidos durante o censo
ogrlcola, rcalisado cm setembro de 1920, so-
bre o valor dal terras no Brasil. ,

Num pequeno prefacio, em «pie explica a
Importância do trabalho agora vindo a lume,
escreve o Dr. Bulhões Carvalho:¦'Confoisne se podo verificar, pelos algaris*
mos divulgados no 1* volume do censo agro*
pecuário, foran reéenseados, em 1920, nos
vários Estado», no Districto FVderat o no
Território do Acro 643.133 estabelecimento»
ruraes, cam a área total de 175.104.«75 he-
ctawo (pouco mais de 20 por cento da su*
perficie territorial do Brasil) e o valor- de
10.'õ£t*t.008:C9i#, correspondendo proprianen*
to ás "terras" 8.325.275:l)27« (78,0 por eco*
to), ás "bemfeltorias", 1.918.186:722» (18,1
por cento) e, finalmente, aos "machinismos
e instrumentos agrários", 324.5445:4-129 (3,1
por cento).

Os dados estatlstawt ora publicados, re**
presentam matto approxlmadamente o custo
das terras nos vados município», baseando-
se as declarações feitas peloi lavradores o
criadores no valor venal dos 648.153 iiamo-
veis ruraes, arrolados no recenseamento da
agricultura. Para facilitar a divulgação de
tão úteis informações, resolveu • Directoria
Geral do Estatística reunil-as cin publicação
especial." |

 mmm —¦

pe nemeirn para na» apresentar nm num,*
ro dc 44 pagina», afi.r.i n» da tua ediçãoconimum, i«>,ia dedicado A ca-m de Sabula,
a liomeiia o courai itslliini», quer da Itw*Ila, «;un- ri.. Argentina,

Numera» como esto de "La .Viciou" mc-
recém, pela que ri-piewntain ile oiforyo odo iniciativa, unir. referencia «pecial e os
mal» caloroso» o merecidos elogio».

Para melhor a,|ulzjr-»c deste numero dnXa Naclon", nâo ha como ler a nota
abaixo, publicada nor squcllcx nossas colle-
lia», em sun edição do dia 7 do amianto,
na qual se ònroutra u opinião qua S. A. It.o Princlno do Pleinonle faz do mesmo nu*
mero, di/.ii.l.-., inclusive, que o vae enviar
n mia augusta nulr. 8. M. a Ranha Helena:

\os •« enviar a mi ni*ilie esc número
tlc "La Naeioii" --¦ Durante cl «cto de ante-
uyer en la Unvcrsldad «le Ruetnis Ate», le
principe mãntuvo una eonversadún con cl
marquês ric Morra. Poço ilespué» tnvimo»
«ca.iión dc entrevslarnos con c»te último
V no.-: transmitia eou tidelidad, qua nue»tro
intcrlocutar considera absoluta, alguna» de
Ins paliibrn» can «fito Su Alteza se rcflrlo
a los b.imenaje'. argentino».

— Algu dc fu que más ba mlnresionado
ai príncipe es lc numero espcclú) editado
iior "l.a Nadou"' cl niiéreoles. Se msai-
leste sorprendido ante esle magnífico cs*
iucrxo jK-riiidistlco. "No recuerdo — agre-
gò Humberto de Saboya — haber viito
nada semejante en ei perlodismo dei mon-
do. Imaginese la impreslón gratisima quetenia que hacerme una tan hermnia pruebade amor a Itália y at mismo tempo tan
admlrablemente demostratlva de los pro-
gresos alcanzadoa por la cultura argentina
en ei perlodismo. Voy a enviar a ml ma-
dre ese número de "La Naclon".

Y créanmc ustedes — afiada ei marquês
de Morra — que ei príncipe hablA ail sin-
ceramente conmovido, como Ie ha conmo-
vido también — diee — "ei sentir qua en
todos los homenajes que reeibe en Buenos
Aires hay una evidente y absoluta espon-
tancidad*.

Supérfluo ei tenalar en laa palabrat dei
príncipe la hellexa simpática de lu re-
cuerdo filial: su primer pensamlento ante
cl homenaje que Io ha conmovido he sido
enviái-selo a la reina."
'".  ' 

.1 «O»' '»¦ ¦¦ ¦¦

<>i'*-;*i» a ¦ novo dolviaiin «.«fiédal úe*U
«¦Idade, o Sr. tenente JuAo .Mmplidn, t«>i
•lescabertu em «tia» da NCJiiam (•.«•.» ut,» ¦> a**
sasilnln dc qtte f»>l ddliiin n drsvcnturado
Joaquim de Nl.

0 Sr. .1, l'ern.ifiil(w, areuiada mina re»*
voixavel peln myiterloio «iine, conffHOB-.1 rfittorli, «iii- ini.*. tiriii qne acompanhou «
^nlent,, niudnnda a "Livar o cartiver!*'

Nã*' houve motivo que |eva»»e o Sr. rei*
i.-.tiwc» a praticar (Ao lu-rr.i.-.*..»-. dellcto, |nií»
.1 vidlnli dirltfiaie .'• caia quAiido fn! mnr.
I* de cmlioivada. A pnimjaçãa ni-i muilo
».t, feila rom o tenente J0A11 Slmpllvlo, em
b'1,1 bar» nomeado rielegadii dtsla ddade.

•—• • H' esperada nn «llu 30 da corrente,
procedente «Ie Mello llorlionl', ml. revorcn*
«li»i)ma o Sr. arcehli|K> «icsl* diocese ll.
(**h.-«l, que virá acompanhada de dlyer»M
s».*«m.iU», a chiado prepara-se para rce»**
ber o*. i)l'.i*tr<«» hoapedes, qua lerfio fedi-

• 1 '. 4M. I|L« .,»••>lltilIr.H

Sv-obifí- hereditária — O menino MAÜRI*üypnuu CT0 iitkha syph,„s hereditarilít
tomou 1 vidro de Luelyl, ficou forte, com
saudo e pastou 6Í0OO. O menino ZEFEKINO
tomou 5 vidros de outro dcpnrati»*o, gastou18J00O c não ficou bom. LUETYL só emboas phanaacias.

mm
Um açougue de emergência e um

posto de leite para a estação
de Ramos

A Liga dos Inquilino» c Consumidores dl-
rigiu ao iDr. Dulpbc Pinheiro Machado, su*
perintendente do abastecimento, um offi-cio, no qual solicita um açougue de emer-
gencia e um posto de leite para a estação,
do Ramos, cuja população, na sua maioria
composta de proletários, muito neceislta
desses beneficiamentos.

havendo múltiplas o inevitáveis causas queimpossibilitam freqüentemente • sua appli-cação ao próprio processo oral, então de-vemos antes adoptar como principio a eon-ducção a instrucçâo da causa de modo quo
possa qualquer juia decidil* ainda que nãoassista á sua preparação e sò venha a conhe-cer o pleito quando lhe Mr concluso o pro-cesso.

3' —Sm outro principio consiste na con-centraçáo processual, eu demonstrarei qneelle não é privilegio do processo oral e podeser conseguido com o processo escripto.
4* — Se outro principio é que no processofique escripto somente o que puder prepa*rar a discussão oral, de modo que a argu-

men lação de facto e de direito, tendente aformar a convicção do juis, fique reservada
para a discussão oral, eu demonstrarei queisto nada influe em relação aquelle ideal,"rapidez, simplicidade e lealdade", e, ao
contrario, constitue um terrível instrumento
do "deslealdade1' o a mais perniciosa liceu-
ça para aquillo a que já chamei "estèllionato
intellcctual", se o julgamento se der na pro-
pria audiência, ou constituirá uma causa de"complicação" e de "demora" ainda maio-
re» que as do processo escripto, se o julga-mento puder ser adiado.

5* —- Se outra característica fundamental
do processo oral é dar ao juiz ingerência
e actuaçâo na lide, de modo quc seja elle
quem a impulsione, e nâo as partes, eu dc-
monstrarei que essa característica não t
exclusiva de tal processo e que pôde ser'
applicado o mesmo principio ao processo es-
cripto.

6* — Finalmente, se o ultimo caracteris-
tico do processo oral c ser (feito em autos
unicos e não em duplicado» e parailelo»
autos, .parece que nem mesmo precisaTci
demonstrar que já assim é no nosso pro-cesf,o escripto.

Pela comparação dos modelos írancezt ai-
lemão e austríaco demonstrarei que a uni-
ca novidade que nelles ha respeita sómen-
te ao modo de decidir mais rapidamente as
excepções e de impedir, até pela suppres-
são dos recursos, que cilas embaracem o an-
damento do feilo c o retardem. Parece-me,
portanto, que nós não estamos "nella dis-
grazinta vondizione dl dover .prendere a
base delle legge nuove una legge straniera,
modificandola sotto Finflucnza dl altra
legge straniera; e ci<\ que é pcggio, questelegge non eranó nazionalizzatte de una lar-
ga claborazlono «cientifica nazionale", con-
forme disse o maravilhoso e impenitente
falador, que é Clilovenda.

Em conclusão synfbélica: não precisamos
para nada de, inopportuno importuno proces-
so oral. Basta-nos restaurar o. modernisar o
nosso "estylo", que ao menos é nosso."

OS SERVIÇOS DO HOSPITAL
HAHNEMANNIANO A' DISPO.
SIÇA0 DOS QUE TRAB/itHAM

NAMPRENSA
¦ ¦¦«<¦# *> •• me

Offerecimentê, por intermedia
da A NOITE

Registamos, co«n prazer, a segainto com-
munlcação que noi foi dirigida pela Seere*
taria do Hospital Habnemanuiane:

Rio, 23 de agoslo de 1MI.
"Sr. redactor da A NOITE. •*•*• Saudações.— Na qualidade de secretario de Hoipltal

Habnemannlàno, 6.de meu dever, para annul-
lar a campanha de descrédito contra o mes-
mo hospital, movida, embora indlrcclamen*
te, de vario» modos o sem causa justificável,
tornar publico que o Hospital Hahitemannia-
no, está funecionando regularmente, atten-
«lendo quer A indigencia, quer ás pessoas quedispõem de recursos pura sc internarem nos
quartos particulares existentes.

No estabelecimento funecionam diariamen-
te, nos dias ntciu, das 7 ás 11 horas, 12 con*
aultorios de clinica medica e cirúrgica, desti*
nados ás pessoas pobre», c 7 enfermarias es*
tão em continuo- serviço, recebendo diária-
mente, indigentes muitos dos quaes trazido»
por particulares e por intermédio dá Assis-
tencia Publica e oulros enviados pela poli-cia.

Nestes últimos dias, o numero de baixas
ás enfermarias e de eonsulentes ao dispensa-
rio tem sido considerável. O serviço de ci-
rurgia que estava organisado pelo professorDr. Rodoral de Freitas, ex-director *do esta-
bdecimento, está normallsado, tendo como
chefe um dos mais distinetos e competentes
cirurgiões desta capital, o professor Dr. Cas-
tro Araújo, que vem com grande dedicação e
carinho, funecionando neste serviço. Dcn-
tre os trabalhos prestados por ene- eminente
professor, nestes poucos diae da actual ad-
ministrado, salienta-se a intervenção feita
no dia 21 do corrente, no menor Antônio Pra*
gueta, de 10 annos de edade, filho de José
Fragueto, residente no Estado de São Paulo,
e internado na 4* enfermaria, que conston da
resecção do joelho esquerdo, operação impor-
tanta que foi executada com rara habilidade
e notável rapidex, estando o doentinho pas*
eando optimamente.

Assim, Sr. redactor, está a Hospital Hah-
nemanniano, prompto a attender com preste-
ea e conforto aos pobres desta capital.

Peço á V. S. a gentileza do publicar esta
earta e aproveito o ensejo para declarar es-
tar ás ordens de V. S. no Hospital, o á es-
pera de uma honrosa visita. Outrosim, em
nome do Sr. director Dr. Galhardo, ponho á
disposição dos que trabalham na Imprensa
todo'o serviço hospitalar, Do V. S. Cdo.
Obdo. — Dr. J. Braga."
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O i/.-.Mn vigário, padí,* Iioitirn llorge» da
Fousvca, pediu i". Sododnriü d,i.*»»rlj lowal
para comparecer í. "íurt*". coma Iiomc/is-
.iciii ao v!»ltan(*>, qne «tá sempre no Lido
do oparart-Jdo ile U.-II0 Horl/unte,'K«ti seuda montudii uma typogrn-•pLI.i. .1 ciipi-idio. t.i'-! 11 •¦i-lii-K», ¦•o.-.i filial
em Sanlo Antônio do Monte, o pertoirsente
ao Sr. Daniel Albedlno, quc já nnnnnclou
o appaecdmento rie tiro j.rn«l "A Voz do
Povo", pnh eilü eldiido imo jv-::sw*, alndu
nm Jornal. t'm dos iinnlo» rio programma
«lem> argSo r.e.rS pfdlr tios governa» cin«.tl*
tuldos a adopção «Lis oito hoiil de K.ihalho.

WTEDESSeS AOfilCOLAS
DO ESTADO DO MO

A praga dos artesãos e o expurgo
da saccaria

 •*¦-*» • mm- , .*-««

Aiiumptoit discvttidoi na Sooledade
numinenae d« «Vrlonltura •

industriai Raraoi

A VIAGEM DO PRESIDENTE
PAUUSTAA AP PARECIDA

S. Ex. e sua Exma. familia ouvi.
ram missa e commungartm

CiinimuulcMdi) tpUtolar do n-.--•„ ,,,.,
^'•'lldenlu em OuArntlnguatá, 8 l«i„|„. '*

"O Sr. presidenti* l»r, C»rlni i|v !__._,
ct.egnii a ApparecIdB j»da madrugadi] \Caeiimpanhado de «eu* '.ecretsfia», [jr, Í5JJ
Ut,,* o Mario Tavares, o ro»|)e«tlvai'fan|

fUernm eommwiiTOiivlram
Kj ritmlAo «Io Çonielbo Supcrler de De* »»i iUfíSS Z^mMriM Agricilu. realisada, «ob *» pwiWoot!» 

m0" lú* 
ViifrtR de Otianitinaii ada !,r. mnitra «Is AgreutlUMí o Or.Utii- U^ond«fc™acdmn«nl^ .

rico 'ídidra Leito, prciidcnte.dn SpeiedMlt KffllbttWHluminenii •J^AgriçuRuj^ |b3uitrl^Rijr aoIpSuc. ÍmS^^S^rie», a ella presente, 
-tomou a palavra e, | r„niI1„*1-M,i„, „Éill. ,.. ii",,;,..'..l!!,!,r*'.1» «

.Hn

r.uvii,i.*> iiivrr.SK cooiideraçoei em iorno no *£^'";i„,a,r4Vli;'T" 5Ãrw"i«-í!^.í,*r-^,'n|d*i
problemn rin prophylaxia <l« vnt* *•'?'• f" u^eXÍu\»\^rm^*u^lu'i *• "]u
htm, lev,.. a., C,.n..e!iía a cominnnícft«.no ¦JJJJJjw;. B_y!ffl2___í*1_._í^ ""•,nnv
dn que A> ordem exp-tillila». em rclsçdo,»« ffS^J5WJgH^»^« f»f«Morar*.purg'. da *,t,varln icin «Ido r.oninrehedln* K^MSiSd&ií.iESSSft i *v,",'w*
diri,» dlvenamenta ndan ndmlnl»traç«tei J*p"M" ^K!dJ &«MMaiK51l,ft d! "«*
fcrro.vlnrl„f,ulgumnl J»«h «piae» >/> exigem |>««. "Vff,X« 

e «.uffi.KI? " f,ml*
itli.it«rit.t dc oeslnft^áo doa saeeoi ilMth ^is c.Vcnní»X^aaries a ceroars •• ceW, emquanto que f^^J!^|ff^X--?^J_Sl,J>14*
outra» exigem o expurgo «ií, Mccaria de ____tà£t__ ?•«.,,-.;* \m,i.,iT,,ia,!ftU 'B

Noticias de Santa Rita de ;
Passa Quatro

Do nosso correspondente nessa cidade
paulista, em data dc 7 do corrente:"Hoje, 7 de setembro, data da indepen-
dencia politica nacional, as repartições pu-blicas embandeiraram a fachada, assim
como muitas casas particulares. Os pro-fessores municipaes, estaduaes e partícula-re», incorporados, também gloriffcarám a
grande data. Reuniram os seus alumno» e,
precedidos da corporação musical Lyra
Santa Rita, percorreram ás*.ruas da cidade.
Depois, recolhidos no Grupo Escolar, houve
sessão civica e literária, tendo as creanças
recitando poesias patrióticas e usado da
palavra diversos oradores.

Ha mais de -quatro meses' que nSo
chove nesta zona. As pastagens estão re-
sequidas c as lavouras definhadas.

A Estrada de Ferro Paulista, bitola de
0,60, quc serve esta cidade, vae prolongarmais 10 kilometros, para alcançar a' Fa-
zenda PauHcéa, onde está sendo instdllado
um dos maiores e mais aperfeiçoados en-
genhos para a fabricação de assucar, aguar-
dente e álcool. A nova empresa denomina-
'" 1 mtm i
uhunesse Parisiense"

DOUS MIL RêS PARA PÔRT0
ALEGRE E DEZ MIL RÉIS

PARA NICTHEROY ?
Náo ba uniformidade nem pro*

porcionalidade no imposto de
exportação cobrado na

Cantareira
Vne eom a rcsiionr.abílidade do Sr. A.

Cerquei», negociante c Industrial carioca,
a seguinte reclamação, que -merece as vis-
tas do Sr. prefeito desta capital;"Sr. redactor ds \ NOITK — Venho 1*-
dlr a esse brilhante vespertino um auxilio
no sentido de fazer cessar o abuso dos fis-
enes da Prefeitura encarregados da cobrar-
ça do imposto de exportação junto á Can-
lareira, abuso esse que consiste em que-rerem cobrar o referido Imposto «em admit-
tir que 01 volumei'«ejam pc»ados, nitculan-
do elle» o -peso da maneira que entendem e
sempre para mais, chegando ao ponto de,
por não quererem transigir com a pesagem,a dizerem: — Poi» então não embarca.

Ixso elles tém feito com volumes enviados
para Nictheroy. pela nossa casa e ainda ou-
tro dia taxaram em 271 alguns volumes quedepois de longa peleja e grandes discussões,
foram finalmente, peisados, tendo sido ve-
rificadn que a cobrança náo podia exceder
de 195000.

Além disso, um volume coin 100 leitos
pafa pira Porto Alegre o tal imposta no
valor de 28, eom» já no» tem sido cobrado
diversas vexes -pot. outros .postos de cobran-
ca e para Nictheroy egual coisa para' 10S000.
Por que terá?

Não havendo de uma maneira

Lir eauiaudõ leríõi prejuízos A lavoura, o
Insuficiente eonhiulmenta des ,ln<"".v*vi-

d<« aobre o moda e n» eondlçüei eni que de-
ve »cr feito <M»a vxpurgo qual a repnrJlçAo
lu. uml.idr. ibssn u|*:r.-i.;ài-.. O Sr. iiilnl'ilra
ila Agricultura, tomando conhecimento «lesiai
leniiniirilcnçiie', determinou qn« a iwipel*
to fosiein tomadas 111 nciefsartas provlrten*
cto% iii*fi,,r.ii'..|.i iiue d tervlço do deslnfocçiio
rios cereaes luttamdo r.o Cies do Porto, e«-
tá eiv-rregiid.- ds proceder ««» expurgo «M
lacearln e dn explrilção dos neêeiiarlos nl-
testados ptira omborque, 0 l)r. "lulxelre,
Ultú !••"! alada »*d,*,j ponririMçót-t «obra o
emprego rio bisulfúreto ri..- enxofre contra
iitcphnnoilere.*, tollcltnndo medidas capa-
/»» «le tornarem accrislvcl no.i interciínrtos
e»«í produeto. pela reducção do seu cmto.
O aisiimpto vae »er objecto d.,» cogitações
do Ministério di Agricultura.

Do Sr. Dr. Heitor «dirão, secretario «fo
Sociedade Nacional de Aglcnlturni recebeu
o Dr. Eurléo Teixeira Leite; presidente dn
Sociedade Fluminense «le Agricultura, o se-
Kiilnte oficio:"Acenando ei recebimento ,"•> officio de
V. Ea. sob n. 801. «Ie 22 de agoslo p. p..
com que nos remetten o exccllente pro-
jectn de estatutos du Federação ri»» A:*.<o-
eiações Ruraes do Estado do Rio de .lanei-
ro, da lavra Uc V. Ex.. vim».» summumenle
penhorade». cgrarfreer .n gnitifera- dn re-
messa ¦ eomnmnicar que o lemos com vivo
interesse, tendo delle » melhor Intproião.

Louvando mal» este patriótico esforço de
V. Ex., estamos muito empenhados cm que ,
a Federação Fluminense se fitie á futura
Federação das Associações Ruraes do Ura*
lil.

Valemo-nos da opportunidado para reltc-
nr a V. lix. os nosso» protestos de eleva-
da estima e consideração."

mm 1

i» e »n envoltório:.- coinuilorio ,lc tít-srapia e radiologia, IVi BtiplieiçoH .
liogruphlas; gubiiiete de bicteriolexít*
»mcs c .'I viiccioa» autogenai; visita*»

0 QUE VAE POR SANTA RITA
DE PASSA QUATRO

Do nosso correspondente cm Santa Rita
de Passa Quatro, S. Paulo:"Caiu sobre esle município considerável
geada que, embora multo forte, náo produitu
os estragos correspondentes á sua Intensi-
dade, por estarmos fora da época das plan*
tações.

— Está grassando com certa violência •
varíola em algumas cidades vizinhas. As
autoridad«b. sanitária» loeaes estão tomando
providencia» cnergicaa o já vaocinana cerca
ite quinhentas creanças.

—• O policbMttente conlinila alada sendo
  expedita feito pelos moço» desta localidade, pels a po-

para quem appellar na oceasião em que. os lida está ainda incorporada ia forçai legaes,
ditos fiscaes mantím longai discussões em diversas diligencia*)."
para evitar a pesagem, muito grato ficarei

: n esla redacçio se auxiliar-me para quc tão'• 
gntndei massadas deixem d» existir.

No momento em que escrevo, S 1|J da
tarde, acabamos de passar pelo dissabor
do fiscal prender a mercadoria no posto,
diaendo que uma ves que ella entrou não
mais pedia sair e quando mandamos pei-
«o» c»p»e do «veiai** delle uma garantia para
consentir cm que a mercadoria !á pernol-
tasse, foi verificado, que o fiscal Já se ti-
nha ido embora e quem no posto ficou só-
mente respondeu que o fiscal tinha ido em-
bora c quo nem mercadoria e oera recibo
daria.

Agradecendo-lhe de ante-mão # com a
maior estima, snbscrevo-me, de V. S. ami-
go • obrigado — A. Cerquelra."
¦ ' ' ¦ ««««¦ 1 

Muito attraentc e variado pelos mode-
los que apresenta está o ultimo numera da"Jouncssc Parisiense", o qual nos foi of-
fcrcc.irto pela agencia de publicações Bran
Lauda.

Pmíti, lixo 1 águas esta-
gnadas

.'ara que mereçam as devidas providencias',
transcrevemos a seguinte carta que nos en-
viaram:"Animado pelo bom acolhimento que sem-
pre dispensar» aos vossos leitores, peço que
junto ao Illnio. Sr. prefeito façaes um ap-
pello, afim de conseguir que o mesmo tome
uma providencia para cessar o descaso qnc
ha mais Act um anno reina na rua Frei Ca-
neca, no trecho comprchendido entre as ruas
Marquez de Sapucahy e Estacio do Sá.

Esta ma foi ha . muito tempo e»ca\,áda,
permanecendo até agora no mesmo estado; a
poeira, o lixo e as águas estagnadas têm ali
o seu abrigo. Esperando ser attendido no cpie
peço, fico como Rempre um vosso leitor
assíduo e amigo admirador."

COM A POLICIA E A SAUDE
PUBLICA

Escrevem-nos:"Na rua Babylonla n. 31 existe um peque-no barracão, onde habitam 18 pessoa», sendo
nove adultos e nove menores, sem uma pro*vldencia da Saude Publica, distando apenas
esta rua dous minutos da. Praça Saens Peiia.

Todos os dias pelas 4 ás 5 horas da ma*
nhã, brigam estei moradores, alarmando
toda vizinhança eom gritos de soccorro, no-
mes injuriosos, paneadaria, «em uma provi-dencia da Policia. Appcllãndo para o vosso
jornal, muito agradecem os moradores desta
rna." -

***¦*¦uPlus Ultra"
A luxuosa revista argentina "Plus Ul-

tra", cujo ultimo numero nos foi offereci*
do pela agencia Brás Laurla, se apresenta,
conio sempre, repleta de photographias pri-morosas e contos, assim como poesias de
fino lavor.

' «memtmmt .m .

IftttgiirdR*» o Centro Bane-
Atente Sadoek de Sá

Em sua sede á rua Senador Pompeu n.#
121, rcalisou-se a inauguração official
deste Centro, em homenagem ao chefe tra-balhista, fallccido, Francisco Juvenclo Sa-
dock de Sá.

A*s 8 lioras da noite, aberta a sessão poiloiniciador Sr. Augusto de Axevedo San-
tos, foi empossado no cargo de presidenteo.Sr. Dr. Antônio Augusto Pinto Machado,
que, por ?ua vez. empossou «is demais dl-
rigentes: Cascimlro Francisco dos Santos e
Tancredo Coutinho Linhares, secretários;
thesoureiro. Alexandrino de Oliveira e pro-curador Lúcio Benevenuto, e conselho ad-
ministrativo: Guilherme José Paa, Tobias
Marcai, Erico Pereira da Costa, Manoel An-
tonio Reis, Octavio do Moura Prado e Au-
fusto 

de Azevedo Santos; conselho fiscal:
osé Emilio Rodrigues, José Baptista Cor-

deiro e Heitor da Silveira Duarte.
A ..seguir, usaram da palavra vários ora-

dores, tendo o Sr. Augusto Azevedo San-
tos produzido o oração official, ao desfral-
dar a cortina quc encobria o retrato de
Sadoek de Sá, Inaugurado no acto.

Flxeram-se representar varias associa-
çúe».

Encerrando os trabalhos, o Dr. Pinta Mn-chado, produziu vibrante e. enthnsia.stiea
oração» sobro os -fin» do Cciitro e a «juea-
lão social. 1

Cru; Vermelha riettn cidade.
O pu-lilentr fArlu» de Campo» nerade-r,

(in seu v.ame c «Se «ua Ekuiu. senhora !«•„branda hs tradições glorioias de UuiiiUÍ'
guetá,

Logo após regrerítui eni trem especial
**- 1 . . ¦ -——--m-m-—.-.. . .

Movimente da PelicÜnica de
creanças» em af osto ultimo

Foi o »agii!iit.i o movimento n» Polk-l",riíci de Creanças, do llr.r>iit»| .losé i;wi,.
Itodrignei, dnrunt» o m«« ,ie aj|9,i0 ,,..•..110: cjoiuliorio «le clinir-i medica •» iliconsultas; consultado de oabtalmòloiii
i'.ri consulta» o 2M citratlvoi; coniullorlá•lc «,«o-riiini,-laryníologl». a" cdniulti, !iicurativa» e 21 opernçó.;»; coniullorlo de »•nrciilogiu, 440 cuniollas, 73 curativos e »operações; coniultorin .ie dermatologli Ji**boiMiiltas e 3 curativos; vonatilt«,ri,i d» c-Mirgb, «12 c.iiMilta». óflu vurstlvoi e 19 oi,t.ráçoc»; consultório de udontologia, 19 »,|,'j„.
rações, 292 cwatlvoi o MJ extraecdei; eo.i-snltorio de hydratherapi:,. ól? duchai 3iionho'» « iii ehvòitoriiiD; coinultorio dc 

'ele-
ctrotherapia -¦-¦"¦¦•
D) radiog
Oi exar ,
a doinlidlio, *2t)j distribuição de leite 3 S37
litros; re.*citas aviadas, 7.133; h.vgicn» \_.fantll: 2H0; matrículas, 691; masiagta», 40.———-rr—-- -ii ,
Cuidem nm pouca da tua Oliwi.

ra Figueiredo!
A rua Oliveira Figueiredo, em Madurei*ra, hn mal» d* 15 anno» foi entregue, á me-ni d pai idade. Pois ainda hoje cila eslá ca-

mo quando passou á administrativo rf«Prefeitura. Náo ponue o menor mellw».
mento. Até, para se dizer e verdade, a re»se encontra om peor citado. O abandono
é integral. Náo tem Inr, não possui a«u« «
o matto invade toda a inftü. via publica.Os eeus moradores, em grande parte op;.
rario», estão cançados de esperar un pouc»de beneficio que lhes dém ligeira fieilldi-
de de transito • de hygiene, o qu» è atais
importante.

A Prefeitura e a Saude Publica bem pe-
deriaa fazer algnma coisa para a allulii»
roa.

¦ mm 1

A PROPHYLAXIA NO ARSENA*
DE MARINHA

¦¦»*¦«¦¦,

0 que fea e t que espera fazer e
posto recentemente creade

Pelo movimento Já otisrraée desde 91H
junho próximo pastado, «peca da iastalla*
ção, até a preaeata data, bem ee páds am*
Hat a lacuna que velo preencher a ftmdeti»
do Posto de Propíaylaxia de arsenal A* Mi*
rinha. Assim • que no período roferids *•«
ram segiotadas: matricula» «eteès: da 3S s
S0 d» junho, 28; de l" a 31 de julho, 191;
de 1* a 81 de «gasto, 182; de 1' a 12 de •*•
lembro, 13; total; 478 matricnlidos, A»li*
«ações genes; injeqe&s Iritra-muMuUtt»,
2.Ü25; injecçães ende-veBosis 884; liei-
gen» nretrae», 3.0M; injeeçoe» uretrui,
825; pequena» intervenções «irorglw», 17|
curativos, 148; outras applkiodes, 82; esi-
mes microscopióos, 12; total, 3.859 applln*
ções.

Além desse útil servife, foi, y«eeot«nes-
te, iustinido o de combate á vcrmlaone, vis-
tameitte disseminada no pessoal opsraflt*,
como revelam os 128 exames de (fezes co»
79 caso» positivos.

Foram distribuídos pelas offieln.is tr*«
Internos, afim ds inspeccionarem tedej es
operados, sendo os doent» enviádes a»
Posto, e recebendo, cs dektais, coaseOia» d*
liygi<uiê geral e particular ás uecessidale»
de caria um.

Tem constituído preoccripaçâo esp«ei*T a
diagnostico precoce da tuberculosa polfcw*
nar e conseqüente afastamento desse» «pe-
rarios das respectiva» offieiuis,

O medico organlsadoi* desnes serviço», 1*
tenente l>r.' Ribeiro Pereira, espera poder
ampliar essa assitsencla pruphylactica, ten-
do para isso resolvido f«z«r uma s«t'ie a«
palestras aos operários, divididos em tt»rm««
«íe 600, sobre: a tuberculose; o álcool; •
verminose; as doenças venereas e «3 «elos
de «s evitar; etc, etc.
• "»"¦ ¦'¦ ¦ ¦ mem 1 <'Terra de Sol"

Steeebemos o numero 8 da retist» "Tí^
ra de Sol", cuja «ollaboração, variada e ia«
tere8sante, justifica o interesse que víim
despertando essa publicação nos nessss
centros artísticos e litorarios. O eurrtniario
deste numero è o seguinte*.

IO Caramurd, Rocha Pombo; Tacog.rituJi
A. .1. Pereira da Silva; Messer Mareo Pele,.

Arturo Lagorlo; Até na hora d» mm-te, sem*
A autoridade do Sr. Dr. Carvalho Arau- pro vaidade, .Mathlas Ayres: Soeieiegia

jo, director da Central do Brasil, não dei-1 econômica — Victo» Vianíia; Romastnuíe.
xará, certamente, de interessar a seguinte" Corrêa Junior: Totila Albert , Tdstâo d»
denuncia. —•  ' ** " " ' -
e que
mo tempo
dadeira, e dahi o império de providencias "Lyrica", Patíío Gonçalves; Tobias llirrds
Immediatas: ......-*..-.. . ........

"Sr. redactor da. A NOITE
de orientar o publico e principalmente .
cUise dos viajantes, da qual faço parte, vc
nho trazer ao seu conhecimento, certo de
que estas linhas merecerão agasalho naocolnmnas dessa jornal, como vão as cousas
na Centra! do Brasil.

Dc pastagem por Barbacena fui informa-
do de que ha um mez maÍ3 ou menos um
maebinista do deposito de Palmyra, vendo
que o trem que conduzia offcrecla perigo,devido a um desarraujo na locomotiva, to
Wll-ll» IS /lAlíltA.iAAÁrl J_ A_*s-aa ~ -.— —• 1_ . .«•

ESCOTEIROS CATH0L1C0S DO
BRASIL

i. .¦¦ «* mm» e m

Chega, hoje, a delegacia que feS
a Copenfcagae

Tem tido grande desenvolvimento a As-
soeiaçáo de Escoteiros Catholico» do Brasil.
Nos dous últimos mezes , fonuri fundados,
oito novos grupos, attingindo assim actual*
mente seu.cffectivo a 60 tropas fiiladaa.com
62 instnictores e qnasi 4.000 escoteiro» ma*
trlculado». Ha ainda um bom movimento
escoteiro catholico no» Estados do Espirito
Santo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul,
já tendo determinado a filiação de diver-
sos grupos á Associação.

A Escola de Instnictores, fundada em
1910, está actualmente preparando sua seti-
ma tumiit de diplomando», que se compõe
ãa 21 alumnos. Leccíorwm ar. cursos o» Srs.
Dr..Joio E. Peixoto Fortuna, Amador José
Lopes e W&ldemar M. Barroso.

E* esperada hoje; segunda-feira a bordo do
vapor "Orania" a delegação «pie foi repre-
sentar a Associação e o llrasil no .Tamborec
e Congresso Internacional Escoteiro de Co-
penhaguc. A delegação que è composta do
llcvdo. Padre Leovegildo França, vlce-pre*
sidente da Associação e dos instnictores di-
plomados Bernardo M. de Almeida, Euciy-
des de Souza Moreira, e Abdou de. Oliveira,
agiu de modo particularmente brilhante no
desempenho de su* missão.mm*Pianos iautopianan. Peçam estalo-

a R. Ferreira & C. Rua
Xavier, 388. T. V. 3908.

Grandes prasos. -
mm

PUNIDO PORQUE ZELOU PELA
VIDA ALHEIA?

,.,. .«>»i ii. ,

Uma denuncia que merece atten-
ção do Sr. director da

Central

eia, que recebemos de Rcllo Horisonte,! Atbayde; Vaidade do bem, Matbi»» AJf
bem pede ser infundada, mas, aò raes- res; Um parailelo: 1770 (E. ünídei) -*•
nipo, offerece a possibilidade de ser ver* 1789 (França), Vicente L. Cardoso; Pi" "* '"-""' ' " rovidencias "Lyrica", Paulo Gonçalves; Tobias iUrret»

'• (professor de Direito), Abelardo Lobo! Pae*
No Intuito Usas (Do "Espbiuges" ao "Nunca rnain... ).
almcnto a! Emílio Moura; Prchintoria Brasileira;

mou a deliberação de trocar eua locomotiva primeiro senador pelo Rio Grande do *><''
por uma outra de um trem cargileiro, evi- — Luiz Corrêa Teixeira de llragança —;M

A-Chave de um mysterio, A.'Morales dl
Los Rios; Porime a honra vale mais que a
fortuna e a, vida, Mathias Ayrea; As m«-
lheret poetas do Brasil,— IV -- AugiisU de
Souza; Como vemos.es nossas e as alheia»
vaidade», Mathlas, Ayrcs; Artw plastlcae.
Silveira Netto; Vaidade e «mor pr.iprio.
Mathias Ayrei; Corta de Portugal. C«rtó»
Selvagem; Panamá, Argeu GtiimaraMi vt
inconstância de tudo, Mathlas Ayrei$;>.«*

áe dt) Sal

tando assim um desses desastres tão 'com
muns na Estrada. Pois o maebinista além do
ter aa mostrado cuidadoso, livrando os pas-sageiros talvez da morte, em vez de ser, con-
siderado na altura dò seu merecimento', foi,
pelo contrario, prohibido por um funeciona-
do âo deposito do trabalhar nos trens da
passageiros, porque es»e funecionario enten-
deu que elle devia continuar a Viagem com
a machina sem segurança. <

Segundo disse-me o informante, que tam-
bem è mnchinisla, os macblnistas de Palmy-
ra estão sem liberdade de acção,' e o que foi
punido, não sc conformando- com a theoria
protestou em officio ao director, devendo
também comparecer em juizo para fazer
uma justificação, afim de deixar sua fami-
Ha documentada para, no caso de ser victi*
ma'de nm desastre, nno ser demittido, de-
pois de morto, eómo responsável.

Aos que viajam na Central, deve interes-
sar esta questão porque, sendo vencedora
.1 opinião do funecionario do deposito, fica-
rá provada a responsabilidade administrati-
va, porquanto os machinistas continuarão
constrangidos a não defender a sua respon-¦inbilitlade c terão de viajar com as machl*
nas cm perigo. Grato pela publicação desta,
suhsCTevo-mo de. VA S. amigo, nt!. obr. ¦—
Gregorio dos Santos." .

Ulll» »»C I/IH-,"'")'- -|

do L. B.; Funeção social «Ia vaidade, ms
Ihias Ayrcs; O canto da sereia 1— II ~'.v'
João dc Castro; Vaidade c paixão da dn"'
Mathias Ayres; Hxpression-isitius, Hcnir»»
Petermann; Os males que nascem í)»11\*'"1I*"
de são incuráveis, Mathia» Ayres; YlD*,
lhos de Jesus" (cont.). Pr. Tlmmé de te?W
Portugal-Ilrasil, A. P.; Notas estatistiçM.
Ephemcrldes; Notas o commcutarios: -**

(A paz mundial, Jornaes infanti». r»»»»
Duque de Caxiai, O preço dos transpert»;
Excesso de cerimonias, ,A-.literatura imiae*.
rai; Marte... fol-»c. As modas. Os horft
veis crimes, Pro-futurismo, Cabellp» eor»
dos, Vesperae» de cultura brasileira, n»
me a Lima Barreto, Álvaro Silva, Ni«n:
voy, porlo alfendegado, A dc.scobrn*
America, A graça alheia, As nossaj íf*"a>"
ras, Os nossoo ''fins de pagina", Noti P«
fim); Bibliograpbia; Revistas e JorM"'
Edições do •'XnnoariO do Drasü"; 

"írr*

de Sol" e a imprensa. -,. ,.*
fIlustrações: -- Marco- Polo: f ««W:

das Viagens de-Marco Polo; As Mu}«£*{
•ia Montanha, Entre Céo e Terra. Totila A
bert; Yo, r. Elevação c Queria, Tofili, J'bert: Margarctha, H. PeterniBnn: WM"
an, der Gcigc-r, II. Pctcnnniin; l">l**i'11',V
Batalha; Canal rie Panamá; Visão dc. \m
uaguá, allográvurit, Aarcliano Silywi

dt

. j -
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NOTICIAS
» iiritM ««fíU-itil — "lloliíme", c;in Byírlo
VÍ.If» **

.mi diibin l.rrii',1 offlciiil imiiIii, |i«J.\ i il» nosso foro.

="Â (lOilT ramiJl:Hornando effectiva
a unica arma da
Liga das INações

AssivmsAnios
1'iiitiiti

>!¦' I 
'mu lionlein o atmlver/arlo imiallcio• I-mii.i. Sra, li, Murií, ,|p mp||o |>|„t0, es<'•i do :>r. .inibi da cnstii pintu, «drogado

niiiilifiiio", fiiwmln um do»; papeis <íu |mpur<
iiiu-ii o ii|i|il«iniiilii Imrytono lirnsllelro Syl-
v»i \ u'r.«, que JA lem desempenhado n co.

¦ ¦ --¦•* " ' ' i ¦ ¦ ¦ *A«^^MWss»iss»sassssssssss»>snsssawM

Pela rflorganisaoão ilo nosso

poder naval

55
O Imrtlloiio Sj/lolo Vieira

ebrclda opera da Pucelnt, com suecesso, aqui
« noutras caidlacs; "BoliOme", que vae etn
iv.'ila do Bjsignalnra, icrá como protagoiils-
„ fcmbtnil. estando cm outros papeis de im-

(«riancln Miugheltl, Márolitni, Damlnnl, Pu-
isro, 1'lorf, Aiitonoff, Cascla o Mnrtlnox. llc-
-irá a crclicstra <i maestro Ildlczza.
«A* aorsi dc Mme. lirionne"

Esgolárani-ES sabbado c domingo as lota-
ides do Trianon, com as representações da
eojraçcda coiiicdin francçza, tnwlitcçâo dc
\!.':b Domingues e Mnrln Magalhães, "As
nor..s de Mine. Brionno". A propósito, foi,
honUtn, afílxada mi labella do elegante lhea-
triulio dá Avenida .i .seguinte carta:"Min caro João Uarliosa. — Peln protocol-
Io, esta deveria ser-íc enviado, nn quarta-
feiri ultima, isto i. mn dia após a primei-
ra da "As noras ds Mme. lirionne". jusli-
ficada, ainda, mais, porque o suecesso de sua
r.rinieir.i representação foi extraordinário e
toras, apôs, iinaninicniculo consagrado pela
Imprensa carioca. Mas entre a timidez c o
ridículo pplo sempre por aquella. Não seria
.colmado dc querer ar. pcniios do pavão? K'
verdade axie. um traduefor c, assim, como quc
uni segundo pae, i.i ilizír um padrasto da
obra... Mas a comedia de Armont c Gcrbi-
doa c lão encantadora quc o merilo dc seu
realce na nossa lingua — mais quc a mini c
ao Mario Domingues (qua só não nssigíia
cvta, porque não c';(:i, infelizmente presen-
1»), deve-o a todos vòces interpretes brilhun-
ii- — tn r.Iéin do ciais, interpreto do teu
papel e de todos esse-; deliciosos iictus, quc
cslãii satisfazendo lauto esse publico de. elite
cie freqüenta o Trianon. lí' o .ve me ó
r!aiU> dlzor, pn? mim e pelo nosio querido Ma-
t'«i Domingues, para que o men silencio nâo
seja mal cpniprclichdido; Uni abraço a todns
.. interpretes dn "As noi-as dc Mine. Br ion:
ir", n.i (|ue te dú o teu velho nmigo c nilini-
ador. — (a.) Mario Mitgftlllãês."

