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na musica
isco

sago
MinisRe Onde teve inicio o violento incêndio

cdmmissionada pelo governo de Pernambuco
para estudar a reorganisação do ensino

profissional do Estadc

Um encontro com Giida Dalla
Rízzíi

_¦—¦ mm
Impressões iln Illustre csòriptora paíncia

,-•--.riptorn do fama c poetisa d.** renome,
vijes dc ."ii Pereiro, a poetisa dc "Cam-

»> que c n primeira mulher pai ri*
entrada p.-ira uma companhia de iirtclle*

encontra-se prcscntcmcnto nn Illo
i-.*iijiciiliiimlo*uiiia coiiimtssão especial dó
.orno du Pernambuco, ilo tul modo libsor-

. pela aliiccridndõ cohi qúc '-o empenha
corresponder à confiança ti" inãiidálo

c uiugüem ac aperceberia dc sua visita
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'iii.irs levará *i verdadeira
latorlo cseripto.

Francamente, em quo peso ••
mpress/ío em 'c

significação

C banquete a bordo do "bào
H»aulo" coroou os teste-

ios em honra ao prin-
cipe do Piemonte.

na Bahia
A dlvisílo italiaiia «lu alnii-

raiitc lioiistlíH deixará
hojo o pòi*tp il« Hão

Salvador

S

l-*oi liontem, no Muuicipal. num dos entre- s
...tos dc "Kalitnff"; 'im* falámos ü Alice:
i.to ,.. i Ciiltln lJ.il't:i Rli/.a, «ino vae .--cr, noj
snbbado, n Collulin dò ^Conlrntndor tlti dla-j
iiiaulcs". opera nacional do Fruheisco Ml*
giionne, Inspirada no romhncõ daquellc nomo i
ile Affonso Arinos. Ninguém melhor quoj
.-. symputhlca nrllsln para nós dizer da ptçaj
quo im lauto t> >eu icmporameiito vem vi- s

 .... .,,.., ,.v„u .. .,.„,,...._... ».-utlii. iK-inilitiiiiln itiic o pulilico tcnliii uui'i| UAlllA. 18 (A. *.\.) — ü banquete òffe-i!os intuitos officiaes une D. IJilivlges de Sulliltfn do exilo ilu representação do sabbado j flvlUo pelo Sr. Felis Pacheco, minislro dasPereiro rcprcsenln, não veiicomos o clcsnjolalravís dus Impressões du sim melhor inier-j i;oia<;òes lixlcrlorcs, ;i bordo do '"SA
dc Indagar priuioiro ilus tendências dn lite- pivlc, uno ussim nos*falou com uecentoa do'
rntura pcrnainliuciinn, nctuuliiicntc. o essol voz muito sluecru:
caminho alé nus proporcionou ligação dire- ..,, ,_'_._ ?„ ,n _•• . rf...cia ;'. nolicin de cm,. a por quo Pernambuco "** ¦ O conlratadur de djomnn cs é daa
estuda agora com afinco n rcfòrmu do sua.91»™. "iU' M. "V1 ¦ ...'. ,''..íí- _ á&aàíorganlinçüo do maglslerlo. j,,"'»:iJ •^:"•• "»ls ,k;:l" " '" 

V' ;,. , ,n-si" s,-te à frente do uma facçfio, o Dona «*cr quo todo o ralnll . 11 .mu s dl.i
EdwigesdoSâ Pereira do outra, empcnhnin-sc \w '""""-' V" tnibolliodo.umsi». o da
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I). Edwigcs de Ha Pereira
*r, icila irão í-ss.-Vjior si; unia iniltyidUalidàr
tio naturalmente emoldurada de evidencia.
K.tu nianliã, hcm calor t- -.ern luz, fomos vi-
silar :t illustre ednlemporancn tio Oliveira
l.iraa, no seu Sabinele ile trabalho, ;'. pn.iu
t!'j Flamengo, onde ó hospede do Sr. Di%
llurii-ii tle Sá Pereira, .-eu irmão. Meio-dia,
embota, uma luz de crepúsculo; certamen íe
iiicominoda c pouco familiar aos seus olhos
de filha dt. Leão do Norte, se confundia
rum a claridade artificial de laiiii.ailas ele-
rtricãs, á:s 'tuties o ainliieirtt: cliiro-esciiro
nio dava, eguulmentc, campo favorável.
Trabalhava. Sem quc precise, sua vida lem
_ílo toda assim, na inipreusn, jornalista
luilitante. c na li-ibuna, córife.réncist.á e ora-
riwa esplauaiido dircclaliienle os dótalhes
dos assuniplos cuja itiierprelação ampla
csccdc avi espaço dus 'pçt-iodicOs, o na bililiu-
liicca. produzindo, cum elevação mental (Ie
tal ordem t|tie censura e limita sua própria
notoriedade, quantas vezes coiri prejuízo tias
íJéús que defende, li', ao primeiro contacto;
I. um simples cumprimento, a maior contra.
diião com-sigò, Nem idealista nem sonha-
tlora, è, preciso .demòrár-se um pouco para
«oiupreheivdçr como seu espirito transita
das fantasias de versos maguiflcòs pnra a
verdade das t|uestões sociaes de ordem eol-
lecliva.

Hasta dizer-se que voni estudar a orga-
nisação tio ensino profissional aqui c etn
S, Paulo para chegar-se á conclusão dos as-
pet-tns variados de scu temperamento, nue
cnpliva e prende pelo apuro dos ssnti-
menti

loi
lvilwli
iimisi
Ieciiii

com 'surpresa quc ouvimos tle D.
es .,!.' Sá Pereiro já estas- adiantada c
coiVcluida sua inspeeção pelos _ estabe-
mtòa cariocas de ensiiro pratico, dos

n.i reulisuçno do quo um c.*>cessò de vnlilado '
rcglnnalistu chamaria do nncionalisação I
prlncfpalmenle da livraria pcdogòglcn, c
lançam a bandeira do combato ao vento con-
Ira os compêndios do- listados do Sul, Ju-
troditzidos vagnrosnínento na circulação com
requintes de facilidades c pcrfcbjões tle pro-
pagando. ]

Ia dahi a conseqüência natural, já agora
removida, dc uma attenção exaggcrndn dos
scplciitrionncs para ns cousas tio Sul. Dc-
corriam du mesmo facto as decepções nãu
pouco vulgares. O menino se educava lendo
leitura do S. Paulo ou do Itio de Janeiro.
Crescia o sc formava pensando na vida do
Urasil meridional. Só uma cousa se respei-
tava, ip.ic esla, cá ou lá, é a mesma: a Ilis-
toria dc Pernambuco, sobre cujas glor!a3
descansa boa parte da cbronica nacional.

Corrigidos esses ('.efeitos, pensou-se cm es-
tabcleccr o ensino profissional, visto como
a Ihcòrin no liscola Normal nno linha appli-
cação fora (lo riiri-jisterio. onde, :i*.sin» nus-
nio, necessitava dc adaptação pedagógica.
Limitadn a matricula nesse inslilulo, os
excessos do candidatas preciâaiam de edil-
cação pratica, «pio prefeririam autes se lhes
abrissem as portas die uma cscolárofflclna*. |

Pernambuco precisava dc assumir uma at- i
tiludo immediata para resolver o problema j
do encaminhamento de suas jovens, a dahi |
a necessidade d,c observar O que se tem feito

Íuni 
outros logarcs da Federação.

It. Edwigês de Sá Pereira mui» te th reservo
sobre o que viu na Escola Normal carioca.
A t!_ Pernambuco é íustallada cm edificio
próprio, com todos os requisitos exigidos
par,-, suà utilidade, serviço de assistência,
organisação dc merenda hygicnic.., afim de
evitar comidas impróprias, c distribuição
dessas merendas gratuitas a uma parto das
nonnali.tas menos favorecidas da fortuna,
etc. Nestas condições, estando a nossa com
sédc provisória, melhor pareceu á distineção
evitar conceitos. Êgüãlinente foram visitados
os instilúiòa Bèutò Itilieiru c Rivadavin Cor-
léa, a Escola de Applicat-ão e outras.

iE' ponto de admiração o acanliamenlo
cias salas de trabalho, onde se acotovelam
dezenas de moças com prejuízo da saude.

O que paíeceu, entretanto, um bom effeito
do curso profissional, foi b ensino do dese-
niio, bem feito iinqubllas escolas, e louva-
vél, corno base dc tantas applicações na
vida pratica. , .

Desdo o governo Dantas Barreto a admi-
nistrat-ào pernamliucaiia vem so interessau-
do pelo ensino, declarou D. Ethvigos. He-
formas, umas melhores outras peores, veeni
sendo feitas. K', pelo menos, nma demon-
stracáo de interesse. Desta vez, porem, o
aetuál governador rtuer tentar a solução dc-
finitivã e, sub essa vontade, entrou a tra-
lialhar.

A's despedidas, a poetisa^ quo c a mesma
educadora, nos deu os traços geraes da lc-
gislação escolar fine vae esboçar o que con-
stitue um dos pontos cardeacs da nova
orientação naquelle Estado, ao mesmo tempo
(pie 'representa uma questão fechada para
epie sun collaboração esclarecida e valiosa
venha ser imi fãctor dc alto apreço no des-
envolvimento geral iln projectada remodela-
cão da instrucção dc Pernambuco.

unica
prcseiitnção de uma opera. Apezar de ser

assim t* dc sempra assim ler sido, o estudo
da opera tln Sr. MIgnonne è agrndavol, sym-
pàlbicOi gentil, Não conhecia os costumes do

hu
, coroou inngnlficameute os festejos
i.-.-i do príncipe,Umberto.() (ónibailliho du poderosa nave calma nr-

n ido de lialitleiras e folhugcus o soberba-
incute iilumtnado. Naquclla ornamcnlação
M.liroiil.iiii bellas palmeiras, que davam a
impressão de um c..ul_T,*into jardim Ironl-
cal.

,S uollo eslava eneanla.tora, e a lua, scic-
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para o ChileIS0BERANI

Oilda üriltct Uizza, ,t "Cotinha" dc sal-
bodo, e Francisco Mionoiie, o coiiipasi-

tor do "Controlador de Diamantes"

ÜlTií viagem dc aeroplano
parada a um "match"

de footbaii ou a uma par-
tida cie "cricket"

oqyí

. l.ONDKES, agosto (U.l*'.) — Outro pro-
,K-_l'_ está cm vias do execução afim de que
•'.. Inglaterra possn manter uma forte po-
si';ão po ar. Temendo t|iic devido á imlil'-
ftu-euça popular jièla aviação civil, a In-
.aterra seja obunibradi. no ilominio do ar
peln França o outras nações rivaes, o gu-
vei-iio Icncioua crear numerosos clulis lieréòe
cm iodas as cidades c loca lida ti es dn I.ngla;
lerra. \ idéa consiste em popularisur- ,'t
aviação critnó um sport de amadores e assim
trdnnr milha rcs da jovens, fnzeiido delles
liitliei-i pilulos, capazes, dc voar cm caso de
Suerra, se fòr necessário.