.A primeira dc hoje no Palácio
liojc, a companhia portuguesa de declama-•..i.i qu.: Irakilha no Palácio Theatro dará a I

terceira peça de seu vnriado repertório, c que I•'¦ "Airaa forle"; original de Dario Niccodem:'.!
K' esperada com anciedade pela plalía cario-
« essa peça, j>c!o cntiitisiasnto com quc a
criliea porluguczá registou o trabalho quê |icm r,ci;.i o actor Alves da Cunha. Xa peçarMpparèCe, fazendo ó cunhado do "Alma
iorte", o actor Carlos Santos, director da |llomjinnhln, dá csiá sendo ensaiada a peça !
eflí irá a seguir: "Vcntoinha", dé Eèlippé
Sassonc, traduzida por Lino Ferreira."Os Gèralilos", no llecreio

Continuam a obter suecesso destacarei osducttistas luso-brnsileiros "Os Geràldòs",'
que, vindos dn Enro-
pn, onde contratos os
prenderam pov longo
espaço de seis annos. I
nos trouxeram sen rc- |
pertorio renovado, |liem como augmènta-
ilo e reformado guar-
iln-roupas,'•On Gcraldos", co-
mo sc «ãbò são artis-
tas que tèm iuteres-
sántes números dc
canto, declamaçáo e
dansa; Geraldo Maga-

,. }'.', ,n,"'°*. aiit.--li.»nUm. a Hxniii. Sra.I». Ailaliilfn (hiioiimt' Amlnidu (ül, profe»*soivi oulhcdrnllea e inu.. do .Nr. Affonso deAndrade, funceionnrlo ila Policia Central.
„ r-raa.annoi, lioje, o 3' tenenlt da Po>Hcla Militar, l.uU l.npen da Cosia, actual.mente em .:oiiuui..,ío do governo no Lloydllrntllelin.
VIAJAS rus

flegrçiMU a S. Paulo o Sr. l.ul» llraga.ranerintendenlo geral da »ecc*o de filmsdas ImluMrliis lleuiildas I'. Matarai.o, queoi|iii esteve em il.it» A sua Kuna. nrolenl*lurn,
nestes

Para o ple-nle quo a Associação C.hrlnlado.Mocos vao rcalisar na Gsvca, no próximo
jabbiido. SO do corrente, feriado municipal,foram eleitasi pnr unanimidade» de volos. nnreunião dp Deparlatnento Social, as seguin-tc» conuniiiOesi

Polieia: Srs. Marques dos Santos, Jarqnr»Monsriicl 3. Augusto Patrício, Álvaro llraga.Affoiiso Moraes Comes c .1. C. Mendes So-hr nho Photographlai Srs. I)r. Arthur Fer-reiro dos Santos. Hosulvo de Ouelros Costa,Álvaro .Brasa, Silva e Affonso Moraes Oome».tccepçao do bilhetes: Srs. Abílio nibelro.noialvo, Marques dos Santos, Affonso Mo-raes Comes. Huliem Falclo. Palrlcio. Joa-
Si7 .','M| Can,P'>*. Milton di T. Fonseca eEdyl Marques. Sports: Srs. II. T. Slms. Ma-noçl Huflno dos Santos. Hennto Cunha. Re-
?.1 ? ,Sn', "H,c* c>'r0 Moraes, Sillas Reader,Milton Fonseca, Leal «lampo». Magalhães.Insué Mendes. Suclabilldndc: toda a com-mlssiio socln! « mais os Srs. Pedro Cam*
pello, Aharo llragn, l)r. Santos. Leal Cam-
pos c Milton Fonseca. Triângulo Vermelho:Srs. .1. Ç. Mendes Sobrinho, I)r. Santos. Af-fmiso Mov ...----.
do Toledo
Hcfrcscos
llumbcrto de Araújo, Rosalvo Costa," Ãeca-;de setembro ,': que. segundo se espera, o nu* _„ m,,.,,••„,¦ .,..,ii„., ..,;": „•,'.¦ .Vi,",' ,Vp;.",".í«".^"

Ien o bloqueio econômico. noa ,„, Va!l)l. daqnolla quantia. K assim fl-A Quinta Assembléa Uri qne r.pprovnr ou-1 —• ¦ ¦¦'
tra emenda
Inglaterra,
vras supe:
sa a
as cm
ficadas ç o mesmo vnirar cm csccuç.io. ;i «;«-; nIml)1 (].,(K> „„ jposição relativa ao bloqueio ejommiico es-1 v-n ...i «,,!.„., i,™,ti „ ,,...: _, ,.„.,..fari de perfeita conformidade con as Inter-L^l^^iSSjSS " 'rj"f'
prctaçõe.1%,,0 JA foram aceoltas do artigoj S^j^J^^^^^i^tiSS
cto "Ta °e fiK Wffl^í^S sSS!S &?*li£fâ£lfàPnt facomo ella é boje, c nao como existia "» «assim julgo estar i procedendo,--'S

Em que condições poderá
ser declarado o bloqueio

econômico
Ni ••icnblca actual ficará redi-

gido delinhivamenle o artigo
16 do Pacto

(COMMUNICADO POR HKNUV WOOD)
GP.NKIUIA. Agosto Ml. P.) — A Oulnla

Conferência da Liga dss Nações espora, pelo
menos, poder dar forma no fumoso bloqueio
econômico, unica arma quo » pacto offercce
i l.iga afim dc que ns seus membro* cuni-
prain as obrignçócs Impostas no mesmo pa-
cto.

limbora a imprcsrúo geral no estrangeiro
seja a de que esto nrtigo do pacto iU l.iga
das Nações foi abandonado como letra mor-
ta, c nüo pôde ser executado, Isso não à pt'(*
clsameato o caso. A demora dos tres ulli-
mos nnnos cm organisar o nfnchlnlíino nc-
cessarlo. nfim do tornar cffcctlvn o bloqueio
ecfinvmico, foi devida puramente is emendas

especialmente na

0 pensamento de um marinheiro,
a propósito dc uma idéa

l'm nmriulielrn iwrloiiul solicitou-nos .i pu*bllMcilo dus M-iuiini,-, Unhas:"Mi.iiu p.itriuii.-a o ihiiilirm morecedorh donpiilaURoa e ndmlraçilns pfttrlotlcaa, * ii Idínilo Bxmo. Sr. ministro da» Relncnei líxte*
riores, relativa nns estados auxiliarem a

. i fl? '¦""fKanlsncilo do nosso poder na*vai Iiclllcn o por Issn sproscnlo-lhei as ml*nhas re<pcllonnn o sinrems fcllcitaçAea. lí'necessário olharmos o din do amanhã. Nin*
guem «nbe n que nos podcrA siirprcliendrr
liiliirnmcnte, Tninliriu nds nin gostamos dedar crenen noi nossos proplietns c nisto va»mos llcaiido, F.\ pois, necessário que se clll»dc dn nossa Mnriiilia dc Guerra para nos mo-menlos que n Pátria precise, ella possa pres*tsr o seu vnllo-o conciiun. Iutu todos nos.'.abemos, mas ninguém gesta de dar a Im-
portniiela detida. Mns, entrando no assumpto
principal. Como acra esse auxilio quc os cs*
tados devem prestar A Uniío? Fozendo-sc
Minsorlpçoes pub|lcns? Augmentando os im*
postos? Enviando quantitativos estipulados
pcln» seu» congressos pura o governo Cen-
tr»l? Ou fornecendo A Marinha, de accordo
com n.i mas posses aquillo que precisamos?•Sou dc nplnlüo que re deve preceder de ne-
curdo com n ultima consideração. Sim por-
que, endn rstnilo fura presente ú Marinha da-
qitillo que mais lhe agradar o ds accordo caiu
us nuns posses.

Para Isso, nrlio de toda n cnnvenlenef», queeMrs prcseiilos sejnhi obrigatório» c a delcr-
ininnilus prazos, 10 nnnos por exemplo. Os
listados, entilo consultariam o Mlnlstcrio daque foram apresenlndas,

sciundn osscmbUa de 1021. I Marinho, aóiirc aqú]«',i'qüe'ninirp7cViViiinòslN*o obstnnte terj-m sido adoptadas «saí 0 que era desejo do estudo offcrccer e qunl ò«mcndns pela insemblea, elias nio podem en- )„8aP 0Jlrtc m]nm ni.fn,|ri<!o!) lnc|,lur c' Iiujjtmr çra vigor «%6 tarem ratificadas peln baralos. Umn vea dc posse desses dados eramalorhv dos governos qne compícni a l.iga. __ pravidenclnrcm ficando a cargo do gover-

Qçlaolllo llrag». Os convites paro o ple*nlccontinuam a disposição dos interessados, nssecretaria dn Associação.
FESTAS

O Club (ijrnnastico Portuguez, no pfoxl-mo domingo, 21 do corrente,, reabre os seussalões paru a rünlisacilo de «ma "tarde-noite
dansante", níferecida pela dlreetoría aosseus associados e Kxin.is. famílias.Iteina grande cnthiisinamo entre os sócios
pela npproximação dessa festa, tendo a di»reeloria contratado a "jazz-band" Borja eUarnabé. As dansas começarão As 3 horasii terminação ás 8.

«saca

^''^¦ti-^^^^^i^mW

___ , .,.! cana resoiviuo o proüicmn.ao mesmo artigo, proposta pela ,jC toda conveniência, seria que essa uni»
^nl^!^^Snr^l> "& ^U0 f,Maíe u"' c^o «le 6 mczcl u I

, r.l?.u,s.' tornar mniícl.ir.1 e preci* anno uo VIilKlpa] ltWXti lU, C8,ndo offcrlor«ignir-cacao .do artigo. Ornado nfhat úu cllMo v,:ii|aid(( ( pilraq,,e todosendas ao artigo 10 Unham rhlo ral- 0$ fnho3 tlil Urril v, 
'r «» u.

»
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I A máxima •oHiíaçío
Invade lodo aquele que sc tura dí qualquer dotnt*
das «ia» urináiia», llwrtando-ie attlm de tofrlmea*
loa Indeacritiveli como oi que esla» doença* peo*voeam. Gracot a ucelcnle acçio anllicpllca do»

I Comprimjdo» "OmpT de Helmllol
• urina toma-sc límpida e claro. »lnol certo do

muHado curativo. At terrível» doret e pkadai«ue tobrevem o cada mketo, desaparecem tom*
Mm com o medicado.
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LÍ(ltKl»d<>'pcl« IMirdnrln (>(tl »•
Siud* rubiic* Kf. ae; oe r.. ie. teta
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mente dos que origlnariamente rcdi.','lratn
seu pacto

S."
.,..,. !^?-3**«--P».*!»íroS--Vcndem-se, iuAs primeiras assembleas da l.ita acharam penha, Ó lotes dc terrenos j.mtos, á rna Me*na applicação do artigo dezesci^ as mesmas. xi:ro, csquinn dc Cuba, com U.20O in. q. Carlas Iaifficnldsdcs qu* existiam, para a nppUeáiao \ % PVctl. Saucr, r. Amazonas 51 (S. Januário).!do ertino der., inin i. nue sc siiominba nuc a ¦ ¦••  ¦ ^»», ,

•f-MMsmssssss)sss»sssssss»Vsms^^

Hotel D. Pedro - Corroas ISegunda parada adeante de Petropolis I
Tclcpliohò n. ¦

Clima ideal em região Incompàravél I

mmm-

"O Meu Figurino"
A Empresa I.illa — Editora Internacional

do S. Paulo env"oii-nos mais üm nnmero de

Liga era uma sorte dc súper-estado, com um i
Conselho dispondo da f.iculdnde dc obrigar'
os membros da I,iga a cumprir ns ruas obri-
gaçôes de caracter militar, naval, >cico, fi-
nanetiro « o:onomico. Ficou rapidamente

j estabelecido que cm muitos estado», o di- j
I reito dc utilisar os seus meios pertence cx»!
cluaivamsnte ao Parfaiiicnto ou a outros cci-1
P*s legislativo ou executivo e que era Impou»,\tt_}_:•_,»_. j s Y~ e» • •~~ii
alvcla niiiitaa. nações, mesmo se cilas e\\d-\ n*W*f»t ÚC MtC C òCienaa

a
• ^,.» ,...i.-._ ¦ ¦ ',-¦%.,.-'.,¦ ¦ ;" " passado da conhecida publicaçãoiquedoscobrr* a primeira Assembléa da Liga "rievista de Arte e Sciencia". constando doda» Nac*eSí foi que xtenhnm estado, na eno- sen summario o» seguintes trabalhos Myca actual, estA disposto, de maneira ilenlru- Hhinoiand Journal. Hcnrt T. \llcn: A in-ma, a transferir qualquer de scub direitos s«, fluancla do espirito nllemão sobra o fran-btranos oa autoridades ao Conselho dn l.iga a-t, Thèodor Woiff: Língua e oilhojiraribia,a qualquer outra corporaexo internado- j OI!velni_!.im3j Clironojogia'brasileira, Cie-

le comarca,

íessem, conferir o necessário poder ã l.iga | Começou já a ser distribuída' o munemdss Nações. >.a realidade, a primeira conen <t<j mez passa

lua bera"feita^ niibllcacà* "Ò mVfiZi-o" 
'Vf",' outra corporação internado-! iOllvèlrãi Lima Chrònologia «brasil.

m^^mk^íl___-_^êk^X^H! ?','1ueyi'.Afíc,«*!;.á.V,fi,,üV «Pialquer ou- monte Tlraiidhnlnirgcr;' O juiz «!«
Iiíndc*»rá™- fainHial í^osture^^ «ra instltukio o direito .U dizer o que clk Paul. Mey!S; Blbllographla, C. 1?...lane para e_ inini»as_oi costureiras. | pretendo fazer cm determinada» circumstan- , mmm ¦ mm,m^*+-*-VVV-**^--M**»>as*aslws^1ssM»^^m* I i*l mm, tti<ô«rMt% snoaO vi» tm-^etmilm JS+ fliil^a J.m é*»^ — j.»_  .*¦»«_ mm

m "[via 1

{'elo professor João Pereira,'
Lições a domicilio

¦nforniaçSes e o Novo Me*
lhodo para Guitarra no

Cavaquinho de Ouro.
Uruguayana 137. Tel.
N. 3291, e Casa Mozart,
Av. Hio Branco, 127.

Escola para Chauffeurs
Director proprietário Ene H. S. Pinto,

Tel. Villa 5303
Sede transferida da rua lliacbuelò, 383, pa-
predio próprio á Avenida Salvador de Sá,

Á União de Moços Ca»
tholicos de Cruzeiro

Grandes festas no dia da
Independência

A União dos Moços Catholicog dc Cruzei-ro realisou grandes festas no dia 7 do setem-lliães, o nosso patri- bro, em commeihòriVção á data da indepen-

Alda ooare.1

cio, bem como sua cs
posa. D. Alda Soa-
res (du Magalhães),
íão arlislas, que nqui
.iá fizeram grande
suecesno.

Agora, o mesmo se
tlíi com elles, dentro

ilas representações darevista A Ia garçonné, uo Hecrcio.
•1 companhia do operelas franceza
: f.hvc-sè; amanhã, no Lyrico, n assignaturaPura 15 réeilas da companhia de opcrelas c"Pciíis cômicas franceza, cujo elenco ó o sc-•'""tc: M. Leon Pònzid; AI. Jülicíi Oerardy,
.1. Mareei Franck, M. Emile Hõvlérei M.«pOTrlo Pnissl, M. Charles Dnrtliez, M. Jca»'-«wiiowitz, Mi Ilenri Boulle, Mi Àlplíotiscwaigne (maestro); M. Mareei Castrix (di-rector iò scena'), Mlle. Jcnny Siryl, Mlle.aqtte du Poncliel, Milc. Vivelte Clinliaünei;«Ue. Allço Lefivrei Mlle. Alice Caprice,«me. Mar.v Tliei-y e Mme. Marguefilè Yral.

, mnçstro é o Sr. Àlphonse Delnigne, e o'iireclor de scena o Sr. Msirccl Castrix. A™ni|iaiiliia tem outros nrlistas c corpo ga-luile ilo
A

coros7,

1!)3 A. e 11.
Curso rápido <!a '20 lições

reis independeule. «asa» ¦-
Aprendei e se-

novn revista do Republica

ler
/Despede-se, hoje, do cartaz do Hepublica a»'*ta liro no alvo". Amanhã, devemos

..... al "\ Primeiras representações da re-'•'ia. também portugueza, "Chá c torradas"q»c obteve suceesso cm Lisboa.
VARIAS

Recebemos miiavcl carta dc cumprimentos
'rírre •a" «ctor-empresario Procopio

. ~ Araceli Doré, artista interessante, cmnçonetas e bailadòsi com"iianla-roupns seus, vne"¦•eiitritl.

,-- Seguiu, honlem, pai,, ,..,_,„„„„, „,„„..
-loffa ar'se íio/' dias- ° empresário .1. It.

ESPECTACULOS
HTIT I HTmiT DOJE, ás 7 94 e 9»í

Aa NORAS DE
MME. BRI0NNE

repertório c
estrear breve no

para Çaxambu', onde

1UUB
fi**mmmmwÊMma __.
(EMPRESA PASCHOAL SEGRETOj
ITIIEÀTRO CAP.LOS GOMES — A's 8 »4J

jg-.OLHA O GUEDESJ
r ¦—— . ¦ mèemi • i

Jr. Alvarenga Netto J^ f$5ejÇiaI-. Escriptorio — Assembléa, 71, 1" lernria, onde figuram'""'T- Tel. Central 2295. Dá consultas. ~! l "

S^is&^______í_r.....,

ilencia e acção de gracjis a Deus. As solemnitladcs tiveram uínu parte religiosa e ou-tra civica, conforme o programma abaixo:
Parte religiosa — A's 7 lioras •— Missacom cânticos á cõmmünliâo geral cm agrade-cimento dc benefícios recebidos.
Parte civica — A's 12 horas — Recepção

do DD. presidente do Conselho Regional
da U. M. C. cm Taubató, Exmo. Sr, Ar-
mando l.orcna c sua comitiva. — Reação e
inauguração da sídc socini. Sessão solemne.Primeira parte. _. Abertura da sessão, —
Hymno Nacional pela banda C. M, "União
dos Artistas". — Entrega e benção da Ban-
deira official da U. M. C, offertada porsenhoritas da elile cruzeirense. — Entrega
da Assistência eclesiástica aoRcvmo, padreÂngelo Paseual Uenito, vigário dn Paro*
chia. —• Discurso de saudação do Exmo. Sr. !
presidente do Conselho Regional e ao novo '
Assistente Ecèlesiástico, pclo orador official,
Sr. Fnrtiinato Molinario. — Compromissos
c posse dc novos associados c saudação. —
Despedida do Exmo. Sr. presidente do Con-
selho Regional c sua illustre comitiva, A
entrega da Bandeira official offertada pelassenhoritas cruzeirenses foi ao meio dia.

Compoz-sc a commissãò daa senhoritas
Día Botelho. Gilda Rossettl, Idallna do Nas-
cimento a Gilda, .Victorica e Angelina Bru*
no, que fizeram a entrega solemne.

Segunda parte — A's 2 lioras ~ No clne-
thoatro Odeon, gentilmente cedido. — Hy*
nino da U, M. C. cantado pelos unionistas
com o acompanhamento da orchestra dirl-
gida pelo Sr. .loão Campoe. Sorteio de um
artístico brinde entre os associados. Leitu*
ra do Livro de Ouro — Poesias. — Apresen-
tação do iilmitrn conferencista pelo orador
official. — Conferência gelo orador Sr. .Iu-
lio dc Mendonça, que discorreu sobre o the-
ma: "A entidade Suprema c o Homem". —>
Hymno Nacional pela "União dos Artista»".
— Encerramento da sessão.

Terminada a sessão, os associados foram
visitar o Asylo de São Vicente de Paula, le-
valido a palavra de amigos e o "Obulo da
União" aos asylados. _
IIíLÃÒ DE PENHORES

19 DE SETEMflRO — JOSÉ' CAHEN
Rua Silva Jardim, 7

pretendo fazer cm determinadas circumstan-
cias, mesmo em so tratando da violação do
pacto da Liga. Dessa altitude resultou a ne-
cessliada ds cmendar-se o artigo ltt do pa-cto da Liga, de forma a dar ao Conselho so-mente o direita' quando deva ser declarado o
bloqueio econômico . ds recommendar aosdiversos, membros da Liga as medidas com-
muns o serüm postas cm execução c a data*m (jue tacs medidas tem que ser C5:cc:ila-
nau. A cada .Kstado corresponde o direitosoberano de decidir por si mesmo se deve
o-.t não tomar parte no bloqueio e a exlcnsão
a dar-íe ás^ ricconimendaçôes do Conselho.

A redacçâo finai do artigo determinara quco bloqueio econômico seja applicado somenteem um caso, isto 6, contra o sesludos qucrecorram A guerra violando as obrigações de-correntes dos artigos 12, 13 e lã do pactoda Liga.
O artigo dezescis, depois de emendado, at-Iribulrá ao Conselho somente o dever dedar a sua opinião sobre se deixou de sercumprido algum dos artigos do «ferido pa-cto. O Conselho, então, indicará a data em

qnc devera exerecr-se uma pressão coihuíuni
econômica contra o membro delinqüente,mas, mesmo ao fazer essa rccommendação,
6 Conselho tem o direito de tomar cm cou-sidcnieão a posição dos vários estados, ci-

a data cm que tacs estados podem iniciar obloqueio.
O nrtigo determinará que, no easo da serapplicado o bloqueio, iodos os Hstados 'sus-

pendam as transações conimcrciiics com anação rccalcitrante c prohlbirá toda n sortedc relações entre pessoas quc residam cm seuterritório c os habitantes do estado provoca-dor, quer seja, quer não membro da Lie».i ff

1 AGENTES HA EUROPA : I

iLMayence&Cia. (
1 O. RtJB TnONCBCT, PAJUB 1
119,21,23,1.udgate Hill, I

Londres. I

«asa»"Revista de Exportação e Im-
portação"

Com o mesmo cuidado de tecliniea obser-
ein circulação o numero deste mez da bem(eiii- publicação de propaganda "Revista de
Exportação' e Importação", (-ditada ná nossalingua, na capital allemã.

4*a»
Dr. Castro Nune3 AJ?T no nÀ° Vm¦ ,,'.-.¦ -¦•.»••» Siethcroy. Ouvidor,90. Alvares de Azevedo, 25.
¦———».¦. .in i | „.,.., , mttmn+. 9,

AV.

hveto... JUx*x. jj&ç,.»,
MOVEIS MODERNOS E

O0LCHOARIA
Vendas o praso e

por preços sem competidor
CASA DO JÚLIO

dc Severiano Auirnsto Pereira
Mem de SA, 33 e 34. T. C. 1178, mmm »—-

SENHORA

DR. OCTAVTO DO REGO LOPES•«i. Oculis-ta e professor dn Faculdade dc MedicinaDR. APRIGIO 1)0 REGO LOPES — Moles-tias da garganta, nariz c ouvidos. Do hospitalda Misericórdia. 99, rua Sete dc Setembro 99. - •»•«•

Prédios — Terrenos
Leilão ou Particular. Ninguém deve vender

nu comprar sem procurar o leiloeiro PalUdin
Raa S. José n. ST. Central 5538. Serviço eom*
pleto de informações, pbotograpbias e auto»
movei para levar o pretendente ao local.«aa»"ATLANTIDA"

Temos cm mãos o vitimo numero chegado
a esta capital de "Atlantida". superior se-
manario illustrado que se publica na vizi-
nha Republica .Areentina. Esta edição, quenppareceu a 4 do corrente, esta, como as an-
teriones, repleta de cxocllcnte reportagem
photograpbic» e interessante collaboraçSo II-
lernria, onde figuram nomes ds reputados
escriptores portenhos.

¦'.m.-&&x ¦..:_: :

A romaria da Parochia do
Engenho de Dentro á

Appareeida
Reina grando animação nos trabalhos deorganisação para a romarij, no Santuáriode Nossa Senhora dn Appareeida, em S Pau-lo, quc a parle da Parochia do Engenho dcDentro.
No dia 20, ás 8 lioras da noite, os ròmel»ros deixarão aquella estação, sob a direcçãodo revmo. conego Antônio Jeronymo dr Car-valho Rodrigues, vigário da mesma Paro-

Está triste? as suas]
regras são dolorosas

c irrcRuIarcs? Tome Cápsulas Scvenkraut
(Apiol. Saliina, Arruda). App. ». N. S. P.
n. 94. IL 7 de Setembro ns. fã o 81. Dro;;.

_______$}_________; Ifcrrjnc, Tubo 7ÍS0OO. ^
•¦-¦¦- " i ¦e»a>- . m'The Chicago Defender"

Tivemos opportunidade dc folhear o nu-
mero dc 2í> do mcz passado do iinporlante
periódico "The Chicago Defender", órgão
do defesa' dos interesses da população de
côr da grande nação americana.

O numero a quc nos referimos, cm nada
deixa n rlcsc.jar nos .-interiores, táo interes-
sante c variado está, nos assumptos qucnelle vim expostos.

«aés»

chia.

ESCROFULAS
Aconselhamos sempre ás pessoas aeom-mcltidas desta triste nffceeâo rue tomemoleo de figado dc bacalhau de B'cr<hé.-P omelhor depurativo do sangue, e eis porqueelle cura com certeza c spm abalo as mo-lestlns que provem da impureza do sangue,taes como as cserofulas, os humores frios,os tumores brancos, os osagres.
Por isso, a Academia de Medicina de Paristomou a peito approvar este medicamento

para recommcndal-o á confiança dos docn-tes. E* o unico oleo dc figado de bacalhau
que obteve esta' approvação. Uma colher,
das de sopa, a cada refeição. A' ven-
da em muitas pharmacias boas e no depo-
sito geral, Cas» L. Frire, 19, rna .Iscob.
Paris. — Exija-se qne o vidro tenha o nomedc Berlhí.

P. S. — Recommcndamos especialmente c.
oleo do fígado dc bncaíliau dc Berthè par-as creanças que necessitam de fortificanl
e de depurativo..

Liga Brasileira Contra a
Tuberculose

SOCCORRO GRATUITO
Quem está emagrecendo e fraco do peito

procure os Dispensarios da Liga (liarão dc
S. Gonçalo ii, flt c Avenida Pedro 11 n. 1?8),
Se não puder freqüentar os Dispensarios, seri
soccorridi. cm casn f teiephone norle 3939 de11 horas ás 2 horas). Medico, remédios, in*
imusilns e leite grátis.
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Nova divisão do DistriGto
Federal

As quatro zonas que o con-
stihiem

Pclo novo regulamento de conslrucçoes
foi estabelecida uma nova divisão do Dis-
tricto Federal, instruindo quatro zonas,
noa seguintes termos:

Art. 'i.° — Para a execução do presente
regulamento, o Districto Federal fica divi-
dido em quatm zonas, a saber:

Primeira ou Central. Segunda ou Urba-
na .Terceira ou Suburbana c Quarta ou
llural.

§ 1.* — A Primeira Zona ou Zona Cen-
trai, que comprehcndcrá os districtos de
Candelária, Santa Rita, Sacramento, São
José. Santo Antônio, SanfAnna c Gamboa,
su subdividirá de forma quo a superfície
da cidade limilad.i pelo mar. Avenida Rio
Branco, praça Mexechal Floriano. rua 13
de Maio, largo da Carioca, rua da Carioca,

fuaça 
Tlradentes, rua Visconde do Rio

tranco, praça da Republica, praça Chris-
tiano Ottoni, rua Marechal Floriano, rua
do Acre, praça Barão dc Teffé, rua Perel-
ra Iltia, avenida Rodrigues Alves, praça
Maná e mar, constituirá a parte connuer-
cia! dessa Primeira Zona.

§ 2." — A Segunda Zona ou Zona Urba-
na, comprebcndtirá ns districtos dc Gloria,
Lagoa, Copacabana, Santa Thereza, Kspiri-
to Santo, São Christovão, Engenho Velho,
Andaraby, Engenho Novo, Meyer, Tijuiía,
até o inicio das estradas das Furnas o da
Vista Chineza, e Gávea, ate o inicio da
nveuida Niemeyer c até o fim da rua Mar-
quer. de S. Vicente.

§ ll.* — A Terceira Zona on Zona Subur-
liana, comprchenderá a parte arruada dos
districtos de Inhaúma, lrajá, Ilhas, Jacaré-
pogtiá, Campo Grande c Santa Cruz e as
partes dos districtos dc Gavca c Ti jucá,
não -eomprchcndidns no paragrapho ante-
rior.

§ 4.* — A Quarta Zona ou Zona Rural,
comprchenderá o districto de Guaratiba e
as partes não arruadas dos districtos dc
Inhaúma, lrajá, Ilhas, Jacarépaguá, Cam-
po Grande e Santa Cruz.

§ 5.° — Da divisão feita nos paragrapbos
anteriores, ficam excluídos os morros que
serão considerados, os da Zona Central,
como dc Zona Urbana, os de Zona Urbana,
com excepção dos dc Santa Thereza c da
parte da Tijuco, referida no § 2." dp pre-
sente artigo, como de Zona Suburbana, c
os da Zoüa Suburbana, como de Zona Hu-
ral.

9 6." — Ficará ao critério da Directoria
Geral dc Obras a fixação, cm cada caso,
nos morros, da altitude abaixo da qual o
presente regulamento será rigorosamente

appplicudo, bem como qual a tolerância a
conceder em constmeções á margem das
estradas dc rodagem.

9 7." — A* medida que forem sendo en-
tabelceidos arruanientos na parle actual-
mente não arruada que constituo a Qiinr-
lá Zona, passarão os terrenos respectivos
a ser considerados como pertencentes
Terceira Zona.

Prof. Bruno Lo-boiiíea°o pmSikm.IiiÍÍ
do Rosário, IC8. Teiephone Norte, 133-5.

Uma nova firma commercial
Recebemos conimunicação dc haver sido

fundada nesta eapilal uma sociedade com-
mercial pnrn exploração do commcrcio de
drogas, • produetos chimicos e especialidades
pharmaecuticas. São componentes da firma
os Srs. César dc Alencar Mattos c João Can-tello Branco.
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DOENÇAS VENEREAS
Hospital PrA-Matre ÍSA mulheres} — Ave-

nida Venezuela. 159 — Cies do Porlo. Das *
ás 10 horas da manbS. Pollcllnica de Rol»,
fuiso — Roa Bamhlna, 141. Das 1(1 ás lí ho-.
rns da manhã c das 4 ás A lioras da tardePosto dc Propbylnxla Rural da Penha. Dasit ás 10 horns da manhã. Ambulatório Rlva-'lavln Conía — Rna Flora. 17 — Engenho doDentro. Das 7 ás 10 horas da manhã, e das 4'is 6 horas da tarde. Maternidade das I.a-•arijcirni, (Só mulheres) — Rna das Laran-'ciras, 180. Das 8 ás 10 horas da manhã,'llspcnsario Moncorvo (Mulheres e creanças)

Rua Visconde do Rio Branco, 22. Da» fl
»s 11 horas da manhã. Hospital dn Gamboa,
rua da Gamboa, 203. Das 8 ás 10 da ninnmi.*

As obras da rua Campos da
Paz estão paralysadas!

A Prefeitura eslá fazendo umas obras
na rua Dr. Campos da Paz, no Rio Com-
prido.

Já lá vae muito tempo que, em determi-
•tado trecho dnquclla rna, pão sc pode pas-
sar por isso que, grandes buracos estão nli
sendo feitos, no que parece pura o serviço
dc encanamento, o a terra cobre qunsi toda
a rua, interceptando o transito c, o quc í:
pcor, formando um lamaçal medonho.

IJ' contra tal oJtado de coisas que recla-
inani vários moradores da nlludida rua c
quc esperam da parle das autoridades com-
piitcntea uma providencia nfim dc que ns
ofir.os wil questão tenham o seu termino
para beneficio dò todos.

Os signaes radio de Marte
—... . »m m *> »-—

A impressão de um Cechiúco ia
sem fio

O Sr. O. B. Strong, quo è •nm radlot»-
clinico, prcoccupou-sc sempre com os signaes
r.idio de Marte c vem agora acompanhando
o assumpto com alegria e curiosidade.i
Desse seu estado dc espirito dá bem uma!
idéu esse interessante trabalho qua S. S.'
vem de nos dirigir, e que o publico asm
duvida lera com muita curiosidade:"A passagem de iMarte i "pequena** dis-
taneia da Terra, provocou um» verdadeira
enxurrada lilerarin, lendo.so nos jornaes •
mesmo elri revistas dc certa responsabilidn-
de, nfflrmágõca quc classifico da "aula-
ciosas", por faltar adjectivo que Muna m
phaiitásia á falsidade dellas. Um dos pontos,/nni.s visados foi a radiotechnica... Tod»
o mundo, boje, conhece radiotclegraphia....
mas de ouvido...

Não são cm grande numero os amadorqrà,
que se. dão ao trabalho de ler alguma coisM
sobro 1'adiotcchnica. Basta qua seu reeAW
ptor fuiiccione; o resfo 6 tlieoria... E dahi
a serie do "barbaridades" quo sa lê diária*
mento noa jornaes. A própria secção' te-»
clinica, cm alguus, è quotidianamente estro-*
piada: veja-se sua technulogia, que mndm
como muda a direcção do vento... A acre-*
ditar nos tclegrammas, acham-se os radio-
tclegrapbislas do mundo Inteiro attentos.
cm seus receptores, <aos signaes que possi-velmentc serão irradiados ipor Marta. E "ac-
cusain" o Sr. Marconi de, no "Electra",
¦passar -os dias e ns noites com o telephon»
no ouvido; e surge o «ablo Mr. Edvrapla
(?) af firmando ter recebido em sens appa-
Tclhos osciIlações quo não poderiam tei"
lMirtido da Terra, "et caterva .

Abramos o manual mais elementar d«
radio, no capitulo "propagação no espaço'".
Veremos ahi expostas as tbeorías de Som-
inerfeld, Zcneck, Iícclcs, etc. .Esta ultima •
a de Watsow são «s que nos interessara, porçestudarem a propagação das osicllai.-íes ele-
ctricas r.a atmo&phera. G. N. AVatson eq«i«
para a 'atmosplicra. a tim melo dielectrki»
comprclicndido entre dois meios planos, per-feilamcule conduetores, sendo um a tsrra,'
e o outro a face inferior das camadas con-»
diretoras superiores. Eccles, procurando e*4
pliçnr ns diffcrcnças dc alcance da dia as
dc noite, baseou-se em duas ihypotlitaeai
dns <iúnes so a primeira nos intefess»?"Existo na atmosplicra, á grande altura,
umn camada conduetora, nitidamente defini-*
da, capaz de "reflcctiv" os raios de "teda»
as 'freqüências" (L. Bouthlllon, "Onde Ele-
etfiquc." n.'18, 192.1). Ambas as theoriaar
se completam c a experiência as confirma.i

Digo mais; a existência desse espelha «u.
camada de Hcaviside, como também é clw-
mudo, está liojc cabalmente demonstrai»
pelos resultados siirprehendcntes obtidos
eom o estuda empolgante das ondas curtas.-
Sendo assim, comprehende«ne facilment*
que oscillaçõcs d. "radiofreqüência", pro-
yenlchtcs do uni -plaiHta qualquer, serãu
intereeptiulas pelas camadas ionisadas d*
atmosplicra, não podendo, portanto, vir af-
fèçtár os nossos apparelhos receptores. Se»
nic disserem que ondas de matureaa distai»-
ela das iltortziatias ipòssum ser emittidas por
Marte, Júpiter ou Suturho, e attingir a Ter-
ra, concordo, Mas, poderão tacs oscíllaçõea
ser detectadas por nossos 'ii.pparelltos radio?

Eis o problema: estabelecer a escuta d»
oscillaçõcs de freqüência distineta das do»
signaes radio. A quc comprimento de onda.
niinimos on iinmensos seremos levados?
Haverá, liojc, •apparelhaniento para isso? E
pôde tão vultoso trabalho dc pesquiza ser
realisado sem um longo e cuidadoso prepa-ro prévio? E' evidente que não, F. qoen»
ouviu dizer que tal tarefa tivesse sido dis-
tribiiida n Rente capaz da realisal-a? O ser-
viço telcgnyphicò dos jornaes 'fala apenas cm
pedido de escuta por ipnrtc dc todos os ope-
radores, coisa sem base seientifica, com»
acabamos de ver. Não percamos tempo em
óaperar os .pontos e traços de Marte. Dei-
xcitiol-o seguir sua rota, e contenlemo-nos
com a opeva que a Radio Sociedade nos tem
proporcionado. mam

¦mmm-
D.M«itt*ila no8 jornaes c revistas, des-rrop&ganaa tn cnpitai, s. Pauio, Esta-
dos do nórie c do sul do Brasil. Procure a
Empresa de Publicidade "A Eclccticn", Av.
Rio Branco, 137, 2o .Phone Norte 7056.

¦ met" .
"0 ESTADO" dDeS°deingd=

inlormaçúo, cir-
cnlando nmplamenlc em todos os inunicipios
do Estado do Rio. Para aniiuncios o assigna-
turns cm Nlctlicroy, ou nas suecursaes —
Campos: Palaccte Rennc — Rio: Avenida Rio
Branco, 147, 2o andar.

mm»"Revista io Gymnasio 28 de
Setembro"

Está cm circulação o 11. 7, deste mez, dã"Hcvista do Gymnasio 28 de Setembro",
bem feita publicação dirigida pelo Dr. Libé-rato Bittencourt:, director do instituto deensino desse mesmo nome, «nH<\ também èeditada a referida revista';

Drs. Leal Junior e Leal Neto
Especialistas cm doenças dos olhos, ouvi»

dos, nariz c garganta. Consultas de 1 ás 8
Asseiiililcir, 00.

a—«"rtH>fe»—"El Suplemento" .
Tão interessante quanto os anteriores aca«

lia dc chegar ao Hio o numero 83 apparecido
a í\ do corrente, do npreciado magazine por-*lenho "El suplemento". Dessa edição of-
fcrcccii-nos a empresa Braz Lauria um exem-'
plar.

¦-•'-sM^a-^*-

Operações em geral £gg*jgg;
Iodas as demais ,-ifl'crções do intestino, rins,
figado, vins urinarlas; etc. diagnostico a
tralnmciifu pclo DR. ROBERTO FRKIRE. da
Açudem a de Mi.dicinn, pratica dos bospitaes
da Europa: R. dc S. José; 100, diariamentu
das 11 ús 12. -- Tel. Central 1100.• mmm ,

LEITURA PORTUGUEZA
Cartilha Maternal ou Arte de Leitora —

Aprende-se a LER em 30 lições pela ARTB
poeta lyrico JOÃO DE DEUS. Vontade e me-
moria, c todos aprendem em 30 lições, ho-
mens. senhoras c creanças. Santos Braga a
Violeta Braga — S. Josc, 36, 2« andar. Vpá residenciu.

V
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Aventuras, lutas e glorias
cr-.

de um polilico chinez
Quem é Sim-Yat-Scn, o presidente da Republica

com sede em Cantão
O homem que transformou o Celeste Império numa Republica

como qualquer outra...
Oo m.vsterloio Etlrcmo Oriente suritiii, em

liinlm. n noticia lolcjmphlca tia morlo em
Canlão, ili» Stin-Ynt-Sen. Vinha tlt* Clmngiil,
• cidadã vi/inli.i, o era de origem hrllannlcn.
y„ din teetilnlr, um tclogriiiiiinu dircclo «lo
CniilA.i confirmava aquclle ilespnchoi havin
morrido ti nrctldonlo do governo dn Sul dn
Republica Ghliieza. Appareceram, cama í da

Praxe, 
us hlographlas do Sun*Ynt*Son. Mas,

ign depois, chegou o desmentido íupiclles
Idous leicgrammas. Sun-Yat-Sen nilo havia
morrido. A nollcln primitiva era uma ba-

tela 
e apenas visava fins políticos. K tluran-

a dias ticnuiiltis. ora dlzcndo-sc «pio sim. ora
que n.i". Sitii-Viil-Seii nnilnii prlas columnas
lelesraplii.-.i'- dos Jornaes. Afinal, veiu umn
photoKraplila que. nu China cama cm tatln
fe parle, serve nara desfazer as maiores tlu-
vidas. Sun-Ynl-Sen, ile faclo, mia linha mar-
rido. I5ssa photogrnphla .iá n reproduzimos,
mio im muitos dias ainda. .Mas, uilo sã «'Ila
comprava que Siui-Yiil-Scu vive. Om lelesiani-
tnts tlestcs últimos dins. em que descrevo n
•ituaçàa gravíssima creadn com n revolúçilò,
íiiliiin iiislsleiilciiiculo em Sun-Ynl-Scn, chefe
lio movimenta u nlnia dn revolução. As muis
Variadas altitudes llie suo mesmo iiltrlbul-
Uns.

Estabelecido, pois. que vive ainda Sun-int-
Jcu. e juslo que aproveitemos (1 mnis illlel-
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O J)r. Siin-Yal-Sen
lesjaiite hiògrnphia tpie delle encontrámos nos
jornaes estrangeiros. Viinol-a num jornal
ncspnnliol, "El Sol"', tlc Mndrld, e vem assi-
gnaria pelo Sr. Viccnlò Vera, quc conlieccu
o nosso herde cin Londres lia III) annos pas-
iarios e que assim escreve:"Na outonuio de 1S01!, residindo eu cm
jLdndrcs, tlen-se nli um faclo singular quc•prendeu muilo a attenção tio publico c tle
(que me recordo perfeitamente'; Passava um
icliii*e:'., Ininquiilnincntc, pelil praça tlc Port-
lanri, quando .lelle se npproximnii outro chi-
Bez que llie perguntou como se diritfir a cer-
to puni o tle Londres. A cousa ern tão nato-
Tal que o primeiro chinez, embora tlesconlie-
eesse o seu compatriota intcrpellnnle, não
.Vacillou ern rcspoiitlcr e, cnlabolada conversa
entre os tliius, seguiram juntos.

A pequena distancia da praça, sairam de
Om graiirie edificio outros dous chinezes que,

icaiihccendó o segundo eliinez, eom elle come-
taram u falar e acabaram por convidar as
duns compatriotas a entrar na casa tlc onde
haviam saitlo. Antes que n primeiro chinez

idcsta historia tivesse tempo dc dizer uma pa-
lavra, encontrou-se rodeado pelos outros tres
e, num abrir e fechar de olhos, foi empurra-

.do para o pateo da casa, onde ficou preso c
Incommuniçíivcl.' O edificio era, nada mais nada menos, que
a legação tia China cm Londres e os dous sc-
qucstrndorcs mandatários do representante
do Celeste Império. E o ministro, como logo
depois se veiu a saber, providenciou imine-
difitanitnte para que fosse a fretado um na-
yio quc devia levar o prisioneiro ã China.

Assim teria succcd.ido se o caso não lives-
M-trhnspiradti: Mus, felizmente, a mulher de
mn dos ereatlos inglezes da legação, teve co-

/Bheeiinenln tio oceorrido e quem era o. sc-
«juestrado, f|iic conhecia e que saUiá, além do
Biais, ser muito amigo tio celebre doutor Can-
Iliè. Correu, pois. a mulher a contar o que

iSCpassava ao sábio medico, dizendo-lhe que
se não inlcrvinlia este, o preso seria enviado
para a China e ali decapitado.

Ü Dr. Cantlie foi logo ã policia: mas na
Scotlantl Yiird não encontrou o apoio neces-
tario, pelo (pie teve tle recorrer ao Ministe-
rio dos Négòcacui Estrangeiros; á frente do
•piai sc encontrava, então, Lord Salishury.
Pediu este, iiiimctlialamculc, a liberdade do
presti, fazendo ver qúe nn Ornii-Urcliinha só-
tnqiite ns autoridades tln paiz. c mesmo as-
sim siibm.ctlciido-sç áj exigências das leis,
podiam manter innn pessoa presa. Graças,
portanto, á energia tle Lord Salisluiry se cou-
seguiu a liberdade do seqüestrado, mas tie-
pois tlu limitas dil'1'icu'riadcs, pois, a legação
cliiiieza lançou mão tle mil subterfúgios c cn-
pcSieiittis para satisfazer o pedido do gover-
¦o inglez, cujos agentes, por outra parle,
nao podiam.entrai' tio edificio tia legação. O
niolivo principal que se allcgou para o sè-
tjueslro foi que o iiidi.vld.iio em questão era
nm louco fugido da China ç dali reclamado.

O facto, como disse, chamou muilo a at-
tcn.ção tio nnblicp durante alguns dias; to-
dos os jornaes o couiinenliinim ç chegou a ser
o nssuniptti predominante nas conversas, ale
quc o chinez foi poslo em liberdade, Suppoz-
se, então, que o seqüestrado (um homem a
quem tive oceasião tle ver, joven, de grande
vivacidatlç, tle roslo cor de azeitona, estatura
regular c costas 

"largas) 
era um eliinez cha-

matlo Snn-Yat-S.cn, que estudava medicina
em Londres.

Mns, o governo de Peliin, sabia, sem duvi-
da, que. Suii-Ynt-Scii fazia, na Gran-Rrcta-
nha alguma cousa mais do quc estudar me*
dicina...

O par. de Sun-Yat-Sen era eln-istão e fazia
parti: du uma missão anglo-eliineza. lie uma
dama iugleza, tlessa missão, recebeu o peque-
lio Suu-Yal-Scii educação christã e iugleza,
e desde muilo joven qne começou a prestar
Serviços em uni hospital anglo-americano tle
Cantão, sob a dirceção tio Dr. Kerr. Aos 20
annos de edade foi para llong-llong e entrou
nu Escpla tle Medicina, que ali se acabava
dc fundar, sendo ò primeiro graduado que
saiu desse estabelecimento, onde conheceu
o Dr. Jaeob Cantlie, quc lhe dedicou grande
amizade.

Medico, Suii-Yal-Sen começou a exer-
rcr a sua profissão em Macau, a prospera pos-
sessão de Portugal encravada na China; no-
rem, mais do que a pratica da medicina, o do-
minava a idéa tle conseguir a transformação
politica da sua piitria e. Imbuído tle taes pro-
positos, foi novamente para Cantão, onde
sc dedicou a aetivn propaganda revoluciona-
tio e tomou parle nn fracassada tentativa
de se apoderar tio Arsenal.

Dczcscte dos dezoito chefes que tomaram
?arte no movimento foram decapitados, e o

unico tpie conseguiu escapar fal Sun-Yal-Scn,
que fugiu para llaiialulii. Dali seguiu iiarn
as IMuilos (.'ilidas e, depois, paru Londres
mulo continuou n conspirar vanlrn o gover-
na chinez, llbertnntlo-se milagrosamente, ca*
ma so viu, dus màns tias dominadores do
l-elilni. .I.i, então, .Sun-Ynt-.Scii dizia ans seus
amigas:

Desejamos revolucionar a China • trans*
fnrmul-ti como se transformou o Japão. Mas
nada dista poderãs fazor «em tlesthronar
a imperador c desterrar para sempre a d.v-
nastln Muntlclul... Hn quem Julguo qnc nt
revolucionárias e reformistas chinezes silo
apenas alguns visionários e que n immensa
massa tln povo ú Indlfferciilo c apoia o re*
gliiicn ncliial. Isso i um erro. A maior parle
tias chinezes tlescja a revolução c a mudança
tlc regi men. Mas è preciso, para dirigir o
movimenta, preparar chefes populares am
quem o paiz tenha confiança.

E qual a regimen que .substituirá e im-
perjo?

A csln pergunta, respondeu, sem vaclllar,
Sun-Ynl-Sen:

Um regimen pcrfellamento dcirinernll-
eo. Aliiinil.-im, pnr latia a China, as «pnslo-
Ias tia revolução, c na din em que tenhamos
as cansas .siiffieicutcmenlc preparadas, lc-
viinlar-se-ãn centenas tlc milhares tle homens,
em Iodas as parles do Império, dispostos u
combater pelas reformas.

Assim falava Sun-Ynl-Sen lia trlnln nnnos.
Os acontecimentos posteriores demonstraram
a constância dos seus esforças c a e.vacla vi-
sijgi do porvir.

Logo que se viu livre em Lindres, apesar
tle estar n sua caheçn a premia ua China,
Snn-Ynt-Scii embarcou para a seu paiz ande,
disfarçado tle mil modos, segundo as logn-
res c as ocensições, continuou nn sua propa-
gtintln revolucionaria. Durante n terrível luta
tios Ih-IIavo-Clicaii, ou "boxers", contra as
tropas europeus aluadas, um grilpo tle 301)
homens, partidários tle Sini-Yat-Sen, deu no
sul da China n primeira grilo tlu rebeldia
contra o regimen imperial. Em breve sc lhes
reuniram mais partidários, que se apodera-
ram tins armas tio governo c no fim dc um
mez sc haviam multiplicado em 20.000 com-
batentes, que ganharam seis batalhas c se
apoderaram tlc cinco cidades. E seu chefe
era Suii-Y«t-Scn.

Esse movimento revolucionário, no emtan-
lo, abortou, não porque as tropas do gover-
no o tivessem suffncndo, mas sim porque,
tendo rebentado prematuramente, antes tle
todos os preparativas terem sido ultimados,
os rebeldes sc viram sem armas para os tpie
se lhes uniam c sem munições para os que
já tinham carabinns. Não podendo lutar,
Sun-Yut-Sen ordenou nos seus homens que
regressassem a suas casas c nli esperassem
por novas ordens.

Ií, cffcctivnmente, estas não tardaram mui-
(o: cm 1911 rebentou.n grande revolução que
derrubou o regimen imperial, e Sun-Yat-Sen
foi eleito presidente provisória da nascente
republica cbinezn, escolha que a ninguém
causou estranheza porque Suu-Ynt-Scn tinha
sido, no mesmo tempo, n alma c o braço do
movimento revolucionário.

Nó emtanto, como o que Sun-Yat-Sen nm-
bicionava não era o cargo, mns sim a estn-
liilidado do novo regimen, renunciou logo
depois A presidência dn llepublica em favar
tle Yiian-Shi-Kai, poderosíssima personagem,
tle influencia extraordinária entro os clc-
mentos dc mais força no paiz.

Com a morto dc Yüan-Slii-Kai muitas am-
bicões pessoaes levantaram a cabeça e so-
breveio um periodo de revoltas, dc intrigas
e de lutas, inclusive algumas tentativas dc
restauração do regimen imperial. Sun-Ynt-
Seu procurou pôr fim a essa anarebia c, con-
tando com o apoio das províncias do sul,
que ern onde tinha inais prestigio c onde
dispunha de mais forças, tentou dominar a
situação. Mas us personalidades influentes
do norte resistiram ç os elementos republi-
canos sc agruparam formando dous campos
differentes: o norte, com a sua sétle c Parla-
mento em Pckim; o sul, com sua cnpital e
Parlamento cm Cantão.

O governo do norte foi reconhecido pclns
potências estrangeiras como representanie tln
llepublica Cliineza; mas Sun-Yat-Sen, com o
Parlamento do sul, sustentou qnc era este
o verdadeiro suecessor do Parlamento ciei-
to depois da revolução e constituído tle nc-
cõrtlo com a Constituição de. 1911. Iniciou-
se, portanto, entre Pckim e Cantão, porfiada
luta, quo em alguns momentos revestiu ca-
racter tic violenta guerra civil, complicada
com a apparição dc um terceiro partido mi
contenda,. Na primavera tle 1922 reuniu-se o
novo Parlamento em Cantão c Sun-Yat-Sen
foi eleito, com toda a solcinnidadc, presidente
da llepublica. Mas as forças do norte conse-
guiram impór-sc; o Parlamento tle Cantão
foi dissolvido no verão tlc 1922 e Sun-Yat-Sen
teve quc fugir para Changai.

Não tardou, no emtanto, a reconquistar a
sua situação, voltando á China e a Cantão,
onde restabeleceu a republica do sul; mns
enconlra-sc, desde então, cm luta com as
potências estrangeiras que haviam rccoulic-
chio o governo de Pckim.

Ninguém podia imaginar que aquclle jo-
ven seqüestrado em 1896 em Londres deveria
ser, quinze annos depois, o presidente da
llepublica Chiliezn. A figura de Suii-Yat-Seii
ficará na historia eomo a principal da re-
volução que transformou o tradicional c
immeiiso Império Celeste numa Republica
como qualquer outra...

Para melhor ver e admirar o Rio ASPECTOS DA QVESTA0

Tem, tambem, o. Rio, o seu serviço de excursões
para os estrangeiros
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F.- sabido que, apezar de tndns os esfor-

cos dos poderes competentes o tle muilas pnr-tlculnros, o llio ainda não possuo meias ra-
pidos, nem Lamina o nem cnmmoilos tle Ia-
comoção. Ao contrario disso, o que temos t;,
salvo rara» oxecpçács, mau e cara, tiijo e tle-
ficlèiito. Mas a prolilcma não encontrou so-
lucilo o, certamente, não a terã lão ceda.

Na cmlnnlo, o carioca é, como nenhum on-
lio povo, inimigo de andar. Para vencer
tinas quadras, toma um bonde! Isso em rc-
gra geral. Ií, cama {• assim, era lógico que os
meias tle transporte fossem outros, A altura
dessas exigências da população. A lógica, po-rém, tambem nisso c falsa...

Mas, sc censuras temos a fazer e estas In-
etnias apontamos, imagine-se u que não di-
rão certos estrangeiros quc nos visitam o queconhecem, cm suas terras, todos as meios tlc
transporte modernos, ultimamente inventa-
dos ou construídos que nté aqui aluda nâo
chegaram senão cm pliolograpblits 1 O Hio,
na emtanto, cam a sun immensa nrea c cnm a
população tle um milhão c meia dc almas
¦a-amMt-M_wa«MM-««w«M

distribuído pnr morros, votes e praias, mr-
reelu ler melhores meias de transportes. Fo*
lizmcnlc quo csln verdade começa a scr com-
preliciulidii o alguniii cousa sc vae fazendo,
Ainda agora se acaba do crear um novo ser-
viço do excursões, para estrangeiro* especial-
mente, dispondo, como n gravura mostra, dc
grandes e confortáveis niitomovels, pnra !lt)
passageiras. Deve-se essa iniciativa tm Sr.
Paulo D.lbmcil, engenheiro que organisou ser-
viços Idênticos para outras grandes capitães.
A"I)ahmcii'a auto Hxciirslon" possuo òfflci-

iias próprias onde prepara os seus grandes
vehiculos que, :t preços relativamente liara*
los, farão excursões pela nossa cidntlc, nlfe-
recendo aos passageiros conforto o scglirnn-
ça. Para essas viagens, ns passageiros pode-
rão tomar bilhetes mesmo a bordo tias vapo-
res, ao atracarem no cáes tia porto. A inicia-
liva merece elogias o npplnusns, pois, concor-
rcrã, sem duvida, para tornar mais conheci-
da e admirada a nossa cidade que, com lan-
tas c tão grandes hcllczns, bem mereço scr
percorrida por todos que nos visitam.
¦¦¦MSMMMtaMaMMiaBHasei

SOCIAL

Resoluções do Consellio
de Administração da

R. I. do Trabalho
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Botequins que se abastecem num
posto de emergência ?

O posto dc emergência do leite installado
no largo da Caixa d'Agua. entre a Avenida
Salvador tle Sá e a rua Frei Caneca, ó um
tios que melhor salfefazem no interesse pu-
blico, e, por isso, a alteração dc seu hora-
riu do funecionamento traz grandes pre-
juízos aos interessados, que são muitos e
que nos pedem a publicação da «seguinte
carta:"Sr. redactor da A NOITE. — Sendo a
A NOITE o mais legitimo paladino dos in-
teresses e bem estar da população desta
capital, é justo qua mais uma vez nppclle-
mos pnra cila, nfim de pelas suas colu-
ninas endereçarmos á Superinteiitlenala do
Abastecimento uma reclamação, no sentido
tle pür cobro ás irregularidades que, ha
dias, so vêm verificando no motla por qne
é feita a venda do leito no posta do largo
da Caixa d'Agua, entre a Avenida Salvador
de S:i e rua Frei Caneca.

Logo quo foi installado este posto, Sr.
redactor, a carroça quo conduz o leite che-
gava ás 6 horas da manhã a sc demorava
ató ás 9 horas e, ás vezes, até mais tarde;
mas como houvesse alguém reclamando con-
tra o facto do alguns individuos, menos
cscrupulosos, eervirem de intermediários na
aequisição de leito destinado a botequins,
para o que se serviam até de garrafões,
passou a carroça, para gáudio destes, c coni
prejuízo para os necessitados, a chegar ás"I horas <ln madrugada, de modo que antes
das C horas já não havia mais leite para
altender ã população.

Não é crivei, Sr. redactor, que, no mesmo
espaço do lempo em que a carroça penna-
necc no posto, tres horas apenas, seja tal
a afflucneia tle pretendentes lionistos, quc,
ás ti lioras da manhã já nâo haja uma
gotta sequer do precioso alimento, para
attender aos que chegam a essa hora.

Não resta duvido, Sr. redactoy. quc este
facto acontece, unicamente, devido á hora
om que é vendido o leite, da qual se apro-
veitain os donos de botequins para fazerem
grandes acquisições, isentos da fiscalisação
c do protesto dn população.

V.S.- pugnando, junto á Superinlenden-
cin, pelo restabelecimento do primitivo lio-
rario prestará um grande serviço á i.opu-
iação necessitada, no mesmo tempo que
evitará atropelos c até conflictos qucA já
por vezes, se têm verificado.

Com a publicação destas linhas V.S. fará
iúfi & gratidão de todos os — Interessados."
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Comiminlca-not a Hrparllção Internacional
da Tr.ili.ilho:"O conselho de «flmlnlslraçíin da nenar-*¦«•;••• Inleiiiacinnnl tln Trabalho esteve reuni*do om (ieuthni, »ob a prcsidcncla do Sr, Ar*llun* Ftmlulii", delegado do governo france*,de 13 a líl ile Julho, 0 conselho tomou co*
nhcclmento da rclularlo do tllrcctnr, sobre a
ncllvlilatlo ger.il tia repartição doido a setsilo
de abril.

Tina troca <le lilías trvíi logar no concen-
ncnle nn estado dns ratificações das cnn-
voncôct ailnptniliis pelas conferências lnler-
nnolnnae» tia trabalho. Para aciliiiar a In-
qulclação inaiiIiVstail.i nns Kstndns vizinhos,
o repreacntanta tio governo allemão Informou
que a legislação allcmã aclual respeitava o
principio do tlin du trabalho de oito horas
e que as derngações Introduzidas foram mn-
tlvntlas pelas clrcumtlanolni cacepclnnnes, do
caracter transllorlo. Declarou ainda o dele-
gado allemão nue, em certa» industrias, como
«s minas, fabricas de vidro e t.vpogntphla, o
dia de trabalho de oito horas continuava em
vigor.

IVtilntlo algunt memtirns do conselho es-
clnreclmcntos sobra xis repercussões even-
tuacs tln Conferência de Emigração, ha pou-co realisada em llom.i, sal» o convite da ga-
verno ilaliano. nn toranlo d actividade tln
llcpnrliçãa Intcrnacianal dn Trabalho, o re-
prescntnnle do governo Italiano disse espe-
rar «uo as trabalhas do Conferência tle llnmn
facilitariam n obrn da repartição, informan-
do ainda que ns decisões dessa conferência
.'.eri.im commtinIçadas ú Ileparlicão Interna-
cioual iio Trabalho, cabendo então ao canse-
lha examinar, nn sua próxima sessão, os pra-
lileiiins que interessam A repartição.

Informado pelo governo polaco tln insiic-
cessa das negociações dircetas cnlro esse
governo o o nllcmân, no tocante d tr.insrc-
renein tlns funtlns de seguros sociaes, na
parle tia Alta Silesia, annrxnt!.-. A Polônia, o
conselho resolveu nomear a commissão de
cinco membros, prevista nn nrt. .'112 da Tra-
latia de Versalhes. O conselho dividiu tnm-
liem designar tres perilos, qne examinarão,
com um representante da governo allemão
i' outro da polaco, as condições dessa trans-
fcrcncln.

O conselho de admlnistraçlo tomou co-
tihecimento. cm seguida, da proposta que lhe

Oro0r#c«n de umn nrnfpwnrn Ap •'"• fo!la I,c'° «f",,'elho da Sociedade das Na-TegTeSSO ae Uma professora ae , síic, dc remetter; A nçpartlsüt» Internacional
piano do Instituto de Musica e o

regosijo de suas alumnas
De regressa de sua viagem á Europa, che-

ga hoje segunda-feira a esta capital :t Sra.
Alcina Navarro tle
thcUriílicii de piano

As commodidades de escriptorio
Recebemos hoje n novidade de escriptorio

o guarda-eartas "Stida" de marca regista-
tio, e que serve para collcccionnr c nrchivar
documentos do toda natureza, de escriptorios
particulares ou de commercio. 'frata-sc de
uni invólucro e gaveta, leves e coinniotlo.i,
tle tampas inoveis, que são susceptíveis de
formar verdadeiros armários ou archivos ele-
gantes c tle resistência. A cnsa fabricante,
que teve a gentileza tle nos enviar tres amos-
Iras. executa toda c qualquer cncomnicutla
de. sua especialidade, rccommcndnvcl pela
ordem c presteza que imprime ao movimento
dos escriptorios.
¦^n^»«MaMM«#«lMAa^PHM^I

Nos extremos da arte
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Sempre cm busca de novas attitudes, sem-
pre á procura de sensações novas, aquelles
MUtí, por profissão ou necessidade, nicrcanti-
lisaiii a arte, não sabem mais a que extremos
chegar, pois ii fantasia não lem limites que
os contenha, Kssa gravura comprova laes pa-
lavras. Representa a senhorita Flowér Hu-
ger, discípula do professor de dansa Kosoloff,

da Califórnia. E', evidentemente, um cxagge-
rn. Segundo o jornal de que tiramos esta
photographia, trata-se dc uni numero que se
chama "A nympha voando", de accordo com
n velha mylhologia. Fantasia, apenas fanta-
sia de professor tle dnnsa é que deve ser.
Isso c mais uma "pose" que, mesmo para
pernas habituadus, deve dar aue lazer...

Andrade, professora ca-
dò Instituto Nacional de

Musica. A nossa pa-
trioia esteve no Velho
Mundo em comniissão
dnquclle estabeleci-
incuto de ensino c
percorreu os centros
da França c da Itália,
colhendo impressões e
acompanhando os me-
tbodos modernos do
ensino tia musica para
o desempenha tle sua
missão c revendo suas
velhas amizades, ad-
qui ri das quando :1a
sua primeira Viagem
A Europa, com as cre-
dencines do notarei
pianista Harold llauer,
mestre e admirador.

As alumnas de Dona
Alcina Navarro dc An-

Professora D. Alrf;i«dratlo, cuja ausência
Navarro de Andrade do nosso paiz data tle

quatro mezes, apenas,
ipreparam-lhe um* expressiva, recepção n
bordo do "Oranin" navio era quc viaja n
profesoura Navarro.
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LIVROS
ALIVRfrRIAJ. LEITE £™g»(
si canto dc Visconde de Rio Branco) tem ;i
venda grande quantidade tio livros sobra
todos os assumptos, novos c usados, especial-
incute clássicos, primeiras edições: diecio-
narios, cricyelòpetllas, revistas, raridades bi-
bliographicas, etc. Compra qualquer qunnti-
dade. de livros üsátios.
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do Trabalho a direcção da obra emprehen
ilida pela alto cammissarindo pira os refu-
gindos russas. Apôs discussão, o conselho de
administração nomeou quatro de seus mem-
liras para entender-se com o Conselho da
Sociedade das Nações, afim de obter infor-
mações complementarei, antes do tomar
qualquer decisão.

O conselho adaptou o parecer d« sub-coiA-
missão de construcçao do novo palácio da
Ilepartição Internacional do Trabalho, con-
:;i'.'itulando-so cnm o adeantamento das
ohras."
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... [nus tle quiisl um niHmurei
I,i
trabalhos
sabre n applieiição ii... piano» daiinlçrnaclonncs paru « do.ojmln mIbS?_
problema das ropsracflct, lUtia dmá iser assigunluilu, como nstigualailii u r_ÜliMtirleo mie nesse tlia iimirren com a
guiiliira solemne, no Ministério d,^ \wUl*lístrnngelriis. tias nrplocolloi conlenda
bases tia todos ns ncconlòi realiiadai
quo o acontecimento lon, ronlmenle ««imporliiiifla tão giiiiulf mu .,,.„ „ (|" 

"">
giirilura tias Irnlnilns tlc paz, lu cinca tSS
passados. Tão grautln ou mesmo nuW
pais procuraram ngorn reparar „s tnB. 5
tão nrnt Iradas a que são u cama tlc Inihi .tlliliiMililadis quo ii mundo vcir •'
atravcssiimlo. i, 'll!Ml* rntliluta ver se se wnflrnaj

Por que não ha queijo de Minas
nos carros restaurantes 

'

da Central ?
iarnnrn taE* bem justa a reclamação

adeante, se procedente:"Sr. redactor da A NOITIi. — Como via-
jante profissional — c representando tam-
bem um grupo tle eollegas — peço a attenção
de V. S. para as linhas abaixo:

Nos carros restaurantes da Contraído Bra-
sil, tal como na Oeste de Minas, encontra-
mus sempre fpor signal qua a nm preço
iiatlo convidativo...) bebidas e frutas de
procedência estrangeira. Entretanto, não c
possível saborear pelo menos uma fatiazi-
nhu do puro queijo tlc Minas, artigo nacio-
nal, por certo mais barato, e que por vezes
é mais appctccido do qu» maçãs • outras
frutas.

Não seria lógico que, trafegando nesla Es-
tado c servindo a uma grande zona em que
se encontram os queijos cm abundância, os
rarios restaurantes puzessem á disposição
tios seus freguezes esse e outros artigos nos-
sos '.'

lJor intermédio de V. S., Sr. redactor, di-
rigimos esle pedido a quem de direito.

.Muito grato pela publicação das presentes
linhas, subscrevo-ine, com elevada conside-
ração c distineto apreço, de V. Si att".
criado e obrigado — Carlos C. Malha."
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com n applicação tias accôrdos agora uft
gnndos, us esperanças do mundo que tiimicinsumente aspira pela paz e pela (rr.
quillidndc. A photogravura junta í um Wciiincnlo histórico que se regista, \is>) r;i
representa a cerimonia da assignatura ia.ses accôrdos. Ella mostra, no fundo, «nli.
dns, o Sr. Mac Donaltl, tendo á mia direitaos Srs. Hcrrlol t* Cremcntel, e á csnucnian
Srs. Snowtlen, ministro tlns Finançnj do p.Iiinete britnnnico, u senador Ilelcour, rtprc
sentiinto tio Canadá. Proscgulndo, iics<a nr-dem, para n direita, ainda sentados, v'en>
se os Sr.s. Eyre Crowe c Roberto Kindtrtley
inglezes: Kellog e l.ogan, nortc-amerieinie.s
c o liarão llnynshl, japonez. No primeira
plana, k esquerda, sentada, o general Xor.
ton tle Mattos, delegada tlc Portugal, e, p«detrás delle, o Sr. Hymans, delegada beljii
Aa centra, sentados entre as duas juricsíimesa, o dn direita par.-» a esquerda, tu drls
gados allcmães. Sm. Strcsemann, cliahccllu
Marx, von Schnliert e o Dr. I.utlicr.
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Moléstias da pelle? Elixir dc Inhan»

A''kmoria dos que tom-
barara escalando o Telha-

do do Mundo
1\
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Noticias de Ypameri
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Um cabo dc policia penetra
cm um ch-co eqüestre c

apunhala um seu tles-
afiecto

Do nosso correspondente cm Ypameri, Tis-
tado tle Goyaz, cin carta clc 6 rio corrente:"A população desta cidade se acha bastão-
tc impressionada com o quc sc deu hontem,
nu oceasião cm que fuiiccionava o Circo
Dous Irmãos, aelualnieiitu nesla cidade. O
cabo du policia, José Lino, na hora tio in-
tervallo, ao invés de fazer n patrulha com
seus companheiros, postou-se ao lado de
fora da porta tio saida do Circo. Quando
ia sair José Cachimbo, chauffeur, aquelle o
aggreiliu, virhamlo diversas puiihaladas. O
aggredido, retrocedendo, valeu-se da senhora
tle tini tios artistas que se cubava á porta,
solicitando soecorro, escondendo-se por tle-
trás dessa senhora. Kein mesmo, assim, o
cabo José f.ino, iia sua fúria, atlendeu á si-
tuação, esforçando-se para apunhalar o seu
desaffcclo.

José Cachimbo, vendo que o seu nggresspr
não desistia tle seu mão intento, parece quc
procurando soecorro, correu, entrando na
platéa, occtiltaiido-se entre a multidão. Mas,
o povo se retirava, sem lhe prestar auxilio,
e clle, para sc defender, sacou de um re-
volver desfechando tres tiros contra o seu
nggrcssor, sendo que dous dos projectis at-
tingiram as pernas da senliorila Néiiè tle
Almeida e outro ao alvo.

Os ferimentos recebidos pela senhorita I ,-,.,. . .. . .
Nênê foram leves, não inspirando cuidados,! .. Desistiram; definitivamente, dcante
c nas mesmas condições b quc attingiu ao '"'''""'aveis obstáculos encontrados, os no-
aggressor. Rste, logo que recebeu os pri- | 

™s exp.cdicionarios britaniiicos rie chegar ao
meiros curativos, saiu passeando A rua
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O aggressor cabo José Lino, tlisvirtuaiiflo
de siiti missão, o que acontece sempre com
a policia deste Estado, composta rie nittos
elementos, entrou no circo, cm perseguição
a sua victima, enfrentando todas as nuto-
ridades, quo ali se achavam, como o Sr. juiz
de direito, delegado regional de policia, com-
mandante e officiaes do (i° tle Caçadores, não
medindo as conseqüências que o seu atre-
vimento poderia trazer ao publico, que as-
sistia o espectaculo com suas familias.

O criminoso cabo, parece que não soffrcu
a menor punição, desde que se acha livre,
passeando á rua. O chaiilfeiir, offenclido fu-
fiu. .0 Sr. delegado regional Dr. Carlos de
Araújo, no tlia seguinte, embarcou, sendo a
uniea providencia que julgou necessária to-
mor, visto a insistência da população pela
punição do criminoso.

Fizeram-se os autos de corpo de delicio.
Entretanto, o inquérito se acha paralysado
por falta dc delegado de policia."

Novo methodo de dactylo-
graphia

O professor Alberto Castro, da líscola
Royal; acaba tlc dar á publicidade uma nova
edição melhorada do seu "Novo methodo
de daclylographia", trabalho destinado á
aprendizagem fácil, breve c correetii tia es-
cripta a iiincliiiNi e de uso exclusivo da
mencionaria escola.

cume tio monto Everest. O "telhado do
mundo" continuará inviolável, talvez pormuitos annos ainda, talvez para sempre,
comprovado quc está não haver ali condi-
ções tlc vida. Os expedicionários britannicos,
depois dc longas e ousadas tentativas, abaii-
rionarnm a empresa, depois de terem ottin-
gitlo a altitude ric 8.138 metros. Isso foi a
Il de junho ultimo. A rarefação do ar era
tal, a essa altura, quc o.s expedicionários
não podiam andar mais de 30 metros sem
descansar. O pulso batin-lhes com 180 pul-saeões por minuto 1 Ainda tentaram ir
alem: durante uma hora de esforços, con-
seguiram subir tres metros ! Recuando paraa planície, os expedicionários não o fizeram
sem deixar, a meio da montanha, na geleira
oriental de Ronjbnk, uma recordação de
piedosa saudade pelos companheiros mortos
em 1921 ,e 1924. E* uma pyramide tosca,
eomo o mostra a nossa gravura, com alguns
nomes c datas gravados em pedra e que as-
hignnlará aos vindouros que houve quem
morresse, nestes tempos de tão duro mate-
riallsnío, ao tentar subir ao "telhado do
mundo".

1 o» _"Boletim da Alfândega do Rio de
Janeiro"

Kstá em circulação o numero correspon-
dente ao mcz de agosto, rio Holetim da
Alfândega tio Hio dc Janeiro, útil publica-
ção, destinada u orientar o comniercio c a-ndustria do paiz.

Vão inslallar apparelhos ra*
dio-recepiores em suas

residências
Para installação de ápparellios r.ijln re»

ceptores foram concedidas, pelo director;e-
ral dos Tçlcgraphos, licenças no* Sw. Anlo-
nio Bordallo, Alfredo Alves dc Carvalho,Air
tonio Fcrraiuolò, Antônio da Silva ü>
íèa, Antônio l'crnahdcs da Costa .liininr,
Arthur dc Mcira Lins, Antônio Jl.-itnfrò Cov
ta, America Rodrigues, Alfredo Kklrr. Alta-
ro Ferreira, Alfredo <'enlil Giiimartur, Bizil
Scfton (Dr.), Carlos Alberto Tinoco d.\ Sil-
va, Cypriiino Malct tle Stiu/a Sonrcs. Djat-
nia dos Santos Magalhães. D. T. 1'ollierlti-
ghani, Egas Jloniz Jjarrclo 4r. Aragãõ", l>
nesto A. Eesq, Francisco Comes. 1'rnncisc?
Dantas dc Azevedo I.ritc, George John JU-
hieu, Güslnviis Sanccau. flastão Formcntli

Itenritiuc Schlithler, IiCiiriqtic !•'. Palni.
ltàrry T. Wilson, Jorge liamos Otnrò, Joio
Luiz rio Faria Souto Filho, Julio Costa l't|
reira, João Luiz Gonies dn Cruz. João R'»'
João Louzada, Luiz .Maria tia Mattos ívr.
liior, Lilriolpho Cardoso tl,, 'llocha Santo», »•
l.afayctle Darbosa líodrigues Pereira, Luii
Soares de Souza fícnriques, Luiz Vaiv F.'*
von; Xcv Damos Azainbiija, Xahir K\in
Octavio da llocha Miranda, o. K. doa Santoi
Itodt-igucs, Paulo tle Figueiredo Párxelral
Itorta, Ilayiniiüdo D. Vaugban, Jíoger'CtW'
t.òyillc; Ilainiro d. Santos, Duy I.ouwnilci,
llegiiialtld Arthur BrbOIcing, Recreio i,\ lw.'yentude 

(club). Tlaul Gomes Estrçlla, l'.v
geria florncia Wttddiiigloii, Sebastião 1'onst*
ca, Taheo (lotn. Thomaz ilallidiiy, JValdt;
miro Pereira Ntincs, Washington Veiga '
AVillinin Dnlson Caiintcr.

mmm:

QUANDO MO SE OUVEM BM
AS IRRADIAÇÕES DA R.

SOCIEDADE
Uma carta de um membro da

commissão tcchnica
Com rclnçã» a uma reclamação de um P*

siiidor de apiiarçlhò ríidiò-telciilipnlco, rece-
liemos a scguinlc caria: ."Illnio. Sr. redoctor dn A X.0ITI3 II"1 '!*
Janeiro — Senhor tia niinlia dislincln i-oost;
denição. Li n reclamação impressir eni.sci!
apreciado jornal tle hoje coni relação í's ir"
ràtliiiçõcs tia ÍRtitiiò Socictlade,';

O amador quc assigna. a in'ss'va,,c"'i^,S
que ouve' mal as irradiações tia Radio odíw
dade. por não possuir um iipjiarellio }'al
aperfeiçoado. Esla Sociedade, alím i'a lll!!"'
meras declarações v.crb.ics, possuo çm 

'Ç,

archivo dezenas e dczcnns tic cartas tle nma-
r«'ln muni i-i ill'111 'IS

slali
pontos

tlorcs que ouvem perfeilãmcnle. liC"1 ;|S /"'
irradiações com simples receptor dc crj"
tlcnfrò.ítlò Districto Federal c nos
mais afastados da cidade.

F.sse amador não as ouve naluri
porque o seu receptor está tlcIVilnoso. 

*-o

muito melhor que elle viesse á sédc dn l»o
Sociedade, onde existe uma conunissuo W!"
nica quc diariamente attencle a coiisuhm.?
que tle muito boa vontade lhe mostrara
defeito do seu receptor. . ,.

Queira accéitar os protestos tlc 'nin.li:\j,.
varia estima c consideração. — Allyrio .'•
los (dn comniissão tccliuica da Radio socic
dade)." _

rnliricnte

ÀS NOVAS INSTALLAÇÕES DO
CENTRO PERNAMBCANO .

Como vae ficar sua sede
Graças a uni movimento generoso dc.JM

elementos da colônia pernambucana » • .
capital, o Centro Pcrnambiicdno, eoiíiCtÇ^
conseguir alguns recursos especiaes .^'J1' ,L
a actual Directoria, que tomou n "!H''1.,a.
daquella accão, está melhorando as ípsi-
ções de sua'serie de modo que possn to im (
se não luxuosa, pelo menos conforlauí
todo attrahente. , n. I

Na parte térrea da edificio dn rim n» v
fandega 182, otide ora se acha o Cc"'rpor.
carão os niostruarios de productos nc
nambuco, cm exposição porinanonlç. ,

'Este pavimento está sendo assoallwaP^
paredes pintadas em "paillicailS • ' .^
tambem cm parte ocCiipadó pela s"'1
bar, vestiário, etc. ., m(nli

O andar superior eslá sendo ''ÇyXjj, t
preparado para as reuniões dc '.'JPÍJÍ0 qjífestas sociaes cuja série recomeçara, wfi 

^estejam terminadas as obras, o que » .-,
brevemente. Todo o systema dc IJ1UU"*-»
do edificio será reformado..
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QS CONTRASTES
que desanimam
Reparemos no grande exemplo

do hospital de Strasburgo!
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Recentes impressões do Dr. Joaquim Moita
•tlr.i/ado* citamos nós cm matéria

• süshteucia hospitalar tine nunca i» do-
sbi quc so ii»*l»|j neste pnnlo, como so-
liibtiictilo fazemos, arrolando os cn»i-

iiiiiutiiins modernos, «¦
dando .. sentir ã onl-
uiiio o qiie lem feilo
i* :.i..,i:v'i,.'n o eitran*
gelro, c tudo o quo
entro nós esta aiudn
nor sc fazer. B' por
Hio quc ouvimos
>.'inpr; com grande c
melancólico Interesso
:.s noticias que nos
trazem da Europa ns
médicos patrícios, que!.'i mais vivamente vc
r! ficam o nosso grão
du atraso cm inalcria
de organisação lios-
pllnlar. IJ* esto o caso
d. llr. Joaquim Molr
I.i. laureado pela Fa-
cuidado dc Medicinai
diplomado da L'nivor-
s idade dc Paris, c ln-
spoclor hanilario tio
serviço de Prophyla-

tos Doenças Vencreas. nléni de dcnnn-
;i»U rio Hospital S. Francisco Uc

.- **»•,>:.;.(.,">.
1Sf*'l. •J*|*».A'*'1

IJBS
\h. Joaquim Motta

lolo
A*-*

Ht.iim.ntc. o Dr. .loatjuiin Motta, que
rf.i!u ,I„ vir d.i líuropa, como procurasse-w.* iiiivir-llic ns impressões dos crntroí
hospitalares quc visitou, começou, como
bom brasileiro, a recordar o estatlo liimtn-
lavo! viu quc nos achamos cm maioria ric
olini.'., Ims.iilalnr, n nossa tlofk-ieneia pas-
inú.a, mio grnrin a boa vontade ilo insti-
Iniçõüs velhas eom,, a dn Santa Casn c os
mòviinciilòs ria iniciativa particular, como
t litmiai. in Gaffr.-Gni.nle,

Fazotido transição paia o ponlo ossen-
fiai d:, pnlcslr.1. tiissc-iios o Dr. Joaquim
Moita, procurando banhar tlc certa consola.
fio „ quadro quo evocara:

- Viic-sç assim, embora Icnlnmonlo, ai-
ltindcndo :'i necessidade tlc hospitalizar ns
nns* ,s doenl.es, embora ns rio ensino nimla
v-tejam csq.ic.cjda. _ a nossa ¦velha Fncul-
ila«!«'. -!;• onde. apesar tl.» .tido. vultos lão lio-
Oveis léin s-iirin, continua de. braços ata-
tio*, privada ,!,, elemento capital para o
ensino <!.,. clinicas. 15' particularmente so-
iirocsle.tionto do vista cpio mc encantou o
hoipiliil rio Slrn.biiTgò, cidade rio menos dc
JGO.OOfl habitante**, irias que possuo um
estai
ticos

0
UO*,!,

üloçimeiito rio fazer invo.ja nos mais
e populosos centro
hospital rio Strasburgo era uni velho
tal mulli-seciilar, mas o governo alie-

nii,,, dlíranie o lempo e-in que n Alsncin cs-
levo incorporado no império, resolveu
Irai,:-'.-iiml-o, Inrnniulo-o um rins mais
li.in iitstnllntlos da Europa o fazendo dn ve-
lha universidade dns margens do Ivhcno um
centro de estudos médicos ric primeira or-
dem o nn, dos ninis bem dolntios tlc serviço
hospitalar, A*, poucas eòiistrúcçcícs antigas
t||ie icsliirnm, conservada, pelo seu vnlor
liislnrico, .foram destinadas apenas no ser-
viço tia administração o á pliarmacin e des-
sppareccram, ccjvarias que foram, ric um
crando numero tle cònstrucçõcs modernas,
Imponentes algumas, quo fnzerii tio liospi-
tal uma verdadeira citlntli*. De faeto, largaslongas avenidas, que sc cruzam cm todos
o.* sentidos, separam os edifieios ontle se
adiam jnstalladns as diversas ciinicns c
liúlfttilos. A arca oecupndn pelo hospital
.."de ',í'i hectares, sondo qne IS são cobertos
pelas edificações; em numero de 43.