As autòrliiudcs <ia aviação _,i.'.cm que
:' Inglaterra eslá ficando atraz, a respeito
tlc lorça aerca, nccresbehlaudd que ainda
ejln púdo ser um dos principaes paizes expe-
rlinenlaes, mas não so cultiva o "senso da
aviação". Voar é uma cãpeclc ile aventura

tuas,dti quc a pessoa fala durante diversos
"cpois de fazer uma excursão tlc aeroplano.
(|Ue ainda não é- o cine devia ser.

A esperança do Ministério dn VlAção e do
Ucrtl Club -Acreò; 'uma instituição parti-
cuia»*, é fazer lão casual é ordinária, unia
viagem em aeroplano, como unia partida de'foolball 

ou de cricltct.
0 governo contribuirá com a quantia te.

^nas mil libras por anno para cada cluh,
idlni dò serem mantidos inslructores o me-
Wiilcos O eluli devo fornecer o tcri-eno_.
«hrigò e combustível. O governo fornecera
•Js aerõplnnos cm iiumérd de cinco, dc -dous

. sentos cada uni e. pouca força, para cada
V-nb, o.**, quaes custarão cerca de duas in»
libfaã cada nm. Acredita-se que. quando
i«' clubs sè deícnvolvereih, cllcs comprarão
Ku_ próprios appai'ílhoi,>

Foi o Chile um dos primeiros paizes da
America do Sul quc sc levantaram contra o
domínio da Hespanha. E, lauto assim, (pie
em 1810 con seguiu n soa completa intlepen-
ileiièla- vendo seu território livre dos solda-

dos da metrópole.
O dia tle boje, em

quc decorre o 114°
ârini vérsarlò da inde-
pendência do Chile, é,
pois, uma data da
maior significação po-
litica. O Chile oc-
ctipa, de facto, na
\merica do Sul un»
lognr do grando des-'
laque, n que tem di-
rclto pelo seu assom-
bròso desenvolvimcn-
io, pelos seus assi-
giialados .progressos,
pelo sou a mor
herdade, pelos
esforços pelo maior
engraiidecimeiilo da
America c pela ma-
nutençào da paz e

... Ex. o embaixador das boas relações en-
Criicluirja locornal tre os povos deste

continente.
Na cóifimcmoração da data de hoje, o

Chile bem merece, os calorosos votos de le-
licitlades que todos lhe dirigimos. Princi-
pnlinéiíte nós, brasileiros, que desde longa
data vivemos nas mais cordiaes e amistosas
relações com o nobre povo do Pacifico, que
ròtribüe essa leal amizade com a maior sin-
ceridade. . ._-\o Sr. Cruchaga Tocornal, itlustre em-
bnisadoí do Chile, apresentamos de todo o
corucãó as mais sinceras felicitações pela
data*qtie o scu paiz hoje commemora.

Tendo regressado, ultimamente, do scu
paiz. onde foi em licença, o Sr. embaixador
dò Chile, Mr. Cruchogri 'locornal, nao pode,
cõriio era seu desejo, por motivo de doença,
receitei- hoje as pessoas (|uc o quizort-.m
cumprimentar pela passagem do anniyorsa-
rio da independência do scu paiz.

Brasil na época cm que decorre n acção: II
o volume do Sr. Affonso Arinos c nielti-nio
dentro da pellc de "Colinha", pensando dar-
lhe uma vida qae é um pouco minha pelo
interesse quc lenho em fazer viver a perso-
ungem da opera. Guardo a impressão de que o
Sr. Migiiorme c- uma figura de alto relevo
no mundo dos compositores. Sua pouca eda-
de, sua mocidade rcíle.liçla em cada passa-
gem da sua opera, sei: sentinientalisiuo lati-
no e sua intelligencia abrem-lhe o caminho
da sorte. Assim falando do autor, faço, não
um simples cumprimento no artista-mnsico,
cujas paginas vou cantar, mas testemunho
sincero de artista, a minha opinião sobrei
o merecimento de mais um compositor bm-i
sileiro. Gnrohtprlhe --• c não o laço para ser)
agradável a uni publico que em outras ope-j
ras tanto me tem caplivnclo — garanto-lho.
repito, que muito a gosto-cantaria o "Con-
tratador de. diamantes.'.' na Europa ou onde
o destino me levasse. I-*' uma lindíssima
opera, uin trabalho de. mostrei uma obra
perfeita i São imaj-essões pessoal!» sem v"*e-
tensão á critica. Mas. que quer ? Eli sinto
as obras, inlcressó-me e levo o meu ent.hu-
siasinò nao apenas á Interpretação no dia da
recita, mas desde antes dos últimos ensaios.
Por minha parle empregarei todos os meus
esforços para o suecesso: não cuido apenas
de mil", da reputação tio meu nomo arlis-
tico e de cumprir o que devo para com o pu-
bli.cti, que tudo merece. Vou cantar uma ope-
ra nacional, mas faço-o com o mesmo enthu-
siasmo com quo estudei, por exemplo, a mi.
nha "Traviata", opera que eu sabia quc ia
cantar muitas dezenas de vezes. Acho e pen-
so quc a melodia brasileira se presta deli-
ciosamente para motivos tio opera. O cara-

li-! cler bondoso dò povo se. traduz perfeitamente
seus Ino tlieatrò lyrico e os costumes de varias

épocas a instam-se ao téiiiperamciitó arlis-
tico dos 

'interpretes. A opera do Sr. Fran-
cisco .ligiiotüuc, cnráclcristicaineiitc bvast-
leira, apaixonadamente sincera, lindamente
c-cripta, talvez lenha sido feita para alevan-
lamento dá arte lyrica na pátria do autor.
Sinto'muito o meu papel que carinhosatncri-
te estudei e. confesso, não será das noites
mais tráiiqüillas da vida (le artista a noite
do sabbado; tenho sobre mim uma respon-
sabilidade, e a emoção dç representar uma
opera nacional de tanto valor, faz-me pen-
sar nas probabilidades do meu exilo. Nao
faltei a uin só ensaio; e mesmo quando os
meus còllègns ensaiam c eu já lerniinei, fico
escutando.a lindíssima musica de Mignoiine
e. ri pensar no prazer que eu teria — e por-
que não hei de lel-o ainda ? -- dc a cantar
na llalia. Não lhe digo nada mais: nao quo-
ro quo as-minhas palavras sejam tomadas
á conla de lisonja, estando eu íio Brasil e
lendo quc cantar para uma elite intellectual.
Pronietto-lhc dizer o rosto, üm dia, mais
larde, quando de volta à Itália sc approxime
o dia de eu tornar a cantar "O contratatlor
de diamantes.". Que quer. sc í uma idéa
lisa í

na, espelhava-lo nas águas- Irauqiilllas do
porlo, e. o-, bolopliotcs da. bcllonaves cru-!
zavám-sc, dando áqucüc uni aspecto tantas-!
iico.

A bordo do "S. Paulo" fui O príncipe rc-'
cebldo com todas as honra.?, bem como as!
demais autoridades naeionaes c estrangeiras.
A mesa do banquete estava lindamente atlor-
nnda, havendo profusão dn flores. Dandei-
riithas das Corel naeionaes italianas c brasi-

i leiras estavam espalhadas ao lado de deli-
| câdas lembranças offçrccldas aos convivas.

Tomaram parte nó banquete, além, do
príncipe o do minislro Felix Pacheco, os
Srs. embaixador general Bndogllo, governa-
dor üóe. Calmou, almirante ISonnldi, almi-
ranlo Penido, os coiitiiinndautes tio "Sau
Ciorsio", "San Marco" c "S. Paulo", o In-
tendente desla capital, Si*. Araújo Pinho;

marquei! dc Campanari, o coronel Sicilia-
ni, addido militar á embaixada: o chefe de
policia Interino, o Dr. Arlliur iiernardcs Fi-
lho. secretario particular da presidência da
llepublica; o Vz. Joaquim Eiilaüo. official
tle gabinete do ministro dan ltclaçõcs Exle-
riores, e o tcncnlo Alves- o Souza.

tAo "chátnpágno", o ministro Felix Pachc-
co saudou o príncipe, descjahdp-1'hé boa via-
gem e próximo retorno, c lambem.A familia

i í-eal da Itália. S. _.*. brindou tambem p:la' prosperidado datpiello paiz.
Voltüiul- -M convivas, findo o banquete, ao

I lombádllho do couraçado, a jieilido do prin-
I cipe, o "jazz-banà" executou alguns tre-

cliòs quo agradaram a Sua Alteza.
Conversou-se .-iiuistosainciito alé 11 lioras

da noite, quando o principe voltou para lior-
do do "San t.ior.íio", depois de agradecer ao
Sr. ministro Felix Pacheco e ao governador

Góes Cal mon tantas o Uio brilhantes dc-
j üvonstrações de carinho pnr parte dos go-' 

vemos da fnião e do Estado, c á família
| Góes Calmou, que fora incansável em. gen-
. tiiezas.

— A divisão italiana parte hoje, ás 9 ho-
ras da manhã, devendo o ministro Felix Pa-
checo e o governador Góes Calmou ir apre-
sentar suas despedidas a bordo.

O governador pediu no embaixador que
ficasse até o próximo dia 20, afim de pres-
tar-lhe uma Homenagem especial.

O Sr. Felis Pacheco, ministro das Relações
Exteriores, acquiesceu ao pedido, que tam-
bem lhe dirigiu o Dr. G.Ses Calmou, para
permanecer no nosso porto até aquellc dia,
c S; Ex. offerccerá hoje, a bordo do "São
Paulo", um almoço ao governador tio Estado
o Exma. familia c aos membros do gover-
uo estadual. .

Depois de amanliíí, o Sr. minislro das l.c-
lações Exteriores offcrecerá uma "matinée"
dansánto á sociedade bahiana.

No dia 20, data comiriehioratiya da entra-
da das tropas italianas cm Roma, o einbiii-
xador da Itália, marechal Bádoglio; dará uma
recepção A colônia italiana e á sociedade
bahiana, no palácio d.í Acclamaçáo.

O "S. Paulo" zarpará uo dia 20, A noi-
lc. com destino a essa capital.

O inareclial Badoiíiio, manifestando as
suas impressões pe.ssoae.. bem como as de
S. A. o principe Umberto e de sua comi ti?
vn mostra-se profundamente grato pela re-
cearão .qui feila ao joven principe, tendo
os festejos so revestido de grande brilho;
distineção e cordialidade.

i _*_- 
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A cáthcârat quc o fogo vae dcvoinnao

SANTIAGO. 18 (A.'"A..—À's 11 horas do
noite, tli- boniem, nos fundos da enthcural
desla capital, justamente onde residia o pa-
div Mor.in, niatiifcsloii-so violentíssimo in*
Ccndio, quo dentro de poucos momentos at-
tingia a proporções nssuslndòras.

Apezar tio ingente esloi-ço do corpo d'j
bombeiros, quc, no seu mister, era auxiliado
luiitsRiintnincxnninniiiC-titiitiiimcaittin.iHiiniiiiinmiiHiuiniiintuHitcsmtJii -

por populares, n fogo prosegula n» sua obra
dcslruldora, pela níadriiBadu, prevendo-sc »
nerda totul do grandioso rdiíirio, quc. 6 con
ülderado como .uma tias mais legitimas obra»
de arle desta capital. . .