Nesses edifieio:, caIiío ihstãlladás ns iliffe-
rentes clinicas, médicas, cirúrgicas, gynéco-lógica, õiistetrica, ilerhia.oldgieii] otp-.rh.iho-¦.ry.ngologiea, neurológica; psyclii.-ilriçn, oph-
lalinologica o infnnlil, dispondo iiiiitln o lios-
pil-l de pavilhões paro doenças õhroriicas c
doenças epidêmicas c bem ns-ini de um In-
sliliilo dè Radiologia, rio tim Instituto Dal-
noolhcrapico, ric nm Solarinm. do um Insti-
tuto ile f.liiinien physioliígicaj do uni Institu-
Io ,le Plinriniiebdynnmicn c rie Medicina ex-
P-rlnieiiliíl, rii um instituto ric Hygiene, Dn-cleriulpgin o Prophylaxia; tle um Instituto rie
lliysiíilo .ia o Physiea biológica, c tle um
Institui, da Anatomia. I-alhologin o Medi-fina, le.n). Aióni ..lessos. oxislcm outros pn-
Jilllocs- destinados ao Posto rie Soecorro de
urjenria, á usina èlcctrica, cozinhai Ia vali*»tleii.-i a vapor, fabrico ric «elo. frigoríficos.erfi.ciiias, garages, incincradores. desinfecto-'In," clc. Dentro ria área tio hospital estãoíind.1 eoiístruitlos um asylo para velhos cuma egrd.jn catliolicii. Torias essas conslru-íl_Jts sao cqrcadiis rie ¦parques e jurriins qne.tino so servem ric recreio nos doentes inter-«¦•ili.s, eiimo, e.;„;í,s n nrborisaçno bom cui-¦"."..Visnlnm 

o hospital rio biilicio ria cidade' Piiniirnni n nlmnsphera. I7.' rie nolnr n pre-Pt-lipaçao tpie houve, como sc verifica da"Mimertiçãíi 
,i„s differenles serviços rio que™l!M o hospital, cm dotnl-o de todos osucmoMios, não só iieccssnrios ao ensino das™ç!i,,s tlirõçtoinêhle ligadas á clinica, como

W-jl-.iisav.cis no progresso dns scienciasiM-Uieus. Accrescènle-.. quc todos ossos in-Miiuljis possuem ihstàllações modernas oroiii|,lcl:is, tlispondo rias dependências neces-'ias o ,|„ material indispensável ao seu bomiiccmniiin.nio. ,\ lotação total do liospi-1 e de 2.400 leitos. As clinicas íncriicas, emmiinero rie riuns, dispõem uma tle 177 leitoso onirn de 1!)'2 leitos; as clinicas cirúrgicas,
i\ ,,i.,'", c,n ""moro de duas. dispõem uma¦f- '¦'¦! 

leitos o ii nutro de. 234 leitos. Com-
1.1 

m's? cstes numerüs com o numero de
f-, ;-cn'?' í|,ic póriòm contai- os nossos pro-
Icili'-1'"' ,'"r'1 " cnsinn ('a clinica. Trinla
,, i ;','tutlo o rpie se conectle aos nossos cn-
2- ,'i ! ''' aecescente-sé quc os profes-
lado íilra.sbtirgo rlispõoni ainda ric nvtil-

Jiunifi-ii rio doentes quc diariamente pro-
annoxos a cada cli-nica,

no«*> I-aciiídad
¦ epusa que infelizmente não possuc a

j. Hsoii,, ,"ca inf'***'i1' (•'¦qui infelizmente nem
o** ¦ vJ".*¦'" lemos com que comparar porque tal

_èvii',"-ssu'n,('s- É eonstituida por seis vastos
tim, • s q"e- '-••"Postos em quadrilátero, de-
do. i 

Ví-sto l'*""1'11*' P""*""1 recreio exclusivo
^'.'"'.entinhos, c abrigam nada menos de

I, 
'l..c|,ranças. Cadn uma rias ciinicns cons-

I anno c'-° vaT,aH enfermarias, dc serviços
to r,S í-0 S(> indispensáveis no diagnosti-

.: ''''Inmcnlo, como imprescindíveis ao
io,"*1- <\ clinica ric syphilis c doenças da

tou ! ^ pl"*emos observar mais rie porto,
Is"'.-•'""* vastos pavilhões. Em uni dei-

I fo...0 bisl-illndns as enfermarias parn ho-
l tn».'' ° "mlhores o os quartos particulares,"«POrtarido a0 todo 155 doentes. Esse pavi-

Ihiiti dispõe dc snlns parn os assistentes
quarlo nar.i as enfermeiras, snlns de curali-vo», salas do refeição c de recreio pnra os
uqentcs. Nula-so u boa compreliensflo doiniifoilo rpie .ve ,1^., „ ,in, ,|l)eM|C hosplta-iisjulo; nos nossos hospilacs. Iodos os do-cnlcv nno só ns que nfio podem abandonaro leito, mns mesmo o*, que sc pòilcm loco-mover, fazem n.*. refeições senladõs nn pro*prin cama, o pralo de rolha nn mnn. l.ú.n.lem rio uma sala tle refeições, cilrs tini suasala de rcerelo, onde aqucllcs, cu.i.i doença
pernilltc. .-,c ontretím n jogar uu n ler. o queicm a dupla vantagem de nmenlinr ,. rcclu»-MIO lll.s,„|„|„r e ,I(. ,„-,„ ,,(.,.,,„•!,.,r „ dcícan,0uos quo so oncontram em eslado grave.O segundo pavilhão _ destinado ao ser-viço de ambulatório*- o consta ric salas deespora, salas tlc consulto e rio curativo.,.sendo que no terceiro, estão Inslnllndos o
gaüinole do professor, amplo salüo clo.iin-icmeiiic uioblllodo, n hibliotlieca, o archivo
ç niusoil pliologrnpbico, o Inbornlorio soro*lógico, o laboratório de iiiialomia putholo-gica, o laboratório de bnctcriologia e myco-logia, o "nleliei" 

photogrophlco, o gabineteuc eleclrotlicrapfa u o amphitlicalro dos ciir-^os Ao professor dn clinica se destinamainda umn sala tle consultas c outra dc curo-l.lvos. nns tiuucs recebe os doentes dc sun cli-men privada. Comprchcnde-so desta maneira
qual .-. razão por quo. apeznr rin capacidadedos nossos mestres, ã prodiicção seienlificat* nossos centros muilo nínior rio quc entrenos. Ao passo qne um professor cm Si rns*burgo dispõe da bibliotheca, lal.oralorios
varios, clc. com todos os elementos pnrn assuas pesquizas c investigações, o nosso,
quando muito, nlém do uma enfermaria,
ondo so ha doentes rio um do. sexos, dispõede niti pequeno cubiculo, uo qunl, com boav.oiiiatlc. sc improvisa mn laboratório rudi-
nietitar. Lá, lem o professor razões parasenür-se preso :.n hospital, onde, por encon-
Irar cpmmòdidàdci inclusive pnra a sua cli-
nicn privada, passa grande parte rio dia.
Aqui, sem conforto, sem elementos de tra-
lialho, liaria nttta,: o professor ao serviço,
onde, por sentir-... mal, privnilo tio tudo, só
permanece o lempo indispensável ao cum-
piiinenlo das obrigações rudimentares. Ao-
crcscente-sc que, sc as clinicas ria nossa Fã-
cuidada li-ni npciins como pessoal; alem do
professor, dous ou Iros assistentes no ma-
xinio, hn ciinicns cm Strasburgo que dis-
põem, fora o professor, ric doze medicos,
sentlo dous encarregados rin curso, nm chefe
dc clinica, nin chefe ric pplicliiiicn, dous che-
fes rio laboratórios o s«is assistentes. E.
entretanto, toda esla vasta organisação servo
,i iiniíi escóln medica, cujo numero dc alu-
limos o ires vezes menor quc 6 ria nossa Pa
cuidado !

Xõo tne quero estender por demais na dc-
sci-ipçâò ric tutio qnc pude observar e admi-
r.-it* quanto á installação c or-mnisaçâo ric
láo moderno hospital; mas pcrmitta-nic A
NOITK responder a riuns questões quc cer-
lamente occórrerãb ao espirito rios seus lei-
lares: Como pódc uma cidntlc rie pequena
população'" como Strasburgo. ninntei* uma
tão completa n dispendiosa drgiinisação lios-
pitalnr '.' O systèhia pelo qual se pude che-
gur a esto rosültnd.ó é simples, mns,' infeliz-
mente, tudo leva a crer quc tão cetlo nno cs-
te.jainos cm condições de odoplol-o. O bos-
pitai rie Strasburgo ti mantido, quasi exchi-
sivaint-iitc, com o quc pagam os doentes a
que presta soecorro, pois torio intcvnamento
i remunerado'; Os doentes hospitnlisnrios cm
cnfcrmnrins geraes pagam nada menos dc 10
francos por dia. o que uos parecerá umn
exorbitância, snbciido.se quc o valor acqui-
sil ivo rio franco, nas províncias, é, em geral,
maior quc o do nosso mil reis. O pagamento,
porém, om rogra, não é feito polo próprio
doente, riias sim pola associação ric quc faz
pinte. O espirito ric previdência, altamente
rieseiivoivitlo naqiiettés povos, leva torio iu-
dividuo a pensar na hora do soffrhiieuto c
ria necessidade, o quc o impellc a associar-
sc a uma rins varias caixas de soecorro, onde
uma intima contribuição mensal lhe garanto
a assistência no momento da doença. Os que
são coinprovadnmentc indigentes ficam a
cargo dn assistência publica, que custeará
o sen inlernainento no hospital. Compare-se
ágòrn a vantagem deste systema com o que
existe entro nós. A hospilnlisneno c gratui-
In, ninguém pensa, emquanto a saude c bon,
ric preenvor-se para quando a doença chegar,
e por isso, quando elia vem, ou bate cm vão
á porta do hospital que, por superlotado, o
não recebe, ou à atirado a uma enfermaria
som conforto, onde lho faltarão muitos dos
recursos que a seiencia moderna dispõe para
rcstituir-lhe a saude. As mntualidades me-
dicas que possuímos prestam'directamente
o soecorro. mas, não dispondo rie hospilacs,
só podem garantir ao associado o tratamento
ambulatório, o este, sabe Deus como é feito,
nas inslallaçõos improvisadas cm acanhados
sobrados onde ludo falta. Não seria muito
melhor que essas mntualidades se limitas-
sem n custear o internnmcnto rio seu contri-
biiinte em um hospital provido rie torios os
recursos, onde nas mesmas condições encon-
trasse tralameto ambulatório V

Ooeorroni ainda talvez perguntar: como
pôde Strasburgo, cidade de menos de 200.000
habitantes, fornecer doentes para tão vasto
hospital, cujas enfermarias, sempre cheias,
e cujos ambulatórios, grandemente movi-
montados, permittem o ensino cfficiente das
clinicas ? Em primeiro logar o hospital ser-
vc não só ú cidade, como tambem á Jtonn
rural quo a rodeia, onde se espalham varias
povoações importantes. Mns o que c mais dc
notar é quc lã, como cm toda n Europa, não
se conhece o mnlsinado systema brasileiro
ric consultas gratuitas nas pliarinacias, que,
espalhando os doentes pelas inniimeras botl*
cas da cidade, não Irnz vantagem ao consu-
lente c tiro ns ciinicns hospitalares um vas-
to material, indispensável c precioso ao cn-
sino. , '

Mas, esperemos pela construcção do íios-
pitai dos clinicos, que o resto nuo ha de ser
difficil corrigir — concluiu o Dr. Joaquim
Motta, com certa esperança.

Quatro aviadores finlandezes
mortos num desastre

de aviação
IIELSINGFORS. 14 (Hnvns) — Durante as

experiências que estavam sendo feitas com
uni hyriro-avião, o apparelho prccipitoit-sc
no centro dc uma alrieia, porto de Viriõfg,
morrendo quatro aviadores uo dssastre.

0 herdeiro do throno da
Itália vê passar, na Ba-

bia, o seu anniversario
natallclo

As homenagens que vão sendo
prestadas a S. A. R. o prin-

cipe do Piemonte
il príncipe Uinherti. du llttlla, presente-mento nn Bahia, festejo hoje u »ru 20" an*

nlversario nntnllclo. Permittiu o acaso quoi» herdeiro Illustre dn llalia p.is.iasje enlre
nós essa risln, m.r multou lilulos festiva.
irais não só do Júbilos . ella pnra n alma
italiana, que va florir essa esperança dn
niuior grandeza da sua pátria, como tam*
bom pina todos os povos que mais rio portoconvivem com ,-, Itália e, sobretudo, parnnos, brasileiros,'JA quc nceto momento esti
Stin Alleza no Ilrasil. Não lemos duvidasde qnc ti pov0 tla llohlo, tão franco, tão
hospitaleiro o Inu pntrlotn. snlierA encarnar
hoje lodo o scnür do coração brasileiro.
manifestando no príncipe do l-íòmohto us
suns grandes syinpnthl.is e a alegria com
qtui võ passar o data natnlicln do Sua Al-
te/n. a e«sn< sinceras iiintiifcslnçõcs da
alma popular, jnnthram.se ns não menos
cffusivás rios rnprcsoutuntcs do governo d:i
Hepublica e as das autoridade* oítaduacs
bahianas, iodos iiiicrprctniido o scnllr do
povo brasileiro o os vetos, muito ..bun.lnn*
les, que todos fazemos pelas felicidades pes*so.es do hordeiro do throno da ltatia.

A sniiclnçúo «lo governador ila
llaliia

I1AIIIA. 14 (A. A.) — ncproiluzimos, .*»
seguir, na integra, a saudação feita peloDr. Góes Cnlmon, governador do Eslado,
no principe ilo I.cmontj, por oceasião rio
almoço offcrecido por S. Ex. á sua alteza,
uo'palácio ria A cela inação:"li" coni a permissão c nimln genlilcz.,do Exmo. Sr. minislro do Exterior, queaqui veio exercer a alta representação do
governo ria Hepublica, que eu, como gover*nador da flahin, levanto a minha* taça,
a rim ric agradecer a S. A. o principe rio
Picnionlé, herdeiro dn throno da Itália, a
honra cxcclsa ila sua presença neste ai-
moco.

_ A Uabia, senle-se elevaria com esta con-
fianlc distincçtío quc acaba do receber do
Ilrasil, clogendo*a para aqui serem Iribu-
Intlas as homenagens tio affeclò sincero erin lealissinia amizade que nos une á irran-do palria italiana, berço ria nacinnalidado
brasileira; Guardando suns tradições, sabe-
rn honrar á Nação, liourniirin-.se a .si mos-
ma e, feliz, cumprirá ssmpo o devei* quoo Brasil lhe determinar, li' esto o papel
quc. agora desempenha nesta demonstração
cm quc interpreta a fidelidade dos senti-
menios rio Drasi! á nobre c bclla nação ila-
liana", .. -,. -..—--—

liebo pola felicidade pessoal c pelo fn-
luro político tio muilo gentil c tão querido
principe do Piemonte. pela ria nohilissima
familia real rin llalia c pela tlc S. M. o
rei Victor «Manoel, cncãrnação viva tl.i Tla-
lia sempre gloriosa."
Üm aliiKK.t) ii offieiulidudo dos vasos

de guerru italinnos
BAHIA, lõ (A. A.) - O almirante Pcni-

do, chefe do Estado Maior ria Armada, offe-
receu hoje uni almoço intimo ao Sr. nlmi-
ranle ISonaldi o nos commnndnntcs rio "San
Gioiüio" c rio "San Marco", o qual trans-
correu cm meio du maior cordialidade, senrio
trocados amistosos brindes.
Visila ás autoridades., cm noiuc do

minislro do Exterior
I3AH1... lõ (A. A.) — O tenente Alves de

Souzn c o Dr. Joaquim Euhilio continuam
visitando ns autoridades desta capital om
nome rio Sr. Fclix Pacheco, niinistro rias lie-
lações Exteriores, recebendo .sempre as maio*
res demonstrações de apreço e cousideraçlo,*****

Toma a pistola,
acaba de matar!
Uma sènhorita subjugada

por dous indivíduos e
apunhalada
""*¦-——• 

-...-.—

Como se desenvolveu a scena de
banditismo

A chronica policial* raras vezss tem re-
glstndo uma scena lão grave e tão covarde
em seus detalhes como a quo s» verificou
sahbado ultimo, na estação de Madureira.
em frente ao numero 121, rcnldeneia do Sr.
Augusto Coutinho .lordão. conforme regis»
íamos, oppòrtiiiiamcnlo, Ness» episódio im-
prosslnm.il!.. cm toda a sua baixeza, se ali-
nlium, dc um lado a viclirna, senhorila Ori*
seltln Paes l.emo .lortISo, e d» outro seus
agjtr.essorci, dou-i pen^orsos, dos quaes não
se apercebera nunca m:m lhe dir», portanto,a menor attcnçâo. São elle* .luv.nein Gui*
m.irãos Suores, principal criminoso, t que
vibrou o punhal contra a senhorila Grl-
solda, a o indivíduo João Caetano Filho,
soldado da Policia, Militar, e sou cúmplice,
qnc se prestou » subjugar a joven Grisclda.
afim de que resulInsM mais fácil a tarefa
rio assasslnnl*á, como, provavelmente, era
intuito dos assaltantes.

Dosdo que o audacioso delieto chegou ao
conhecimento do" Dr. Manoel Machado So-
biinho, delegado do 23* districto, essa auto*
ridado, acompanhada do Sr. Carlos l.opes.
rospeelivo escrevente, saiu t pesquizar di-
vectamor.tc. as circumslancias da tra.totlia
a . quo ucnhuin qualificativo corresponde,
loram coroados dc exito o., seus esforços.

Depois de paciente investigação, chegaram
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A LIMITAÇÃO DOS ARMAMEN-
TOS NAVAES

0 delegado brasileiro expõe o
nosso ponto de vista perante

a commissão respectiva
GÉNÊBliÃ, lõ (A. A.) ~ Perante a ter-

cci.ra comniissão encarregaria ria limitação
dos annamcntos navaes, ria qua! copaiiici-
pani somente a França, a Inglaterra, o
Japão, a Hespanha, Hollanda e o Brasil, o
rislcgado brasileiro Sr. Castello Branco
Clark leve opportiinldatle dc expor os pontos
de vista do governo brasileiro sobre o as-
siunptu. pronunciando longo discurso, qne
foi muito apreciado.

O Sr. Castello Branco tnmbem fuz parte
ria terceira sab-commissão do desarma-
mento.
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A viagem aérea de Zanni á
volta do munde

*****%**' ¦ ¦

O intrépido piloto pretende deixar,
hoje, llanoi

IIANOI, 15 (U.P.) —¦ O aviador argentino
major Zanni espera poder continuar bojs
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Major aviador Zanni
o sou vôo cm redor tio mundo, partindo em
seu novo apparelho com destino a Cnntão,
que será a sua primeira etapa.

Tudo está preparado para a partida*

A senhorila Criseldd .lordúo, apunha-
liitlti no pescoço durante a scena de
que c aceusado como responsável o in-
diuidun Juvencio Sallcs, cujo retrato
se nó no segundo plano desta graoura

ar, autoridades â certeza dc quc Juvencio
Guimarães Salles, o criminoso principal, an-
dava ao anoitecer do hontem no logar de-
nominado Campo da Light, iiiimcdiaçõeo da
cnsa da senhorila.

Partindo para o Campo da Light, real-
meule, o Dr. Machado e o Sr. Carlos Lopos
encontraram o autor da scena de banditis*.
mo, e qne lhes foi apontado por um amigo
da fnmilia Jordão.

Juvencio, preso e immediatamente Vevis*
tado, estava com outro punhal, pois, sciente
de quo a moça não morrera, esperava sua
primeira saída, com destino á pharmacia,
afim ria fazer curativos, para mafal-a!

Na delegacia, o sanguinário confoesau
friamente o crime, dizendo que o perpetrara
com um punha) qnc lhe fornecera seu cum*
plice e irmão de criação João Caetano Fi-
lho, corneteirü do 4o batalhão da Policia
Militar.

O Dr. Manoel Machado Sobrinho tomou
por termo as declarações da victima, cujo
depoimento revolta, pela fôrma por qus foi
praticado o 

"crime.
Ha um pormenor qus a victima esclareço:

após estar esliradt» no chão, subjugada polo
soldado rio policia, que, primeiramente, a
agarrou, veiu o, criminoso e desoarregou-Ihe.
por tres. vezes, uma faca que a attingin no
pescoço, escapando ao busto, pelas contor-
soes que fazia para ver-se livre.

Ferido, a esyair-se em sangus, deitaria no
chão, o civil qits a feriu procurava afastar-
se quando o soldado teve para elle - «¦
guinte phrase: "Toma a pistola, volta, e
acaba de matar."

Como, porém, a esso tampo, chegassem ou-
trás pessoas, os dous criminosos1 6e afasta»
ram, apressadamente. Mais tarrie, cerca de
11 horas da noite, o soldado Joio Caetano,
como que zombando da familia Jordão, vol-
lou ao local e procurou fingir ignorar o qne
se pnssára, sondo então, com o auxilio das
autoridades do 23» districto, pre60 e con-
duzido até â delegacia, de onde o respe-
e.tivo delegado o fez'seguir, escoltado, para
o quartel da sua corporação.

A policia vae ouvir um menor que, no
oceasião do crime, testemunha que foi, grl-
tou, sendo ameaçado a pistola pelas crimi»
nosos. '" ' . •

A saude individual e o
mínimo do pé direito
Depois da theoria chlmi-

ca, a theoria physiea
Observações do director de Obras

Municipaes numa palestra
com a A NOITE

f.uii? as disposições do novo rogulomcn-
to do consIriicçócH a vigorar nesla capital,
lint, particularmente, itilralilo c inlcrciin*
do a opinião publica, ns eoneorncules ,'.

redniTno rio ini direi-
lo, quo sondo d* -i
metros nn lempo rio
prefeito liarata lli.bci*
ro c do t peln refor*
ma l'a«soí. ilc.ee, ago*
ra, para os comparti*
menios tle pcrmancii*
cia diurna c noclur-
na, como salas o
quartos, seletas e con-
sultòrios. no mínimo
rie Ires mclrcs.

Kssa rpducçàt] im-
porta, sem duvida,
num estimulo inrilre-
cto ís coiislrucçõcs;
tornahda-ás mais li;.*
ralas, listando, porém,
o pó direito ligado
iinmedlata m o n t o u
problemas Iniporlan*
llssimos rie liygicno,

/!*! Mari* Machado conviria conhecer tis
razões Icchnicns riu

I.I reducçâo. de inorio a verificar mc as
questões attinenles ó sauris iiitlividiial não
haviam eido, de alguma murteira, .'.ajriü-
cadas.

Conversando sobre " assumpto. cnm o
Dr. Mario Machado, director rio Obras da
Prefeitura, disse-nos elle, explicando o
caso, que o abandono dn theoria chimica "
a udtipção tla theoria physiea, j. consagra-
da e acedia; justificam r.s *.>ov«:s tli*.|„,;i.
livos rcgulamcntarrs.

Pola tho.riii chimica, dever.» Iiiivcr. nus
aposentos, tal quantidade rie oxygcricoi
qnc a ãtniosplicra nno pudesse allcrár-sc
on viciar-sõ com o aiitlo carbônico ilnr, os-
piraçõos humanas; 1'ela ilioovi. phyyiíá,
çxigolii-se n renovaç-àó ilo ai, inedia;ile :¦
vciililacío, e liinibsm -•. insolnçâo, deveu
do ó aposento receber sol durante teria.,
horas, «*. victoria desta theoria assenta cm
longas observações e Üeuiorariás experien*
cias, das quaes são tieltv.ciitrmci.i.» cila,!.,-'
as tlc Hill.

Loinbròu-se o riir;rior de Olir;.« que o.
pé tlircito, cm Nova Vorfe', ¦'• rio '.m.8(.. sen-
dó dc .1 metros ein S. Paulo." (l ronsi-lho
Tcchnico do Instituto da capital paulista,
cm 7 ric dezembro de IÍII8, e-:linlanrio e
approvaiitlo o projcclo tio "Código rio Con-
slrucções" daquella cidade, declarou mau*
ler o pc direito mínimo rie 3 metros, por
ser essa.- unia imposição tla lei estadual,
pois a sua indicação seria par» rcdnnil-,:
a 2m,7U, on 2ti .80, porquanto reconheci
como indispensáveis para salubritladc rie
unia peça: insolnçâo durante corto perio-
do de tempo; illtiiiiioação perfeita, pela
luz natural, on ponto mnis afastado; ven-
iilaçáo abundante: superfície do piso
compatível com o fim a que sc destina,

Falaiuto-llie sobre a reriucçâo rio pé tli*
reito, imporia realmente em sensível dijiii*
unirão de despesa n.i construcção. resnoti*
tlo.i-nos o Dr; Mario Macliârio com nin Ire-
cl,n do mesmo relatório paulista: os pésdireitos elevados .ligiiienlnm ainda o
cuslò real das obras em seus varios clc-
menios vortieacs: paredes, portas, <jaii_l-
Ias, escadas, sentlo o augmento ropreseu-
tado pela maior quantidade lotai dos cl.--
mentos e polo preço imitiiiio mais elevado,
fielo accioscimo, no transporto vertical tios
diversos mal crises.

«\ssim sendo, parece qn. a reducçâo.no
pé direito determina uma reriiicçào no ],re-
ço tla obra, e, de accordo com a tliòorio
victoriosa, assegurando as disposições re*
gulamenUies ás exisenrias iuriispehsavcis
a oss» diminuição rie altura; „ t-autlo envio-
ca nada soffrer,',.

0 55. FATÍDICO
Revelações do desastrado

motorista sem carteira
*-***¦»¦*»¦*>-»**-_»»» *m* *****

Os funeraes da sènhorita Dora t
o estado dar outras quatro

victimas
• • tristíssimo ilesnstrc que nsslgnalou láo

Irngicamenlc .. noile tlc bonlom, usslm
„,iiii, a nossa edição extraordinária rios-
erévcti. pelas súns eonsci|uenciiis luliiosus,
o desses quc «., i.-,,, a passar na nicmoriu
ile quiiiitus a clle assistiram, liem comi
de l.,.lt,s quo delle liverani conhecimento.

Colhida, ossim. bmlalmcnte, |ior um cn-
pricho do destino quo n icz morrer üc sc-
mellianle modo. im violência ti.* um atro*
pclniiionlo, a senhorila Dora, lão oprccla-
da pelo espirito como pelo coração, dei-
xo ns sons parentes o íntimos mergulhados
u t mnis sincera Irlstcza. Ií foi bem real a
prova que rii.*.-.n tiveram os quo compre-
handcr/iin ., «lor Immensa que dominava, por
Inteiro, os que lhe velarain pela noito lodo
o corpo, nn necrotério dn Assistência,

Peln miinliã de hoje, o cadáver rin des*
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No _iundo_dos_espiritos
Longa communicação de lord
Northcliffe á sua ex-secretaria

particular
LONDBKS. 14 (U. !>.) - O jornal "The

Pcoplc" publicou hontom uma longa com-
municação espirita rio famoso Lord North-
cJiffe, director do "The Times", feita atra-
vés ria mcilium mislress l.ooiinit], para miss
Louisa Owen, que tluranlo vinte anno-s foi
secretaria particular rio grande jornalista.

Miss Owen affirnvõn a sua profunda con*
vkçâo de quo lord .Noi tlicüfio lho havia
falado do outro mundo o que a mensagem
ap,rosenlada pela médium linlia evitlonte-
mente o estylo incònfuiitlivc! rio sen autor.
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Seis casas destruídas pelo
fogo num bairro lisboeta

LISBOA, 15 (A. A.) - Um grande incen-
dio que se declarou esta madrugada, no
bairro D. F.stephan.-a. destruiu completa-
monto sois prédios. Não houve victimas a
lamentai*, sendo os prejuízo» rcalcriaes bas-
tanta avultados, .

EPISÓDIOS INÉDITOS DA
GUERRA DO PARAGUAY

A conferência do Sr. senador
Azeredo no Centro Matto-

grossense
. 0s salões rio "Centro Mallos.i'Osseiise" se
abrirão sabbado jiroximo, íis' 9 horas da
noite, para abrigar, ssm duvida; uma gran-do e, selecta assistência, riesejosa de ouvir
nma conferência, por todos os titulos iulo-
ressante. Tsnto o assumpto escolhido, como
o noma do conferencista justificam a an-
ciedade que se vem notando, nus círculos dc
estudiosos, .por isso. que c o Sr. senarioi
Antônio Azeredo, viee-prcsidcnlo ric Senado
e presidente daqueile centro quem vae oc-
eu par a tribuna para discorrei'. Vcoih o cn-
nhecimento e, a autoridatlo quc todos lhe
reconhecem, sobre "Episódios inéditos da
Guerra do Paraguay".

A conferência serã, como dissemos, no dia
20 do corrente, e para a mesma ji estão
sendo distribuídos os convites.

/><*.-,• iltià nicliniiís ,lo impressionante
desastre: lírica; Lia e '/.nlinti. 

filhos du
Sr. Sj/lóio. Corrêa dc fírito

afortunaria senhorila Dora foi removido
parn n casa n. 125 rin rua Coutle rie lioni-
fim, dc onde. com grande acoinpaitliameii-
l" c iiiuUmcrãs còròãs, saiu, ás 4 1|_ Jioras
da 1 a ide. o cortejo liincbrc para o cemite-
rio tlc São Francisco Xavier.

Lia o lí.iio. filhos rio nosso collcgn rie.
imprensa Sylvio Carreia Brito", victimas
lambem do 

"lamentável 
desastre cm que foi

victi,narin nqüellií sua Iin, eslão cm trata-
nieiili* na Casn rio Saude Di'"'. listcllita Lins,
sub os cuidadas e carinho tlesse meriico.
A primeira, alem rins fracluras quc soffrcu
nas ctixnsi npresonla ferimentos polo cor-
po. sentlo grave o seu eslario. .lá línio, quu
tem a clâvicülò f.aeluiarin. Cítii bem (lis-
|ipstb, apresentando algumas melhoras.

Não lem sirio poucos tis esforços cm-
pregados pelo commissnrio Peregrino para
esclarecer inteiramente o horrível íiuisto
ria Avenida 28 de Setembro.

Proso » 'causador do desastre; João Cos-
me ria França, eom h ninis firme sereni
tintlc. coiifos"sou-sc o responsável por tudo.
Interrogado'; disse, som se alterar, que,
cònritiziiirio o nulo, em carreira regular,
poi aquella Avenida, nns proximidades ria
esquina iin rua Visconde de Abnetc. viu
umn fnmilia', parada :.» refugio. 'Continuou

n marcha' rio vehiculo tiue dirigia, quando,
subilo. n senhora c ns creanças, quc estn-
v«m paradas, sc preeipitnrnin, alvoroçadas,
;, 1'rcnt. tl., cano, a umn distancia mitsi-
Hia de dez mel ios. Nno teve lempo para
refrear a carreira ¦*- declara ('osiiie- — cm-
hora comp.relicnilessc a cxtoiisão rio quc rie
trágico o horrível so in desenrolar.'Na iiilóifçãò ile coiifirmnr, em ]iarte. as
doclaraçõos; rio tlesnstrariò motorista sem
carteira-, o eomniissnmi Peregrino maudou
clianiar um "chauffeur." ria 

' 
Policia, jíáVa

rn,n ,i!e or.nmiiinr os freios rio fntitiico
,""„.'_. Ií. após o exame, quc foi demorado t»
moticülosoi verificou aquella autoridade,
quc os freios do carro em questão se
ncháni cm bons condições c quc se rorins-
fio-eii) marcha regular rio momento rio rie-
saslro, come Cosmo declarou, possível,
mento este nno se leria vorificado.

Nas suas diligencias, niuria o commis-
snrio Poregriho conseguiu siiliçr que, ha .10
annos, Gosinc rio França dirige aquelle
mesiiu; vehiculo, apenas eom o consenti-
mcr.tü de um anti;.,, gua.rdu-inór.

No tlesaslio impressionante; além rias
Ires victimas a que jn nos referimos, tam-
hem receberam ferimentos ligeiros, ns mc-
ninas Zulnia c Dén. ile ,'i e 10 annos, respe-
etiváiiienio, e que se encontram em trata-,
monto, A rua (.onde tle Bomfim 105. _.

Chegou, mas, ainria som confirmação,,ao
conhecimento tio eòmm.issario Peregrino,
que; quem dirigia o nulo, no momento rio
desastre, era uma senhora. Cósiue dc Fran-
ça, entretanto, nega, cn*. nbsolnlo, quo ns-
sim tenha sirio, dizendo que clle próprio
ti que conduzia o bõ'i.

O inquerjlo prósêguc, devendo, á tardo,
ser tomados por termo os depoimentos dos
passageiros rio vehiculo matador.

****

Novos ataques da imprensa
ingleza ao projectado em-

prestimo á Allemanha
LONDRES, H íllavas) — Coiibatcndo o

projectado emprostimo internacional em fa-vor da Allemanha, o "Illnstralcd Sundny
Herald" censura á política hritannien, cias-
sifi:ando-a do insensata c dizendo que ellavae crn soecorro rio estrangeiro, sem se lem-
brar de oue arruina o çonimereio inglez.

PARA EVITAR A SAIDA DOS
DOCUMENTOS HISTÓRICOS
DESCOBERTOS PELO PRO-

FESSOR DI MARTINO

Vae ser redobrada a vigilância
das autoridades aduaneiras

italianas
LONDRES, 15 (U. P.) — O "Moining

Post" publica um lòlògrummá de Itoma rii-
zonrio quo, n petlido rio superintendente rios
Archivos Públicos, o governo Ic.legraplióu ás
autoridades áriúnn eiras, ordeiíantlò-lhés
quc redobrem n vigilauçiíi afim rie evitai
quc saiam do paiz rie contrabando o_ in-,-
iportantes c valiosos documentos .históricos
recentemente descobertos pelo professor di
Márliuo-Tusco.

J-S-'4.
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¦\ sil.illrttltfa Jii «*>.IA nos hmlrulnilo In
t> | llÍ..||.i..r|..H'|l|r, ».nhr» .1 allíálICI», píi«i'.t»' .'.ii»i lauto iiíití... iI.i liistltiilyiii d». JiiIüo il«¦,M.»ur,!w, ti'«*a"«l«> ...i iuflm» ¦!" riplrii». i.
i. ,*\ i.le.ivl,. in.jrfl, .- i|,*'.tiiM.',,. ,ii, nu.li. I.i
/,. r\ít" ii». nosso .in.iiiriil.», oiule rrn li'..'.t»ii*'t> .*. ilfivj.i ilu mn i»r*,i.i «Is.iik-IIii nn*
liiit-ifi.. c |.V» r.tliífuin. «», rticliimoi .In 0'ii
iil.'.«), o ..j.|.»|.U ci»in .. siirlti dos ii\v.ini'<">
i.i.iin|ii»iiiili'-i .i ....iUicii, a» srlniti ou í ii.'
illgcnjlj., voitl o dotlim iL'«fni fnrvAl «jtii
Iim! il«.r.»«.'iiii,i ,'.i.i.i ilfsvilillil da obra col
L'.'l|..i »|i (,.,..|.li'<M •¦ ..!, «• .'uj.i aprovei*
Iniiioirlo iiromovo s-join rum ulflcncl» » Jui»
ro .lt* Mcnnre»,

A ciíiillillc.i, i|.»e publicamos tm miiro
l"*sv, í ilcvfriiN inlmaüori) porijus n<>« mn»*
Ir.i como iicms ullinio semestre aquella iu-
Mltnl.*"... eolioeoti »»'-¦' menores, encaiiii-
nhinilo.ni de um mudo uiil psra o'pais,
i;iie cm brfvs rimla»*. em tonos elemento*
lire.tarllns, e «I* utillilad. paru o domo pro«
XrtMO, graças • InMrucçíõ o cducsçA.i mural
r cívica i|..f cslfio recebendo nos estabeleci*»
mentos a «pie fórum levados por iniciativa
da le*i «iu.' eitcnrccemos.

O «jue .1 |)ri'.*!->n agora ' que com a nova
initiliilçào uiín so veilfl.|iie o que tem nccoi-
rido com outras. Isto ."*, .» arrefecimento dns
primeiros cnlliiisiasinns, e ronr-cquente dc..-
ilfii'1;. por entraves «le t'**li. o scucro.

A erençio duma carteira de empréstimos
ii.i (.'aixn Kcoiiomlcn ci.IA sendo objecto de
mensagem do 1'niici'innullsmn publico ao go.
verno. Cogilá-so dum problema posto em
foco, pólos cslensos «Irt.air*. «me padeceu. A
c.irtolra dc eiiiprcitianos referida .iá tratis-
itou mesmo pela Cnoiara, num piojeeto sem
niiilninento, c * piopo-tito surgiram ns «.b-'ccç.lcs, «iué, aindn adora, hão de surgir o
contra as quaes •«.. uni remédio haveria c
este indispensável u cupnr, ilu encerrar us
controvérsias! .. votação da lei «pio restabe-
lece » montepio.

Susjicnso lia longos annos o monte-plo,
erciirani-so duas categorias de funcciónarios
públicos: os (|uc tini o os que nã» t«'»it o
iiituro d* familiu assegurado. Essu situação
«le ileicgua Idade, que í.e vuc clerni.sando,
acarreta outros Inconvcnlcnlcs de que a falta
..i.iiu caixa de empréstimos, razoáveis; mo-
dicus nos juros o prompto. n«> processo,
constituo um paradigma esclarecedor. Hn já
tlous annos q.ir t. Ornar;, npprovou o proje-
fio dc montepio, elaborado pelo Si*. Antônio
Carlos, mediante mn itiuii.lo dc suggcstôes.
Tem defeitos o projecto ? li' certo «pie sim.
JiIhs, o caminho não será enlcrral-o. A riir«Io.', defeitos, que porventura se apontem,
lin ali a base segura do instituto, que tanta
t.-.lta vem fazendo. Não se comprchende, poi*i*;to, porque aquellc projecto permanece na•<asln «Ias commissões «I» Senado.

Solicitando o estabelecimento dc uma car-
t--irj «Ie empréstimos na Caixa Econômica, o
funecionalismo publico civil poderia aceres-
cenlar: "enimiaiito não prevalecer a lei querestabelece o niôntc-plo". Deste modo fica-
rii subentendida a .suggestio em favor «la-•judie projecto, necessário e justo, conforme¦>e ví «los commentarios que ahi ficam.

O novo regulamento -pura construc.ões,
encerrando o fruto dc longas experiências
e os conselhos que a pratica fez outras ei-
dades arfoptarem, destina-se a influir pode-rosamente, dentro de poucos annos, na es-
tliitica da cidade. Nõs temos procurado es-
elarceer todos o.s seus aspectos, no propo-sito da collocar o publico ao corrente das
Jioyas regras e no empenho de advertir os
incautos contra quaesquer enganos.

Todos os nossos esforços flcum, cniretan-
to, aquém da minúcia, da clareza e da
simplicidade do capitulo primeiro daqucllc
regulamento sobre definições, li* um com-
pendio admirável «le sabedoria, de cuja lei-
tura o paciente sae lão esclarecido, qne faria
inveja ao próprio bom senrso. Senão vejamos
alguns exemplos: "Accrescimo — _' o
«u.gmcnto «le uma construcção, quer no sen-
tido horizontal, quer no vertical, forman-
•lo novos compártimentos ou ampliando os
«òmnartimentos esistentes. Andar — E*«piniquei- pavimento acima do porão, do cm-".aumento, da loja ou rez do chão ou da
uobre-loja. Habitação cnlteciiva — E* o¦edificio ou parte do cdifkio que serve de-residência permanente, a varias famílias.
Primeiro andar — E' o pavimento situadoi.nmedi.itainente acima do rez-do-chãn ou
loja. do andar térreo ou d.i sobre-Ioja.

Com essa clareza meridiana, as definições

P-ffp-w-
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o Egvpto ^Italto
Esta pretende oecupar i (orça,

fiallum
I.ONDIUíS. 15 IV. IU - O ••n.llv New'

publica um trlrgi.imu.ft .1.. Cairo, .Icfluriiii•!». i|ii.» i.»s i',i!...'iilail.**. .»cj|,.*|ii. .* mas fami
lias dolxsinm íitilltim, eu. vlrliidn tln rorntiiiivlsp de que i. It,.li.< lènolunu ..•-•rupnr .'s.;.
loralldailc.

l.tiNDHliS. IA IU. P.) - O corrospnnilcnli»
I.. ía.Iihhi;.- T.'Iii;i,i|i|i ...iir,|..i»y „,, C.ii.i

rommunlca tcr->e *,i.M*it.,i|,. unn iicndenclu
t-rilrc os gt.vfii.o-, du Ekm.I.i r u.i II..I... p...tu haver recusado o primeiro ministro Mus-*<»lini * reronliever os illrvltns tln l!g>|»l». i»
certo, tll-lrict..'. de Trlpoli.

I.0NDRBS, 1.1 (ü. P.) - 0 r.jiTCjpnntlenl.*
do "Morning P.ut" n» Cairo «11/ •aber nos
círculos bem inforniiidos «|ue a Italia esti*.
ic preparando pnrn limiar a forçn Salim. o
oulras nrea*. qut» julga pertencerem .« Tri-
poli. O ministério enviou a respeito com-
plctnx infoii.iaçórs n Zii.ibi.l P.icliú, quo está
neste momento cm Paris.

¦ mm» .

Desafiando
concorrentes

Mein» Imin <]« M**<.a (fran*
ii-zh) i-tini lu-guct ujour
on banlailii, IoiIiih us
côrci, jiar 129500

Séila iavuvi'1 (juponexa),
Inrg. 100|c, nu i. . . . 98500

1'allin dr. ni*ilu( ja|innt*x*i1,
larg., 0,90, mel  fi*500

Palha de «êila hiia quali*
dadf, lare. 0,90, mel. . 1IS500

Crepe ila China, miperior
qualiilmle, todas as cô*
res, larg., 100 r. mel. . 158000

Crepe da China radium en*
eorpado, larg. lOOjc.
melrn  188500

Taffetá dc eêda (france*/.),
encorpado. Iodai* as rô-
re», Inrg., 100r. me!.. . 218000

Selim lilierlv, Iodas as eo*
re», larg. 

']00|c. 
mel. . . 138500

Setim duchesc pura nída,
larg. 100c. mel  178900

Reps trancado (p*. repo»*
teiro), larg 0,80, mct... 38500

Sortimento completo em corlina»,
cortinado», hrisc-liisi-, tapeie» para
quarto e sala, tecidos para cortina»,
repoBteiro», abat*jour», dóceis e

stores.
NOS ARMAZÉNS DO

PALÁCIO DAS NOIVAS
83.85 e 87, Üruguayana

(CANTO DK BUENOS AIHES)
Teiephone: Norte 2875

mmi

JPESJSPERO-
lim homem atira-sc dn barca"Icarahy" ao mar, pcircccndo

cm i*'..iw.ii...,
A Imrea "lenrnliy" linlui liicunil. iln esla-tio il.is lii.r.-.ii il.. Plii.i.iii, .-.ini it*-*.tiii<s iiirlliurny, .lii'i«;l.|.i peln i,...,ire Pnmcliri.i|ns t.iti.i.*li'», *.m .pi.» -.•,• pi,.(.',,..» prever n¦ «im .le polirei ilrpoin, npenn inluiit«>*>. .¦landii i-lia-, cliopMi n .llnr.i .Ia Iih,. |'i-..*;.i.in pnrsKMgulni [•.•vi.iilmi.sv, rnimlu, iln Iianenme nrciipnva .*, cm r. n.i.. pnm n \m\i, ntl-"ii-s.' nu mar. •..ni ip».» oulr.i-i piiusaffclroíiUilciicm »inpedir «. -.,. ncl.i i|.'si>-.p.>r,i.|nl*n<in .. nl...nu., « l>:tr.-.« parou. Iiiimrill.i-innicutc, o «i,:ii!.-, murlnliciros, iiuxillad.u

por pessoas oiiiia... procuraram, Inulllnicn-lo, n Infellx, tpie ilnsm lolira «. Imiico uma••iirleini ila itlellpr, i.n.l.. m li.. ., «ru noim»,liulllieriiiu l'.i.»s Piiiii'i.1., .< mais um bilhete•i-crlplo .i lápis, com os scRuInlox dlrciesir.u moro nt. travessa Navarro n. r.il -
Cnlumbv, Mlnlm mullu-r .... l'ossnitcni da1'rçBueíln .. Mt .. Ilumsnreèsso, .- mini.;,mie na rua lliacltiuilu 173. Mlnlm fim.íliii>al.e n« motivos im» *|ue me Milcldo." Tnnloa enrlclm de elell... ........ ,. :.,||.c*lc foramni-rveudailiis p.l.. mcslru Pranclscn Dias Cor-neiro, nue us ênlrc.uii ho suli-lnsneclorValle Pereira, dn Policia Marítima, n ipicmrelatou o decorrido.

rn**— 

.TAQUE DE ÍNDIOS NA RE-
GIAO DO ALTO XINGO

Os se!vrtjTciM rão rechassatlos
a bala

IIKI.RM. II (A. A.l -» Vn rcdlflu do nlto
tlnjUi' oi IimIIos ciimi.s iilu.'i.riiin >i iwat-auI•s •.i*i'i,;fa»-i S, .Vl.,!'Iiiiu ^ ^. l'ri.iicisciii
iiívnnilo eimi esto iiiii.i luiii » lutln t;..»» ior*
.liii.iii . mi ,. |.r,i,« .lu. uliiciuloi., i|ii.< .lei-

ii nm i.i .'iiiup.i vnrios '.'K.irivit*, i.i m-i <><>.
SiãM&£'\x'&£tJli^'»H^A^i4cü.<*Mrd',. ttXt'»

CKOOAHAI^-SE OS AUTOS

ps t
Mi

EMPENHAR ?
»-. na CASA GONTHIER
•IS RUA LUIZ W. CA5I0BS 17

Empresta o VALOR REAL I

I

1

IIP ._iJ ÜU |
inifiiij

11

f- saíram feridas clitns pessoas
A mania .lis* «Intui, "cliauffciirs" «le corror

,1 ioda larva nn Avenida ,\ll.nitl.'i fui imh*»i
dc um íiovo *i si-lr.» 'lc iiiiluj, cujas con»
MKItwnelHi jwrociam l»r »tilu Item uraveia
IIihi, tic»»í'i ..•elilriilos ".' «Iiu.'ii*iiiii nu, re*
Kiillnnd.) mirem feridas dnns pcssimi,

Tlrtl.om ewics nulos ns u*. 7 .'IIU c 'i,'M\
spiido .. prliuclr»! imrlItMilii", Cli iinmti .1".
»t tu "ibi.iiif«*iii'-í" it P')ll.'!it il» •li'" dlilrl.

. iu |.,'„. .'iiii*.i'.',ii!u iiiiin.» apurar iiiihkIh uu-.
cumiiiuiiIcÃmoi .'niu u commiw.arlo d«* Am.

Ilif-a o pnttciii m'< ntlilii iiii<* d,) fltu.Mr.tm
rcsullaram

Pelo reniodeloüienlo do
nosso apparellio naval

0 AUXILIO D0.S ESTADOS AO
GOVERNÒFEDERAL

Um telcErramma circular d.-- jjri
ministro do Exterior e gover.'

nador áa Mm.
S, SAI.WiOn, II fA. \ 1 -, iu,

iwlo _;'¦¦¦* «. Inlwa tia rircuhr astlin.T*.}*'

** . ti t "' ' ' *'» ¦'* ri""" ".ii- i*-

fc , ilniis .niio., i- i|tie ilesiv ilcHisIro
| ferimentos cm iluiw |K*j*ui.h.
I | II xtí.»., SÔ RO «l.lli.» O 1111111" ll*' unia. |.«*iu •_¦'¦• ".....»,«... «... i-iiiii»r Ir, ,7.*."

bolellm dn AsslRlenclíi Mmilclp.il. Trüta-M $*>. uôe» Ulmon.^«overnador iIiTm,,CT
m- Uk-waldo d.» .:.iiv..lli... |''«nJilflÜ0. '?"' Ví\;ur,'>> ministro Sjfftí

A victima rreabeu um ferimento na ea-]**''* Exlcrlorsi, i Irlffliln .. |.„i„s',,'."«'•
liceu, sendo r.ii.eorrliln peln Asslilvnels Mti- (¦!¦¦*'"¦•¦*¦ ¦' Uuvernadorci de Kslndo, hulj?'liceu, ¦¦"..•'» Mivcorrliln p.
nlclnal o ivinovIUn, em iciliilila, p.irn »< ii*»*»—
tui.il «I.i Misericórdia, Karvnlliii o «'luprc.Milii
nu commcrclii, lem !í.S iinni.» ilu ««Indo o

.Ul» .*. III,. Ilulllll,. l.!l.!..b.-lll n. *!'.*..

A piillcid «In lui' dislriclo osto dlllifimclàn*
d» parn .iptirur as responsabllldailei ..»•«
novo «leinstre,

,——ê\t—

.,'«**l.'l.) 4.Noctonaij
São I»4u»

o íírnnde SHcees-
so ihoiilral <io

iiionieiito
n»

ammêmkrr** .* «¦__*.&"!„_**«•._•;:-•¦
m***_ ,i ¦¦

UMA SEXAGENÁRIA ATTIN» j
GWA POR UM TIRO

Em «nm rcsldencln, .1 rua Henrique Mellon. 55, nu estiifím dc Oswaldo firur, ncíii.vn-se Ixoiiclla de Avcllar. dc iiu níiíios «lc .-.I..-
, tlc i- lirásflelra, (punido ouviu nljtazurra un
| rua. Abrindo ;i pórl.i iwtrn ver de ipic se' (ratava, fel-o, preclsamcnle, nn niomeulo em j<|uc um lii.iiic.ii que faxia parte de ur.i ijrunoem discussão, dispnrarii «. respectivo »,evòl-
j ver.
; A hi.ln pnssuii-lhe de raspão prin i-alivçn,

f.-rindu-a levciuciitv.
I.eonéliii próciirou :i policia do a;!* «lis-

Iriclu t* iiprctcnlou queixa.

:'. . q.lill-
lieracs .

4SSS$SSSS$S$ti(S

PENHORES?,..
Menor juro & Maior offerta

COMP. AÜREA 'ií: SSÊÉSsí ffl
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Din.i.-.ii.cnli-, .**..•. 7 i*'. e ll
Ins. •...I.bi.d.is «• ilomiiiiio.
csiieetaeiilos .*. iiollu.

*71_W_í{!k_3t_B"Cr_3:
¦*¦*• " "'¦¦-— ¦^¦*»****-»«M>*t*i*-*'-**> »•**-»•<**• — ••——

A TERRA CONTINUA TRE
MCNDO

Não se sabe ainda o local
desse abalo sísmico

CAIIIO, ll (Ilavas) - O obscrvalorlo As-
Iriinpmlco dc lleliiun rcglslou liiipurln.ito ir.*-
».«..' dt! terra. Aindn mui so »nlie o Iticnl onde
se <lru essa iiiaiilfcslavnn shiniiru.

jjMB__t«_i__^_M8_*p*Ba *m*mnnmmviP:[
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EIWPRE8A THEATRAM

JOSÉ LOURri.JlO

msm THIEÃTÉ
COMPANIIÍA poiituouiíza

AI.VI5S DA IlUNIlA—r.lillTHA UIVA11
HOJE — A's8 3/4 — HOJE?
1'rlinefni represi ntiivfio .1.. vmpolisiuítõ j

peça «lu Nlcoilcml

t

Indus um nppollo peln Mnrin:.;."A vlnRiin il» ''ilrcnilnoiiiilii'
In" ao HUndo lln llnliln «* n sua p< , , ' "
..ctunl nesta porlo, para .. KÍSSmCÍuma funcefio cmlneiitcmcnlo hncl ,„| ,,,ín tle ili*.».«.lul**.ir-i.. aqui. em mune .,. .'„ *"¦
r*ul-, tlc mu dever do nltu cordlnlldadl, "
r.„„ o i», do Savoln .¦ n ,:r.-..ui7 Si1'?I liiinn, trouxeram nnturalinonle .-..» ní,,."**

jplrllo uma siif[-.citilo patriótica, núoTeSSiu. conliecliiiciitu d., cmli.ente clicfe íí i*tini., o mancou do seu hélio cora-*-,,..,'•'•
, sllclro o mais completo assontlinenlo . ._i.in11 *.i » ¦fJ*

impieto Mssoiillincnlo ,.
(.li.liso. " .

Iv.iii.-os, nssim, venla para irnnsmllilr .eoiiimiinlcnr a V. Iix. n l.lía quo .,,, ,,,,,*mus e pnr.i n qual (loiujainni ,. micii .clareoiua nSo s,\ doj novornos " •
como tia |ioiiulu«;fio Inlelrn tio etlotiud

pttl*, siil.rfij.dirlgontes, da s..a . .suns qçn.Jemlnn e escolas, «l.,«-.e fíi-o::ii«ts dc cultura. •
últimos o .tristes nconleelmcnlej h-,.i.tm itlguito líslndos. iiii«rnin diirnS

Cr.ii.i-ronUi....
ÃMANH.I -

i-i:«i'..\

.... AI.VKS l>.\ cunha!
AI.MA POKTE.

A VBNTOINHA, veri
delrn fabrica .lc KarKiilbailas.

mm® sspublisa
COMPANHIA POIITUGUIÍZÁ

REVISTAS
DK

I

tan„á v. 7 *.-:«.•.*-. Ainartó
:'i jmeirns rcprcseiilaçíiCs «In revista dc-1

Ai unido Leite o ('..rvullio Unrbosu

! .lo .tu suas classes
prensa, tle
Institutos .'

O.S illlil.l...
doa ei
«•ni prova .. sentimento ile coiicsa .
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Milhares de
*X5*!frj CIGARROS MISTURAe olegaR.es a !|
preços de SALDOS 1500 RÉIS

tasa Colombo! lopes sã & ma
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Para a sessão de amanhã
da S. M. C.

IC n seniiinlc a urdem do dia dos tral.n-
Ihos tle .iiumiliü da Sociedade do Medicina e
Cirurgia:"Aliíuu:; problemas de byüienc", Dr. Alei-
m> de Vasconccllos; "Casos clínicos de cirur-
j,'in da (tuefrn", Dr. Carlos Fernandes; "Ob-
surv.-i.ôes clinicas", Ur. Americano do Brasil.

„ , O CONTRATOSSE é
raíllral rias liêfncA, tirouvliuv... k..pa.ee, etc.
i"r«ço actual: Viíro. liShül uu 3*51)01). Ut. 29S000

mmm

¦ mm» 
Eu fiz a barba esta manhã com uma GIL-

1.ETT1*. E Você ?
1 mmm .

O PROFESSOR WALSH E A SUA
PALAVRA DE APICÜLTOR

Com muito exito, realisou-se hontem. cm
São Gonçalo, no salão nobre da Prefeitura,

«lo novo regulamento desvanecem quaesquer ^_;---*.2_S!E^ TÍ^tZ
tos menos cantos, ila uma celebre geoinetria primaria em qne a» definições divertem
immcnso os (.eqitcnos das escolas. Li dis,
aior exemplo, circuinferencia 6 toda a linha
rm circo, conforme a figura que se vê ao
lado. pa,vcce que o redactor das definições,
límpidas, claras c incontestáveis do novo
resiilamcnto para construeções, estudou poraquelle compêndio. Pelo mcno3 o seu me-
thodo não foge ás característica, daquelie
que tornou a geometria elementar a que at-
ludlmos o gáudio dos pequenos estudantes.
Melhor assim.

Dr. Estellita Litlg—Vias urinarias (vene-rcas c cirúrgicas) Raios X. Labor. S. José 81,
-' ¦ mm* ..

Clinica se»
o 6".

Dr. Kejraaldo de Aragão. Cl"
niióras. C. Carioca, 18, 1 As 3. 55", 4'

Dr. Flavio Pessoa—R'us. blenorrhagla e
plicaçõcs. Sachet 21. 13 "compl ás 16 há N. 7217.

DR. PEDRO CARNEIRO - P«rtelro.
mols. internas. Cons., ás 4 lioras. S. José, 15.
Drs. Moura .Brasil e Gabriel de An*(Iraâe — Oculistas — Üruguayana, 37.

Dr. Edgar Abrantes. TratanvTuberculose
pelo Pncumothorax. Largo Carioca, 18, 3 ás 4.

Dr. Castro Awujo SSda.
Hospita. Evangélico. Phone Villa 2261.

Dr. Manoel de Abreu R»djod|?«n°*t»-
co. Radiothera*

pia profunda c intensiva (8 M A 200 kv.).Evaristo da Veiga, 20. C. 412.

reacia, illnstrada dc projecções luminosas,
causou a melhor impressão no auditório,
por isso que na mesma ocensião aquelle pro-fessor foi convidado pnra realisar outras, o
que prometteu em meio de muitas felicita-
ções da assistência.

«aa» »

Queimaram-se e foram medi-
cadas pela Assistência

Olgn Vieira e Antonia Vianna, dc 17 e 20
iinnos, respectivamente, ambas residentes á
rua General Câmara 101, tiveram os soecor-
ros da Assistência, no posto du praça da ile-
publica, por apresentarem queimaduras «Ic

j l" «ráo», a primeira no flnnco, coxa e braço
1 esquerdo\ e a ultima nas mãos.
| A policia local ignora a ocenrrencin.

» m**»' <— ———
I
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54 Parn exercer uma influen-
cia «lespotica sobre o bello
sexo « preciso conhecer o
maravilhoso segredo de se
vestir na — Guanabara —
R. Carioca, 54.

mm*

Constitue uma novidade
para o Rio o novo systema
adoptado pela "A Capital", ex»
pondo á venda ternos de bel.
lissimas casimiras, meio con-
feccionados, que com peque-
nos retoques se adaptam per»
feitamente ao corpo de qual»
quer cliente. Esses ternos
meio-confeccioaados, além da
vantagem de estarem quasi
promptos, podem ser vendidos
muito mais baratos, como se
vê dos preços marcados nas
exposições.

<:asa lamarque
Venda de passagens de chamada em I

condições cxcepcionacs.
Av. Rio Branca. 14 — Tel. N. 6858

E* UMA IMPRUDÊNCIA
bebei* agua sem ser filtra-
da, e a casa America e Ja-
pão. Ouvidor, 74, é espe-
cialista em filtros dos mais
afamados fabricantes, co-
mo sejam: Mallié, Pasteur,
Salus, Fiel e Paulistas com
pedras francezas, a 12$,
15$, 18$ e 20S000.

SUCCESSO COMPLETO
Tem sido o desconto real

de 20 oo em todos os teci-
dos de seda, lã, linho e ai-
godão, que a conhecida Ca-
sa Tedesco está fazendo.

Últimos dias aproveitem.
Colossal sortimento de

meias para homens, senho-
ras e creanças, preços da
fabrica.

9, Rua Gonçalves Dias, 9

ÁCIDO URICO •A8THRITISM0
RHEUMATISMO-ICTERICIA-CALCULOS
MOLÉSTIAS DA PEUE E ECZEMA
¦RG#.frg$«

irmãos promoveram
o conflicto

Recital de poesia Margarida
Lopes de Almeida

Realisará cm fins de setembro corrente,tio Instituto Nacional de Musica, um novo«•ecital de po«sia a senhorita Margarida Lo-
pes de Almeida, dcclamadora patrícia, decujas virtudes já tem dito com justiça esta
folha.

Os bilhetes para essa festa estão desde jáA venda, nas casas Mozarl, á Avenida, e Im-
peria), á rua Gonçalves Dias, bem como
â porta do Instituto N. de Musica.

¦ ——- ¦

0 Juizo de Menores e as suas
primeiras estatísticas

O movimento do Juizo dc Menores duranteo mez tle agosto findo foi o seguinte: pro-cessos criminaes, 8: menores collocados, 137,dos «jnaes 110 «lo sexo masculino e 27 do fe-ininino, qne tiveram os seguintes destinos:."inonnaes internados no Hospital Nacional,
4; remeltldos a patronatos agricolas por in-
terincdio da Directoria do Povoamento doSolo, '21: abrigados na Casa de Preservação,
UO; na Casa de Prevenção e Reforma, !>; noAsylo «lo Bom Pastor, 7; n.i Casa dos Expôs-
tos, 1; matriculados na Escola 15 «le Novem-
bro, lí; ná Escola Agrícola de Santa Moni-
ca I, no Poslo Zootcchiiico de Pinheiro, 1;
no Orphanato Evangélico', 7; no Orphansto
S. Josc. 3; na Escola Santo Adolpho 1; cn-
trcfcucs a pessoas idôneas, 6; restitnidos aos
paes, 3.

Reunido esse resultado aos dos aiért* :.n-
teriorer,, verifica-se que durante o semestre,
em que tem fúíicioinado; o juiz Ae 'nenen.*,
deu collocação a G23 menores, a s;»bcr: m.*.v

NA MANOBRA, 0 PARTICULAR
3496 COLHEU UM SOLDADO•Ao fazer uma manobra na rua SalvadorCorrêa, próximo ao tunricl Novo, o auto

particular i*.. 3.498, dirigido pelo "chauf-
feur" Amadeu Pinto Corria, apanhou o sol-dado da Policia Militar Ladisláo Bra/ doOliveira n. **8, da 2" companhia do 2- ba-talliio, ficando o mesmo ferido no joelhodireito.

A victima foi soccorrlda pela Assistência,o ,» policia do 30" distrieto registou n
facto.

¦ m*m . ¦——_—_.

e fraclura da pernadireita,
yo, 112; abril. 107; maio, 88; junho, 104; Ju* I Buonativa foi, em seguida, internado naMm vn" _r/A**rn 1*17 *¦>._>« -i«. __..J_ f9_Jt__ _*¦__.__•._llio, 7õ; agosto, 137,

CASAMENTO FELIZ
E" sabido quo os noivos que fazem

os seus ensovaes na "A Capital" têm
sorte no casamento. Para noivas
destaca-se na "A Capital" a "linge-
rie" fina e para noivos a alfaiataria
de primeira ordem e as roupas bran-
cas cm geral.

DESASTRE DE mn ?
As duas victimas estão feridas a

arame farpado
A Assistência Municipal soccòvrcn,' como

victim.is dc desastre de automóvel, Maria
Luiz.! e Manoel du Costa. Os dous estavam,
no emlanto, feridos a arame farpado, a pri-mcira na face c no braço esquerdo, c o se-
gundo na espadou esquerda, no pescoço c
na mão esquerda.

| O desastre, pelo boletim dn Assistência,1 sc teria dado na Avenida Nieriieycr, ás 3 l|!i
da manhã dc hontem. A policia, no ein-
tanto, ignora o facto.

Maria Luiza é brasileira, dc efir branca,
solteira e reside á rua Marquez de Abrantes
n. 220, c Manoel Costa, que lambem é bra-
sileiro, dc côr branca e solteiro, tem 27 annos
de edade e reside a rua Bánibina n. 18.—¦ -mmm .—¦¦

BEIRA
ARMAZÉM
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dr. nmm de mello f
* Ourives, 5 — terças, quintas e sabba-T
£ dos, ac 1 tis 6 horas. Affonso Penna, 49.Ís, segundas c sextas, de 1 ás 3 horas. 4»
{~{.-M-J"i"!**M**-.''-;"i'-. •;--:•¦:-:•'>•..¦.•. ..* --..*

*****
COM A PERNA FKACTURADA POR

U.M AUTO
A Assistência medicou, á tarde, o capita-lista Domingo Uuonavita, de f>0 annos, resi-dente em Cordovl), o qual. atropelado pormn auto na praça 11 de Junho, soffreu fe-rimentos na cíbeça e fractura

MAR 20-40
COLOMBO »- praía j, Alencar

m*t*"Pura Uva", o melhor vinho de mesa
ARMAZÉM COLOMBO - Praça J. Alencar

p mm*rf»mm i •—— ¦ -

8 Sapataria fiipioiíi

casa de saúde Pedro Ernesto.

parl.cipa aos seus amigos c freguezes quecontiniia vendendo o MELHOR CALCADO
PELO MENOR PREÇO.

K. ASSEMULÜA. '17. 2". T. C. .J28S

Procurando resolver o litígio a
respeito da E. F. de Dai-feig

VARSOVIA, 15 (U. P.) — Começaramhoje as negociações entre os representantes»la Polônia c «Ia União tias Republicas d.Soviet, tendentes a dar solução ao litigi»-.urgido entre as duas nações a respeito d;
estrada de ferro de DanUig,

... houve, ao todo, quatro victimas
Bastante alCoolisados, os dois irmãos zig-zagneavam pela praia da Saudade, .lá não

su viam lia muito e por isso resolveram
Passar a noite juntos. Desse modo. o Ma-
noel e o Antônio Joaquim Gomes, aquelletrabalhador na ilha do Vianna, onde resi-

de, e este cavonqueiro, foram parar A ten-dinha ii. 170 daquella mesma praia. Ahi,
por qualquer motivo fulil, os irmãos domes
se desàviçrám com uni grupo (le mariiimos.
E para levarem a effeito a aggressão que
projectaram, procuraram, na estância dc lc-
nha que fica próximo, antiar-se com utls
páos. Isso nfio consentiu o empregado «Ja
estância, José Pereira d.-. Silva, conhecido
por "Moribundo", e domiciliado á ladeira
do Leme n. 221. Indignado eom José, An-
tonio Gomes vibrou-lhe nina cacetada na ca-
beija, ao mesmo tempo que « irmão dava
tremenda paulada i.o eraneo «lo pescadorAnlonio Monteiro, que correra em auxilio de
José, «j que lhe fez saltai» íi massa ence-
phulica! Km seguida, num movimento pre-cipitado, Manoel feriu AiVtonio Joaquim Go-
mes, recebendo deste, tambein, uin golpe.Mesmo ferido, José Pereira da Silva
prendeu Manoel Gomes, levãnclo-o para a
delegacia, sendo, mais tarde, Antônio Jon-
quim Gomes também agarrado. Os dcsór

Cuidado com os olhos
EXAMES GRATUITOS DA VISTA

Não se devo comprar óculos ou pince-noz sem primeiro fazer examinar a visln. O
único eslshelecit.iento que possuo um gnbi-nete medico oci.Jistn para esse fim. semnada cobrar, «5 A Óptica, rua da Quitanda,esquina da rua Buenos Aires.¦¦ ' mm* < „¦_,, _
Um morujo embriagado promove | {,*

desordens num bonde j do momento, más como
..¦*_,. ,*.__-, , , , n beneficiaria úcsftn gr;Iim lamentável estado do embriaguez omarinheiro 11.775; Eidelis Marinho dos San-tos, do transporte "Belmonte", promoveu;hontem, num bonde linha Cacbainby, na ruu1'crreira de Andrade, unia colossal desordem,armado de pislolu o punhal.A n.uil.0 custo, foi cllc subjugado pelapolicia do 19" distrieto e Conduzido f. de-legacia rie onde veiu escoltado i>ar:i o Arse-nal de Marinha.
Durante a desordem, receberam murros, fi-ca lido contundidos, o capitão da 2- linha doExercito Julio de Magalhães c o Dr. Roberto

) Harbosa, quando procuravam auxiliar a poli-cia, na prisão do desordeiro.
¦ -l*f

CREPE GEORGETTE
dc superior qualidade em todas ascores — 10(1 c|mts. de largura —

metro 4U3S0I).
Preço de reclamo.

Casa das Fazendas Pretas

«lo depressa a Santos, n Aracajt-lonas.
Ila nina lição a reler nesse episódio divida rcpiil.ücana, c essa '.içí.n ,'• a nif-.*.a

que nos ficou iln epopéa «I.i Inticpcndenclfc
«iiiando prccisiinos improvisar mi.;, tsim».
dra para garantir em todo o norle :. unlió
politlcn «lo nosso Immcnso território, <l,-ii.
iiltivuiiieiite emancipado, sem ligaçücs com»
pletns pelo interior e com (juasi tnii.».. ,*.-, ,*..
pilaes debruçadas sobre o mar. E' nosso n*
premo dever guardar convenientemente c<m
flnnco enorme por ondo se exercem ;>s w,;.
nas coiiimunicnçõcs. C.ib:: isso i\ ílãirinlita
E* t> se., grande papel iialur.il. Niínca rfi<
!'.>i instrumento de hegemonia, neni r.-cio..-
deu jamais possuir túilclngétn excessiva, cm
desproporção com as suas itcccssiilsiles, qteoutras nâo são süião as do pr.ii.ri.. ;..ir,
arraigudaiiicnto pacifista, e só procurindar.i/.ão de prestigio e dè força no animo s.ra-
pre cordial que preside :'. orientação da sui
politica. Por isso mesmo, c prr vallosissimss
considerações «le ordem interna, não «leve-
mos deixar que cila desapparcç.i «» ivintinse
sem se renovar e sem adquirir >» í.i.v.cri.l
de que necessita, para bem cumprir ;. raj
nobre missão.

E' evidente que as aperlnras financeiras
i em «;ue a União se ciiconlrá, não lha perrai!»

tem dar a cs:;e magno problema uma f.»,!»»';á.
m harmonia co;u ás necessidades vislveii

r.ãii serã só a Ctiiã-i
grande obra urgente di

remoilfli.meiito do nosso apparellio naval,': antes são os Estados os mais inimèdlata*;
mente interessados ein que a situação preca*;
ria du nossa gloriosa Marinha de guerra n.V>

! continue como está, tomamos a inlçlativíd»
I pedir a attenção de V. Ex. para cr.*e deliu.

do assumplo. rogando o s:-u apoio e.:. favof
da idéa dos listados offcrecercm auxílios *t>

i governo federal para a realisação <lei;c r.obro
| "desideratum". Qualquer sacrificio quí "

Djsti-içto e us unidades federadas reservas-
sem para esse effeito, seria liin strviço eon*»
digno, prestado n cKcí próprios. Não acríj

; ditamos que facnliuma Assembléa Estadual
i recuse ao Hrasil essa cooperação decisiva;
! 1'óra demais pedir qne cs quotas cliegaíSím

para um terceiro grande couraçado, nus mo
será sacrifício incumpòrtiivel irnra os l''U«
dos pensarmos na acqiiisição tlc ilniil.ujvh
são do cruzadores ligeiros e outra ili "^
troyers", com o supplòhielito <!e algiuis-Siib-
mürinos c aviões. Os orçamentos cr.lí.iiuaei
podiam reservar aiinunlmonté u<"n W-
para esse auxilio, em relação cr,;n .. "lUí*
za e a réu.!.', dc cada Estado; dc sorte a po»
dermos habilitar, desde já, a Marinha •»'•
eiònal a renovai- o seu material antiquad»
e imprestável. Por sua parte a Bahia.jCUjo
governador assigna tanibcm c:Ac appello, ít
èomuronietto desde logo a inscrever na sil»

d.
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.«vi
«1
rc
fe
tr.
co

pn
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deiros foram
dicados pela
suas victimas,

autuados em flagrante o me-
Assistência, assim como as

kf^£s£^
REI DOS

UMPAHETAES

TODAS AS TARDES
de 4 y2 ás 6 % chá-dansante
na "A CAPITAL". De 5 ás 8
funecionará no "Roof-Garden"

o Apperitivo dansante.

" -¦¦ . mim» ¦

! despesa normal orçamentaria uma cra jiari""í vss.i obra do positivo patriotismo. Açredi.
- tanios que algumas dezenas de milhares i.l

¦ ....... f01.ncciílo3 1

üi-gente iiecíjf

Quem éo'quasi suicida?
Encontrado á rua Visconde de Itamarntj'

foi levado ao Posto flenlnil de Assistência cali medicado um homem dc cor branca, de(10 nnnos presumíveis; apresentando o mesmo
um ferimento contuso nn cabeça.

Adcanta o boletim' de soecorro tralar-se
de uma tentativa de suicídio nada declara.!-
do, enlretauio, quanto i.o nome do soecorri-
do, que se retirou nina vez medicado.

A policia do IC distrieto nada sabe egual-
mente em torno do facto.

m<n*—*"GUÁRDAs-MOVEIS"
.Sol» o latrocínio dn i.i.lust .ai Lc.tii.lr.-. M.irlms)

Chamados : Oisriveh, 41. T. N. 15ÒO

MODELOS
luas se*Verdadeira oecasiâo por d'.ánas: Vestidos e Chapéos a preçosícepcionaes dc grande reclame.

Elegâncias", Rua S. José 120, sob.

tintura ideal para
. . , - eabello e barba. Na3perfumarias, pharmacias v drogarias

rr » m**» .—Um vendedor ambulante fe
contos pooerno. ser, uossanc,

»:..____ i União em praso curto, para qiie cila pos.i
TU 0 COmDannPim sc» demora cbíúrutar a üonslrucçap das no-

rn,„ . • wlyya""*"V vas unidades indispensáveis á nianutc.i(a"
,;1? rl,in,u,,,''os* «-í"6-!*158 .'¦" mes»'» ofH- da nossa frota naval. , _.co, (a.los .loaqulm de Soii-ii e Juvenal: \ conlribuicão dc lodo.i os Estados-.*Mnreolin.. andavam sempre juntos, prole-; Republica para essa obra dgendo-sc, niutiianíenlci brincando e pulandona trazei.;, dos bondes, quando vinham paraa cidade no serviço de todos os dius, istoe, nu missão de vender os doces que os seus
patrões lhes confiavam. Hòii.em. .porém,no morro do Salgueiro, onde ambos resi-cem, tiveram unia desavença, poi* questõesde minada. Discutiram acaloradamente ese esmurraram valentemente. Souza, vendoqtm o oulro cra mais forte, sacou de umcanivete e deu nm profundo golpe na coxaesquerda de Màrcòlino.

Vendo o companheiro ferido, quiz fugir,mas outros moradores do local o prcmleramJéViimlü-o ... delegacia do 17" distrieto a'cu.io xadrez foi recolhido.
Marcolino, que é brasileiro; de côr preta,solteiro c tem 21! iihnbs de edade, depois dereceber curativos na Assistência, rctirou-se

par., a respectiva residência.

-'4

'
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| LOÇÃO iNBIANA C|
W TIRA MANCHAS, ESPINHAS E DÁ AL-f

VMJtA ,. CUTIS. I
a Formula do Prof. Sarmento Barata, da'* I-ac. de Medicina dc P. Alegre iI*ep. Araújo I-reiliis C, Ilodoli.ho Hess C_S*»!*'**»'-*-»*^^

CO
Republica para essa
sidade nacional, seria um exemplo con,o«
lador e uma lição persüasi.va dn tc Q\w:iW
temos no amanhã do Brasil, crescendo m
pus, peln estreita união dc todos os s-iii
elementos. „

Ao superior patriotismo dc ;••.'•„«
provado zelo cívico do poder"legisl*.»"-?
h opinião publica dessa brilhante «i.niMW
da Federação brasileira entregamos coiuiuj
les esse appello pela sorte dn Marinlia, q"J
6 tnmbem, c muito,-á sorte, a f°rt''*?*fj
Hrasil, trunqulllo. tràbãHiádor o P™Í?1?5P
ta. — (aa) Prancisco Marques d« t(:ues,f:
mon, governador do Estado «Ia Banja, f«'|
Pacheco, ministro das Relações l^tenoi*-»'
,.,¦.„..„,¦_., ..¦— i **mQ*3>XS>*~* ——

tgWi nns
LINDOS.

BANCO FRANCEZ E ITALIANO""
PARA O BRASIL

Esta. desde l.o.ie, iuiiecíoí.aíidu no seunovo e bello edifício, ã rua da Alfândega 11,esquina da Candelária, o Banco Francez eItaliano parn o Brasil. A inauguração offi-cia lula r-se-A dentro de alguns dias, pois haainda trabalhando operários nos últimosserviços.
mm»

MANTEIGA "DERBY", DELICIOSA
AKMAZEM COLOMBO — Praça J. Alencar

Prof. Godoy Tavares *:oraí:"10» p>*i-
. mno, rins, dia-betes c, por seus processos, estômago e iu-testinos. Av. Rio Branco, 1.17 fOdeon), 3as ... menos quintas. Vol. Pátria GO. Sul .'il"t;

Uma menina atropelada na
rua 7 de Setembro

Residente na ilho do Governador, a moni-na Cia risse R. de Castro, de Jl annos, ao pas-sar pela rua 7 de Setembro' foi apanhada porum.auto ficando ferida no pé esquerdo Cia-risse foi medicada pela Assistência,

Adquira com vantagens
MOVEIS.

Le Mobilier
41, Rua Üruguayana

A vista pelos MENORES fj*
COS e pârcelládaméntc com
ÍÍANCARIOS.
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DUAS PCN DIA

Unia no almoço outra ao jantar, é » "^
indicada nas enfermidades dó t's*01;!''l",'I,aj
gado e intestinos; prisão de ventre e a-C" JJdc innumcr.-is doenças, livre-se tomanop
LüIiAS VIRTUOSAS. Pilulns de Kf-W 5f.'4|
Podopbylitia. Vidro 2351)0. Ili.n do Hosari^Jí*

ESTA' QUEIMADA PKLO SOL ? Ut«

Creme Mm
N'ova creação americana, o «reme da " 

^Rranqucia e aformoscia ¦ pébe* ^"|1 j-Ugordura, não é oleoso. Adhere "'¦¦'í11"'-
mente o pó de orroa e o scu preço ^""'jjdo. No Pare Royal« em todas as iierfu***-1*'
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das forças navaes
para 1925

0 Sr. ministro da Marinha
vae no Senado e toma

parte nos trabalhos
da commissão ros-

pcetiva
'j.a .siiíígcstfies clc S. Ex. «aos

membros <l:i C. de M. c G.
A eommisfào dc marinha e guerra do St*

t,_tii t-lcvc reunida, hoje, eximoi* .In.irl.i-
tii.nl". P'"'1 ouvir o Sr. minislro d.i M.iriuli.i
a jv-p-ilo At \aria. questões quo se pivu-
«CHI a íi*.tiriip**»•* tbt fixação dns forcas n.i-
vtã para lí'-*">. O Sr. iilmirnnto Alexandrino
á%- .'ilcii-a;' ronijarccfii, acompanhado ila
vii* Btailnn'' de onlem. .ornando parte nos
debati*, il.iquelij cniuinlssno.

lui o-tti.l.iil.-t. cm primeiro logar, o caso
__•* íralifí-fiiçò!* r.peclacs á Kscoin Naval,

i:nitin**'**$*VtJ Mias ilcsliiinilas aos officiaes c
.iumii"*. l""o voam, e quc, na pratica, lèm

..«Mo Uiteiltlii!'.'* :¦ Iodos •)- que ali trabalham,
iii.ítiii s-*.ii correrem o risco d- voar. lixpli

0 espirito está sempre
são quando o corpo

e sadio __
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•NfSTERIAL NA ALLE-
MANHA

REFORMA NA
MILITAR

POLICIA

Saudação da Universida*
de Nacional do México
aos professores e estu-

dantes do Rio de
Janeiro

Meiuagem ao reitor da nossa
Universidade

O tir. Toblãx Moseoso, quc li.» dias rc*
RrcMou do Mcxico, onde representou o no**
so p.il*. como chefe d.» ilelcíuç.n brasileira
.i (.oufcrciiclx Pan-Anierlciinn do Comiimnl*
cações l-lcclrlras, fo_ .nirn.a lio liarão do
lliuniü GntvÃo da íctdiinle ineiisa-trm, quo
llie (ilrifiln a Universidade Nacional riatpiel-
Ia n.pulilicn irmã."I:\in. Sr. Dr. 1'aiiiu (ialvflo, rcllor^la
Universidade d.» llio dc Janeiro -- A l'ul-
.cr.ldadc Nacional ilo México, nue leve n boa
fortuna dc receber a ví.ila do eminente pro*',
res sor Dr. Tuhi.s Moseoso, a quem pediu j

..... o miai-riro a origem dc uma tnictula. I c a IJ nrirnilcro n« wurlacciP. ria I houvesse por bem dar nina conícrcncia so-'
aprocnlad.1 ao projecio de fi.v.eão de for- V' ¦""¦• T* tK"[".IUece «IS haillItlbOLi Ud ()p. ||m f|'0, .^llmlúu% qll0 nic doinina ad*

O papa Fio XI t-xtiorfa os alumnos
da Instituição dc Beneficência

a sc dedicarem ao catecismo
ROMA, 

'"> 
(U. P.) ••• Soa Santidade o

Papa Pio M recebeu liolo "•ni Biidlcneiu
o. iiifiilnc-, c iiíeiilnas da lii-titulfà<'i da Uc -
iiMi.tTi.l. Muiciilailu pelos Cnvalleiros de
(tolombo. Os pequenos, ajoelhados, recebe
iam a liençAo do Siiiumo Ponllflcc. quc dc*
pol - pronunciou as seuulnlei palavras!"Võs t*ifn*< bem pciio da residência tio
s.iiil'< Padre, \«,h o edil leio quc vos njirl*
Za c.t.t piinliuii da cúpula tlc Sf.n Pedro.
Devei*, por c**.» rnrâo, aprender dlllflcnle*
menle .1 srleiiela dns sclcncins quc é o Ca*
Irciiuno. que vos ensina os caminhos
curln** d 1 vida, scAiírido a doutrina de Nos*
m> Senliur JuMIS Cliristo. Vosso pae espi-
ritual, nmnseiilior llnrgoncini, ilisse-ino
«pio suis uiiillo ndcxlrados em eymnasllea.
I ' um lino .slijnal, pois •¦ verdade Ollliftn
ipie o espirito csln sempre kfio quandti ó
corpo i* sadio."

mm*»

0 HERDEIRO DO THRONO DA
ITÁLIA NA BAHIA

Furtou um vendedor ambulante
c caiu, agora, em poder

da policia"f.ajíuiiiho"' ,*_ licny era a [lima que. opc*
rw.u, com muila ficqtitiiei.i. nas cnsua tlc
iamilia, d quo líinln preoccupnn, por nl||iiiu
tempo, as htiloriiladu. pollcluc. dc curiós
distrielos, Traluiliuinilo Juulos, ns tlou* so*
cios o faziam niilinados de nina liilui-tílj

c l^pilentc a eslfiuler o goso dessa gra
iificacât) u todos os inslruçtorés ou nieeanl
,•„. qre fervem nu l*<cali il*> Aviava.1 Xa* 1
\.ü . quc enlrelanlo, niío são obrigados a
•,.,1,. !•. q*i. piri " poslo d.* director dn vc-
•. ui. e»iu!:i foi uoiiivado. ivcciilcinenlc,
i..-",i 'iiir.iu .nd:iii!c. com instruecôr. directas
du ininí-h-i pai.» cortar as gratificações que
• iaii.ua irendo pagas. !-so foi feilo e os iu-
uicís.itlM inspiraram, enlão. n tincnda. que

. olijcclo de isltulos.
Miiiilfeslou-sc » ministro conlrarinmentc ft

. ;.-.,i-:"i'i d.' uma escola do pilotos, sob o pa-
Irf.éíiii' i!e uma associação militar. A cs-
cola. sejíiim!<i a emenda; seria autônoma,
ua-' rccfhcria do govcriio auxílios, _ comp
silas pura funccioiiar, todo o material ne- ;
ícvsari-. e fiscnlisniíão. li ministro não con-,
lord-ií i.'<>iii esse dispendiu, não obstante 11'-•.llficaçà. d.» emenda declarar que não lia-
uri., óiias para o Tlicsouro. I

iicpois (i; calvos dcimles, o ministro sc' Piíssuí! pela emenda quu manda contar.!

foi lido
Câmara

No expediente dc hoje 1111 Câmara,
o sefiulnte I elegia mina:"liAIHA. 13 -- 1'riiliiuiljtnciile grato a co-
desta seleta ar.scinlil.a per sqnisilo pensie*
ro ed a V. V,\. per parole genllll Prigrazlo
vivnmrnlc V, l*>:. e la prego rendera! intoi-
pretc mio grnlo ahiimo presso nncrovolc Ca*
micra Dcpillnti — Umhcrlo di Savoia. Princi-
pe di IMcmonlc."

A propósito da distribuição
do imposto sobre di-

videndos
Tcnd Iclegnrlo fiscal, cm Porlo Alegre, I

iniravclnienle, sobre, eslathllcu, eòino çl-
fvctlvaincnte n deu. no salão de honra dn Pa-
cuidado de Enflcnh-üíts. quer dirlsir uma
saudação cordial o cheia il<- affcelo á grando
Universidade do llio de Janeiro, mm Irmã.
rogando no próprio Sr. Dr. Tcbías Mosvos 1
que seja portador *'a mesma saudação. Nao
foi somente o reitoria desta llnivcrsid.ido
cpie pensou cin enviai- a pres.[-'.o salldução.

j ms. lambem os professores c estudantes
desle iiisliluto. que. dircetnmenlc, vieram

. exprimir à mesma reitoria <> seu desejo de
i quo o Sr. Dr. Moseoso seja pprladdr da pre-
I sente mensagem, devido n s.vinpalbla, dc

profunda estima c dc fraternidade1 entre os
! professores e estudantes desta Universidade,
: assim como a própria Universidade, syntho*

licamente considerada, c o> professores e os-
tüdáliles do llio dc Janeiro. Sirva-se V. Ia..

I portanto, Sr. reitor da Universidade do Itio
!<l_ laneiro, receber das mãO'i do Sr. Dr.

iC8U.li, que, não i-liegalulo ,1 sei* 11111 itic.il.
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Strcácniam. comprcliendc a
inopportunidade dc l.va.i-
tar, no momento, a qucr.tão

da responsabilidade da
guerra

IU.ni.IM, IS iniiiio.llava-i -• O "Scrvlçoj
Parliimcnlar Soclulinln" di/ quc nu< circuloi,!
du partido du centro c na chuiieellaria ,i»f*líitnia-.a quo o Sr, Strcscmatiii cum|ipchen*
deu a Inopporlitnliiadc tlc levantar uo itio*]
mento » queslão da rcspoiisablllilade da.
guerra, o quu seria eniilra os Interesses alie*!
luãcs. Km sisla disso, parcela adiada a crise!
müiül.rlal,

Itlütl.lM. |õ (Havas! - O minislro dos
Negados Ksi rangei ros, Sr. Slrcsciuaiin, fn*j
l.imlo com os repretcnlunlcs ila Imprensa.
precisou •¦ ponto dc vista ilu llcieb, assegu-
1'amlo quu n aceeitaeâo o".is respiiiisalilliiía-
des da guerra não pililt* sei* a condição cní-
tilda paia .1 admissão da Ailemanha ua l.iga
das .\'ik;óc ..