Ainda são ignoradas os causas origínnria»
do siuslro, (|úe causou grande tristeza, espe-
cinlnicntc nos meios çntholieos.

iiuiuitiiiimPiii

O CRIME

da multipiícaçãe i
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Wnioiim oiitn íilis RiOÍQlüiiiiiyioiiiiiíi
A victima, agora, éum

Transformava vinte li-
tros em oitenta!

0 castigo da g-aiiancipsa*
Desconfiada, .. mullier encarou o desço-

nlicciUo, qua su appi-oxlmarà. Sculiu inva-
dir-lhe o intimo, coino depois declarou, unia
onda da receio. Parou, disfarçando, paia
vcl-o melhor.

Poucos minutos, enlão, faltavam para as
7 lioras da manhã, Ali, naquelle trecho dn
avenida Atlântica, não eslava mais nenhuma
outra pessoa. Só os autos passavam cm dis-
parada louca.

Continuou, depois, a mulher a caminhai*
vagarosamente; carregando nas mãos umas
garrafas do leite. Assim, medrosa já do cn-
vallieiro, tpie não conhecia, mas sem saber
porquê receiava, chegou á esquina próxima.
Alli, o desconhecido, abordando-a, falou-
lhe:

Está presa. Vamos para a delegacia.
IXcni nma palavra sequer cila pronunciou.

Tremendo iln pavor, deixou-se conduzir até
a sédc* ilislrictal da rua Hilário de Gquvén.
Interrogada, não vacillou cm confessar o dc-
iiclo por quo i responsável. E foi como que
inteiramente tlcsilliidida da salvação, em quc
uno pensava mais, como se se entregasse ás
conseqüências do crime, firme e inalterável,
(pie ella foi dizendo eomo procedia o quaes
os fins que alvejava.

Ií' casada'.'
Não, sou sol leira.
Ondo mova'.'
A' rua dc Copacabana n. 51)'.', com o

meu companheiro...
li adeantou logo, rápida, sem atrap.l-

lhar-se:
Sou solteira, mas vivo com ellc...-

'Contou, a seguir, com minúcias, ludo:
Vivendo ha um awio ou mais com o seu

menino de nove
annos

\ , moção quc abalou os que tiveram
oilio-i o quadro impressionante, foi trín
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Rubens, o infeliz nenor

da,

0
GADO DE NEGÓCIOS NA

CHINA
PEK1.M, 1» (A. A.) — Falleceu nesiu >.a-

pitai ò Dr. Godofredo do líullioes, encarre-
gado dc negócios do llrasil, que aqui se
achava ha pouco mais de um anno, gosau-
do de largas sympatliins, lauto uos círculos
officiaes, como eutre os seus eollegas do
corpo diplomático. *mt* 

A entrada da Argentina na Liga
das Nações

BUENOS AIIU.S, IS (A. A.) •- A Cama-
ra dos Deputados enviou novamente a re-
apècliva comniissão, para estudos o proje-
eto referente á entrada d.-i Argentina para ¦*
a assembléa da l.iga das Nações.
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Correndo o .talo, num rápido instante,
envolveu elle nas suas rodas o corpo uo.
menino, nrrasttindo-ò, em sangue c cm po-
eira c deiximdo-0 depois muito machuca-
do e contundido. Ocsnppat-õceu em seguida,
ficando aoei.as, bem vivo, na memória ua.
testemunhas do atropelamento, o niirac"
fatídico: 7..05.

Foi quando, enlão, num so movimento,
todos correram a soecorrer a creança atro-
pelada, que desacotrdndii cairá do cncouii.i
•i calçada na rua -.Machado Coelho.

Levado em ambulância para o poslo eeu-.
trai de Assistência, nhl o infeliz menino,
fraco de niais para suppòrtai* o violência
do elioipae recebido; depois de torturante
agonia veiu a fàllecer. Já o scu pae o Sr.
Albino Mòveii-a tia Silva, scieiitc do trisll..r
siiiiò oceorrido. qua lanlo lhe magoava o
coração, corria ao -poslo na esperança qe as-
sistir aos derradeiros momeiilos do limo
estremecido.. , ¦

D-i Assistência transportaram o cj.dn.ci
do pequeno Hubcns, esse o nome do des-
nfortiiliado, para o necrotério, semi., mi
nutopsiado pelo Dr. Rego Barros, que al-
testou como ••caiisn-niorl ir : Iraclura no
craneo, com destruição parcial da subslnii|

Recomposto, o cadáver foi conduzido paia
a casa dn familia eululnda. á rna. Mmervin.-t
n :i!i, donde saiu, á tarde, com graude
aconipniiliámcntò, o pres tilo fúnebre para o
cemitério de. S. Francisco Xavier..:

Até agos-n nada a .policia tio II" districto
apurou sobre o brutal dcsaslre e morte.

t—_noçí*~>¦- ' . ' ' ' '!'.¦';

A AGG8E88I0 DE LOCATELII
EM NOVA YORK

A imprensa romana conde-
mna a condueta dos

anti-fascistas
RO.MA, 18 (U. P.*. — A imprensa ilaliana,

sem exeepçáo, cõndcmhã a agiíressáo con-
tra o corajoso aviador tenente I.ocalelli tlc
honlem, á noite, por italianos anti-fascistas,
cm Nova Yorli, onde o famoso piloto chegou
recentemente após o nceidente quc o fez
desistir de sua tentativa de realisar um.vòo
ao polo norte i

A imprensa fascista particularmente mos-
tra-se indignada c prqflígrá o atlcnlado o
censura os anti-fascistas de Nova York por
levarem os seus aetos dc violências a uin paiz
éslf-árigèirò;

A "Tribuna" elogia á policia dc Nova Yorlt
que protegeu Locatelli e diz: "_' extrema-
mente lamentável que as nossas disputar,
naeionaes sejam levadas a um paiz estrau-
gcirò c amigo."

7(t'(í7 Marques, quc foi autuada

patrício Manoel Marques, cila, Rita Marques
nunca deixara que se afaslassc dos seus pen-
samentos a terra longínqua eni que nascera.
lira o scu sonho maior regressar ao berço
natal, com fortuna, saude e liem estar. Jlali
su estes nào lho cscãssçavam, aquella sentia
apenas nas divãgaçõés a que ob.rigijva o es-
pirilo ambicioso. Desse liiodq, eoniprchendéu
quo para enriquecei- precisava lançar mão tle
qualquer recurso clandestino, pois na con-
seiencia de sua inferioridade c fraque/a
julgàvn-s.o uma vencida. Assim, empolgada
por essas idéas criminosas, Rita Marques, tle
coininuni accordo com o ainanle, resolveu
vender leite, .-ulaptando-llic ngua. O plano
que traçara Rita Marques era, sem duvida,
de optimos resultados para as suas eco-
nomlas. 1. eomo rezava a lenda cliristã,
Rita conseguira fazer a multiplicação as-
soilibrosa: Irniisfòrmavõ um litro tle leita
em qiiatl-òl Adquirindo L'0 garrafas tle leite
por dia, sem nenhum cansaço, sem nenhum
trabalho, IIIta Marques vendia á sua vasta
freguezia SO litros! 1". era assim mesmo, fa-
iou — garantido e puro...

Presa, agora, pelo Dr. Alcesto de Freitas
Coutiilho; da fiscalisação do leite, Rita Mar-
quês, quc foi autuada cm flagrante, vae ser
removida para a Cas.t dc. Deteução.

-- Ir para a Detenção, pouco ine impòVta

Jssé dè Almeida
oI.I..HUA, 18 (U. r

RcpiihUcai Sr. Anlonio Josc
nieçqn a ápresenlar alguma
seu' estado dc saude, t[nc ,
muito gravo pelos seus médicos

.-.-presidente fU
tlc Almeida, co-
s melhoras nó
era considerado

ssisténlés;.

END(1.000 CAIXOTES CON
MOEDAS DE PRATA Pi

TUG.UEZAS
LISBOA, 18 (A. A.) — Devem seguir aiiiaf

nhã para Londres mais IvOO.O caUiiter. .con-
lendo moedas de praia, e que são destinadas
a garantir ali operações riu oih-o recente*,
mente feilas.

do, cm serviço no 30° districto  o que uí«
magoa e entristece è ... pròcçdim.eiitó indi-
gno rio Manuel, o mais covarde dos homens,
que me abandonou quando mais eu precisava
tieile.

_ num suspiro prolundb:— lia mais crime em desprezai n mulliri*
. que ninamos, do nu. cavar a vPli assim,'.

dis sc cila ao coiiünissariq Carlos Maçha- pondo água no leite.

I
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Ecos e Novidade*&
\ entrevista que hontem nos roí.cc.Un o

Ur, pltva \>l.'s «nlire o» serviços de sand?
publica ua .'Iriiuli1 do flnonoi Aires nno devohnsinr *>»*ni ti mi ooniwonUrlo, liem como uillut-traiii,, conferência que o mesmo altofttmylomirlo .Io iv.it a rei nnto-hontcni,ilanilii-uns mm. idéa (goela a minuciosa «loa?i'i'v|ços de asshtíiieln iu capital rio «m
pai*, » corroboranilo-n com depoimento* douma oitntlmico rigorosa o séria, o nisum*
l»io í lauto mnli tllgno ri,- ntlençJlo quantoi cerlo iitio, coiui>iii.ulos os gnslos miinlcl*
paes e federaes que lüvnmou A coiil.i «l»»
tervljos tlc hygiene e assistência deita cn-
pitai, uão ha quem uão vcj.i que as nossascondições prnnlllii-iniu nm m^i.ir aprovei-
lamento rio despesas, espreito nn linguagem
pratjca dos numero» de estatísticas exactns.•'lii-!. so|n deleito «Ie arimlnlslraçAo, vido deorainlsnção nn rie pessoal, n verdade .'• qi;e.relativamente, gastamos muilo parra iiÃo <•¦'
nu-,-1 nada. quu são cm verriario ridículos
an nossos resultados q.inndo cin confronto• «iu n, dn Argentina, tio população Iivj w*
ücs Inferior ,í nossa,

Qnnntlo s? conhecem os resultado» quealcançam em liuenos Aires os eervlçns do
i.rolccçilo ri.i primeira lnfanci.1. do propliy*laxia nntl-tuliorculosa .,- autl-vencrca, n.io
ha como so fugir ao espanto que causa o
nn«\o próprio nfriio, IA que não possuímosict|iicr mu hospital <la creanças, E Islo
lutio è redobradamente melancólico cm face
i!;i evidencia rio renome do nosno corpo
medico, jã que possuímos capacidades cm
Iodos os r.-.mos da seiencia, clinico» c ope-
radorci «liunos do sc distinguirem em «juol*
«mor p.il/, c níi.i tomos todavia maior do*
CttmentO que alteito n efficaeia ric min »c,;;io
pratica, l,.ilria srm duvida pela ausência rir.
recursos materiaes on ri; capaclriatlcs tle

.• illlllnlstração,
ei

Di/. uma noticia rie S. Paulo: "O riirector
do Serviço Situltarlo multou a fabrica Jo*
baguara, por explorar o Irabalho de me-
nores." Pena 6 nue se trate rie um caso
esporádico, quando dentro rins leis actuaes
se poJem cohlbir os abusos daquella natu-
reza.