UI.III.IM, IA (nhdin-IJavns) ¦ - Us jornais.
eomiuenlautbi a situação politica nu conse-
quíiieln dus uillmns iiconleclineulns. desde
.1 Conferência de Londres, di/em que vão om
ercscendi) ns illswnllnieiilns cnlre o cbaiiccl-
|pr Marx e n ministro du Estrngelros, Sr.
Slrc semaini.

fl Sr. presidente da ll-publlea n.sisiiot>*,
ã larde, 11. pasta da Josilcn díerelo leno*
mando •> maior dn Potitia Militar do l.lütrl-
elo Inicial.'Jos. l.-tailltl..o Hniboia ¦!•
Sllt •,
mi*.iv*i*^ie.mmiumr;iv—m—*mt—m——mmmgpmj

COMSÍ"ííl.í(í'ÃTM).S
ViiriHcedot a .S. il,

Ai/17 litut(te V. *•/ l.n<jhiiiil

A CÂMARA EM SÍ.SSÃÜ
Apenas foi votado um

projecto
ua Câmara. Todo o

a com ti discussão tio
a que .lliltllmo. cm

Nilülu d
era, todavia,
incule, :i custa dãs suas

Como íi A N OI Ti" dc

t',ri,ii: a ".Gaguinho"

um Itabito: viver, desafogada*viver,
vielimas
Kl do corrente dl* ea

Houve, iioje, sessão
expediente loi occiipiul
orçamento da ítcccila,
outro !.*g.ir.

A' ordem do dia. Itnvendo munem, foi op-1 (sgfifSS!Sfprovado, em ." discussão, o prnicelo íiiií.i- „W§&B3mrisando a abrir, pelo Ministério ria Marinha,
o credito supplcmentar <!<• l.Ti:t:.V.'l"*ul.".. pa-1 pagamento du rações cm dinheiro ás for*

navaes, IJ, pnr lerem recebido emendas,

¥811,
contem toda a esacn-

cia prima da carno

dc boi concentrada

cm alta forma

Nada importa o (jue dissermos
sobro 0. BÓVRIL, nada lhe po-
dera convencer tão positiva-
mente como uma prova do

próprio BOVRIL

Ia nossa, , , ... , Moseoso .1 espressan mais sincera ei
ronsullado sobre o lui-l» dc haver sido dele- j am-aa_D c „_ V1,;0s quc constanlcmcnte faz :

roniü Umpii dc embarque o serviço dos offi-! •''• > "•¦' rçtpicrimeiifo do lianco ria Provln- Universidade Siicimíal ilo Mesico pelo pro-;
inc th Marinha na casa militar do presi- cia, nulorisando-o a distribuir dividendos ,-¦¦ (,.( |)o Ii;), (1(. ,|;.IK.ji-o, confiada ã sã-

['cale »i-s llepublica, uo üstadõ-Malor. no | Inilependenlc de qualquer tributo, visto nno ! Siã «lircccão dc V Vi. Que. imita-, as nossas i
.Minei, òo minislro e no I.lovd Hrasileiro. j ler sido expedido .1 lefiulamcnto rio imposto (Inft_ miiv"c.I.si(i;i(i,,r. preparem a-; iiernçõe.s
U' incmiiros da eoinuiissào. cxecplo o pre- sobre 11 renda, o Sr. minislro da la/.euda. vimj0„--., nnrn 0\írtin ,ie união o concórdia,
sidente se inaiiifcslnram contra essa medi-|dc accordo emn o director ria Receita, man- . -.¦„...•., c eullnra. quc sem cessar sc cx-
,!:,,,,*. só por não ser n mes.n.. conveniente. 1 don fleclnrar que. elieçlU;amentc. sci ver íca ,
narj apurar a capacidade dos officacs-eom- isso, conforme consla do Diano Ollieial dc "-Q _ ' 

Tòb)a M()SC(>S(, ,jarã forca maior- I o de .Inibo ultimo. '

vulgou, com a sua eabclleira postiça e a miu voltaram ã commissão de rinnncas os pro-
esperteza espantosa, '"('cny*'. que outra não Jectos, cm 2' discussão, fazendo eonccss.es
«'¦ ícnão JcsuTuà Rodrigues; foi agarrada iielo .1 Marinha Mcrcanlc; c ém :t'. autorlsandn a
iuvcstigadov OswaWo, por ler furtado nn abrir, pelo Ministério «lu Marinhai o credito
travessa dos AruuJos, valores que subiam especial de 8.US5:'J9,'l?li70. para compra de
de .1:000^000. Presa, confessou Indo, nada «eneros. dieta do pessoal rie navios c cslabe-
u'iz-iido, eiilrctaiilo, sobre a comiIvencia do Icciillcnlos da Marinlia.
scclo, o "Oiigúinlio", cujo verdadeiro numei l'altnu, depois, numero para .. éolação do
ú Manoel de Oliveira. | rcquerlinento solicitando a publicação no

Asora. porém. 
'íflnRilillho", siirprehcriilidoI"Diário do Congresso" dc um artigo sobre o

na 1-iu Pinto de Azevedo c levado para a general Polyguara.
ilelejacia do Iti" districto. rcconhecernm-no| 'IC111 seguida, o mesmo orador do expcriicn-
ali ciuuod autor de uni furto 110 valor dc le proseguiu em suas considerações sobre a
.•"iwi.mm, eu.ja victima, o vendedor ninbu-,Receita.• I-

memiii.iiui.inte•. eom-i porque elles já se proinin-,
ciárain eonlra 1 emenda, ha poucos dias ____.. , ... ..
.ipreseiilada, mandando contar coino tempo j A Pl"efeitll-*a de NlCthCrOy
ilo ciiibannie serviços outros, cm
Cão. Um dos
videncia era

para

íduiiiiislrn-
iiieiiilu'. ¦ disso que essa pio- j

ama porta muito larga que sei
íüriria para promoções, ao <|tte o ministro
retrucou, affiriníuido 'íuc toda porta teu»
fechadura lambem", li terminou o Sr. miuis-
tro, entre galbofas, pcdiiido (iue o.s Srs. da
coDiniissfto ("afrouxassem." nm pouco o
ponlM ile v:,st:i etn relação á medida pro-
posta.

Finda a reunião, os membros da commis-
fâo ile marinlia c guerra i;companharam o
Sr. ministro da Marinha alé a porta do Sc-
liado; __^

MOVO BATALHÃO DA P0-
LICIA MILITAR

0 credito para a sua creaçãó
0 Sr. minislro da Justiça consultou o

Tribunal de Contas se os recursos do Thc-
souro Nacional permlltem a abertura do
credito especial de 709:1*151$. S*-\ para a crea-
rão dc mn batalhão na Policia Militar, nos
lermos do decreto n. lü.ã.O, dc 5 dc agosto
ultimo.

paga dous coupons ao
mesmo tempo e res-

gata titulos
O Dr. Viilonová Machado, que tomou as

rédeas do governo municipal de Niclbcroy,
cm 'JI dc junho do corrente anno, ordenou
tossem pagos, boje. data do vencimento,
dois "coupons" dos empréstimos internos,
nue são o dc n. 15 de I!M(> c o d cn. 11,
de 1919, o primeiro, na thesouraria da Pre-
feitura, e o segundo, no Banco Portuguez
do Rrasil.

A Prefeitura dc Nictheroy eslá egual-
mente habilitada para resgatar 83.1 títulos
dos dois empréstimos referidos.

mmm

Aggravaram-se os padeci-
mentos do Dr. Antônio José

de Almeida
ÍJSBÒA. 1.*i (A. A.) — O dr. Antônio .Tose

de Almeida, ex-presidente da Republica,
ique se acha doente, ha bastante tempo, viu
aüfiravorem-se hontem, novamente, os scus I
pa .ciumentos. I

Os scus médicos assistentes conservam-se •'cabeceira 
do illustre enfermo, \isto con-1

siderarem muito melindroso o seu estado.
mem

Fallecirnento em Morrinhos
POUSO AI.TO (Ooyaz), lá (Serviço cs-

pecial da A NOITE) — Na vizinha cidade
de Morrinhos, falleceu a Exma. Sra. Dona
Maria Luiza dc Medeiros, viuva do Sr. José
I.uiz de Medeiros.'

Empréstimo de materiaes para
campos de lavoura no Acre

O Sr. ministro da Fazenda autorisou a
Delegacia Piscai, no Amazonas, a lavrar o
lermo de responsabilidade da cessão feita,
por empréstimo, pelo Ministério da Agricul-
tura, ao padrs Porlro Egífcrat, representante
da respectiva Prelazia naquelle Estado, de
materiaes do exlinclo serviço da borracha,
existentes nas fazendas de Roa Vista e São
Marcos, para o estabelecimento de campos
dc lavoura no Acre.

mem

a este voto. manifõslando-o e exprlmindo-p
na Universidade do Rio de .laneiro. cc.11ia
eloqüência e íl virtude de convencer quc lhe
são caraeterislicas. li ao dirigir a V. hs. esta
nota. honro-me. meu muito distineto colle-
«a em saudar a V. Ex. sempre, reiterando-
lhe » segurança de minha consideração mais
..ttenta com o lemma desta Universidade:
"Por minha raça falará o espirito .

México, 4 dc agosto d. 1924. (A.) — O
reitor, lizequiel A. Chávcz."

-¦"*¦ ¦

Exploravam
commercio da cocaína

Odette "Boca Torta" e a creada
Rita foram logradas nas

suas pretensões
Odelfe Ramos í o nome dc um» mulher

latitc .loão Valiicbe, narra do seguinte modo:
.-ppareecnrio-lho "Gnguinlio", convidou-o I

a trabalhar como seu auxiliar, transportan-
do pelas ruas tis embrulhos cm que carrega
as suas fazendas c tecidos. "Oaguinho" ac-
eeilou o serviço e Valacbe saiu, rua cn»
fora, acompanhado pelo novo empregado.
Chegando i casa dc uma fregueza na Ave-
uida 28 ric Setembro, nclla penetrou para

•mee
Nomeações e exonerações na

Fazenda
"•"oram nomeados pelo Sr. minislro da Fa-

zenda:
Bernardo Octavio Espiuoiaj escrivão da

C.olieeloria das Rendas Federaes no miiniei-
eliamal-a. Ao voltar, num susto que o estre- I'"" de 1 cnpery, Estado do Piauhy; Francisco
incceu, não mais viu o empregado nem as 'je Mello Castanho, collector das rendas IV-
suas fazendas. Soube, logo, por um infor- deraes cm Patrocínio do Sapueaby, listado
inante espontâneo que "íiaguiiiho" fugira de S. Paulo; Anlonio Regina, fiscal de club
num "ln..i", momentos antes. l'**""** venda dc mercadorias, mediante sorleio

O sócio dc "Ocny". qne conta 23 annos e! «ja capital do listado de S. Paulo; .Iosé
mora na estação rie llarros Filho, entregou | de SanfAnna Braga, escrivão ria Çollcctoria

São
mente processado.

0 preço da vida em Diaman-
tina está exagerado

DIAMANTINA (Minas), 15 (Serviço es-
pecial da A NOITE) — E' realmente diffi-
cil a situação geral do pobre neste muni-
cipio, onde, para quc se tenha noção da
carestia dos gêneros alimentícios, basla di-
zer-se que lim kilo de assucar cusla 2.-5S00
e um dc arroz 1S100: leite sem liscalisa-
ção, 1$200 o litro; feijão, banha e farinha
por altos preços, e carne verde por preço
nenhum,

li' verdade que o Sr. presidente da Ca-
««i >• n_„, (m-i." niif. renucrcii. mara instituiu um varejo livre 110 merca-

a.°;^è.são°X livrameX8 Sj« P"!''-, porém a .falta tle fiscãlisação
do tempo que llie falta para completar

ba tempos condemnada. pelo juiz Dr. iain-
co Cruz. como exploradora do commercio oc
cocaína, a "christiiia" conforme denomina-
va o referido tóxico para fugir da vigilância
policial. Pois é esta mesma Odelíc liamos,

QVEM QUER COMPRAR PA-
PEIS VELHOS

0 Sr. ministro da Fazenda autorisou a Iu-
spectoria Geral dos liancos a vender, a peso,
os papeis velhos que não têm mais ntilida-
de. existentes naquella repartição.¦ mem •¦ ———

Foram supprimidos, na Fran-
ça, os presidios coloniaes

PARIS. 15 (H.j — O presidente do Con-
selho, Sr. Herriot, resolveu supprimir os¦presídios coloniaes. Por esse motivo, todos
os forçados que tém sido enviados para¦quelles presidios regressarão brevemente a
¦metrópole.
-—  1 _.._¦•' ¦

Os vencedores do "raid" Lisboa-
Macau vão visitar o Porto

I.ISIIOA. 15 (Havas) — Os aviadores Sar-
mento dc Beires e Brito Paes visitarão do- u|i|j u<  
mitigo. 21 do corrente, a cidade do Porto, , os mcsmos fundamentos
onde eslão sendo preparadas grandes testas 1 -tri- -
cm homenagem nos heróes do "raid" Lis'
bo.-Macau.

tieutValisou (is bons intuitos que dclcrmi-
naram sua creaçãó.

li' urgente qiie a Municipalidade tome

pela inspecção rigorosa daquelle mercado.
1 mmm 

FALLECIMENTO

WÊ^M^^^ 
¦¦»¦.¦» .-•»»».••?.>« Pode _e deve come,,,

á execução de gravo infracção legal, que e
severamente punida por disposição do de-
creto 4.294. de 0 de julho de 1921. c, assim
concorrendo para a disseminação da lou-
cura, da degencração e da morte dc seus
semelhantes, não se podendo por esse mesmo
facto, ndmiltlr não ter a supplicante revela-
do possuir o caracter que a própria lei qua-
lifica com dous adjectivos.

A criada Rita Alves da Silva, cúmplice da
"Boca Torta" c também condemnada, re-
quereu, por sua vez, o beneficio legal, ten-
do ainda aquelle juiz. indeferido o pedido,

Do Rio a Juiz de Fora em
automóvel

JUIZ DE FOIU (Minas), 15 (Serviço es-
Pecial da A NOITE) — Chegaram a eíta
cidade, vindos dahi, em "raid" de auto-
movei, os Srs. Claudemiro Silva. Gumercindo
J-mbeiro. Frnnklln Rocha e Eugênio Mar-
uns de Brito. A viagem se fez em oito
noras, e em boas condições, pretendendo os
excursionistas voltar ainda hoie. O "raid"
*oi realisado num auto lypò "baratinha".

•mem
AFIM DE SE PODER CONSTRUIR

O PALÁCIO EPISCOPAL
•IU1Z DE FóRA (Minas), lá (Serviço cs-

."ciai dá A NOITE) — Afim de se poder
construir o palácio episcopal desla cidade.
•3 Cornara Municipal ordenou o prolonga-
monto da rua Benjamin Constant; tendo
sido aberta uma subscripçáo popular paracustear as despesas.

•»?_¦

Mais tres despachantes adua-
neiros

O Sr. ministro da Fazenda nomeou Os-""""Ido 
de Almeida França para o logar de

J"5paehanle aduaneiro da firma HolmbergB.c"li í: Cia., Md. junto, ã Alfândega desta ca-
Wtel; Mario Pires Ferreira, para despachante"Jjiuan.iro 

à» firma Carlos Witner, junto A
jj„sà,(|ê Bchdas dc Antónina; c Hcreulano
íy.iinênto Oliveira, para idêntico logar na
«Uandega dc Recife.

0 CAMBIO REGULOU FRAG0
5 13!3fa 5 7|16

Encohlráiiios b mercado de cambio, hoje,
mal inspirado e fraco, com os bancos ope-
rando em condições menos accessiveis porqu*
a procura era activa e poucas letras parti-
cularcs demandavam collocação.

O Baneo do Brasil declarou sacar a 5 13|32
e 5 7I1C d., dando o germânico também a
5 7Í1G d. e os demais a 5 13J32 o 5 27|_._ d.,
contra o particular a 5 15|32 e 5 1*2 d. Em
seguida, passou a regular para o bancário
a taxa de 5 13|32 d., com os negócios par-
ciaes a 5 27)64 e. 5 7|1G d., c dinheiro para

particular a 5 15|32 d., sendo fraca» ai
condições do mercado. ,-.... ,,

Os soberanos cotaram-se a 53S400 e as 11-
bras-papel a 468000. -«„.«. .»..,„

O dollar regulou â visla de !)$..0 a 10Í060
e a praso de 9S950 a 10.020.

Saques por cabogramma: ...,.-„ ,
A' vista — Londres 5 5|16 a 5 11|..2; Paris

S543 a §547; llalia §441 a 8444; Nova York
10.050 a 10.110; Hespanha 1$339 a 1?341;
Suissa 1.897 a 1 $809; Bélgica .502: HoHanda
38870; Buenos Aires, papel, 3$500 a 3$579;
Montevidéo 88460: Japão 48120; Marco-renda
28420.

Foram affixadas officialmente as seguintes
"'A 

00 tllv — I_ondres 5 13|32 a 5 7|16; Pa-
s ""535 a 8530; Nova York .89..0 a 108020.
A" vista — Londres 5 11132 a 5 25(64; Pa-

ris 5**37 a .512; llalia ?440 a .415; Portu-
gal ....10 a S320; Nova Yorl: 93070 a 108060:
Hespahbn i'$325 a 18340; Suissa 1?885 a
1.-91-• Buenos Airra, papel, IlíritiO a 38(100;
ouro. 88100 a 88120; Montevidéo 8S440 a
R..5lfl- Japão 48100 a 48108: Suécia 2SG80 a
aS-fli*; Noruega 18390 a 18.9ü; Hollanda
388)0 a 39890; Dinamarca 18700; Canadá
98950; Chile 1S2(10 (peso ouro): Syria 8540 a
8542: Bélgica 8502 a 8505; Bumania 8058
a 8.064'; Slòvãquin 8306; Ailemanha 78000
por trilhão tlc marcos; 28400 por marco da
renda; Áustria 8148 a 8160 por mil coroas;
café 8540 por franco; soberanos 538400; 11*
bras-papel 408000.

O mercado de cambio durante o dia me-
jhorou de condições e passou a funccioiiar
mais accessivcl. Com effcito, voltaram os
bancos a sacar a 5 27(64 e 5 7|16 d., T>re-
dominando a melhor taxa, com dinheiro a
õ 1!2 ri., pára o particular.

Fechou assim firme, com os soberanos,
¦•or ultimo, a 535200 c as 

"ibras-papcl a1. .0.00.

0 transito ficou, por momen-
tos, interrompido

E o chauffeur e o motorneiro foram
para a delegacia

Foi um ligeiro incidente sem' importan-
cia que, entretanto, paralysou o trafego, *
tarde na Praça da Bandeira, do lado cm
que está installado o Corpo de Bombeiros,
por alguns minutos. E" que parando o auto
n. 7.694 em frente ao bonde n. 541 da Unna
Muda da Tijuca, nem o "chauffeur*" nem
o motorneiro quizeram dar passagem um
para o outro. Teimavam, os dous, parados
os vehiculos, até que chegando um guarda
civil levou-os para a delegacia do 4» ols-
tricto. Em pouco o bonde, dirigido por
um fiscal da Light, partia, depois de arre-
dado o auto, restabeleeendo-se. assim, o tra-
fego interrompido.

Eu» sua residência á rua Itapirú*. n. 147,
falleceu, hoje. a Sra. D. Porcina Sayão, cs-
posa do Sr. Hilarião Teixeira, funecionario da
Casa da Moeda, e mãe do Sr. Pedro Luiz
Sayão, do' commercio desla praça.

Os seus restos mortaes foram inhumados,
hoje mesmo, no Ceinilerio dc S. Francisco
Xavier.

mem

1'aulo; José Vieira de Campos, collector fc
deral cm Conchas, S. Paulo; Anlonio José
rie Araujo Netto, collector federal em San-
ta Bitn do Passa Quatro, S. Paulo; .Iosé
Augusto da Bocha Corrêa, escrivão da Col-
lectoria Federal em Santa Bila dr, Passa
Quatro, S. Paulo; Elyscu ric Moraes Lemos;
escrivão da Çollcctoria Federal em Bragan-
ça, S. Paulo, para collector da mesma exa-
ctoria; José dc Assis Gonçalves .lunior. cs-
crivão da Çollcctoria Federal em Bragança.
S. Paulo; Salvador da Cosia Marques e José
I.coneio de Moura, para exercerem, interina-
mente, as funeções dc agentes fiscaes rie
consumo no interior dos Estados de Malto
Grosso e Piauhy. durante o impedimento dos
effectivos Alberto Bollo c Arlliur Leal Na-
buco de Araujo Filhu.

Foram exonerados, a pedido: Olavo Ca-
bral Krauss, de escrivão dá CoUectoria fc-
deral de Águas Virtuosas, Minas Geraes;
Horacio Tácito de Figueiredo, de colleclòr
federal em Patrocínio do Sapueaby, S. Pau-
io; Antônio Nogueira Netlo, de escrivão dai
C.olieeloria Federal em Sanla Branca; lis-
tado dc S. Paulo; Lui. Gonzaga de Aguiar
Lemos, de cnlicclor federal cm Bragança,
S. Paulo.

iFoi declarada sem effeito a nomeação de
José Vieira ria Fonseca, no logar de agente
fiscal do imposto dc consumo no interior
do Estado do Piauhy, por não ter tomado
posse do cargo 110 praso legal.

me*»

itão prestes
a terminar!!!

a GRANDE VENDA *
ARTIGOS DE INVERNO
e, com ella, a opportunidade
de adquirir, pelos mais baixos
preços, as mais bellas e mo-
de mas confecções para senho-
ras, senhoritas e çreanças. .

Notre Dame
de Paris

182 Ouvidor!

Terminou a parede dos caixeiros
em Lisboa

I.lSnOA, 15 (Havas) — Terminou a greve
dos empregados doa cafés, restaurantes c

*S'-1(1I[

Fundas infecções
gonoccocicas
I-Ol-KROSO MEDICAMENTO

Injecção inlra-muscular do Sr. Dr.
Annibal Pereira

Opinião do Exmo. Sr. ür. Assis Prado,
muito illustre Director da Santa Casa de
Abacté:"Sirvo-mo da presente para eowmu'
nicar a VV. SS. que. utilisando-me do
preparado "Mcrecth.vlina", e»n virlos
easos dc blcnorrbagia aguda e chronica,
ntsie hospital, pude verificar sua étft
eacia, mesmo cm casos rebeldes cm que
outros tratamentos foram encetados sen
nenhum resultado. Onde os seus henefi-
eos effcitos mais se accentnam é no

| tratamento do sexo feminino, o qual de«-
afia outros tratamentos até então Uia>

1 dos."
Vende-se em drogarias e pharmacias.
Informações e literatura a quem as pe-

f dir â S. A. Mcrcethylina — II. Carioca,

OS VALES-OURO
O Banco do Brasil fornecia os vales-ouro

para a Alfândega, hoje, a razão de 5?189 pa-
pol por 18000 ouro.

Esse banco colou o dollar á vista a ra-
tão de lOSOãO e á prazo do 10S020.

1 ia» —mi

Recusa de recebimento de foros
atrasados

Negando provimento a um recurso de João
de Souza Rodrigues, o Sr. ministro da Fa-
zenda confirmou a decisBo da Delegacia I*ia-
cal em Pernambuco, que recusou expediu
guias para pagamento de foros atrasados
desde 1910. ¦M»
OS FASCISTAS DE BRESCIA REA-

USAM MANIFESTAÇÕES PA.
TRIOTICAS

BBESCIA, 1. (Ilávas*) — firande corle.io dc
comb.itenlcs, dos tpiacs muitíssimos fascis-
tas, percorreu liontem as ruas desta cidade,
cm manifestação patriótica.

Foram passados telcgrainmas de bomena-
gem ao rei, no presidente Mussolini c a Ga-
briel d'Anntinzio.

Confirmação de multa
O Sr. ministro da Fazenda autorisou à

multa dc 500"! imposta pelo administrador
da Mesa de Bendas dc Mac.hé á firma Santos
Alfredo & C, por infracção do art. Io do re-
gulamento das contas assignadas.

mmm
FALLECIMENTO EM MINAS

O ALGODÃO
O mercado de algodão, funccionou, hoje,

completamente destituído dc importância, sem
novas entradas e com entregas de 201 far-
dos apenas. Havia em "stock" li...!.'i fardos,
tendo fechado o mercado estável.

¦ mmm* >

0 GAFE FUNCCIONOU SUS
TENTADO

O CONGRESSO TRABALHISTA
PLE1TEA A IISTRODIJCÇÃO DE-\

NOVOS IMMIGRANTES NA
AUSTRÁLIA

LONDBES, 15 (Havas) - Telegriiphàm dt
Adelaide, nn Austrália rio Sul :"O Congresso Trabalhista enviou nm re
cpierimónto ao primeiro nihíislrn dn Austra-:|
lia ilo Sul, solicitando quc o mesmo se en-
tenda com os onlros chefes ili" governo tra-
balbislas no sentido de introduzir novos im-
migrantes no paiz ate tpie os Operários aus-
tralianos em greve voltem ao trnballio."

•eü-i*

$ .41). - 1" - Itio- ¦'¦¦r-_i__^————SX~mmmmmWmmmWmmmWmmW
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FALLECIMENTO NO CEARÁ
CÒDO* (Ceará), 15 (Serviço especial da

A NOITE) — Falleceu a Sra. 1). .loanna
Silveira, esposa do Sr. Octavio Silveira, ne-
gocianto nesta localidade. Deixa oilo, filhos;
todos menores, tendo sido seu passamento
muito sentido por todí\ã sociedade.

¦ mem 

DIAMANTINA (Minas). 15 (Serviço espe-
ciai da A NOITE) — Foi recebida' arpii, com
muito sentimento, ,1 noticia da morte dn
Dr. Francisco Cecilio Guedes, advogado. O | total d
extineto era muito conhecido nesta cidade

0 typo 7 cotou-se a 50$000
Tivemos o mercado de café, boje,, regu-

larmente activo, registando-se procura bas-
tante desenvolvida para novos negócios.

Foram animados os embarques e menos
intensas as entradas. Apezar disso, porém,
os preços não uecusnram melhoria alguma,
tendo regulado apenas sustentados, ao li-
mili! de Ó0S0OO a arroba tio typo 7. Foram
negociadas na abertura 0.549 sacras, fl-
cando o mercado assim, comtudo, bem inspi-
rado.

As ultimas entradas foram dn 1 S.II20 sae-
cas, sendo 15.707 pela Leopoldina, 1.92U
pela Central e .00 por cabotagem.

Os embarques foram de 22.221 saccas.
sendo 5.500 para os Estados Unidos, ÍO.OIH
para a Europa, .'1.225 paru o Cubo c '1.-8.
por cabotagem. Havia cm "sloek" 248.!).)
saccas.

— O movimento a lermo correu regular-
mente desenvolvido, nnis as opções estive-
ram em declínio. Na abertura da Bòlsá. yen-
deram a praso 23.(100 saccas, colando
os compradores a 49.G00 para setemro,
a '.$500 

para outubro e novembro, a 49.8400
para dezembro e. 403500 para janeiro e fe-
vereiro.

O meredo de café regulou durante o dia
com um movimento pouco animado dc 112-
goeios.

Foram negociadas mais 3,518 saccas, 110
13.067 ditas, fechando o mercado

sem firmeza.

iS PAULISTAS
Guarde bem - C. 3586 - este numero

BONIFICAÇÃO :
Compras a ..OO? 500$ 7005 GOOJ

Guarde bem Ui U ü O ll
3 % 5 %

Rua T .'eze_de_Mai_Lí_JL
8 % li %

— Tel. 3586

TAPETES FINOS
em todas as dimensões e qualida-

des, desenhos e cores chies;
O MAIOR SORTIMENTO

pelos menores preços.

O TEMPO
Temperatura de hoje : máxima,

25o,5; minima, 18°,2

BoletimdaDirectoriatieiyieteoroloQia
Previsões para o-periodo de 6 horas

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

Districto Federal c Nictheroy — Tempo Material c apparelbos de recepção de todos
bom nublado de dia. 'os fabricantes na

Temperatura — Estável á noite, cm asecn-j [ \TS T A T.T, A D Oli A
são de. dia com máxima entre 29 c 31 grãos. l L? 

fL-^v.-._ i\ .,, *Ventos — Predominarão os do (|uadiantei Ü.KUGUAYANA, 1-0 — Kio
norte. Telephone __ S10

Kstado rio llio — Tcmpii bom nublado ric i TZZ^iZ ã_«T»'Slríl M ¦• > "'¦••¦•- iP£ êWB nara Dentistas

S5. Kua de Cnrloc». 67~>_U*

KADE0TELEPH0N1A

Temperatura — lístavcl .. noite, ein aseen-
são do dia;

Tendência geral do lempo após li lioras ria
larde ile amanliã — Perturbado.

Estados rio Sul —Tempo perturbado cm I
todos os listados eom chuvas e trovoadas. ;Temperatura — lístavcl á noile. ein as-
censão de dia, salvo no llio Grande <lo Sul, |
onde soffrerá declínio nn fim do periodo. I

Ventos — De norte a lésle frescos rondou-
do possivelmente para o sul no Hio OrOntle
no fim rio periodo.

Nota — As previsões eslío sujeitas ;'i re-
ctifieação com o serviço da noite.

i •««&» .. ;

Loteria da Capital Fcxlcral
Ilcsultr.do da extracção dc hoje :
37353  20:000?000
70872. . v  5*.00030(I0
14340. .  

 
ít:000_000

70....-. , .  2:"_'0'-.?_*__
7335. . •. > , ,.._. .._' i :U00£üQO

De todos os quilates, garantidos,
pelos menores preços '

Pec.ào rio afinaeão de mctiiea precioso»
VIANNA, IRMÃO & C. WfKJ. *''

(Anliíía líspirilo Sanlo)

11111
Dcpiirátivò enérgico.,
Anli-rbcunialiço po«*
deroso. Ideal do tra*
tamento iriilto part
syphiliticos.

SEDA
Fabrica - HUA MARIZ Ii BAllHOS, 2SS

Tel. V. 404S — Vendas a varejo

Ür. Humberto GotuzzG ""L;"ç„a,s,.••¦*•'-
vosas, estorna-

io e ihtesliuos, 7 Setembro, 100. ii ás D horas.
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Dfollnda Paeht___ cimentai

ÍN.-laoii 

V-M 1'l.ii.nl. I, Yvnn*
n«n IMinentel Corte*. Alvura
i.nili'_, iMnrl» MitrunrSilii !*W Ue-

<u», Jo.é I.IIÍK I'M'Iiiu'ii r» .itnilll.i, I.dil-*
«nii» Luto I'«.h..n o fnmllin, Alvurt.
l.iil» Pii.ln.rn ii fnmilia. AiiriihIo l.ui/
IVlii'.-.» «• fnniiliii. liiwlur Krrii-alii «le*
Anilriiili- o iimilli.i (• Ir mundo Anui*
riw** rjmriilfl d ..imitiu convitluiii
¦rua purciit.'. u uinlgoa pura am.1.*
tir-.ni u ml. an de T' «Ilu que iii.umI.iim
nviir i|iiiirlii«lVii;i. 17 do cor. ente, ií.
10 liurtia du mimliA. no oltiir*iiiôr du
«¦.«ri-j-i di- S. Fram-i. «ro dn Puniu, pri»
«firmo r .|i.iti. o de ami mi..-. Miar n. fi*
Ihu. Irniú, rntili. du f uv» l-I.OLI.NOA
PACHECO PI. H.NTKI,. P»r .*.*e «elo
de rcligitlo ce eniilY.. um dcDilé jii eter*
niiMMiili' li£nilliTÍtl<l. .

Pedro Antônio Fagundos
? Os.-.»r d.i liriç.i Fagiinilcs. senlior-i

M*l e filho», Rilg.f iln (lr»ç.-i Faiiuiii!-"-..
I senhora t íllltn. fau_.ule.., Dr. Haul

-¦?» './evcilo, iciilinrn a fllli..*. «luva Or.
efiiiiirinn Freira . Iliba, Iracema o Antenor
ilns Santas Fnu«iiide*, fllh«is, genro, nelo» c
miras d? I1.MIO ".NTOXIO lAfifNDKS,
falloeldn cm M do rurrenle, fazem celebrar |uma min» pelo descanso de sua alma, nn
egreja dn Carnin (allar-iniir), umanliA, 10
di eorrenle. iis fl )l_ limas. Anlcclpnin«sc
os agradedmeiilni i» pc.tiuu que uaitici-
pinem desse nclu pledoio.

•

FEHIHU continua cora o firme propósito de
vender seus anioos por preços reduzidos
Con..oi confrontar os preços aOaixo e

vantagens

Josc Pereira Patrício
• Augusto Dlllencourl ii;',rinlcre. pe-

#-M iiliorailn, n Ir.diis n*> pessuas r|iic ãcoiu-
j pnnliaram a ultima morada ns rcslns

*••. liiarlaes de _..i presudo r Iiii-miucí*
vel -.nclu c niitlso ,IOSI{* 1'I.IU-IIIA PATltl-
CIO a ..niidii íi seu» amigos pnr» usslsllr
a uií***n dc sétimo dia «iue* manda celebrar
nn allnr-môr da cgrpjn dr S Francisco dc
Pau In, . s fl hor.is de niiianlift, terçn-felrã,

10 dn i-*i:i üile, coii.C-.niidu-$c desde já
agradecido,

Julia da Costa Maya
FAU.I-XIDA Ml PHIt'1'0 •-• 1'OIITUGAI.

l'»f l«i I.F AGOSTO
**• Aiiguslei da f'.nsta M.-i.va c sua mu-

?"fl !lirr \linr.i líníiHa Mciiiliiiu.ii dc Car-
Ji s (Hn, M:iv;i mandam rezar unia mi-.sa

«7» de .O" dia por alma «lc sna irmã c
cunhada .11*1.1 X DA COSTA MAYA. uma-
nhã. terça-feira, 10 do corrente, fl» fl ho-
ras. nu egrej i dn Unm .'«-sus do Calvário—
rua d.i 1'rngun.vana.

Ritter Soare. de Souza
(1'ItOFI-SSOIl MUNICIPAL.

• Mnrln ila (.niili.-. I)ti-|ue .'..irnrla c
fj** Allierlei M.-rinli" l.uhau, du _• escola

J m»«.i'ii!ina nocturna do 22*! 'I'..*vicin,
ni.-iiieliiin •¦ *."."i missa por nlma ele seu

íoDeín hittek soares de souzA.nma-
iihni ..i-f.ti.i. io iin corrente, ás !' horas,
no altar-mór da cflicja de S. .loiieiuiiu, i'. rua
de S. Christovão.

Estevão Sanios
m Leopoldo l-ió.s maneia rezar ama-

<_&__ nliii. ás li'« Vi horas, no .ill.-ir-nv.i- da
1 u.r;i*c.i.i d_ S. Kraneisco dc Paula, uma

.*•¦ missa ••cr alma do seu dedicado ami-
fo ESTEVÃO SANTOS, ceinvidundo para
anuclle acto e!c religião, ns collegas e ami-
gos elo seu saudoso companheiro.

Rosa de Barros Del Negro
..icolau Dcl Negro o filhos convidam

»s pessoas amigas a assistir n missa~!" 
iio í* anniversario de sna i|ucridu cs'•*•¦ 
posa c mãe, i[u_ será realisada nn ma

triz ele SanfAnna, amanhã, 10 de sctem
liro, As 9 lioras.

JUNTA CONKERGUL
r.vn.v dki-utado

[iüILHERMG DENIZ KÒDKIGUES
Eleição a 17 do corrente

ÍWnoo FL0RES NATURAES
UU! UílO ~ "*)s n*ell0rcs preços —

CASA JARDIM
RUA GONÇALVES DIAS, 38 — Tc!. C. 2832

PAIIA DJ.Pt.TAI.0
JOAQUIM ,T. DA SILVA FERNANDES

COUTO
Eieieão a 17 do corrente

ícar a
Perfumo Panul • •" Cliarmr il'0«».iy, udi;lii.il ,

" miiI. de llouliliiitiit" Narclia de (.liiiiv 
Lof-Ct de Cul)', t.nrl" du lloulilitaiit, -nl
Pnitu i..ii'.'..|.  • " llulot
Molas 'ilu pura toda, lotlnn as ofire»

dc pura seda o| hanuclte ajour  ....." dc pura »cda ¦¦ Imguotto liordadi" dc teila muito forte» 
eli« t uperlor fio dv ütscoMla
dc fio «lc (íseossla. mnllia flnlssIniR

i.amliai de flnlsilina cambraia, folia» c bordailaa fl mio.
Calcai «le flnliilinn cambraia, frllas .- bordada» t\ mfio,
Pouilrirrc em cclluloldc, alia novidade
Ilohi.is de couro. .-nii:;.i fino

lie.Imi. ele ícdit, lindo» iimilcios 
Um LUVAS de pcllica o Micdc, os modelos ilo mais fino gotto. li

ços pura ngasuiho —• n maior e mais variado snrllmciito.

Gonçalves Dias 75-Centra! 2893
'¦.«rgg-.T-K. '._¦ '• * txtmxixmr.rK

1
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18:0110
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deido 108000" m
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À-liarpcs o len*

_¦*»»%«¦-—i»i» —aa^mi ,*itmmmi**i**,*>t m*****-***mmmmm*»0^**
**!"**% /a_. mm—fm ^^

ilos pi'', c doa sovaroí-, rnlinpi. frícirn., <.-o>ii!i*!i *)»'«*. clc, licsappnrcccTn
i-n|ii(fniucntc com o uso do "Snorol", 1'reço, 31J00Ü; pêlo ('orreio, .'I.S-.00.
Vi'iuli'.M' na ncrfiimãrin "A* Garrafa Grande", á rua Urtignavana n. f»6.
PERESTREÚ.Q FILHO & Cia., —- Em Nictheroy: — Drogaria Barcellos.

.r **mt>"m0 —i**»m m,m«*** 0*0mnm

Escala ?M\m ds Gom^&rcio
"AVALFRED"

Sa-iwca^a •r<vj.'t*í"". "SR."***

Im.nu. de um Escrijitodò-tccHnlco
inicio no cunso i-.m outubro

I5NTRANTU
Àcccitnm-sc alumnos para complemento ás

turmas elo Curso Pratico ele Commercio por
meio dc .'I c.srriptorios-modclo.s. Cursos espe-
eiaes avulsos: — Concurso áo llanco do Une-
_il — Línguas — Dact.-Jogr_phi.-i.

RUA S. JOSÉ', 106
íEiii frente ao Hotel Avenida)

MOVEIS MODERNOS E
DE ESTYLO

Vendas a dinheiro c n praso no varejo e por
atacado

Fali ricas: Rua S. Leopoldo, 77 c 79 c travessa
da Universidade', 51 P. X.

Deposito: 147, VISCONDE DE ITAUNÁ, 1.9
NORTE 31fl

JACOB SC1IEINKMAN

As loterias no Rio Grande
cio Su!

;.-___. loterias cotisitlerpdás claiides,
lin n.i — .V Iti_{iiít-(jã(» d<: Fazenda, nes* I
te T__tado, inictoi:, lia pouco, como 

'.

no'iciií-no_, canij.unliii contra as lote- j
ri;i_ iliegacs c cóiísideradns t-3ttndc_«:
tinas, que eram aqui vendidas, Iiavcn-
do os Srs. Armando t'cdro.sò c Luiz
Valladares nj.preliesu.sdo grande nu-
mero de bilhetes daqn.il.i_ loterias c
lavrando os necessários autos i.c in*
íracção.

Agora, verificando q«e a Loteria I
rio Estado do Rio Grande do Sul, que I
•ó pôde ser vendida dentro deste Es* j
lado, faz publico, cm todas as suas '
exlracções, quer cm suas listas offi*
eiaes, quer pelos jornaes, os prêmios
vendidos para outros Estados da
União, demonstrando que seus bilhe*
tes _ão vendidos fora do Rio Grande
do Sul, o Sr. Antônio Guimarães de
Campos, chefe da Commissão dc In* i
specção, officiou ao Sr. inspector ge*
ral cie Fazenda, no Rio dc Janeiro,
communicando essas irregularidades
e alvitrando providencias a respeito''. ;

Transcripto do "Correio do Po-
vo", de Porto Alegre, de 2 de sctem.
bro corrente.

JIÍNTA COMMERCIAL
PA:RA DEPUTADO

AFFONSO CESAK BURLAMAQU!
Eleição n 17 .'n e-nrrente

Verdadeira
Liquidação

de roupas brancas para
g senhoras, homens e ore

ancas e saldos do artigos
de outras secções.

Crande variedade de
TERNOS _£ CMAPÉ08
para meninos.

Exposição no 1° andar

.asa Sna

íejjâ «'.nin ruiliciil elns
IKSn prostatites, com n'

re.tiiliclei-iincnto integral ela fiincvao R-xuiii;,
pela diatlièrmiu" (Icchtiicri ele Dnfdier, Paris). |Tratamento especifico; rnpiilo c ineleilor.;
Dr. Cocie) Barcellos, cx-ussistente ela Fac. ele
Meei. Das íl ás 11 e elas 4 ás li. Tc). C. 3861'
S. José ú.').
¦¦ i ***** • ........ —.____

^fittt-m*» n*-."**mw^<!ii*^**mmmmcii

A<«__í_l.P__S_l_ 
EstA irisl*-'- as r'»-*^

Wfc_VS_wn__ regras são ilolorosus
s irreuuJarcs? Tome Cápsulas Scrcnkraut

, (Apio), Sabina. Arruda). App. D. Ni S. P.,
n. 94. R. 7 ele Setembro ns. Cl e 81. Dròg.S

! HuI*cr_c_I-eri-inc^_ Tuiio 7.-Í000. |
uiii__i_._>(taE_B__E__5_r

»—_—¦*— »¦ ¦ IIH^"! «*- ¦¦¦¦- m

DEPURÁSE
O melhor medicamento contra a sypliilis

e suas conseqüências. Depura o sangue, fa- !
vorecendo a eliinimi(;ão «ios principieis pre-
jueliciacs á saude. Verdadeiro purificador j
do organismo- Nas bons phuriuacias c dro- j
pari.tr.. Deposito: Dro;;aria Ciffoni, rua 1«" I
Se Março 17. Rio. •

Uc. D. N. S. P. n. 8 cm _2--.I— 017,

TODAS AS CASAS
MODERNAS DO
RIO, AS GRANDES
E AS PEQUENAS,
SÃO MOBÍLIADAS
E ORNAMENTADAS

ieh muras tt.
OUER V. EX. OU*
TRA RECOMMEN*
DAÇAO ? VEJA AS
NOSSAS EXPO-

1 CORTINADOS E ES*

¦ mm* 

Revigon»
TÔNICO SEM ÁLCOOL — Formula do Dr.

I-tocha Vnz. — Amargo Estomacal. Alue o
nppctite. Poderoso estimulante. Tônico dos
nervos c do cérebro.

LEILÃO BE PENHORES
23 DR SETEMI.no — CASA DIAS & MOYSÉS

Itua Imperatriz Leopoldina u. l-l

Sl^iUS

JlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllilllllillllH

1 Só trinta dias! I
IA SEGUNDA CASA AZ AMOR 1
ücntraiulo na sua plinsc tlofinltlvii «It- lit|iii<la«;ilo, s
ipnra iiOM-C praso íii/.i-r nilrcpi das tliaves. inicitm ^

slioic Mcgundu-fc-ira. a venda SEM LüCROSs
= de sen variado stock do Ioiiçji«. crystaes, terra- g
j gens, trens de cozinha de puro alumínio allemão.^

************ (>tf. g

I Donas do casa |
Proprietários de cafés |
Restaurantes e Hotéis !!|

1 Aproveitem esta uilo única, tnHo a pretos iníímos!! ]
Í8EM LUCROS!! 8EM LUCROS!! g

| 3«| . SESUHBA CASA AZAM0R . JJ*^ |
fl!!l(!lllílil!lí!!!llll!lllllllllll!lir,!!llll!líllíl!l!!ílÍllllllH

¦¦i_m<i-«ni*-n 1 rnw—i_hwh»»i »i" ' i~

ippns

rrt/*m*.*mat\im*mvm»m*.m* m***mm0***m.

? .y o ei» pouco
^

&
CAMISARIA

n\j/%. o«o_?-i*t«c;/__.x^-*v--e;!5. DIAS > .

Palha de seda, lar-
gura 90 c. metro

Seda lavavel, lar-
gura 100JC. me-
tro

Crepe da China,
larg. 100,'e. me-
tro

Foulard de seda,
larg. 1001c. me-
tro

Taffetá de seda,
larg. 1001c. me-
tro

Marroeain de seda,
larg. 100!c. me-
tro

Crepon de seda,
larg. 100!c. me-
tro ...... .

Marroeain fanta-
sia, larg. 100[c.
metro

Crepe Broche lar-
gura 100 c. me-
tro

Marroeain Broche,
larg. 1001c. me-
tro

Charmeuse de
Lyon, largura
100!c. metro . .

Epumge

9$000

1215000

16$00P

18$000

18$000

22$000

24$000

24Ç000

24$000

28ÇÒC0

355000

Tintas especiaes para impres-
são, preta

Prefcriilas por varios jonuies c .>-çi«„««*
pliiíis. A preços convenientes. OALÜINO I».
SMITH. lluu «Jo Mercado 11. .0.

¦ ***** >

m Alfaiataria
ALBERTO

A. mais bem ncabatlas
IIOÜPAS SOU MEDIDA

ROUPAS FEITAS
Especialidail- em ca_.ica_, .mockineii e frack.
Casimiras nacionaes . -.strangeiras. sempre

os últimos modelos c novidades
50 — CARIOCA — fiO

1874 -—1924
A Drogaria André, conimemorando seu

GO) anno dc existência, está brindando sua
distineta clientela com preços eM-cpcionaes.
Ilua 7 dc Setembro 11. _9.

Superior qualidade
e todas as cores
( enf estado)
metro  23500

(Vendas por atacado e a varejo)

Na Gasa
Pacheco

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

***** i

UMA POSITIVA
PROVA DE MÉRITO

A V reparação do Dr. Crossmai. ú um
medicamento interno para combater

efficazincnte a Hlenarrlingi.i aguda ou
chronica c todas at doenças venerens
de ambos os sexos. '

A acção benéfica da Preparação do
Dr. Crosstnnn sobre as mucosas infe-
ctadas c iiiflaminadas i augmcntadn
jicla acção dc outras substancia com-
ponentes que facilitam a secreção o
expulsão da urina. Nisto consiste pre-
cisameiite o stu extraordinário valor
para a cura das inflainmaçncs dos rins
c bexiga c outras ciiferinidaiics seme-
Ili.-mtcs.

Não produz sensação ou effeito des-
agradável no estômago ou rins e torna
desnecessárias injeeções c irrigações.
Uni frasco de ensaio provará o seu me-
rito ; rfoiis frascos bastam paru os ca-
sos usuáes.

A Preparação do Dr. Crossirian cuni-
pre maravilhosamente o <|ue outros tra-
tamentos não passam de prómctter.

A' venda em todns as principaes
Pharmaciás e Drogarias.

MEIAS
Todos podem vender Meias, mas ninguém

pôde offerecer as vantagens da

Casa Stephan
Nos preços, qualidades e variedade
Só vendemos bons marcas c qualidades ga-rantidns.

12 Rua Uruguayana 12
(Única Casa só de Meias da Capital)-Y' __|»_fc .'!

PÓ

___f^

K_f

o
N

, . ._ mmmmmS__ "" 'i ' j- T, |

D'ARR0Z^

V^ Superior
v_„i„ A-.melhor qualidadeVende-se a preços conini.uns.

->' *»_»»_.i''.-

MOBILIÁRIOS
para csci-iptorios Cadeiras com molla a 1308;11. Alfândega. 6i), CASA MARTINS:

ür. Jorge de Moraes 9wfi&?s- pa«*-
Ai'-es' 58. 3 As 5. H. Aprasivcr.fi.W.1^-!:-—__—____—_ _,lad^ -

FORMOSINHO
KUA Dü OUVIDOn, 1SS

Telep. N. 1693
LUVAS. LEQUES; MEIAS.

CALÇADOS FINOS. etc.

Vias urinarias

BRINQUEDOS
Castro __ Watdemar Praça 15 de Novembro 4'.'

Cura radical da hlenor-
rlíagiii, Tratamento das

moléstias vcnetc.is. Dr. Uelmíro Vnlvcrde.
Largo Carioca, 10, 1 ás 0.

LEILÃO DE PENHORES
Em 2t"i de Setembro dc 19_4 "Caca Gonthier"

Huu Luix tle Camões, 45-47****** .

DR. ALFREDO ALVES PINHEIRO"Cirurgião Detitistn. Ru. Sete dc SetembroN*..lí'0',,1. omI- I)as 8 ú» n-iinliri ás íl danoite. 'Icl-phoiii'. C. 1800.
___ff_>fti>- i —

AUEtt comprar, vender, concertar ou fazer* 
{jóias rom seriedade? procure u "Joallieria

Vu lei. ti ni., rua (ionçulvcs Dias _7, fone -üiC.

Doenças nervosas e
fraquesa da vontade
Fraquesa pliysica e de idéas, desanimo

duvida, medo, indlfferença, tristeza, angus-
tia, manias, sustos, ataques, etc. estômago e
inte.tino3 Emprego local e geral de radia,
ções ultra-violclas de Bacli c da suggc-tãn
pelos niétliodòs mais modernos. Dr. Cunha
Cuz. 1!. S. José Cl, 3 As 5. Tel. 4G2. C _

QUROeJOlAS
dos Leilões do Monte Soecorro Ci
Casas de Penhores. Compram-se o
vendem-se na JOALHERIA ÍNDIA-
NA. Becco do Rosário, 1, esquina do j
Largo de S. Francisco, e Uruguaya-1
na, 110. Attende-se a chamados!
pelo Tel. Norte 3111.

VENERALVEL ORDEM TER-
CEIRA DE SÃO FRANCISCO

DA PENITENCIA
A Administraçno desta Venernvcl

Ordem faz celebrar, quarta-feira, 17
do corrente, em a sua egreja, suni-
ptuosa festa commemorativa do seti*
ino centenário da Impressão das Cha-
gaa no Corpo do Scraphico São Fran*
cisco de Assis.

A festivade que será revestida da
máxima pompa e esplendor, princi-
piará ás 11 horas com solemne 1'onti-
ficai, ófficiando Sua Exccllcncia Rc*
verendissima D. Agostinho Bcna__i,
digno Bispo dc Nictheroy, coadjuvado
por grande numero de distineto» sa*
cerdotes.

Ao Evangelho oecupará a tribuna
sagrada o illustre orador sacro
Revmo. Padre Dr. Henrique de Ma*
galhães, que fará o panegyrico do
milagroso Patriarcba.

A parte musical está entregue á
competência do distineto mtisicisla
Padre Antônio Romualdo da Silva
que, sob sua regência, fará executar
o seguinte programma de musica
sacra, com 20 vozes só de senhoras:

Ecce Saccrdos — de L. Pcrosi:
Prelúdio Symphonico —- de E.

Bolligliero;
Introitus — dc F. Mattoni;
(Missa orcheslrada especialmente

para esta solcmnidade, pelo maestro
Francisco Braga :

Kyrie —- Gloria — Credo — San*
ctu» —-• Bencdictus -— ct Agnus Dei
— de R. Rosso) .

Graduale et Sequcntia —- de P.
Magri;

Ave-Maria —- de Rheinbcrgcr;
Offertorium — de T. Tassi;
Communio — de A. Gouvêa;
Marcha final — de A. Guilmant.
As partes variáveis serão executa*

das em cantochão por um grupo de
sacerdotes junto ao altar-mor.

A's 18 1|2 horas, depois da exe-
cução do —- Prelúdio Symphonico
-— de F. Capocci; Pauis Angclicus —
de G. Piazzano, e Tantum ergo —-
de J. S. Bach: será lida a noininata
dos irmãos eleitos para os diversos
cargos da Ordem no anno compro*
missal de 1924 a 1925 e em segui*
da executado o "Te-Deum", de G.
Foschini, precedido de benção com
o Santíssimo Sacramento.

Antiphona — de G. Obtrasi;
Marcha final — de L. Bottazzo.
Em seguida será cantado o "Li*

bera-me" na Capclla das Catacum*
bas, por intenção dos nossos irmãos
fallccido 8.

O templo e as suas dependências
noderão ser visitados ridos fieis dc«
votos até ás 20 1|2 horas.

De ordem do caríssimo Irmão
Ministro interino e cm noine da
Mesa Administrativa convido a to*
dos os nossos irmãos a reunirem-se
em a nossa Egreja, afim de assisti-
rem a estes actos em louvor ao Santo
Patriarcba São Francisco de Assis.

Secretaria, IS ile setembro de
1921. — O Secretario. —, )mi: Al*
horto He Bittencourt AmarantcL

Aggredido com uma gurrai»
Oíyimilo dt. tal, lioniem, n nuiie, „. i,»..(|tiiin ilu run Perreira ile Andrade n iii)p.ii-i «le mini ill-cu.iAn com iu\i ,\, ili7£

ra llMHluii, tfsreillu*u com um. iirrihrTl!riiiilu-o hu cabeçn. * "*"-' '•»
d offoiidliln leve ni mccorroí d» i.ii».tonai ilo Mi'vi'i'. rvcnlliciulo-ic .i |„„. 4 ';*

IwetlVA rcililcncla, t, ru. Mlnutl i.n_eln «,_m.ro ..vi, lomnndo iwiilMclinonlo il, (,,,?_policia «lu iii' ill.tciciii. ',,c'-"*»
- "¦¦"

_ TOIUTTE
AUomaos logitimos, com 8 ptÇni300ÇOOO; Carteiras de couro, conl

guarnioao de ouro do loi, 20I0OO
JOALHERIA INDIANA, Bqcco ,|,
Rosário, 1, csq. do L. de S. Prancii.
co, o Uruguayana, 110. Attende«m
a chítmad03 polo Tel. Norto 3111

-1*— _

liiinií.il.i»*. Quer cuiiiiriiir mi refuriüír? n.,.ll
i-a vir \ r. C-iriuu 41. snln .'1 dns ],-, u ,*
* -..- ¦ *****  "'

OS GHANDES^

Armazéns ds Paris
DURANTE ESTE MEZ

TECIDOS
Trii-oline linho e üriln, nn-«
•ro  ri-jooo

Linho belga pura vestido,
«orle  91200

Linho iiiiTr» rir.iiln iodas n.
coro», corte  l."i?000

Lin lio irlundtr/. c|l,C0 ilo
largo, metro  *.*8(.J

Crocliütinv rendada, ti!ti-
ma errarão, corte.... 22í500

Tecidos rendados pnra cor*
tina com lindos borda-
dos cm relevo, metro . . •'»<*. 700

Adnmii-cadoA pura me... n (>i,.ij(|

CAMA E MESA 
'

Cortinados de filo com lin.
das applicaçõcs, casal . .V.»v**.*".ot)

LENÇÓES
DK SUPERIOR CRETONE COM

BAINHA AJOUR
200 x 140  7-fttOO
220 x 160 12SÍÍ01»
220 x 165 16_."0.i
220 x 170 n?80(l
220 x 180 19?.*»0tl

TOALHAS
PARA MESA COM BAINHA ABERTA
150 x 100  7$500
150 x 150  9Í.MO0
200 x 150  12Í20-I.
250 x 150  1-Í3-100

EKDISÍÍAS
DE CRETONE RICAMENTE BOR

DADAS
50 x 50  78500
60 x 60  S* 100
70 x 70  8$700
B-H-_¦*_. llll visitac este iro-
NDIVA r,r,,,.ntc '',_.a,
llVI ** ***• uelccimcnto dc

motias. enxovaet
ricos, modelos lindo-*, preços exct

peionaesLARGO te. FRANCISCO
19, 21 e 23, junto á egreji

Telep. Norte 331
mm* <  -".

GATO PERDIDO
Gratifica-se a (jiicni ilcr noticia de lim qu.

(lc..ápi!_rcccu da Av, Mem de Si, 1.5, sob.,
cor escura com manchas pretas. ..tttnde po'
Cotegipe, e é castrado.

¦ i ******  ¦ ¦ *

Dr.Süvino Mattos,
laureado csp--i_li..t_
cm dentadura, aii.t**
mica» e iir/ifye-iiicrliJ
(pOIltcs), ._!_ Í.I1XÍ1Í0
rie chapa., para «
mastigação perfeita I

Iicllczn da pliysionoinia. Preços módicos.
7 Setembro. 2JI.1; das 7 ás õ. l'íione, 1355 C.

» m*m •

RBEHOB
Venderá em leilão, ama-

nhã, ás 4 horas da tarde,
em frente ao mesmo, o ma-
gnifieo prédio do solida
construcção á rua General
Rocca n. 126, próximo á
praça Saens Pena.

» *._-«¦ —*•

Rounas Brancas
PARA

HOMENS E MENINOS

Cama e mesa
MELHORES E

MAIS BARATO, Só NA

Esperança üa Brasi
RUA DA CAKIOCA õ*_

*raB*m****mmemm»*m\
I-i^am-st. o valor. (!om-j
pram«.e _lri!h_inlc_ «téj
5 contos o kilate, pero-
Ias, platina, ouro, etc

Leopoldo Strass, 109, Av.J
R. Branco, 1" andar, sala 2.

QUEM ACHOU ?
Uma ai-Roln com .«i chnvcs no dia ,1 do cor-

rente, fnr.i o favor clc tclcpliouar para Norte
IÍ7.-I3. iiuc será gratificado.

LEILÃO DE PENHORES
19 Dü SETEMP.RO — .ÍOSK' CA1IÉN *

itua Silva Jardim, 7

—_¦*¦*¦ —— *~*fí**-r-~> ;t, .. „.
Dr. Eurico Villela: Mpi_.inis_.ide 7i>r*
57. as .. lioras. 3"«,^" e sa_.-:. lei N. M^

SMMK5_-^^'-ai''

[Jóias de oecasião
Vcndim-se, trocnin-so, ctiiupram-.c c

concei-tiini-sc

6 Rua Ramalho Ortigâo 6
A TURMALINA

K-.-Trave.sa da S. Fnincuco
V_IBMI___________^*<^yKg

A' LA GARÇONNE
Salão Mcruzzi, cspecinliiíade cm e»fe*-,

cabellos á In (,'ãrçounu e A iiu.leza, í*1"'.*1.1',,
cspcciac. pnrn senhoras, crc.!iiu;as . luM?
Ilua do Rosário, Vf., -prpxliiVò . AvcDiüa.

W:
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para a America do Sul funccionará hoje
15 do corrente em seu novo edificio próprio,

sito á rua da Alfândega, esquina
da de Candelária

j\mmim»m*m

SUCCURSAES E CORRESPONDENTES NO MUNDO INTEIRO

TODAS AS OPERAÇÕES BANCARIAS NAS MELHORES CONDIÇÕES
•---^¦-----------------'---^¦¦^'^¦'^^^¦^¦¦¦•¦¦¦¦BjBjaiB^sji

SERVIÇO ESPECIAL DE COFRES DE ALUGUEL, PARA 0 PUBLICO
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EMPRESA THEATRAL JOSÉ' LOUREIRO
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TEMPORADA RARfSI^NS^ O*? 1924
jl gJf3BATT3FtO ÍLyRICCGrande Companhia Franceza de Operetas

ESTREW —. Segunda-feira, 29 dc setembro — ESTRE'A
ASSIflN-ATL-n-i, -- Amanhã ús 10 horas da manhã será aberín uma assignatura para lá espectaculos, tendo preferencia aos seusloíarcj alé us C horas da taro; de sexta-feira, 10, 0s Sra. assignantes da COMPANHIA VELASCO prciçrcncia aos scus

_______ _ *»¦¦>?'-'—-fc'»-»-»--»-*»»».» tmmmmm m* m»am*m mm ¦ *¦»¦ *»¦¦*»

REPERTÓRIOARTISTAS PRINCIPAES
H. Uon Potiiiõ, M, .liilkn Gerardy, M. Mareei Franek, M. Emi-
lc Rovlere, M. ftoberlo Foissl, M. Charle Darlhcz, M. Jeaú Ha-
bcnowif', M. Henrl Houlle, M. Alphonse Dclaigne, M. Mareei Cas-
Irix, Mlle. Jenny Sir.vl, Mlle. Odetle lia Ponchcl, Mlle Vivetle
Chabanaes. Mlle. Alice Pefovrc, Mile. Alice Caprlce, Madame. Ma-

ry Tliéry, o Mme. Marguerlte Trai.

u ^*»«"l.d* ««darne Angot, l.cs Mosquetalres an convent,Mim Zclle Mtouehe, La l-slle du tambour major, La belle IleleneU Poupte, I* Crand Mogol, U Mftscotlc, l.es Clochea-de Come-vllle, Krancola lea tias bifo»,
NOVIDADES

iJL'í.m,0ur Maaqaê, de Andrá Mcssagcr; Ciboulctte, de rtey-naldo Ilahan, La Haut. de Maurice Yvaln, Le Petlt Choc, dc Szu-Ie, Mamadc, dc Chr Mine.

ú* PLATEA
NOTICIAS

A prlnirlra dr hoje
\ compnnhln Mvei (In Cunlin-llortlin Ml-'vnr.rsnrpioiitn, hoje, om primeira, a peca daiiorjo McoiIpiiiI, "Aluiu forle", cujo proln»KQiilita inrn ciicnrnnilo por Alvo» iin (.unha,

jiua J.i levu cm 1'oriiigiil n coiisiiíiacan doisoirnliijlliu, Ueapiiniiicera nn • cspcrlaciilo nu
publico o ilistlnctn iictor Cnrlos .Santos, dl*rector nHIstlco do roíüunlo portuguez, «1110ur.i oecupa o I-alnclo Tbrôlrq,
O "Dia dn arlU'..i» no Itrcreln \

Com um prngrnnnua ntlrnonto rcalUa-se.erta-noliv, no ítocrolo. n festa do "Dl.i donrtliln . Irn A scena, non dnns sessões, nicvlsla A' lu garçonno", com numerounovos c sondo os papeis do homem Intorpro-iidns prliis Hclrlzon o vlco-voraii, A remiuhrllU dns cspcclnciilus a empresa Hunijel.-< t.. offorcro n Cniu dos Arl latas, n lieno-,morlln c sympatlilcu InslUulyAo dc classe. I"Cha • tarradaa" 1
Despede-se hoje do caria* do llepublica a jrevista "Tiro no alvo" c anmiihii ali se da-1',»;• «s primeiras representações da revista(.nn c torradas", cujos nundros lim ns se-

guintes títulos; ch* misturado; Chninpngiio;t.arnrlro ,-i C: (ieral un varandas: Cnn dns
cinco: O grande bule; A's portas do viga-
rio; Danclng-l-ahice; Salome; Desfile das'
dansas.
A nora peca da Renato Vianna

Depois de amanhii, Leopoldo Frites estren-
rã o novo tnibnlho do talentoso comedi ¦-
grapho patrício llennlo Violino, "O glgnlo",
pelo (pie hoje e nnianhã serflo as ultimas
representações da '•Mimosa", lim "O gigo-16" estrearão duas ttetrizes ua companhia
Leopoldo 1'rócs.

VARIAS
Var. annos hoje o provecto aetor .loão

Barbosa, director artístico «ln companhia «Io" rinnnh «.* professor da Kscola Dramática
Municipal. Seus collegas, amigos o admira-
dores prciiãrarh-lhc para estn noite, depois
dos espectaculos db Trianon, uma ninnlfcs-
taçãn de apreço,

- Muito altracnte o segundo numero da"nio-Tbi-:i'rn", o magnífico semanário de
Fernando I.ima. Mareio Heis o Celestino Sil-
veira. Tia/, bons ''clichês" e òptlma colla-
boração literária.

— Parte ho.ie para S. Paulo, contratada
pela empresa Carvalho Xlmcncz, a aclriz
Odette Vasqucs' (pie trabalhava na compa-
iihin do S. José.

ESPECTACULOS
HOJE, ás 7 «i e 9 «',

NORAS DE

3
. faC-iíW SCUá . KmlUmtVmmlÊmfí

GOMESlCARLOS
JTemporada LEOPOLDO PflOÍ

Hojo ULTIMA roprcoontaofio

1.1 B|s
BHB3 ^t; T^^t^T,

Amanhã ultima dt*

«O Sapo e a Estrella»
Quarta-feira — 1'rimrira «Io

"GIQOLô". :i actos, no RIO ACTUALi
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Tlieaíre João %%úmQ (ExP"2i
EMPRESA PASCHOAL SEGnETO

Pedro)

niini-
-• ---**»¦¦» m* m
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MME- BRIONNE

EMPRESA PASCHOAL SEGRETO,
TnEATKO CARLOS GOMES — A'« 8 ?.;!

I.. Fróes — O Café âo Pelisberto
THEATRO JO.XO CAETANO — A'«i 81 

"-Í

A PRIN0E2A DOS DOLLARS
THEATRO S. JOSli — A'« 7 % e !» Ji

OLHA O GUEDES !
¦aâtaafthi

:i»riii8â=
mivEnsAiuos
"•* ¦¦¦,-¦,

Fazem annos amanhã :
Scahorita Alzira Jacomc, professora muni-

(!;ial c filha de I). Maria Jacome; Dr. De-
nigao Sicupira, clinico nesta capital: senho-
riU Djiiiinirn. filha do Sr. Antônio Lopes',
empregado no commercio, senhorita Aracy,
filha ilo í;r. Hra;: Carneiro'Vianna funecio-
riario municipal.

Vez, lior.tem, annos D. Elvira dos San-
los Ávila; esposa do Sr. Benjamin Ávila,
famíioiiario publico.

Fszeni annos hoje:
A menioa Álba, filha do industrial Sr. Fe-

lijipe Ogiiibene.
ÜSÁÜEÍITOS

, Effeêtuà-sc, amanhii, o consórcio da intcl-
tato senhorita Ivone Juracy Soutinlio, pro-Mssora municipal e filha do nosso nrezado
fÕBipimlieiro da trabalho Sr. Joaquim Sou-
litÀio filho c> dc sua Hxma. esposa, Ü. Ho-
anna Payssant Soutinhò, com o Sr. Ada-
msstor Vasco Aranha, do alto commercio dcnossa praga.

0 acto civil realisa r-sc-à na 3' Pretoria Ci-vel. a I hora, o terá como testemunhas daíoivã o Sr. Alfredo Hacfdlcn. e sua R.xma.
«posa, U. I.anra Haefillen, e por parte donoivo os paes da noiva.

A cerimonia religiosa será celebrada á.s 4
toras, na residência da familia da noiva,sendo paránymphós dos noivos, o Sr. Rcne-íal bstanlslüo Vieira Pamplona e sua iílxma.esposa, ti. Palmyra Pamplona.Heãlisiirsõ no próximo dia 25 do cor-r-atc, nn maior intimidade, o enlace matri-
laoaial da Exitia. D. Nair de Azeredo Tci-"tira. filha do senador Antônio Azeredo, vi-¦e-prcsi(le'nte do Senado, e I). llcrnardina«credo, com o Sr. Traz Mcntsens, "gen-
fiement' que Ioda a nossa sociedade conhe-M c co-pmpriclario do Motel Internaciomil.
wsc/w&y-ro.s

Acha-se enriquecido o lar do Sr. Dr. An-
?nio ria Cunha Machado, advogado no nos-'!. 'n"*fl. o do sua Exma. esposa, Sra. D.•icç Cordeiro da Cunha Machado, com oP.cíiuciito dc um menino, onc na pia ha-lysmnl receberá o nome de Darclc Antônio.- O lar do Sr. Poli:! Cnlalano c de sua
posa, p. Ilenriqnctn Avalio Catalano, foi
.«n-inccidq com o nascimento dc seu filhoiiuio.

èSTAS

|0 
Dr. Aslroslldo Teixeira de Afello, advo--mio nns auditórios desta capital, e alto¦'nccionai-h-i rniinicipa], está com o seu lar,

j?JSi cm festas, pela piissagcni do anniver-
ii^.yslahcio de sua Ejima. esposa D. Ile-«m» Horta Teixeira de Mello.
W-lJ.ViTES

Pelo naelurüo de luxo soruc hoje para o
,««ns, via S. Paulo, o Dr. Vieira de Alen-W. aüyoftado nos auditórios da capital pa-«naensc.
--Acompanhada 

de seus filhos, partiu pc-
•ini,, v a" pilra " Europa a Sra. D. Vir-«Wii iWmand de SA, esposa do cnKcrihèirb"a Prefeitura Sr. Dr. Heitor de Sa\
^PEItilOS

Dr fii*si'-" "Uli|0 visi,ac,o na casa de saude
wwl r.,V-?.!üfl Moita, onde foi operado, o co-
.'••" Juvenal Carvalho, capitalista residen-le "o Coará.
(,r, TeJn experimentado melhoras no seuWM Ue saude o estudante Oswaldo Cam-
;;¦ 'Uno do cominerciantc Sr. Albino Cam-
ní' oí!e .L's,i'* internado na Casa de Saude"r* Oliveira Motta.

C/JMf IfNMII M tUStfHtlmM
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PONTA 
estriaóa no Ever-

sharp, cylindro de metal na
caneta Wahl, e idêntico de-
senho em ambos, identificam os
melhores utensílios de escrever.

Ha-os gravados com oa mes-
mos desenhos artísticos. Os
que convém no tamanho, estylo
e preço, encontram-se entrt
elles.

Árradss ms* totOteres estai*
kcJmeotot d* todos ms parles.]

IEOKE * O.i*
!• de Março. 8»
Rio de Janeiro,

V
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S A'a 1 íi* — IÍÕJE '- A'a 9 «il
O MA 110 ARTISTA ' 1

I A" LA GARÇONNE  |I Varias scena* e numerou em travesti EACTO VARIADO fl-tBmrmWkmmNOtmÊVmitm*' i'»..u>uJcfnlK9mBt7
. ^ta»i ,

As Iapiseiras Eversharp e as canetas tinteiro Wahl serão
vendidas com o desconto de 20 % até 31 de outubro.

*0mi

PULLAOBO
*am*omm

(LEILOEIRO)
¦»»¦* i**tmm*m*mm

RUA S. JOSÉ, 57
Vende prédios e moveis

REUMATISMO, ARTHE1TISM0, GOÜA
EVITAM-SE, tomando, pela manhã e á noite,

LINGERIE ELEGANTE
Fiiçuiur.inio-i enxovaos completos para noi-

s-as. Lindos Stores c Brise-Bises.
As mais finas guarnições de cama c mesa.
Os mais finos vestidos de I.ingeric.

A fornecedora do* mundo elegante brusilei-
ro. A oue tem fiuai-iieciiio os mais luxuosos
hotéis da America do Sul e o Palácio do Cat-
tete c Guanabara. — G. A. Autuori & Conip.
llua do Cattete N. t:tii|138. Telcphoncs Bci-
ra Mar ¦182-13*21. — Hio de Janeiro.

COMPANHIA BRASILEIRA DE OPERETAS
VICTORIA SOARES

da ffua! fazem r.arie o \mt brssibiro VSOEKTE CE-
LESTIKO e a aefeíj-saaSera ih\% MDâ. — Direcção

artistisa de BBAHB/Í8 SOZINHO.

amath^IiI^paa5íe^amt.rà
da notável opereta de LEO FALL

A parte de John Conder será
feita pelo aetor Brandão

Sobrinho
colossal mmmm m opereta nagimal~~

Esta semana: A CASTA SUZANNA, e»ereia to
ESTA A VENDA O 27" NUMERO DA

Revista Musical ___j
Contendo:

, Larg-heMo, dc Mozart, peça
para piano.

More, fox-trot
Elue Hoosler Bluen, fox-trol
Cobre-me de beijos, fox-trot
Flor de Maio, tango argentino

lim todos os ponlos de jornaes e reducção
— Uruguayana M2 — sob. —¦ Preço 1$5Ü0.

*****
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Agradecimento
AUIa da Silva Nunes, Guilherme da

Silva Nunes, João da Silva Nunes, se»
iihora e filhos, profundamente gra»tos pelas homenagens prestadas ao
seu saudoso pae, sogro c avô João da
Silva Nunes, vêm, de publico, e na
impossibilidade de se dirigirem pes-soalmentc a cada um, empenhar todo
o suu reconhecimento aos demais pa-rentes e aos muitos amigos que os
confortaram e acompanharam ua im-
mensa dor que os acabrunha.

..HOJEA s 21 horas

COPACABANA CASINO-THEÀTRQ
SEGUNDA-FEIKA

- Z A 35 Á — Supcr-producção Paramount, em S acto:
SWANSOM e H. 11. WARNElt

H O JE
, por 01

e y
ipKIA l

A's 22 horas - Apresentação de ISABELITA EÜIZ - Celebra daaaarinà hc.- \pnnnola. 1

 Poltronas, 2$ — Camarotes g baignoires. 1ÕÍÒ0Õ 
~~

_ qrTll-room..
**majimms$mmmmmmmmi,
**

a'oú|i'or danaants
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GAMPESTRE
Amanhã ao almoço: Colossal mocotó á por-

tufíúeza: especial angu' A bahiana"; arroz dc
forno ii Campestre. Ourives .17. Tcl. Norte
.Wi.

A SUPREMA BELLEZA ! quc tudo domina
conseguil-a-f.o VV. EEx. com o trntiimcnlo «
produetos da ACADEMIA SCIENTIFICA DE

I DELl.EZA. Massaiícris parn tirar as ruiras c
I menton, deade 10S00». Limpeza da pelle,
[para tirar espinhas, pnatoa pretos, etc.,
jdeado 7$50(1. Ondulação Mareei. Lavagem,
| córte e. pintura dos cabellos cra todas as efl-

rea, com a duração du 2 annos. Destruição
doB pcllos pela Electrolise. Afinameníó das
sombracclhas. Manlcuro. Tratamento do-a
ceios. Keducção do ven!rs, dos braço» e cor-
recção das formar,. Resposta mediante scll».
Rua Sete dc Setembro llití. Rio. Catalogo gra-tis.
-—*—¦  - -*7HTtr~ i

Todas as iicitrs — DIncr e
QUARTA-FEIRA — Dia rie mada.

—""—t*"i—~mi r ii»i ir iim,i-n [i i,m«ri

ANNEi
Gratifica-se muito bem. e. quem entregai

na rua Sorocaba n. 19, (Hotafogo) um nmv.-|
com dous brilbanles, esipieeido no tollclta
das aenlioras, no Hotel d.-:s Pioneiras .(Cor»
epvado).

¦'^jlCÇ.tO DE GRAÇAS
'ísaii-sc hontem no matri2 da Gloria mis-

íraci "e **,;lrit!nti'i celebrar, cm acçúo de
i.j,;. ' PÇ.I.á passagem do anniversario na-'"tio do Dr. Francisco Sá, ministro da
;!awo.
I'ln"vm,Ci" cc'rlrnonlã cantou o corpo coral
Gilli i ? ¦"efi*,nfta ('n maestro Hicardo' "• A cerimonia esteve concorrida.
•"'«.I.*,*

Hi-sc depois de amanbã. âs 8 1|2 horas
U . Ir19 (le São Francisco de. Paula, missa
l«.sftuno dia por alma de D. Wandu G.• niandada celebrar por sua familia.
i.c p** résadã amanhã, As !» 1|2 na egreja
ia s J"nc'sca dc Paula (altar-mór) a mis-ac " dia do fallecimento do Sr. Pedro

m***m**m***o**m*m

Veranistas e convalosccntes
A (100 ms. altitude — Linha Auxiliar —

Parada Monte Alcffre
HOTEL PARQUE MONTE ALEGRE

Nãò se acceitam doentes de moléstias
contagiosas

Informações: Ilosario. 102. Norte 753!)
mm*

DRS. H. ARAGÃO E A. M0SES
Exames dc saiiRiíe, escarro, urina, vacci-

nas. etc. ItUA DO nOSAliIO N. 134, proxi-
mo A Avenida. Tel. 4-180 \.

Antônio Fagundes, pae dos Srs. Oscar da
Graça Fagundes e .Ldgard da Graça Fagun-
des.

— No altar-mór da eBreja de S. Francis-
co de Paula foi resadu hoje a missa de 7o
dia do passamento do sjiliao negociante Sr.
João da Silva Nunes, pai; dos Srs. coniman-
dante Guilherme da Silva Nunes e .loão dn
Sllvi» Nunes c senhorita Alda da Silva Nu-
nes. O acto religioso foi muito concorrido.

As mulheres mais bellas usam sempre,
pela manliã e á noite, a pasta dentifricia
SYNOSOL. —m*
DBPILATORIO ELEGTRIGO RA-D1CAL
Tira oa t.cllon para sempre. Premiada com

o firand Prix. Respostas mediante sello á
Academia Sii-ientTira de Beileza. Rea 7 de
Setembro. 166. Rio, Catalogo eratic-

LOTERIA DE S. PAULO
Ettracção ós terças e ncatas-feiras «ob a firp

calisaçfio do governo do Estado
AMANHA

2O:OOO$OO0
Por 1S400

l. AZEVEDO & C, concessionários. S. PAULO
A* venda cm Ioda a parte¦-¦ «aia—i ¦

Dioxpáen
— nina,»

PARA HYGIENE ORAL
Para gargarejos, para o nariz

ma

I
Sew operação e sem dor, a MAMILINA

lar. desapparccer as hcmorrhoidas, a irrita,•âo e os mamilos. — Preço 68000. Pelo cor-
reio 7ÇO0O. - RUA URUGUAYANA. 66—RIO.

m**
Drs. Leal Júnior e Leal Neto

Especialistas cm doenças dos olhos, ouvi-des, nariz c garganta. Consulta» de 1 ás 5
1 A.sscmblca, 60.

f}^mkm*m^suW^sSm^*msm
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1SAL HEPATICAI I -^á^^í |

Ito dos Limpa MetaesI

¦ÓBlS&mmmWi

AMANHÃ
2 0 :0 O 0 $ O 0 O

l'or lítiori
SABBADO

100:000 $00 0
Por IfiíflOO

Os bilhetes para essas loterias
acliaiu-sc. â venda á rua l" de
Março, 110.

nilhctes sem ngio. Uüa dó Ouvidor n. 3-1,
Paftaiii todos os prêmios iin Loteria Federal.
Posto da venda de estiimpillins,

HEPATINA
¦imnnvreet*r*.wyrr?T*n~,*nitr

N. S. DA PENHA. Infal-
livcl nns males do liga-
do, «slòiviiigo e iêteí-ieiiV;

-•—MaCA-^S»

Kxperiiiientii o

i

'$mmmtòiu --smans-sii

ARTE,
ELEGÂNCIA
BOM GOSTO

São ns requisito'1!
(pie distinguem os

Mobiliários c ns
Oniamentnçõas da

•MiMIl ^ ò 1 È\l \
RUAS :

69 — Gonçaívoe Diaa — 71
il'2 — Liriigiiaynjia — 32

——   - -«Cf'Btfaf-0-

Dj* Âl-iílon I m'« Rsauicá <le sangiia,

Dipl. pelo Iii.si. Oflwal- Vaccinas nul'ógeua*|
il» Cruz. Do l.ali. ria contra acne, ozena,
.Saude. Publica o Cruz coqueluche, etc. Cur»
Vermelha. Ri íi. JOSÉ, sos práticos de Tech»H! -Tel, Çenir. ::7»:i nica de Laboratório;;

¦ »v.fN^. l' ""¦-opiaiiDS. IVvam entala-

lílilVÜ »• f'i*. Xavier, ,*i;íS. T, V. ',1%$,
Cirandeis jiranos.

O mais prodigioso tòniü(>

COFRES

XAROPE PAULMANN
Poderoso cálniiintü de qualquer tosse nu

bronebite. A' venda nus phariiuicias e dro-
«urias,

Vendem-se, por preço reduzidissímo, os ala-mudos cofres Jf. W. americanos, nin rea re-
gistruda, garantidos, guarda fiel do scus do-cuincnlos e valores contra fogo e rouboCompi-ciii boje, não esperem. lVua TheòpliiloOttoni, 10.'t.

-l.-^J*lBs»—•¦

Banco Sul Americano tít»)'i°r
Descontos c redescontos do letras, emni-cs-timos populares, admlnlslrnçfib dc Ivus dtraiz, etc. Contas correntes limitadas, de mo-.-imciito u de aviso uos melhores juros

Centro de Oifiiira Physka
Prof. Èíiéàs Càmbélló«. -'¦¦'••nvr.x-:,, so -*ni5.. c. ÜMt

Massagens; c.-cerõlsio-. ,-inaifrulhn.s, de gyiünãstlçái¦te. Allende a dyiiiicilio.i
•uvia catálogos « piveni>a:'a o iniorior',

Apiuirelho elástico dmia rede, S55000. Pesos dt
iHa!(|i!ei' iaiiiàiilio. clc. Ha»
iras parii exerciciòs. 2-JOOO,
lilltcru cn-i.i molar; d-)
iço. *.»;)?ftij|). i:Urso diariot

n>*ih'Siilii!ade, IPcllOO.
-—...._. í-"«:t>(^^fti—.(  . , ..-..„ILL_

istorta da Confederação
do Equador

PELO DI1 OLYSSlk Ôn-ANUÃÒA yenda eni todas as livrarias.

li&iii^ÉÉá^

«hArf^^bJ^ M*tfà
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A descoberta (Ias Obras; PORTUÜAL PELO TE-! P«r «ama ias rosM, briga
de Tito Livio

Deltas "surge um novo inundo de
incomparavel belleza

e grandeza"
LONDURS. II (II. IM •»• O Jiiriiül "Tho

Tintes publica um Irlrgr.iimiM dr llt-rlim rc*
iirailiwliidu muilo m1 i.nimnto uin» sntrovli»
ta dn Dr. M. *. l-uui,.- com o protostor ili
llutiliio Fu*..-.. realisada cm Cnnrl snbrc a
descoberta ..... libras de Tlljn l.i»Id, a qual,
(oi publicada lio Jornal "Taiit.lil.itl",

O professor di Marlino dccliiruii ler vislo
aiullns <ii|ipnsln* livros dc Tilu l.ivio, ien*
do es.unlnndo um original que transcreveu o
•stA agora ii...iti.indo. Dl .Miiiino di/ qiu*
••»r livro "dotalliuilamonto descreve Ioda ¦<

Illlloria 
da runiliivüo du Carlhiign. Desse

Iito surge um novo mundo de Incompara*
nl b.üi/i ¦¦ granilcxa."

O professor i-mphatle.inicnte lii-dsllii ein
que os in.iiitt..Ti-.!.., ..... dc sua propriodado,
pois, iiAn furam ilescnliortos cm uma fortnlc»
ia, mas n.i «bobaria dc mosteiro abandonado.
Acci.-.. > i.tou o Sr. di M.uiui.. que pretende
vender copias dn original A Inglaterra c uns
Estados Unidos, por um milhão dc libras cs-
lerllnas.

¦. ¦ ¦*_>?__¦ ¦

CflSPioei
Vf.iidr*in ni;n liin.i- ilivti-n-.. tii-iiu.

Y111.M_c.rnH. hrrnii. . irrnliir <• vi-rlii-nl.
siiolon». |>i»li;i». «.|.|tii «lo litn. liimroN
|iina 111:11 riiuini». InTiiim uin-. ilivcr»
tas, cofre, secretarias, etc, Indo quun*
to |M*rlrnri* a oiTiciiiu á run Dr. Au*
•íiislo Severo ti. 5í_*A, Praia da l.apa.
terá veii.liilu .-m Irilfio pelo leiloeiro
Julio. amanlifi. .i* 2 horas da liinlc.

. •*•*-*.•- 
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Um banquete dos aviadores do
Exorcito e da Marinha a Brito

Paes o Sarmento Beires
Prisão tio um portador de notas

falsas do nosso Thosouro
I.ISliOA. II (U.P.) - Os avlailnrr, iln

r. .crcltn e d» Marinha nffereceram lioje um
banqueis aos seus collesa* llrito l'ar. "
sarmonlp lleire. qu* rrallsaram o "raid"
arco Llsboa-Maeao, l'or»in trocadas enlbu*
slastlcas miuil»cn>s.