Funcciona aqui um Conselho Nacional rio
Trabalho, creado pnra examinar todas as
questões referentes aos proletários. Acon-
tece, entretanto, quo aquella órgão não está
nrmado ainda de todas aa leis necessárias.
Suggcridns cm projectos suecessivos, numa
coin missão especial da Câmara, ns leis «
jaspjito rie cada um dos rumos d.' netivi-
nade operai-la, p.-.r.i depois serem articuladas
num Código, até hoje esso código tnío lo-
grau rsr approvádo, II.. poucos dia* aquella
commissão rcunln-se, como vem fazendo ha
loucos annos, mas n.iriii ndcontoii,

Não obstante, o problema proletário ahi
se encontra, n espera tle solução. Dentre
os sem aspectos os que m:iis Impressionara
são M que se referem ao aproveitamento
rios esforços dns mulheres o das creanças
nas fabricas. A este respeito nada temos
feito, nlim tln fiseaíisação por parte da
Saurie Pública do trabalho tle menores. fi«-
callsàção sem ;.s amplitudes aconselháveis.
E' por isso que a noticia, vindo tle Sao
Paulo, sni.re um ciso esporádico rie repres-
são no-aproveitamento Irregular rie mono-
res ntir. fabricas, mereço eoinmcntnrios. Pódc
bem ser que cllc suggira outros e que, assim,
tenhamos a respeito um zelo maior.

íe p^r nm lado alguns membros do poder
i-.-.liiiiu strativo coliibiram a mania dos abu-
sos, que a agiotagem As escancaras nns rc-
partições ereou, ric ha muito, por outro a
negligencia legislativa estabelecei, uma si-
inação embaraçosa para o furiceioiiàllsmo,
cncalhhndo o projeelo de montepio, Isto o
que temos feito ver, cm diversas opporturil-
dades c ainda recentemente, quando o as-
sutrtptn veiu á baila. Agora, um rcqucriincn-
to, offcrecido A Câmara pelos representantes
cariocas, em maioria, procuro asilar o pro-
blciiin, promovendo o andamento daquelle
projecto. Não queremos deixar de fazer uma
referencia especial A iniciativa, para applau-,
dil-n. Se o projecto que restabelece o mon- j
lepio tem defeitos, c 6 certo que os tem, oi
remédio é còrrigil-os e não adiar indefinida-
mente a saa votação, como está neontecen-
rin. Para combater a agiotagem com cffi-
caciá c mister assegurar as suas victimas
nns instantes de aperturas. E 6 isto que o
montepio, bem organisadói conseguirá. Dahi
não ha fugir.

AS ULTIMAS ETAPAS DO VÔO
A VOLTA DO MUNDO

A esquadrilha norte-americana
vae voar, agora, sobre uma

região montanhosa
OMAHA. Nehntia, 18 <(J.IM — Os avia*

dores militares Innontoi Sniílh. Wiule r
Nelson, «in,' oliogACiun lionlein a csla .'Idade
vindos «le Chicago, tenclonatn pari Ir hojo
cedo para Cheyonue. Wyoiiilng, continuando
o leu vôo até Snu Diego, Califórnia,

O tenente Smith. chofa ila expedição, ric-
rlnroti quo fardo umn pequena parada era
Clteyonno <? depois mi.?iiIuío directaniínt''
l>nr.i Salt i .;. ¦ City, Ulnh. A mnis dlfllell
Piirtc il.i viagem dos nviad&rcf nlravòs rins
1'stailns rnl.los c.m.vii ,i partir do Clieyon-
ne, devido a leram rit voar sobra uma ra*
(•láo inonlanhosa, cheia da rochas,

(u nvladorcn esp ram chegar.u San Diogo
nnt.'s .le terminar esla semana, concluindo
nssim d rjltl rm redor <lo mundo, quo love
inicio no dio 17 de março .leste anuo, na
referiria clil.irie do San Diogo.
..,— ., .—ae»
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puroA criação de
sangue,

cavallos
no Brasil

i mum se, hoje, m praoo dq mmuim, a
r mm& leilío
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PENHORES?...
I PJIenor juro % Maior offerta $
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11, 'Vvr.il.il Pvisos, lt ti

ma** • 
P.irn uni baile ttcslum-

brante mS uma casaca
com a Impeccavcl per-
feição do talhe tia —
Guanabara — IL Curlo-
ca, ,il.
mm

Não morreu, mas feriu-se
Chama-se Mula Üelncci p é Italiana, n

sexagenária que. A tarde, no lent.ir orcei-
pitnr-sa ao mar, rio uma barca rf.i C.inin-
rcira, no cies pharoux, feriu-se na elávioüla
c braço direitos, pelo quo teve os soecorros
tia Aselstcucia, no Posto Central.

A policia local ignora o oceorrido,
ma*.
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DEFENDENDO O NOSSO 1
_JSTOMAGO_

Os gêneros alimentícios inutili-
sados em agosto

¦ ¦- »^ < "

81 porcos com cmbryão de
solitária

No me. rir agosto pi findo,* ín«PM|cria
de 1'l.M-i.lU.ição rie Oeneroíi AHmeiitlcloB In*
ulillMiu. nor i-laid.i cm eoiiolçoei '"'l'"'-

u min n consumo uuh Ico, oi B«ul«»«
nrlgosi corne secca, 3fl kllosi carne* con*
S 

"SaO 
Iiilos; produeto. thrvario

du eme. .'. UllosineUe», Vi b«lo»l F«l«s
conservodos, W Idlosi vegelnc* ) '»;
7 7<in Itllns! ilwes o ctsMicnmdo». an f «
produetos rie leite e laclieinios.. W.I K»0».
Truiii». 580 kllosi cercar.1,, 320 Kilos. rolai,
19.933 Mios. , ...

Foram Inutlllsadas SS «ve» ol.atl. U.
No Matadouro tle Sanla Cruz. Olím das

rejeições parciaes. furam feilo»!
llexes -'- Rejeição antclioniem, i con-

demnnçôes lolnes ".poít-mortcm^ l-' y<
lellos; condcmnaçOc» totaes
lem", -t; snluos"post-niorleui
rem con. cysl

pnst-inor
condeinnaçiies toldes itrando

, HU, .-euilo '17 por so acha-
erros (cmbryão tle solitária).

No maliidouro dn Penlwi rexes; —¦ coi -
demnnçfies lotar» '?post-mortcin , W. ow-
nus — condemnação totnl "posUmortem',
1. Suínos — comlcmnnçüea totaes post-
indrlcm", il», dos «lune» .'it eslavain com cys-
llccrcos, , c „

Houve nesse matadouro, como no ue ».<.i-
trt i;rtt>;, vnrlns rnnrici!ini.çõ?s parciaes.

Foram lavradas pcl inesmn Inspeciona,

í\Mm^Ê^!ÉL ¦- v..\.:'.:u,[ ' v"

O jnru que julaoti os potror, expostos e um aspecto da Exposição

Dr. Estellita Lins-Vias urinarias (venci
iciis e cirúrgicas) lloios X. Labor. S. José SI.

Cinema Idea!
SEGUNDA-FEIRA :

A almu luminosa rie Portugal vibrar.'.
num mimo ile sentimento c tle

porsin
A Fonte dos Amores

Coimbra, as snns tradições, n dolencln
rios seus farios, o coração da mocidade
que vibra e canta, como cintam, vi-
br.im e amam ns suas trlcunns lindas

15 a formojn c suggcstiva
Betty Compson

num desses supcr-films PAIIA.MOENT
<iuc marcam época

A FLOR DO VÍCIO
Sete partes de empolgante belleza.

HOJE -0(K— HOJE
Tom Pflix

Num formidável heróe rie audaeln o
rie nmor

no CORAÇÃO DO
TEXAS

,Sel3 partes rie incguãlavcl emoção.
E mais,

JacqueUne Logan
numa dc suas exlcriorisaçõcr, mais hu-

manas e sentinicnlacs
O PROBLEiVÍA DA FE-

LDCIDADE
Sete purtes da Parartiount.

Com enorme concorrência, apcs.-ir rio ni.to
limpa e de se tratar do um tliit ulü. reali-
sou-so A l hora dn larde, n segunda cxposl-
ção-lellão, promovida pelo Jockey-Çliib des-
ta capital. A qual coiicoiivram scssCnln e
oito nnlmnes puro-sangue iugic/, criados no
lirasil. I.A estiveram cili exposição todos os
potros dos "linriis" rio Itio Grande rio Sul.
í>. Paulo. Rio dc Janeiro, Districto Federal
c Pernambuco.

Aiitcii rio leilão, o jury composto dos Sr».
niaj ir Rego llarros, representante da com-
missão central rios criadores; Armando Ho-
cha, representante do Ministério da Aiífi-

no referido mes, i<~ limitas diversas 0 ctpe-
diria-, IOS Intlmnçflcs, tendo sirio çxccntniias
iiiuilii outras medidas contra os iiifroctores
do regulamento .li.nitirio.
j ..... i t—mmrmSffim ' "¦*¦

Em acção a diplomacia _
Vaticano
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Estudam-se tre? ii-n^ortnntes trj.
tad.os entre a Snnta Só, a À|.

lemanha, a Rumouia c n
Turquia

IIOMA, aitoolo (U,P,i — S'alR4s f^j.nctlvldaila no Secretaria tlc Hstailn do v>ii,
cano, onrie i.> preparam us nilnulu.i ^ |_»,im|inrlaiili's tratados, cm n AlleuiAn),
Turquia o Rumanln, o ns linmeut.ii, %n\i2ilos palaolos «Ia Sanla Se e*i«o .instant-,
incnla ncciipatlos pólos dlplomalns, quj (y.,IUi.ni fivi|iinitei confercnclba,

o prol.lema ri.1 uu.li illtflril soluçJo, ti
que parce, 6 n discussão eom o« repinta,
luntss da AIK iiiíihIiii. Os dlplomalas dn Vi.
Ilcnno lém quo lutar com a difficil qtmU)cambio, a alia e baixa do marco u luo it«.
vido n que o govcnio allemão Icnclons ia.
ilemnlsor os vigários pcb*. l.-ns que forsiu
riesiipropriailoi polft ÇonveuçAo de \Vrlnn;,
em que ns nroprlcdados ila Eiti-Jn nujjl
rum no Eslado. Surge, agora, u iniettj,) itfixação dn vnlur dns bens sei|iieslradin *t<\

ciil.i. O valor iimrinu conslitrij.
vòlmciile, em viit.iilo diu flutiii!içi«, ^i
nioerin nllcniã. Arioplar ,i avalIaçSo neliisi
seria supportar serio prejuízo, pois nii,, h
esperança do que o papel-inocda ;,Hcm:V>
ehoguo algum dia a conseguir m.titir est-.-
1,ili,1.1,1c.

Afim tle chegar-se n uma conclusão sjti--.
fatorln a esse respeito, ns peritos do Vstl.á
rano v£m-so obrigado* n por cm joío iwl.ji
o »iín s.ib,'r n.i leluçilo desse delicado pn4

I Irieniii. Monsenhor Pccolll, núncio npnit,>
I lico em Berlim, 4 a figura principal novi
deliberações, devido n s.mi ctinhciiiicnto d,j
situação il.i Allemanha. Complica tnmlion
ns ncgoclnçãcs a questão dos tí-atiitios nUt

Nãoseiskidam...
menores

ser en-

cnlliirn; Oclnve Onpnnt. veterinário, repre
seiiliiiitc do Jockcy-Club, c Dr. Edmundo I
Machado Pilho, rcprescnlnntc do prefeito o j
presidente dò Jury. O processo odopladopani
o julgamento foi mnis ou menos o «Ia eliml-
nntorlo, isto í, foram senrio separados os
oniinoes mais perfeitos, para riepois, tltntre
elles, so conferir O prêmio aos que sobre-
saíssem, no critério rio jury.