I.ISIHIA. II (U.P. -- Começara a rime*
clomir ii.. próximo me/ de .laneiro o forno
crcinalorlo dc s. .lofio, que está «euilo cm*
sl rn Ido.

I.ISliOA. l« d?, p.i _ r*illccer»m! cm
Man, o pruprlrluilii Dias Inchado; cm Oo*
linl.r.i, u niHjor Campo. Rranco; cm tio*
Icjtn. o ..i|.;i..,i Giiuragu Corrêa.

I.ISliOA, II (IM.) — A policia prendeuem Coimbra o "clianffour" Hocha Povoas,
portador de nolus falsas de diucnto. mil
rrls do I br* ..uni dn llrasil.

I.ISliOA. l.i d', po ... o aviador Brito
Paes agradeceu m» almirante Gago Coiitl*
nho e ao commamlnnto Sacadura Cubra) o
auxilio que lhe prestaram para a rcalisacüo
do "raid" L Islion-Macau.

Sa cidade da 1'nrlo prepara-se grandiosa
recepção aos aviadores llrito Paes e Sar»
incuto de [Irircs, que ali devem chegar nu
il'.iinii-'" próximo.

LISBOA, 15 (U. P.) — As cliuas do es-
fadista portuguez, almirante Ferreira do
Amaral í.ic.i solemitemente trasladadas
para o tumiihi paterno em Lisboa, assistindo
oo ado representantes do governo e da Mn»
linha.

Dons pedreiros brigaram, c se fe-
riram mutuamente

Uma questão sem importância afastou,
liontem, dous velhos amigos, ns pedreiros
Ernesto Vieira du Silva e Adolplio Antônio
do Nascimento.

Depois dc discutirem acaloradamente pas-
oaivini a se insultar, o Nascimento deu um
í.icii no olho esquerdo do ntilngonistii. liste,
sacando do uma navalha, feriu aquelle no'iliorux, na inãn direita e na cabeça.

ICsse fneto Ini ua praça Verdun, cujo nome
t-etviu de llicnia â discussão. Cm achava
epie se devia pronunciar a palavra de um

jiiiod", delle discordando o companheiro, que
a queria dc outro. Dali: chegarem a vias
de facto.

A policia do ir,-* districto, acudindo, rife-
ctiiou -,, prisão dc ambos, autuando Silva,
depois dos dous sc medicarem na Assistência
Municipal,

PÔ DE ARROZ

LADY
A' venda cm lodo

E' o melhor e nio
í o mais caro. Adlie-
rente c muito per-

fumado.
venda cm lodo Caixa __...0O e peloo lirasil. correio „.« 200.

PERFUMARIA I.OPES - Praça Tiradcn-
les ÜG c 3S c rua Uruguayana n. •!¦!—Hio
¦¦¦¦¦¦¦.¦nnn

¦ mmm

AMANHA
LOTERIA

Santa Catharina

50 CONTOS
Inteiro 15$

Décimo 155

ram ot jardinelrot
Um saiu ferido'ã barra do terro o o

outro, a navalha
jQ_d.lia.N_i ainbosi Manoel de 1'reitai e

Niitmiiii li-urii.., tiveram uma seria ilesa*
vença, im rua llunl Poinpcla. esquina de
Niiliurn ile (iouvia por causa do inoilo pnr
que um delle. achava que deviam ser Ira»
Lulas ns rosas.

Travou-se, eutiln, acalorada discussão, no
•nu;.- da qual Fonseca vibrou um violento
soco un «intagoiilsla. O oulro retribuiu a"rarlria", andando os dnU am l.i.l.... pelo¦ b.i". Prellns, pusou entfn, de uma niiva»
lha e dru um golpe no iiescoço do compa»
nheiro, que, para su destiir.tr. apanhou um
barra de ferro, fcilndo*o nu cahc;a c no
braço esquerdo.

Soldados do fnrlo da Copacabana quo sc
achavam uns proximidades separaram ns
dois _ os levaram para aquella praça dc
guerra, de onde fnl chamada a Asilstencia

COMERAM E NAO QUERIAM'
PAGAR!

*-.-_._«__« mm-rn-m**-'*-**

Um pobre vendedor de amendoim
espancado

Cm «ruim de niio praças du I" grupo di*
riilh. ria ile niniilunlia, loi an ln.k-ipi.iii d.i
c«Irada M ,.¦.li.i Itangel. esquina d.i •»- Oo-
niliígos Lopei, nu Madiirulra, e comeu rc*
gularmenle.\.i Imra dn pagaiiionto, purfm, negaram-se
,i faiel»<i.

Avisada a policia do '.'.1* dl-.tr.rto, com»
pareceu uo local u commissario Fernando
Maia. que conseguiu, depois de sra ndo re»
luiiiiH-i... prender <> cubo n. 000. o unspe»
çiulii 1.70a e o soldado I.0HI, removen(io*os,
ruciilUdos, i-ji.t o qu.irlvl da unidade a que
prrlciiertu.

O osbo 000. qui* rcsliiir » prlsflo, mus, por
fim, resolveu iubnicller»se,

Oi oulros soldados do grupo fugiram para
a i'M.i.;.i<i de D. Clara, muli' ag-.rcilir.uu n
(On e sabre, desapledadaiiiuiite. o imí-»i.¦ -•
vendedor d" amendoim, l'rancisoo Suarei,
com ili anno*, bmsliOlro e solteiro, que fl

Municipal, cujo medico de serviço, compare-1 cou multo ferido no rosto, orelhas, cabeça
eendo nromptaincnte, lhes in.nii.trnu os
iii-ressarios ruralivos. Km seguida, os con*
tendnres foram umnilitdni so apresentar i
delegacia do .'lil' dislriclo.

¦ ¦ mm i

A pedra, soco, navalha, gar-
rafa, oasse-tefe, espora,

etc.
NT.o pouco teve que fazer o posto central

iác Assistência s'ú para atlendcr as victimas
de aggressões. Assim í que, feridas pelos
Itiais variados instrumentos, foram ali soe-
corridas as seguintes pessoas:

l.inancipado Fernandes, de 20 annos, car-
pill-lciro e liamos Fernandes, de .8 annos,
empregado da Prefeitura, ambos residentes
« rua fiarão de S. Francisco Külto, feridos
n pedrada, aqucllc na mão esquerda e este
na cabeça; .luretna Dua;*te dos Santos,"chauffeur", morador ã rua Marqucz de
Abrantcs n. 86, ferido no olho esquerdo, a
soco, na eslação do Kngcnho Novo; C.ilbcrto
Antônio Monteiro, de _!_ annos, padeiro, do-
iniciliado na estrada do Macaco n. 141, fe-
¦rido na coxa csciucrda, a navalha, na rua
de S. Januário, esquina da do S. Carlos;
Arthur Pereira da Silva, de i!2 annos. moto-
rista. residente ã rua Presidente I.arroso
tr. 12, ferido a garrafa, na cabeça, ã rua
Senador litizebio, esquina da de 'Marqucz de
Sapucahy; Anlonio Teixeira França, dc '_!li
annos, guarda-hoetur.no. morador á rua da
America !>. lil. ferido a casse-tc-tc, na cabe-
Ca, á rua da Harmonia; Maria Eniilití da
Conceição, de 22 annos, residente ã rua
Leopoldo, ferida a espora, no rosto, cm sua
própria residência; e, finalmente, Maria
Adelaide de Queiroz, de 21 annos, domicilia-
da á travessa Navarro n. 138, ferida na ca-
beç... não sabe cum que, lambem em sua rc-
eidíncia.

0 porto, pela manha
Chegaram: de Amsterdam, o paquete boi-

lande/. "Orania", com passageiros; de. Bue-
nos Aires, o paquete allemão "Sierra Nc-
vado", com passageiros; de Porto Alegre, o
paquete nacional "ltaguassu"', com passa-
gciros; de Santos, o paquete nacional"Curvello", com passageiros, e de Londres,
o vapor inglez "Paraná1., com vários ge-
neros.

:_F»_E_E*t__^-__j__«_<rs_r-.__:_.'V_s
Indague, antes dc comprar, os preços de

Orlando Rangel--83. Assembléa, 85
m—

Está em Maceió o pequeno barco
"28 de Julho"

MACEIÓ". M (A. A.) — Depois ele ai-
guns dias dc demora no porlo desta capital,
proseguiu sua viagem parti o sul o destemi-
do piloto Aristides Villnr, que realisa um
"raid" do Maranhão ao llio no scu pequeno
barco "28 dc julho".*-__•_»

Não se deixe illudir
Exija o delicioso .«AZEITE P01.TCGUEZ

1'HATO". Se o scu fornecedor não o tiver,
peca pelo Tclephnnc C. _.05.

1 mmmm ¦

. mm '

Loteria do Estado do Rio
AMANHÃ

40:000$000
Inteiro 3S200 — Quarto $800

SEXTA-FEIRA : •'

25:000$000
Inteiro ÍÜHOO — Meio 5800 ; jj

VENDE-SE EM TODA PAUTE 1
¦*-_____-W__-a_-l__MIIIIIIIIIIII I _BSB»BBESmfiB«3B5 E. mmm •—  I

BEBEU DEMAIS...
Aggrediu, apanhou e foi para o

xadrez
Os domingos para elle são sagrados. Des-

tinn-se a visita ás tendinbas que vae encon-
liando através n cidade, cni que passeia, des-
de os seus mais longínquos subúrbios aos
seus bairros mais opulentos. Para clle, Al-
berto Ferreira da Silva, não ba prazer mais
delicioso do que beber, assim mesmo como
declarou na delegacia, entre dous violentos
lombos.

Desse modo, na sua peregrinação domin-
gueira, Alberto foi parar á tendinha da rua
da Prainha n. 30, cambaleando, tantas as
"visitas" que já havia leito.

Pediu, no balcão, que o servissem c. como
o dono dn casa, o Sr. dacinlho Salgado, u
isso se negasse por ver-lhò o estado lastima-
vel, insistiu. (E insistindo irritou o Sr. Sul-
gado que còíividou-o ;i rctii-iií-sò.

Alberto, enlão, agarrando nma cadeira,
avançou, vibrando naquellc uma pancada,
com violência. Caindo ao solo, machucado,
o Sr. Salgado gritou por soecorro, sendo ini-
tiiediatainente, agarrado o nggrcssor que foi
ferido na cabeça e levado para a delegacia
do 2" districto. em cujo xadrez ficou reco-
Ibido.

O Sr. Salgado, (pie ú portuguez c conta 10
nnns de cchidc. recebeu curativos no Poslo

Cenlral de Assistência.•»_••>

MUSICA
<*m~.r

5*ó

O que é diga-se:

NEVAL
é o melhor Pó DE ARROZ
Não estraga a pelle, «5 ndhrrcnte, é o mais

perfumado c de cu.to inferior aos outros¦ - Vende-se nas ruellinrcs casas do liu. tl --
CAIXA R-iúl) li 5.UI..I

Vendas por atacado: K»calelra .. C. Rua
Barto de Ig.atcmy, ,._. Tel. VilU 4181. Itio

ENTRE 0 BONDE E A PAREDE
O manobrelro da l.lglil Vlclorinò Guedes, deM3 annos. morador o rua S. Valentim, n. 21,lubalhatido iu estação dessa companhia, noboulevard de S. Chrislovãço, ficou impren-

r,ndo entre ura bonde e uma parede, .soffrcu*do forte contusão no tbnrax.
Prestou-lhe os necessários soecorros dc ar-

gencia o posto central de Assislcncia.

o m*o*.
A victima leve os socorros dn Assisten»

ela do Meyer o o grupo de militares dc.or-
dclros fiifjlil. ...

A policia do 23" districto abriu Inquérito
a respeito. ¦ ,mam < •

MOVEIS
LEILÃO

O Julio, leiloeiro, participa a aua
freguezja que amanliü, ás 5 horas,
venderá cm leilão lodo» os moveis
que giiauiecem a residência á rua
Maiiâ n. 47, Sanla Thereza.

•__•_¦

Liquidaoão
Rnnual

GftSAYOSK

OS PROGRESSOS DO INSTITU-
TOLAFAYETTE

Um pavilhão para o Jardim
de Infância

INini a presones do Sr. prefeilo municipal
.- tfranilo numero de fiiniillns, bIiiiiiiios r
i rufossoros, lenllsoti-se, hnntrui,' mt icpar-
iamonto 1'omlnluo do Instituto U»Pnycltts
.i Innugnracio dn novo pavilhão para os ou*
Ini do Jardim dn liifunclii, do musica .• pln*
tnr.i, sendo lambem Inaugurado o planjs-
iihcilo lor ros tro, para aulas il« i(oogrii|iliiiii
construído pelo professor Lovassour Kiançn.

A|iAs n inniiguiiiç.'io do qundro do hiiiir.i
dns aluuiuas quu mais se distinguiram no
nliiiuo Irlnioslre, <» prefeilo, acoinpanltnuo
da direclorin e demais convidados, nereprron
ns domindénõlai do edifício, salas de aulas,
dormitórios, irofcltorloa, .banheiros, enrer»
iiiarln, gíihlnele meillcn c dentário, museu o
rocrolos, passando p«r entre nlas da nlinnnns,
quo entoavam cânticos oscolnrcs, Durante «
liiangiirai'á'1 do novo pavilhfio, fórum eu-
toados o hymno do lii.ti.nt-. I,a-I''a.vctle e
n nacional. A nlumna Grnilolla Costn da»
rlaiiiiiu o sondo "Pnn", do Lindolplio Nn»
vier, cseripto cspoclalmenlc pnra cs«a sole-
iiuiiil.idc. fn professores Marcos Haptista dos
Santos, l.eviisscur Trança r. Virgínia i.n*
corda falaram em nome do corpo doeciilc
dos tres departamentos, o o director Sr.
I.n-1'it.vctte Cortes f.ilou soiire a educação
feminina e ns novas Installaçócs, que vem
completar o plano pedagógico, perniilllndo
iiiihis praticas da historia o geographia as
nlumíins «lc todos os cursos, clcantn de um
modelo perfeito do planeta', onde Ioda n llis-
Inrhi du huuiniiidado sc lem desdobrado.

I) Dr. Alnot* Prata falou, por fim, exai»
tando o obra educativa do Instituto La»
Pnyoltc, salientando n figura do scu dire-
ctor o de sua esposa c auxiliares.

Foram om seguida cxliibldos o. bailados
do Jardim da Infância, dirigidos pela pro-
fçssora tilorl.i Qulntcln, com cnnlicos. ncom»
pniihiiclos peln orehestra, sob a regência da
professora Hlniilda Cortes,

A fcsla ao nr livre, que despertou grande
interesse, terminou ãs f. horas da tarde, ten-
do sido disputadas pelns alttmuas duas ani-
mudas partidas de "voli-y-ball" o "liaskct-
buli", sob :i dirccçiiò dn professora Aida
Cadaval. O director da instrucção o o com-
mandante dn Policia Militar mandaram os
_.eus representantes.

A "notclho-Pilin" o a "Pathí-Bui.y" tira-
ram durante « festn varias vistas.

 <¦»¦ ¦

Um menino pisado por um
boi

O menino Egon Krause. com 18 mezes dc
edade, da nacionalidade allemã, filho de Er-
valdo Krause, morador » travessa P.arrciros
n. 201. em liamos, quando brincava á por-ta da easa de seus paes foi pilhado pelo car-
ro dc bois n. 4.7S0 sendo pisado, no ventre,
por tini doa bovinos, ficando em estado grave.O carreiro fugiu, n victima teve os soe-
coitos da Assistência do Meyer e a policiado 22o dislricto sonhe do facto.•¦—— ¦ mmi 

ENCONTRAM=SE

PREÇOS
DE

O MAIS ADUERENTB
O MKMIOR PÓ DE ARROZ

mam
Nomeações para o interior de

Goyaz
GOYAZ, 14 fA. A.) — Foi nomeado dele-

gado dn 2* delegacia regional o bacharel.louo Ilüfinó Furtado de Mendonça.
Foram tambem nomeados promotor pu-'blico dti comarca de Natividade. o Dr. Ola- |vo Sayâo Conlincntino. c delegado militarjo Dr. Fernando clc Aquino Ribeiro.

COMBATE
ARTIGOS

PARA

HOMENS
ROUPAS

CAMA E MESA
TOALHAS

BANHO

CINEMA CENTRAL
Empresa Pinfildi

Av, Rio Branco 1GS — Tel. 4218 Cent.
IIO.IK— Iioineungein ú data annivcr-
saria do 1'ltINClPE DE PIEMONTE —

U3IBERT0 DI SAVOIA
Grandiosas sessões chies familiares

Na tela: MAItV AL.DEN na soberba
producção extra especial da "METIIO"

"SANGUE E SOMBRAS"
-NO PALCO — Bitto de

THE FAXEI.ÀS—pintores excêntricos.
BILIA" CARMO AND JACK ~ c>-custas
excêntricos. I.A PRESCJOSIM,.. — a
cslrélln de Madrid. I.OS CASTEM.OS
— equilibristas. PETIT CASTEU.0 -~
cnntorciohista mlgnon. FIOUINI ¦— o
celebro tenor da Cia. Diloro. GES
nilOWN ¦ - IA//. IMPÉRIO — IIAYITO

DE OURO -- PEPITA VI2NUS.

Estrfas: VITUI.IA — notável cantante
hcspanhola. UIN A MONIlíS -- cah-
tante internacional. MISS ELIEN &
TEXAS — Sapateadores americanos.

Amanhã: 2 colosshes estrías. chegadas
boje da Europa: KILI/C — phcnomeriò
vocal. Cantora tyrotcza. ROFIX AND

PAKTXKlt — acrobalas cmiiicos.

£

mm*

MACHINAS OE ESCREVER
LEILÃO

Anianhã, ãs 2 horas no armazém do lei-loeiro JULIO, serão vendidas muitas niaclii-nas, como Rcniington. Undcrwood, líoval.Sniuth, Continental, etc.

ROSTO
ASSEMBLÉA 22 a 26

ESQ. R. CARMO

LEVOU UM AGABECADA DA
CABRA ! 

'

A Assistência prestou soecorros •'. meni-
nn Iracema, de quatro annos, filha de An-
tonio Kninho, a qual, victima de uniu ea-
beçada de cabra, ctn sua residência, á rua
Ferreira Pontes n. IfiO, snffreu Ferimentos
na cabeça e rnluvello esquerdo.
—— __,_—_.- d _a^#|)|_> «___.., — _-._..  __.  .

Verdadeira Liquidação!
Ultima novidade em voil

estampado, pad rona-
gens maravilhosas, artigo

-jfino estrangeiro um corte,

Precisa de dinheiro ?
A Tintnraria Alliau_n dá cm dinheiro, tio

acto da entrega da roupa, o valor da mesma,
lt. Visconde Rio Branco, ."8. Tel. 5."*ü_ C.

Chegaram a Marselha os mem-
bros da missão ao monte

Everest
PARIS. II (Havas) —¦Desembarcaram hon-

tem em Marselha o general Bruce c outros
.lour. membros da expedição in-jlcza ao mon-
te Everest.

;::SPOR1
Corridos

KM H. i'Al'1.0

~--*---»:-5_í5*.

lislnno fca rciillmr hojs, cnn ir. -',íLL1' h*
jdncln, n.SIO- cnrrldn Íl.. „" ,„','"i1"»'*.•."do si.li, o M-nuimo 0 -, ;,,"^rios;

70.5 — 1.300 melros -- V.-iir..^,„r"Wlí •
Do»...»! nu '_•-. Alhand.raV -,""• ,'" •'.
Temi», «7. Poules ilmplos . i_ .,(|.J mK
mm. i-.,iiini, .inj,^

:_.,(„.*mr'0 ;•, Preni1*- nombanln . '.,_.,.o 600$ •- 1.00» melros ~ \v ,.,,. :M\
1\ (:..utlle.mi cm _\ nurlolai V, v"i': ««
Tenipo, IJI 4|5, Pouloi simncs _7_,.FfB.»<

.•i" parco — Prcmlo Delia llaaa__ao oiioh -• "•••' —
!•>
1(110,
Dupla, 77.ÍÕ0.' »

¦

'.'-.|«no. -• 1050 metros - vêncS*"' ^.yrlo: .-„, 2», llolla Hap.._ v;^ r!J> t\
mo. Tempo. 113 -l|5. 1'oulos liniidu'jSÍÍnij'1.1, 77-. 100. ""upici, 48}j^

•r parco — Premiu i-a.ptei.t — Minn.600. - I..00 melros ... Ve—¦,,„', > •

/

,. 
¦•¦ l'l'•"'li' simples'. 'Í7*i00 -M'

Korltlliln; om

H

iUUthn

r.iiibi

As conferências evangélicas do
Sr. Almeida Sobrinho

Com grande concorrcncia e como fora an-
íiunciado, o evaiiftclista Sr. Almeida Sobri-
nho começou, honlem, a semana dc conte-
ivncias evMiiiíclieas. O conferehcista expri-
niiu-se com facilidade c em lináuágem clara
ao alcance de todas as intciligcueias.

Hoje, ás 8 lioras da noite, continuarão as
conferência:., no templo da Egreja J-v..n,,c-
lica Fluminense, á rua Çamcrino 102. lia-
verá cânticos, h.vmnos, musica, ele.

QUER FICAR FORTE? I ãoibõõ:ro^ i Grande liquidação de
ARSÊNICO IODADO COMPOSTO |»"eias de pura seda em to-

o grande tônico e o melhor fortifica ti te da 11-»--5 3S COreS pStYS Senhoras,
IiotnoeopathiM. Díficisitarios fabricantes: Dc ! hnmom. í» _>*>_ia_irii_ _a l-SíCf-f.i-aria & Comp. R. S. .losé, 75. Vidro ..$000. I nomens e CreanÇ3S a --i^JlfU

12 nas boas pliarmaeias.  © 4$000 ! GrandCS SakJOS ÚO
! artigo fino ! Visitem antes

Proí. Austregesüo/rt^i;^
A's I? horas. Telep. C. 1993.

MOVEIS
LEILÃO

I-AIIIO, leiloeiro, vende em leilão, anianhã,
::'. 1 hora, cm seu iirninzcm á rua do Rosário

n. iX). chie doriiiitorip paru casal, c soltei-
ios, rica ..iiarni.,.ío cilii jicçãs para saia de

[juntar, tapetes, burenux, mobilias para sala
i de visila, bilhares, secretaria, louças, erys-
: laes, bons inclaes, apparelho dc ciii-islO-lcs,

para lav.-ilorio, ele.
Vide wilalogo iiíiiaiihã no "Jornal du Com-'

Arabo.va; em
Tempo, !».. ,115
Pia, aiíáOO.

5» parco — Tremio Décimo Rlimln.i. >- 10)000$ o 2:000a -¦ |..0fl' Zir .!'Venceram! em 1, Flclj em 2*, vm-,. ', 
,"*Ma fíosse. Tempo, p;i. }*oules sinii,!.* ' í*. .'Dupla, '.MÍOOO. ' ' 1"«wli

«¦ parco —. Prêmio ta Picárnna • - _.*ji».r 70(1? ~ 1.800 metro. L. V.-,,•<.„,,,."'''
I», I,a PJcaronaj em 3VD*Art.S?;JS
llntaplan, Tempo. 121 315. Poules \im_i".'III». Dupla, 59*000. M",*l!{''

7* i«reo -- Prcmlo l,re.ellur,i Minit.i..i-- 8:0009 c ItOOOS - 2.100 mrlros - vWl..¦eram: em 1», Aprompto; em •_• ii,.ni. _''"8", Henjoln. Tempo, 103 ..... Poules __„__.125500; Dupla, I3W00. 'mpt'
8* parco -- Prêmio Oj-ama — .VC0_» .000.3 T- 1.700 melros ... Vcnccrímt cn, tiAlbciit/.: em 2», Menino; e.-n ..?. Ovnnia rr,Vno, 110. Poules simples. 18JI00. JJtij...-,, r"j
•Itaiâ oplinta. O movimenin *:er.il da. ..Mktas .ittiiiiciii á somma de 203:.86?000.

Footbáll
em iii:m.o horiüontk

<) gampiconato intciino dò ameri»CA V, <_. — Dollo llorizonlc, II rSèrvireespecial dn A NOITJ-.) — Disputando •campeonato interno do America |-, (;São Ghrlstovt.o derrotou, o llcllciiícó nor i
fioals contra 1.

K.t S. PAULO
VENCEU O SANTOS ]-. C. pon T.n ..

SANTOS, líi (A. A.) — No joffo de !'nu!i„!|do Campeonato Paulista, honlem ilisnuúdonesta cidade, entre o Sanlos'i-'. Cluh c o In-ternae.ionnl, do Sã.» Potilo, venceu () SanlmI-'. Cluh, uos primeiros e segundos
respectivamente por 7x0 e "...n.

UM l*Ol.rt'G.-l_
iHOMENAGEM ..mis iVVUbORK»

1_ SAIUtBNTO — LISBOA, II füItealisou-se hoje, em lioincua^cm aos Vivi»-•Inres Sarinciitii de Beires c Brito l\.c. mnanimado mnlch tle -footbáll entre ns iqulpnliespaiiliola e portuflueza. Venceram "*. liei-
panhoes,

Cyclisjuo
EU PORTUGAL

-.. PROVA PÕJITÓ-LISBOA |_M r,.ry.CLETA — Lislion, 11 iT. !'.i ~ Vinte «um athletas di'spirtarnm, linje. a r,;.j_i!a*
prova do percurso do Porto á Lisboa cmbicycleta. Venceu o ciclrsla Pereira Cmccição. (-iue. fez a viagem' cm quinze liora-,e Irinlo e cinco iminutòs. 0 presidenlo i-,llepulilica, S.-\ Tcj-Ceira Comes, assisllii ichegada dò vencedor, cumprimentando.)
pela victoria.

Eox
EM NOVA YOIÍI.

WII.I.S NÃO K' COMPETIDOR PAR.Í
DEMPSEY.I — Nova Vorlc, ll (U. P.) -
Os principaes clirouisliis desportivos ilcsl_
cidade aflirniam <|iic. nem n pugilista W"ú\;
(*u« venceu rcccntenie.nlc Lui/. Firpo, ticni
esle. podei;.-1 enfrentai' n campeão mu;*-
dliil .T:ici; Denipsey. Acham elles (pie » pro-
iiiotot* de matches de ln.x Sr. Tc.. Iliekar.
só tem dois adversários clij{nos do caiu-
peão: Tltomas Gilibons c ,lacl. Renault.

NA ITÁLIA
VAI? SEU DISPUTADO 0 TITULO 1)?.

CAMPEÃO DO VELHO MUNDO lloim,
11 (C. P.) ~ O pugilista Giuseppc Sp.ii-
Ia servirá dc parceiro a scu Iriníid Krrai-
no Spall.i, canípcão da liuropa no trcini
para o próximo match com o holland.'
Vaildervcér, que o desafiou para Ulil cn-'
còiitro eni que será disputado .. lilulu ilc
campeão do velho mundo.
——- ,i. mmm 

Praça da Bandeira
TERRENO

Vendc-sc amanhã, ús I Lj2 lioriü.
o «iptimo terreno ii run Sotero doi
Reis n. 4-2, cm frente sio entreposto.

. -MU*» -¦ :

F.M.LECHU O* PJ-KFISITO MÜMU-
PAL DE AQU1RAZ

POHTALEZA. I.. CA. A;-) - Falleceu «
coronel líslânisláli l*.ieanli:i, prefeito mil-
uieipal de Aqniraz.

IIICIll

-y—mmtm—

mmm

NA LAMBERT
PÕ COTY

Todas
as cores

LEGITIMAS
LÂMINAS
GILLETTE

RUA SETE 92
awimmm-mmmmMmwmm

9*

compo-

O 34° concerto dn Sociedade de
Cultura Musical

rtcalisar-sc-á amanliü, ás 0 lioras du noi-
le, no suláo do Instituto Nacional de Mu-
sicn. o H4" concerto da Sociedade dc Cultura
Musical, que constará da audição de
sições (cheques.

Essas obras, com as quacs o nosso publico
está lão pouco fàiniliarisado, serão inlcrprc-
tadas peln.. artistas Mme. Dyorált, piaiiis-
ta. sobrinha dò grande eomposilor tchòquç
de egual nome, e Mine. .Itiüeia Telles de Mc-
nçr.es, caiiloi-a.'

-—«fi» .——i

0 "Orania" chegou de
Amsterdam

CAIU DO BONDE
Ao pular de um bonde na rua do Ria-

chiielo, esquina da do Senado, foi victima
de unia queda, torcendo o pé esquerdo, o
collegial ,losé Vieira Pinto, dc 14 annos.
e residente á rua Paula Mattos n. Ulli.

A Assistência soecorreu o menor.
¦ mmm > ¦

de fazer suas comoras.

RUA DO CATTETE
218, 220 e 222

Amanhã, vendem-se estes ]ii'e<!io_i,
ein terreno de 17,40 met. nor 40 de
fundou, cm leilão pelo leiloeiro Julio.

mmm}^tfmmm

Chile 25
General Caldwcü 320

Mas, que empurrão!...
A' rua Silva n. Oli, eni liamos, residem

ns portugiie/.es Aitinóel Ausnslo de ,Sou/::i e
.''viitoiiio il.iii.io Machado, (js dois 

'dcssnlen-

derant-sc, pur uni inòüvn fnli). (1 Auto-
nio deu nn titnigo uni formidável tranco que
o .--tirou por lerrá. Na queda, 

'Manoel bníé.ll
lioin o rosto cm cheio, lio clifm. coiitiiiuün-
.ÍO--.!'.

Teve os soecorros da Assistência do
Meyer', e AitIoiiío foi recolhido ao readrez
do '._-" dislriclo. ,^>_—

Rotisserie Progresso
phk.cos nÁzÔAvi-ns

•H — LARGO S. I-TIAXCISCO — H
mim

JERSEY

l'OR ÜM CÃO
lipio dos Santos, de I I

mordido por

RUA ESTEVES JÚNIOR iPyorrhéa--

Depois de magnífica viageni. fundeou na '

Guanabara, ás primeiras horas de hoje, o
transatlântico "Orania". da frola do Lloyd]
Heal Hollandez. (|tie procedeu de Amsterdam
e escalas em portos de costume. O referido
traiisatlaiitico, depois de ser visitado pela
Saude, cujo medico verificou serem optimas
as condições sanitárias dc bordo, foi atra-
car ao e-.ies, junto no armazém 18, onde sc i
cffcclucitt o desembarque dos muitos passa-1
gciros que transportou parn esla capital. Oi"Orania" deixou o porlo boje mesmo, ;'t ;
tarde, com destino no llio da Prata, c.indii-1
zindo griinde numero dé passageiros. í

,____<>_>_-. i ,DI_ ABSOLUTA NOVIDADE 1
IÍICA OÜ SUIi.

COLHIDO POR UMA CARROÇA
Apresentando fractura da perua direita,

foi levado ao posto central de Assistência,
recebendo ali soecorros. o cocheiró .losé
Talaricó, de 47 annos, domiciliado ú rua
D. Manoel n. f.fi.

José foi colhido por uma carroça á pra-
Ça 1". de Novembro.

¦ mmm* ,

MORDIDO
O menor ,'losi. Al

annos de e-.lade. foi. liontem
um eão. na eliát-ai-u da IVainhn, cm Sntit.i
Tbereza. fic-iiidó ferido nas pernas.

Depois de medicado pela Assistência Mu-
nicipal, Alipio sc. recolheu á residência de
sen pae, Torquato de Jesus, naquellc Io-
cal.
—¦¦,-¦___¦¦¦ — ¦¦¦¦ ,. -_,.— _¦ »-__fl|3»e_sr_—« ———.—, . _.„

RAIOS X E ULTRA-VIOLETAS
Tralamenlo moderno e indolot- dos eeze-

mas. ulceras, furiijiculòs c doenças da pelle.
Phologr.-iphias (raios X) eni domicilio. Or. Da-
n.iasccnó cie Ciírv.-ílbo. S. José ;i'J. T. C. 5_í32.

mat»—¦¦

Digeí

70
Solido prédio, sei-sí vendido ama*

iihã eni leilão, ás 4 horas, pelo lei-
loeiro Julio ¦

l(_ .-¦'¦'_

AGGREDIU A PRÓPRIA MÃE !
Chorando, soluçando mesmo, procurou-nos

Tioje a sexagenária Rosaria Zncárdl parn se.
t|'jc'\iir dr. que, pobre, sem p menor recurso',
e não contando ncsla cidade com um só pn-
reiilCi ..lém dé sen filho Tliomáz do Prinen,
fora, por este. afigrcçlida ph.vsicameiile ua
eaíin em que reside d miio filho; á rua do
S. pédro ii, 250, recebendo diversa? eccb.v-
ihor.es polo corpo.

llosa.ri.-i foi recolhida, por favõi-. em cas.-i
f'c li. Cafníey Dias, que, penalisada, íeivlliò
•i esmola dc dár-lbe uni aposento em
iíiu""-ccia,. A i".:.,'i Sãii'i'Anna ti. l.">7,-

líieiilò garantido com o
peclfieo T'YOI_; nppr; pela S.

P; -- Man--el Duarte; Gonç. l)i;.s, S4, en-
liada Ilosario. .'!'% o"." e snbb.-idos.

NA HORA DO PAGAMENTO...

Explodiu a luta c o dono da casa
ficou ferido

MORDEU-O o MACACO
Mordida por um niaéaen nõ braço di-

reilo e mão esquerda, fui medicada no
poslo de Assistência da praça dn l.cpiibli-
ca a menina Olivia de Carvalho, de Iil

I nnnos ii moradora á rua Lisboa sln, esla-
leão da Penha, onde Ininlieni decorreu o ae-i riunr seu Itrme propoí-Ho' xidéhle

de bem informar os Srs. linfqieiles do Itio -'. '¦ —-«..xb,,-,
de Janeiro e publico em geral, «-ham-i a a/.-
(cn.ão íb.s senlinrcs iie:;ociantc:., ndvnjra- I
dos. labelliâes, nictlicos; dentistas, prupric- |larios dc casas de saude, eòlicgips, clc, para

A REVISTA-BOLETIM
RIO-COSMOPOUTA

Alt A A AMK-
KICA DO SCI.'.

Cumprindo

;stões difficeis
Mctliorio lioje empregado

para as facilitai'
São limitas as pessoas que Koffrcm do es*

luntagp, sendo a causa as inás digestões, aci-
(le.:, dnrcü. peso depois das refelçües, etc. Í-_íj.
Ias attestnin que com o usi> do bicarbon.itu
etilér.izàtiõ têm colltido admiráveis rese.Itados.
Muitos médicos tem constatado que o dito bi-
carbonato esterizado allivia o estômago, fa-
J.endo iJesapparcçer a hyperacidei-. que irrita
c itiflamina a niücósa do estômago. K' por
isso inuito aconselhado, agradável e são. No-.nisso pai*.: deve ser procurado o hicarbnn-i.r.
«sleriaado t-rn vidros bem fcebados especiac.
. não cm caixas ou pacotes de baixo preço.___ > ,mavm 

líii fi/ a hítrbii
r,ii_i.!-vi'i'i-:. i-; Você • manhã eoín unia

mn —»*••»-
das

inventei; iigclriiinort.le, i
Veiga fugiu, i_ a vieliii

uti i dicn.r 'io Poslo de As
1 <pr. .xtiitse. « policia dp

eòlicgiçis,
a su;. int.eréssaiilè e util lista de firmas rc- ;
coii.meiídiVdas de 1' OROEM, das qaiics sé- j
rão 'publicadas até seis de cada ramo. devi- |
damente st-leccionadas entre as melHÕrcsã*.

A distribuição da Rcvistà-Bblctiin HIO-
COSMOPOLITA, que publicará o movimento
dos Srs. Hospedes desta Capital, será gra-
tuita e profusa, eni lodo.i os quartos e su-
lõcs dos melhores Hotéis c pensões Ae l"
classe, do Uio dc Janeiro, em iodas as Em.
baixadas, Legaçõês, Consulados. Clubs, As-
Hociaçües; BibliotJiectisi Navios! Estradas de

elies fl luta, dc que rc- J Perro c princlpaé.. Hotéis dos F.stados e Es-
o proprietário do esliibelg- i Iraiígeiro

Henrique Veiga jogava, hontem, á noite,
uma partida do bilhar*' com um amigo, no
Café Portuense, ri rua Arclilas Cordeiro, uo
Me.ver, terminando por gannal-a.

tl parceiro hegbu-sò a pagai; o tempo, Ini-,
tando de fiigir, ficando Veiga a discutir com
,losé Carreiro Granja, dono da casa. Da dis-
cussão passavam
Soltou -aii* ferido

CONTRA SARDAS,- PAFKOS,
RUGAS, CRAVOS, ESPINHAS

E MANCHAS DA PELLE

11 SISfjj ú \
•mmtim.

\ cube
:., depois

I
d.- sc „„, i AilmiiiislVagão: A. RIGCIULL1 & Cin.

slencia dó .ícjcr.í 1!l A HAJIA.LHO DlfilUAO, 9
I!»-'* districto, 

Sala 
_. T. C. 73

Vae reunir-se, em Londres, o
Congresso da Federação

dos ex-Combatentes
I_ON!)líI.:., M (Híiviis. - Chegaram a es-

ta capital cerc. do oilentn delegados dc vn-
rios pai/cs europeus, <ji:e vcem loni.-ir parle
ii» eotígressu da Pedernçãu dos e>:.-i-dtiih:iteu-
tes,,

Águas de Colônia
é n Rainha.

Perfumaria r_..penne
flua do Tlnatro, 9

nFarisiana
A Água do Colônia preferida¦ i__>|U——

Foi apanhar um foguete e
queimou a mão

Na estação do D. Ciara rònlisòu-sc hon-
tem, á noite, unia festa ii.-i capellinha local

O menor Confino de .Mello, do 11 annos,
filho de Francisco Mello, morador X tra-
vessa Carlos Xavier u. 2!), naquella esta-
ção, vendo cair uni fo;íliele que não expio-
ri ira, apáhhoii-õ. .

Poi infeliz, porque den-se nesse momen-
io a exp|osão na tnãn direita, queimando-a e
esphacclnndq-jhe o dedo miiilmo.

A Assislcncia do Mcjer soccorreti- a vje.ti-
uni. e a policia tomou conhecimento do f,i<
cto

CANHENH

Saídos da l-abrica 5» To*'
os Símios, om corlcs c cm
retalhos. Theophilo O.tlon',
(13, V. próximo da AvenW

—^-^j»»>—• *.

KNTKRROS

Foram sepultados, hoje
No cemitério do S. Krniiciscn Xavier -j-

<icíiovcva Korner. rua S. i.ui/ (lotvznga |)»t
lifci-o :*._>.-__ .Dora Corrêa de llrito, rim Con.
de Uom-íiin n. !2ã; Krnesto .1" Olivein,
hospilal de S. Sebastião! Carlus _ Augin™
iio Nascimento Silva (Ur.), rim t'.-m-i:.™
liamos n. .IS: Waldemar, filhei do Ncopo.»
José Apollinario, rua l-Vaiiciscò Bti-Çemo W
mero li.5; O.iniiidn das N"cves Castcllo,«
Diiüiiáhliiin n. 129; .loão Carlos. W° ",
Oi*. J.òãb Pedreira Fil-ho, rua -" d.Ç *'':\f'
'oro tv. :!ÍI2; Camillo Daniel de S¦-.i/a. ' ''

I?ilr.l Nacional de Alienados; Munocl --'-r
efues, Hospital de S. Sebastião; •'!'*™',;
.lesos tiaireirü, casa de suüdc do "•'; ' •,'
so (Dias; Elpidio de Soiizn o Silva-, ll.»»?1"
dn Cni:-; Verniclhii Uíaslleir...

No eemiterio de S. .loão IJ»Pluí?,,,i
Vicente Alves Pereira. Hospilal ^"jí.MJ,
Alienados': Itoãriyo Xavier idem! ', 

Vl.
Cáasib Nabuco de Goiivcia, praia d-> '.*
hienso n. MS; Anlonio Joonili.m da-U»1.
rua S. I .-áneiscõ Xavier n. 71!; Iara*. "'"„
de Paulo (ió?s. rua Jardim Botânico-».;

Itiiiíl de Alniel*»

iivel
,po

Ia1'"-* t
¦urvão
ftl"S ílil
¦-I rolei
Kalculòs
¦mcricii
¦otadãs

InvIoH i

••ner.* IIU8; itèrccdes Sus
Heiüo. rua Arpiediicto ii. I"-'
dc l.imií. rua União do VI

Aítor.

casa de sat.de! S.jmG«ne:ilvcs fidiilt,
tião- Mar.ina llcriiardá Silva', '"'? Oliv.

a IV; Waldc.'*.iií'oi-:--o
lirais.es il l«Ç.i ,_°ai-reini "'

loilii

I'atisto n. 35, .
rua Marquei do
Mlcahd* dos Santos, rua l1i*ls,,'t;nv-','-!iniijl
mero 155; José Granado, Hospital: :>»c'L,,
dc Alienado..; Ciii-men, fiília dc r™ ^
Orli.*., rua Jcqiiitibá sln.: Puiinna .-.'¦_j!f||,
Jesus, Santa Casa dii ilí..çricoi*cli.a. ,
ciáíto. filho de Clarihdã Muna ItÇSJ. J(
das Pitaiifluelras n. 2S; Antônio.-:.-"1""-^.
João Nunes, ladeira João llmiu.ni a. ?.
José Bráülio Cesac, Hospital (.y.njrJi ^
Exercito; Porcina Sãyão, rua Itapi.r*..?;- j-
casa II; Floripes Gouies Aiidré. ^m>
Leme n. 221.

*¦*»»»••» Serão in-bumiulos amanhã. ^ .
NTo ceníiterió dc S. Francisco de ''"'^ju

Maria Mnsalbnes, cujo fevelrn sair*. W
ras, da avenida 1'edro II n. -I'1-. 

, ;i.
.»._.. .\*o cem.ilorio clc S. Fr.mcis . ,

vier -« Nause.n do Souza Sanchcs, s*J! »,
_-.Uti.Hj*. ás !1 horas, da Casa f. W? "'

Õ^, ííbsium.i Fiiii<it '

p.roi
KDIi.ii lõ:1o curs

..- :*