Como u quantidade tlc potros fosse, como
se ve acima, enorme, até a hora em que es-
cevemos, apenas linha si.lo examinado pelo
jury um terço dos potros que concorreram
A exposição.

Perfumarias lepiilmas c pelo»
preçon sempre fornm o continuam a
contrarias na PERFUMARIA NUNES,

Largo de S. Francisco, 25
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r. K. Pitanga Santos- operações.:Doeu
lii r..-i-tuiii ™ Anun: 1'asseio 55, ue l as t

•m**—
Dii. ROD. JOSETÍÍ. - Vias .urinarias -
i -. ,. .,.,..ti i 'i , a ». i .1,1-. Mil .1 ie r ... i li:..Uirurgia geral 13 úo Maio. H8. 4 ás ti. .'.,

—mem—
10Q

Dr. Reynaldo de Aragão. citai
nlinrási lí. Cii.rlo.co; 18. 1 ás 3, 2", -l"

Clinica se-
c 6"

ma**» ' >-
Vc. Alfredo Heíoülanó:-Vias, «rinariõs
—Il"a Rosaria !U5, r aiid,,das2as.6.N.3509.

-«teei--
JDK. rEDRO CAlíNEIRO - ^'eiro,liinls. iiiicinas. Ctins.. ás -l lioias. S. Josc, lt>

•atei»
CIlU.-Hlil.tU.
jlihicn privada.

Hospltiti Evangélico. Phone Villa 2261.
Dr- Caslro Âiaujò

Feriu-se ao examinar um revolver
Ferirido-se, em Mangaratlba, nn barriga';

liti.indo examinava uni revólver, o operário
Sebastião Francisco, que conta 27 nnnos rio
edade, foi transportado num trem para n
Central do Brasil, tlc onde o carregaram
parti o Posto Central tle Assistência, que o
soecorreu,

m*#_r_T*-—

FLOX PADA LAVAR SEDAS, LAS
13 TECIDOS PINOS

,.. i-m*** »

m**—
Dr. Manoci de Abreu ^d{^^;^:
pia profunda e intensiva (8 M A 200 Uv.).
Evaristo riu Ve.i;;a, 20. C. 412.

¦tt-m^efiWStm*wmi Trat,° moderno,
nietbodo especial,

pelos I)t:;. .1. Moraes e It. Monteiro. Cons. e
cliãín, l>. Aires 5S, 2'', das 2 ás 5.

mí77>fíma*

|Roya!
i
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A EXCURSÃO ARTÍSTICA DO
| 0RFEÃ0 PORTUGUÊS

A SANTOS
—¦«..«.—

, Foi totalmente tomada a lota*
j cão de um navio especial

Como brilhante victoria rie uma associa-
ç.ío dc nlto prestigio, o demonstração ric
syrhpatllla no conceito social, c ri.> grande
expressão o faclo rie o ürfeão Portuguez
ter visto em poucos «lias, quasi nu copaço
dc horas, serem tomarias completamente as
localidades do navio "Cómninndnhl.a Manoel
Lourenço', que a riircciorin daquelle nre-
mio laureado fretou para n excursão qué
vae fazer A eiriarie de Santijs, por solicita;

• ção tias famílias da elite paulista ali resi-
tlcntc*..

Assim, correspondentlo ao appelio e tendo
i cm vista a necessidade de representar bem

a fama que precede, orgnrtisou aquelle gre-
mio muntlano o artístico, com esmero, um
programma brilhante, em que [igiiram a
Tuna, o Orfeão, o corpo completo rie gui-
tarristas, tle que faz parte um quadro tlis-
linclo, «lirigido por João Pereira, professor
conhecido o executante applaudidp cujo
noino rii«pensa referencias c é por si só
umn ur.iilaric valiosa para o ¦ grande club
iiiso-brasilciro. Completa o conjunto, o
corpo secnieo, elenco completo, inclusive
escolas rie riniisa. tendo sido incansável pnra
([ue tudo corresse bem, como vem correndo,
a direcloria, a cuja frente está como dire-
ctor presiriente o Sr. Or. Luiz Carlos lieis,
auxiliado pelixi Srs. Silvin.o Fernandes, Du-
arte Monteiro. Brito ISor;;cr,. Monteiro Deve-
zns, Guilherme Pinho, Alfredo Oliveira e
.losà Azevedo.

O "Còmmnndantc Manoel Loiiienço" pnr-
lira amanhã, ás S horas ria uoiíc, rias docas
do Lloyd Brasileiro, estando copuignainente
preparado para receber os que festivamente
vão ser suns passageiros nessa viagem alegre.

¦t-—mmmT%ttm* ^ ——¦¦"¦"—, ¦¦!'¦¦'—¦¦¦—"'

SABONETE — TALCO
Pó DE ARROZ

MAIS UMA DO "CABELLO"

___________ . i;»>. ¦¦ ———

Morreu hoje íi vietima do
terrível desordeiro

Os leitores se lembram ainda, dc cerlo,
da nova façanha rio terrível dcsorriclro co-
nhecido pelo vulgo de "Cabello" qne no dia 8
do corrente, na ladeira rio Barroso, encon-
li-.irrio-se com Domiciano dc Lima Bocha,
aggrcdiu-d inopinndãinciitc, fcrlurio-o com
um tiro do revolver, c fugindo em seguida;

A viclima, recolhida ao hospital ria Misc-
ricordia. abi veiu a fnílcccr Ili. niiiririiRnria de
boje, em virturic rio ferimento por bala que |t;"" °s lanieni
recebeu no lliorox. . entro os dous

O cadáver rio riesventurario rapar foi, mnis
larrie, reinov '
luto Medico

-Dinniciiino. rie Lima Bocha era brasileiro,
tle cor branca, sapateiro, solteiro, linha ,'ü)
annos rie edade e.residia A rua São .loão nu-
mero 27, ein Cachamby.•m**» '

ESPLANADA DO SENADO

PREDiO
Vcntlc-so o }ir«i«lio cm construcçã»

«ia rua Carlos Sampaio n. 11» eus lei-
luo, üitlilimlo, ú* 4 horas pelo leiloei-
ro JULIO.

> ¦•&*-?—,

Para evitar os conflictos de fron-
teira entre a Suissa e a Itália

BOMA, 18 (A. A.) -- Or, jornaes riesti
capital encarecem ns vantagens dc serem
celebrados entre o Suissa o a Ile.lia trata-
rios rie arbitramento obrigatório, pois taos
aceorrios Inlcrnaclonacs acabarão por evi

lainciilavcls conflictos dc fronteiras
paizes.

ns diveraqs Estados allcmâra, Momcuho;
P'-cclli já redigiu um... concordata eóm {Davlorn, quó apenas tx"i.'v> n ratificação <h
Dieta bávara o .. npprovaçilo du Pon'.í!!:i
pnr.i entrar un vigor.

,\ figura principal nas negociações mm i
Runinnià í monsenhor Uorgonglni-Dun,
sub-jccrclarlo de Estado do Vaticano. \
Rumanln c representada pelo ex-ministro
liaeu n peio S'.-, K, Penesou, ministro rn-
innlco junto A Santa Si. As difilcnliia-
tios quo nprwenta essa conferência sào ori-
ondas dn uiverfldáde ric religiões que aclusi.
ment" »c praticam dentro rins fronteiras -ia
Uumnni.i. 'Vs pontos pr.ncipncs rio traindo
in foram discutidos cm üiicarcst. mas "-.
dcinllios tomam a maior parte do toin_n
nos delegados. Iâspera-se que. tlcntro ,i-

• Igiiniiis semanas, lorios os obstáculos sor.",.••¦•i"li!os e o tratado convertido cm renü-
dade,

l". o rroprio Papa pio X! mostra-se mi".:D
Interessado no traindo ora em ncgocinçó»
(.•nm a Turquia. i'nr c-ie molivo, mnnM-
nhtrr Pbili->;.i foi cliamada dc Conslantt-
nopln a esta capital. A duvida prlncliwl
reside nn (juestRo rias escolas catliolicis v..->

I lomlnios turcos. A Santa Sè não s-iu wm
irazerja ordem rin governo dc Angoro pmlti-
lindo n collocação do rii.lriein.i_i religiosos
io« etlifii-ies dns liislituiçfies pnrticiilarte,
Jssa disposição causou grande prcjiilro â«
•scolas cntholicas, qnc ronlisnm inipnrtantt
rabalho tms grandes centros ila Turquia.

A Santa Sc esluri* nm aceordo que üis
ermitía Ininar cuidado rias ordens pirti-
iilares, esperantln-íc uma solução sallsf.i*
-.ri- por parte ria governo turco. O Pana
icinonstrn o se'.i tlc-t-jn dc i-nnclllação '.¦¦•
enfio um donativo rie ."iiW.(íJ!i liras düstl.
-•tilas a Bõecorrcr os refugiados na/Vuniuu'e todns as nacionalldnrici e religiões,

 ,. —SAI

uo aesvçiuurnoo rapai ini, mais . _,_ , n.^^j-in^fi.íi» * n i ei k_ido parn o necrotério rio Imiti- A 1 WÃW"p|'RF «í fffl Hfl g flífLegal, afim rie ser aiitòpslatlo. |/1 lMlíOF-LllLlflUs/1 ElA l)t*l\
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A ultima novidade franceza em 11 CUIDADO COM OS OLHOS
extracto.

J. LOPES & Cia.
Importadores o exportadores

PELA DISTRIBUIÇÃO DO AS-
PHALT0

Uma grande íesta, em Barba*
cena. com o apoio de toda

a sociedade
BÀRB.A.CENÂ (Minai), * (Serviço espe-

ciai ria A NOITE) — HmIísou-si; uo theatro
S-; .losú d ma linda festa Httero-niusical, a
qus .leram seu concurso dTstinctas conter-
!'iiiieiis nossas e alumnos tio grupo escolar
Bias Porte:,, Constou ile bem òrganisadcj
iprograminn, tendo sirio oradpra official a
professora rio grupo, D. Pliiõcelina Mattos,
qne dissértou sobre o 7 rie setembro. As se-
nllorltas Carlota Sá Fortes c Luiza Costa to-
cãríim bellníi peças ao 'pinno, arrancando
íipiplhiisòs. ;!>. Eriith A'breu cantou ".lo-
cely", berebuse, com acompanhamento de
piano, Wolottcello c violiiros, rie que so In-
eu niii i ra sn a sen-liorilii Carlota Sá Fortes,
Pedro Campos, Josc Campos e Flaujino
Vallc. Este ultimo cseciitou pecas no violt-
no, sendo calorosamente r.pplauditlo. As sc-
iihoriniias líldelziiiliii Guimarães e Araiitn
Gçatlnlip recitaram¦ nqüõHaí "In Extrainls"-;
i)| 'Bilac, e esta, "Morte de D. -Quixote",
rie Gonçalves Crespo,

Os alumnos do gmipo -cantaram o Hymno
Nacional e da Indcpemlcncia, sendo estn
festa para auxilio ria Ligii contra o Anal-
j.líábetinmo, cuja nova directoria tomou
posse hontem, no tlientro, qno se achava
bellánieiíto ornamentado o repleto tle pes-
soas do todas as graditnçõcs soclaes.

Quem sabe do velho Pini ?
Tão depressa divulgámos a noticia rio

despparcciniento do ancião Egitlio Pini, se-
Rumlo solicitação d

- ':%-:'"¦:¦¦ I
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EXAMES GRATUITOS DA VISTA PARA AP-
PLICAÇAO EXACTA DAS LENTES A

USAlt. 1'OK MEDICO OCULISTA
Rua da Quitanda, esquina rin iíua Buenos

Aires - A ÓPTICA
rn**—

pessoa rie sua familia,
c alguém attendendo
no appelio então fei-
to, por nosso inlorme-
tlio. dóu-se pressa cm
tclcphonar pnra o np-
pnrelbo Central 6187,
rin residência dp fies-
ippnrecido, á rua Qua-
tro de Setembro, 132;
fin Copacabana, ilizeii-,
:Io ter encontrailo ein
determinada lociilirin-
¦te um velho que lhe
pnrecin ser o mesmo n'liieiii se referia a uo-•icia.

Acontece, porém,
lim interrompida na-
quelle momento u
com mu nicação tele-
phouica nno foi pos-
sivel a familia Pini
tomar qualquer provi-

dencia no sentido dn apurar se, realmente,
se tratava tio parente desappnrcciilo.

Deante disso pròçtirou-nos, hoje, uni fillio
do Sr. Pini e contnnrio-nos o oceorrido for-
neceu-nos o retrato rio ancião para que se
torne, assim, mais 1'acll a Identificação do
mesmo, tanto mais que se trata tle pessoa
tlc memória já enfraquecida pela avançada
edade tio 8-1 annos.•mm*

Producções musicaes
liem editadas pela cotrfiecldn casa Car-

Ios Wélu-s, recebemos ns cícellcntes pro-
(íiieçôes musienes scgiithtcsi "Neron", fox-
trol; "Evocando", valsa lenta; "Sombras",
tiihgó; "Quem canta seu mal espanta";"Frêmitos do peccado", fox-trot, ,c "Eu
quero' comer qiíigonibo", fo:<|-t'rot. lEstãn
fazendo suecesso nos salões cariocas essas
[irodiicçóÀs;VRIò-Imparciál", í o titulo rie um
màgiiifico fòx-tról; qne acaba ric ser etlita-
do pela apreciada Casa Viuva Guerreiro. 15'
seu nu tor ó Sr. Patina Machado.

.. •rnuir— . 

Sr. Egidio Piui

RI ALTO¦\ SABONETE - TALCO
Pó DE ARROZ i
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LOÇÃO INDIANA
TIBA MANCHAS. ESPINHAS E DA AI.-I

VURA A CU.TIS.
Formiiía rio Prol'- Sarmento Barata, riaj

]'iie. de Medicina de P. Alegre
Dei). Vrhiiiõ Freitas (".., Roílõlphô Hoss C__

*&ii?__fmé^&!^:'*iS^^

mm—)UmmmmmmmXmmw— ml aiSI—I——¦III IIII IIM IMI II

A FORTUNA
GRANDES ItEDUCÇííES

1 NOS ARTIGOS DE INVERNO

•¦IptliAOlÀM
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A CAPA
DA MODA

Modelo inçjlez
exclusivo da

CONVITES
Os coiivites ás creanças

que tomarão parte domingo
próximo, no CHÁ INFANTIL
que "A CAPITAL" vae orga-
niaar, acham-se em poder do
Sr. Peçanha, na "A Capital",
matris, e do Sr. Rocha, na
"A Capital", Casa Central.

—«Wfcll— ém.

QUEIRA V. Ex. passar lia Perfuma-
ria Lamhert, Rita 7-92 e olilcr uma
bonita lembrança do Culex, grátis, e
um tubo pequeno «lo elegante fixa-
flor Stacomb, por 1S0O0.

••et».
FALLECIMENTO

I'íilIccc-,1 esta tnrtle, no Hospital Evan:;e-
lico ontle frtra internado ha Ires riins, já em
grave estario, o Sr. .larbas rio Nascimento
Silva, no:;no antigo collega ric imprensa, c
que tleixa viuva e cinco filhos menores, sen-
tio dous adoptivos. O enterro será amanhã,
saintlo daquella casa tle snutle.

¦ .mxt*—* ——-——.
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Syphilis ?
LIPO-HYDRARGYRO
Injécções inriolores sem analgésico

intra musculares.
Creação do Dr. Vital Brnzi!

Linho inglez pnrn homens e senhoras.
Metro, 1(18500; Ourives, G7.

¦l m}**-
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M(il miM
MlTrO EFI-ICAZ em todos or, casos rie rie-

biiiriaric òrgaiíicii o filiiccloijnl,
IMÍà creanças e ariniiof.
P.nramohle vegeta! — Uso Interno e inje-

cçóc». Caixa Postal 1182 ^ Sio l'aulo_, . ,

VARIADO SORTIMENTO EM
Roupas Brancas para Senhoras

ENXOVÃÉS PARA
CASAMENTOS E BAPTISADOS

ESPECIALIDADE DA CASA

PRAÇA 11 JUNHO

A casa mais importante do Brasil
*»**—

FARINHA ALLED
pnrn a lavagem ria oiitls. Amncin, e.nliellozi
evita as rugas precoces. No PAIIC BOYAI.

Fino c
lente
eniliellozn c

c

çxcel
artigo

em todas as per! imnri.-ix.

JERSEY DE Siiâ
Gonçalves Dias, 13.-

\ seiencia moderna demonstra (pie o uso
de ptistas c pós dcntifriçibs não o stifficien-
te, porque, com o auxilio «Ia escova só fii/.om
n limpeza incòánlcn, O esséhoial rio denlifri-
eirt i evitar a fermentação rios restos tle co-
mitla que ficam nos interstícios rios rienles,
o qué se produz duas horas depois. Estn fe.--
iitentação não sj alaca o esnialte. produziu-
do a carie, como enusa o nião bnlilo. Tudo
islo se evita com o uso do rieiitlfriclo me-
dicina) Odòraúst Cotnpfc hoje mesmo uni
vidro com pinga-góttas; r.JOOO. Para auxiliar
a limpeza dos dentes «se a pasta Odorans,

andar. TcLC. 3907 i 25500.. A' venda em toda parte,,,.

MODELOS
Verdadeira oceasião por duas so

manas: Vestidos e Chapéos a preços
excepcionaes «!o grande reclame.
"Elvçaunciasi", Rua S. Josc 120, sob.

,. ,i.¦¦,,., .—.-—i» j -*0_^_tmm*m%m .,,.,...¦ —.

Na Prefeitura ha quem não
saiba sommar !

Procurou-nos. hoje, o Sr. Manoel Perna i-
ries Bocha para nos mostrar o certificado rio
imposto preilinl que pagou no dia 1fi rio cor-
rente. Ví-se que a conta foi a scijninte: Im-
posto, 2i)Sfl2fl; taxa sanitária, 12.?000; artigo
350, 10 «I», IS200. A sonmin rieve ser, pois,
39*120. Pois lá está — -19Í120.

A -viclima rcclninon, peiliu. Implorou que
lhe cobrassem o devido', mas nada arranjou:
pagou mesmo os '198120.

m*m>
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Pelo decreto n. IG.iWü. rie 10 rio corrente
atitorisoit o governo rin llepubliea n transfe.
renciq das carteiras tle se_;iiros ric viria, tio
taes c tie rendas vitalícia;, da "New York liift
Insuíniicè Còmpnny" á companhia naciona"
ric seguros ric viria "Sul America".

A "New Yòrli Life" operava no Brasi] h.-
mais tle -10 turnos c tinha em vigor aqui .'t.OO'
apólices, representando um total dc 73.OtiO
contos; A transfereriein tia sna carteira pren-
tlc-se á resolução, assentaria ha vários nnnos,
ric limitar ás suas operações unlciiriicnto nos
Estados Unitlos e no Canadá. De aceordo com
essa orientação, deixara'a referiria conipa-
nhia, tlc nlgum tempo n esta parte, rie ac-
ccitnr novos seguros nos paizes europeus;
como nos ria America, exceptuados os dous
aos quaes vae restringir as suas operações.

Do necórrio com o contrato do transfe-
rencia e com a approvaçâo do governo fe-
deral, a Sul America tomará o lognr rin "New
York Life" em todas as relações desta com
cada uni rios seus sepurarios no lirnsil, cujas
apólices são transferidas, e suhsiiliic a mes-
ma companhia no cumprimento rios respe-
ctivos contratos, cnm a determinação de que
não haverá nenhum.-) alteração uns condições
actuaes rias respectivas apólices.

Ainda por cláusula rio contrato rie trans-
ferencia, ficou convencionado que òs valo-
res representativos dar, responsabilidades ra-
fei-ciites a todns as apólices no pai.? c que
são transferidas ficarão, como deposito es-
pccial, no Banco rio Brasil, qne concordou
cm aiiir como depositário, segundo contrato
«pie estipula que o deposito fienrá. perina-
nentemente, como garantia o protecção dos
interesses rios segurarios, Os interesses rios
segurados rin Companhia retirante; estão,
pois, salvaguardados pela Investigação pra-
Iiçada pela fiscnlisaçâo tio governo federal c
altulíi pelo (le.posilo. como garantia, de todas
as reservas, no Banco do Brasil.

A transferencia, que acaba rie ser levaria
a effeito por ilccralo tio poder executivo)
teve também a prévia nútorisação do gover-
no rio Estado rie Nova Vorl;, de accôrdo com
ns leis novte-nincriennns.

caspa c queda rio cnhelln.
—¦ ¦¦¦¦¦.¦¦ i — ¦¦ i - ¦-¦—> mvt_yi_tlim

Tônico perfuma-
do, contra a

RJ ALTO SABONETE
Pó DE

— TALCO
ABP.OZ

FLOX PABA LAVAR SEDAS, LAS
E TECIDOS FINOS

. i.«sn», .,,.

CHAPÉOS R»EL0S.». I
íÊ ...cos,tuntes e vestidos? — V. Ex. n

visite as expoHÍçõcH da "A' Amo- B
B ricana", Urugiiayanh 60-152. Teci- B

dos pnrn verão, bolsas, leques _
fitas em grande collecção, c pre- D
ços bãratissimos! ¦

¦-mm*

Estudar* dactylographia
c um rios mais acertados pnssos para àlcail-
çar boas còllòcações no comniercio. Mat ri-
culem-se na Escola Beininglun, rua 7 dc Se-
lembro. 6» ___.

*.-* _m_\* _•_* _**!**»*•*****l!**I**»**/*•«***********$*'l**^******^MÍ**Í**Í*****ttx
•J. Ourives, 5 — terças, quintas e snbba-j*"i* rios, tie 1 ás S horas. Affonso Penha; 49.5.
V segundas e sextas, rie 1 ás 3 horas. _•H-M-W-H-X";-*;-*»""' •¦'¦•'. •'."."."." 'M>*
t-. , . ma*»

Aceusado de haver desviado
uma menor em S. Gonçalo
As nuloriniles pollcines do vizinho inútil-

cipio fluminense rie São Gonçnlo, prende-
ram, hoje, Antônio Lacerda, ric 22 annos rie
ctlarie ti morador uo Io riistrieto riesse. muni-
cipio, o «iuni está recolhido ao xadrez, por
ser aceusado de haver desviado, ha quatro
riias, uma menor ile 17 nnnos, inoradora no
2° riistrieto rio referido municipio.

Sobre o facto foi aberto inquérito.

BZH!i53WratSK!«!55lK2í

JEXPERIMENTE A SUA SORTE i
X/.S CASAS QCE A DiiO' vale mim

Í85 — OUVIDOR — 185

J. A^TONACCIO a C.j
Gerente: CAPITÃO MATHEUS DONADI0Í
Filiaes: Io «lc Março. 73 — Av.f

Rio Branco, 33. — Marechal Flo|
riano Peixoto, 85.

A sorte grando é paga no mesmo riia
_Z3r5S2!~?J3S!3»^X!*mm^ I

dircciamenlò «Ja fabrica ao fropticr. íií

DAVIBS USES
Av. Rio Branco, ll-l-l". Tel. C; 1902

•*«c»-

FLOX PAU A'LA VA 11 SEDAS, US
E TECIDOS PINOS

—¦¦*m***- ¦—— ——-.

A luta contra a tuberculose
DADOS DA CAMPANHA EM

AGOSTO
Os benefícios prestados ii popiilaçáo põ-

bre riesin eapilnl pela Liga Brasileira Ca«-
tr.i .n Tuberculose, a qual, gralultámeotci
fornece remédios c leite aos doentes .quo
afflticm nos seus dlsuensarlos on solicitam
soecorro em riomicilio, exprimirnmrse em
agosto passado nas seguintes cifras:

"Dispensai-lo Azevedo Lima". (Avenida
Almiranlo Barroso, n. 5t, consultas diárias
rias 12 ás 4 horas ria tarde); — Dr. Wrini-
no Barroso, 2,16; Dra. Amalia Mtglelwlcli,
171; Dr. Oclavio ric liarros, 341; Dri Anto-
nio Ferrari, 283: Dr. Moraes Saraiemo,
523; Dr. Paula Fonseca",, 59; Br. MaUiesi
ria Lemos, 110; Dr. Ai-y Miranda, 23, na
total ric 1.710 consultas. Injécções, I.5«
tlc luberculliia, 138; exumes de escarro,.-m
fie tlocntes visitados, 83; leite fprncctao,
2.400 litros. - „"Dispensnrio Vlsconricssa ric Moraes ,
('Avenida Pedro II, n. 140, consulta;-, diárias
das 2 ás 4 horas clã tarde): Drs. Joso Uir
plista Gonçalves c Oscar TrompowsUy -7-
Consultas, 1)43; injécções, «SS; exames «M
escarro, 10; receitas gt-ntis, 20; visitas tia-
miciliiirins, t); leito fornecido, 936 litros,

"Assistência Domiciliaria", (rua Seov
dor Euzòbio, n. 238, 1" andar, expedienw
lorios os riias, rins 11 á 1 hora da tarde, tf
lephona N 3.930. Director Dr. Clai-fielti tia
Almeida. Visitas doinicilinrias, 3.7J.i ,lellc
fornecido, 1.502 litros.

t7st/imã>
KraeminA

„ Puramenlovesotfl!
Receitado por «mlnentei nedicoi

ntA Piw»MACÍÁsN«°DÍ,or.ini«

Eu fiz n barba esta manhã com uma GIL-
LETTU. E Você ?
¦..¦¦¦—¦»¦¦. | *m%m*Íf_W ¦¦¦-,.——„  .,.-,. Wl.

^<^^^>C> ÜMPAHETAESj I
w-^KH^m».' > M
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ÈTEHNISAK A MOCIDADE?. á

I CREME DE CERA PURIFICADO l
(PiiflCicd Wax Crciim) i"Iiuntiiiiiiiiiiiir:iii;;ifii;iin'ifiiiiiii'iiiiiitiiii'itii,iiiiiiíii:i;iiiiin,;titiiii:iniiniitiiiiitiiiitt!nV
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CIGARROS MiSTURA

500 RÉIS

LOPES SÁ & Cia

Will
sen iros 

'rád1ologícos~dõ" 
Hospital EvangcUc*

ABMAZEM COLOMBO — Traça J. Alencar I o Instituto Dr. Manoel de Abrca,.
Azeite puro ? "Coigmbo"

nn. OSBORNE
De volta ria viagem ao Sul reassumiu

¦& m i
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ftcephalo
o cargo de gover-
nadojjo Amazonas
0 executivo pede a inttrven-
çao federa! naquelle Eslado

A MENSAGEM HOJeIbÍíVIADA AO
CONGRESSO

Foi lida, nu expediente do hoje na Cms-"' 
i7. . : '"«"'"Sem do nrtsldenic da

XOTO — Quinta-feira, 18 dc Setembro tiv 1021"•****" ¦"¦ *~""~—-nmwwMiiiwiwwi—
:j

MJjIlHÃIHflMt
S. Pedro setimido!8-A- «• • herdeiro »|^M8^4"iRtflva «»m

llenublicai"Sr. membros do Congresso Nacional —
Conulveiiles com a criminosa rebelllfio nue* 5 da Jullio pretérito Irrompeu na capitaldo listado de s. Paulo, uleuns elemento»Ai% rorçus do len-a o innr, det,tacndoa m J-:t>ado dy Amnüonus, uli w revoltaram con-ira as iiuturidailcs constituídas, nua foramiKpomus,

Logo que tire conhecimento dos suecessos,
providenciei no sentido do suffocar n auda-

a arte christo
Uma imagem de prata, dn8eia Gnostica, em qucse reproduz o Aposto-

lo com abundante ca-
bellcira

¦—Pm mn ,

Desde o século V, o celestechaveiro era cviisidc-
rado como havendo

sido calvo
- lirj S. Pedro

TfiRONO DA ITÁLIA DEIXA
AS TERRAS DRASi

LEIRAS

*<~ ^m%r^m9K

"B^8P-;fcv y- ¦ ¦' .W*':''i>'\l

LONDRES, IS (Ü.P.Jrealmente calvo?
lemi.!!ÍC«il."i'"5 ,,cslJc ? "cul° V, Iiisislcn-
ÍSmSS S Pi '„lu ° a^lo\o S. Pedro co.opk-
- i.i ; ?*MC*' "'" um ***nHa franja dc
ltK„,^*.Uat'1,lll'a-.,,u ,luadro '>' Haphael, "A

di cscnipb. 
lAmÍ"ar " l°''os c vàlk "rv,r

Os nntlnnarios, porém, perguntam-se aso-
,VL , V * f1,p,í,â r'*° tu* Injusta com oano dlscipub, ()e christo, no menos naqutMao de pulchritude, 'hln ter-so encon-• rado unia linogom antiga do s. Pedro omprata cm quc o snnlo pescador opparcco Iconi nbundanie cobelleira nnnclada,Algumas autoridades consideram essaimagem multo seriamente, acreditando sero u imo exemplo do trabalho d.« seitagnostica, nos arredores du século II. Comoesses chrlaliios gostavam muito <lc Imagensc. no quo parece, tinham grande, cuidadocm ta/el-as o mais rcaes poéslvels c ile ac-cordo com n tradição dos primeiros tempos«'a Iígrcjn, acrcdlla-i.c que o faclo do figli-r.-ir o snnto com cabello,, e um solido ar-

fiumento contra a supposição dc que SãoPedro tosse calvo. De outro Indo o tra-walho pódc ser de um artista du primeira
çpoci do christianiuno, admirador du ca-
bello nnuelado c (|ue, por esse molho, cn-feitasse a cabeça do apóstolo. Nesse caso
nada ha mnis a di/cr.'. Os antiqunrios europeus discutem com
interesse o nummpto e achnni que existe
motivo para duvidor quo São Pedro fossecalvo.

****

A esquadra do paiz ami-
go zarpou, pela ma-

nha, da Bahia
S, SAI.VAUOll. |S <ll.) ._ AN nove horns«Iii mnnllH deixou esto porto ,-i esquadra Ita-liana, lci ando a icu bordo 0 príncipe her-delro dc llirniic de Itália.
S. SALVADOR; 18 (A. A.) — A's S horas

un manha de boje os Sr.-.. Feia Pacheco
ministro das HclncSos Exteriores, marechal
1'lelro Hndogllo, embaixador da Itália; Dr.
Góes Calmon, governador «Io listado, e cn-
mil ivo estiveram u bordo do cou ra vado'Sun GlorgloV afim «le apresentar suas «les-
pedidas n Su.-i Alteza o príncipe do Pie-
monte.

Ali, depois de trocados no portaló os cum-
primemos da pragmática c feitas ns despe-
dldns, o "San iílor«io" o o "San Marco",
salvaram, levantando ferros fis 9 horas com
destino & Europa.

*****

0 professor Oi Martino retra-
Ia-se dc suas anteriores

declarações
IIOMA, IR (iiuvn-.) -- InfórnincSo nulo*risada miniiucla quo o professor Ul Marli-no, de Napoloi, depondo n<> Innuerllo In-•luuriiib» pMo ministro dn InstriieyAo l*n-uilcn, declarou, por cuíclptn, qm* rcconhe-cia lor kosuldo umn pi-.t.. falsa o retratou-•e rormalmcnlo de Iodos us afrirmncâiü

precedentes, relativas a cxülencln em Nn

assumpto...

^ULTIMftSINfOKMAÇOÉj-ji
vRAPl6Ã51 MINUCI03A5R

mWtoüA Af^PORT/UEM BI11 
DA "A NOITE*." N

f | nn. •¦ ~ *****

0 Dr. Affonso Costa em cami-
nho de Paris

"/iiV^/Vv.A/VV/%

lin homem (juc tenln con-
(ca a viiía sem saber

l.blinA, l.i • Il.n.-i*-
Coslu iouiiIii pnra l'raii(n,ii cliúfu democrata esljirA d*» di* ouliibni nroxima.

0 Sr. AffoniO

niln ud dia

COMMliMICADtiS
***************** n ******** ******** -m, tm ****** ********* •«

|toi* ijur
Uni' motivos («riam levado aquelle pobre

qpliiquogonarlo a pretender dnr -•¦l»- da v
dn dc* rArmii tiio Impresslonniilo',' De nada'iilu-in itvni mesmo ns niitorldudcs policiarli>!ii< nrliiclpalmenle cilnvnui iflo pinico l
formadas aci rca do cato que, u.i t»*c,isl(
cm quo estivemos na delegacia «lns Neve
acreditavam quo havia sido viclima de um

làccldunto o Sr. Valerlnno José dn Rosa, ua
n <|iic lidava com um lumpcâo dc

. hero/cne, «, quul cxpluilíra num momento
I Imprevisto, queimando-o horrivelmente.

Dado o alarma peloa moradores «ln *!/!-
nhailva «l:i casa di- ViiU-rlun», uo logar <lc-1

¦ nomlnadn Chumbada, cm S, Gonçulo, par,
jnll nllrnlilos pólos grilos dn Infcllis, foi cll
[removido pina o Pado de Assistência ile NI
çlhõroy c dnhi paia o liovpilui dg S;ío JoSo

I linptistii,
Na oceasião mi «pio o desvcnlurado era• medicado no Posto, os Internos c Interpela

Vae ser assignado o parecer reco- Stt:0 fUF0 c cl,°rc,pondcu com 5ln
— l-u mesmo nãn sei porque «iticro darrabo dll • ••J.i ...
Váleriano, que Incendiara ns vc.^*.es, d

 . ..-.. ¦„,.,„>..,.¦, „,. ,-,.„•„. "?'í ,K", buniedcccl-iis com kcrozeno, recebeu
th Ç-nnnra, afim «lc. cslüda • aV.Mei Js 

"n 
,'i1",-;!:!""!"r"'i (1? !" c 2" Brf.os "" "'"'"•'•

Ilsndas no Ccnrâ, pani o frconclliienlo da V b">s «uperlorcs sendo iiii.-ni.nlo no Ho
W nbcnn com n ascensão dn Sr. Thoinas ''•'"' t. 

*"" ''"""; 
*,.m , O Sr. ministro du Fazenda approvon o itoqrigues para o Senado. O rolulor fez uma —" ~~—contrato celebrado pela Delegacia 1'Iscnl ! «posição verbal do pleito, dizendo ler sido PnnQtitllill.ÇO Om finnohro Ocnr Sanln Catharina com ii Prefeitura Mu- «leito o Sr. Josó Accloly, por (i.lüii votos I VW"»>lllUIU"OC, t?IFl UeneDia, 3nicipal dc Lapa, naquelle listado, para ur-1 -""anlui, na reunião do meio-dia, náo ¦ ¦

.r";'lLnii!.!.0..It!." il.!,!?')rt0.<lc cf"ls""m_ dc encr-' "ni^jewnuo^Jmpugnaçõcs, será assignado | AC3u6ITI 3 GG DírfiJtCÍ Int^f*

Para arrecadação do imposto
de energia eiectrica

- 
-- - ***** ** .«i-fitiiiMi ini im*ppies, do mauiiserlptos Incdlins «lu Tiio I.I-»to, concernentes n Jesus Chrlslo.

| Parecú nno esta ultimn diclaraçfio doprofossor Dl Matilno «'• vordndolru, Toda-via o ministro dn Inslruccao Publica vcii-!,"','",V!"ficara dolldaincuto «• assumpto, "
-~~~- ¦-> ***** ,~———___ j

Para o preenchimento da
vaga exisfenfe na lian-

cada eearense

«ia eiectrica, medianteí V. *****
a porcentagem do

Vae ser elevada a taxa sobre U0sgSSãr-2! 8S71

Dr. Turlano Meirà
lo-a rrbciiiin, -fazendo scüuir para aquelle•.lado uin destacamento dc forcas do JJxer-
lio c fl.
Ilu -;-.-n

.iinatl.,, sob o commando do di-
;1 João de Deus Menna Darrcto,

p.*. dandu cumprimento á sua missão, res-
i.ditJc.-.-ii .< ordem mntcrial c usseamou ai ¦i!:i[iii|!iiiadi5 publicii.

\u'.i'.ne. pòi-ém, quc ntó esto momento•"¦> íui possivel restabelecer o governo con-
ui-iuuii!, p:-i.i entrega do caro'-') «le gover-: .'..-. :i pessuu tleiie investido pelas leis

'•«sento iu» Kuropa o governador effe-•;íivü. Sr. liego Moníi-iro, cujo mandato e.t-
liii'a ii :.\ üe dõzcinbro, cscivia o cargo,
.-¦uni -.ci; primeiro substituto, o Dr. Tu.ria-
'¦>> Mcira, ni miiiliilade <!¦; presidente da
.'..i.ciüblõu l.esisialiva, uo moniciito em qus¦:. i!jii .i rebelíião, que o depoz, Os rebeldes
;:.i;.:.i s>(|uosti'ãdo ;» suu .pessoa, cujo pa-iiiic.ro t!;i igiiuriiilò nos primeiros dins dc-
;¦¦': i);i l'c*it:iii<*nyiío da ordem.

l ürucriil Mo.iina IJiirròtò, nessa emergen-
cia, encarregou do cxpedicirtc do governo o
i-oronel commiiiidiintc ria re'gino militar e,
ile accos-do coni minhas instrucções; chninou•i ussumiv t. cargo dc governador, atú qucregressasse o Dr-, Turlano Mcira, o segundoi- terceiro'substitutos j-espectivos, isto é, ovice-presidente ila Assembléa Legislativa c o
pa-sideute do Superior Tribunal de Jusliça;«Ifie, suecessivamenie convidados, recusa-
ra.m-sc a fn/cl-o, conforme m'o commiiuica-,
raui uos tclcgrairiiiiás .iuulo cm cópia. !

Tendo regressado a i.Mánáps o Dr. Turia-no yuiiu, libcrludo pelas torças legaes, doj
seqüestro em que. se chav.-i, acaba, por sua!iti, de coinni.iihlcar-mo quc. renunciou o
cargo d,- deputado á Assembléa Legislativa,
conforme us telegrammas junto cm cópia, i

Nestas condições, está accphnló o cargo
dejsovbriiador iio listado.

Tambem a- maioria do.s membros da As-
scjnbléa Lcgisljitiyà, inclusive, o seu presi-ilenlc o vii-c-prcsidentc. renunciou os seus
mandatos, nliiiri dc existirem auteriòrinen-
le diversas vagas na referida . corporação.
;.st;i assim o poder legislativo impedido dc
funcefonar.

A eleição de governador para o novo pe-
jiodo deixou de effectuar-se a 5 de setem-
bro, data constitucional, não sendo pos-mu'! ao poder legislativo, pelo motivo e.t-
poslo. prover a respeito da nova data paraa eleição.

Trago uo vosso coivjícciménto estes fa-
cios, quo demonstram a anormalidade con-slil.iiciiiiial existente na Ksíadò do Ainazo-
nas, nliin de providehcjardcs a respeito,• "ni tn-geiiiiia, como o ihcliciireni a vossa sa-licdoi-iii u o vosso patriotismo."—**•¦

¦ m*** ¦

A CÂMARA EM SESSÃO
Não haverá sessão no dia 20

do corrente
.. . L'ni Uiito rápida a sessão dc hoje na C;i-
mara. Xo expediente, foi lida a mensagem do
executivo^ quo publicamos em outro logar,
pedindo .1 intervenção federai no Amazonas,

O primeiro orador pediu, cm homenagem
ã dnta da promulgação da Lci Orgânica do
Dislricto Federal, quo não fosse designada
oriliin do dia pnrn '20 do c-orrento o que. su
designasse nma comniissão da tres membros
para cumprimentai* o prefeito; Approvado 6
requerimento, foi designada ii comniissão pc-
d ida.

. A' ordem do dia, o Sr. Augusto do Lima
pediu a volta á commissão de inslrucçãoi
do projecto, cm 2o turno, crcnndo uma a-
cola profissional para cegos. Ksso requeri-
nii-iito foi approvado.

Tombem foi ã comniissão de finanças, a
pedido do Sr. Antônio Carios, o requerimen-
to solicitando que se officio ao Senado, no
sentido dc ser dado andamento ao projecto
dc montepio federal.

E levantou-se a sessão.*****

Discute-se a volta da Argen-
tina á Liga das Nações

BUENOS AIllES, 18 (U. P.) — Díbateo-
se, hontem, na Câmara, a questão da volta
da Argentina á Liga das Nações. O minis-
tro do Exterior Sr. Gallardo disse que essa
volta i indispensável. A Câmara decidirá
provavelmente hoje. »ittic i> /ir. . . ***» , 

"Anlt.' 18 (Havas) — O ministro do Iu-
Yill» •lilminiKÍl")!* «i Villa \fo l?,'!.f"'• Sr* a,llllt<'nips, declarou ao "Mn-
> •!< .MIIIIIIHMI.ir .1 Vllia.ua- tln'.' quc vae pedir ao Parlamento o uu-

rccllül IleriIllW gmento de dez francos cm cada titulo dciu n.it llli lil IS identidndc dos estrangeiros mi¦ cnlrcii cm
ÍaeSÍrnnnV.a,d0 ??'?, 

S'' ^^ ° badlar<1 Fran«a* ^"^ ° Produclo a^s m o,U ò 
'

Agenor Dantas I-ia ho para exercer o cargo accrcsceritoii ,o ministro - ficara éaràntidode administrador da V'1 ln Pr-,, nln ¦•;•, \*-,**. „ .-i.,,-.,. .,.  ,... .".*'. baiaiuiun

parecer
inado.

• — -• ******* > ¦->,'i,lli'

reconhecendo o candidato diplo

nacional Comparado

As senhoras que
nos visiiam

1'Jirontiiiiii iliai-iiiiiii-iiti* non
iiussos "riiyons" tio nintlu, «ni-
no* ile im-, idado ipn* Im*im ili*-
mitll- li .lin o 110880 i-ni|irillli» ilil
ii|«l*i: i*illill*-lll«-. <ll

ULTIMAS CREAÇÕES
DA mm

AO ALCANCE
DE TODOS

Visitem ns senhoras elegantes
os

"BAYONS" DE MODAS DO

PiC ROYAL
Rua Ramalho Ortiçjão

A Maior e a Mcllior Casa do Brasil
EIO DE JANEIRO

PREÇOS

os títulos de identidade dos
estrangeiros que entrem

em França

o .juristas frnacczes foi

Por iniciativa
Jusliça dc Hayu

constituída nesta
Direito Intcrnacloualcidade a Academiu úo

Comparado.
A Academia coinprcheiido 30

bros, todos professores «lc Direilo.
O Sr. Wclss, ,1a Facilidade de Direito dt

! ASV1AHHÃ : j

[ Saldos e Hetalhosf
cm todas as secoões.

mem- i
* ••' " *¦* *-*'*********•*r*.* *+**+• ***¦*,**¦ **j*rn.****-*.***

Paris o membro do Tribunal d
| eleito presidente.

*****

ilaya, foi

de administrador da Villu Proletária Marc-•liai Hermes. *****
Vão ser devolvidos á júris-

dicção germânica os pro-
cessos contra os alie-

mães do Ruhr
.ÇÒBMSfÇA, 18 (Ilavas) — A Alta Commls-

saOsIntcr-AIliada ordenou a devolução, i ju-l-isdlcçuo allemã dos processos cm curso con-Ira os allemãcs da região.
\ir sua vez as autoridades allemãs orde

a viagem dc regresso dos indesejáveis, a-,paizes dc origem.
***** ¦

Um trem, conduzindo Musso-
lini, bate o "record" da

velocidade
IIOMA. IS (U.P.) — O Irem qua conduziuo primeiro ministro Sr. Mussolini, de N'a-polcs para esta cidade, num percurso dc

Foi preterido, mas ganhou a
aeção contra a União

Federal
Horiorlo Anacleto da Silva «ra o mais nn-ii^o continuo da Recebedoria do Districtoicilcial, lendo direito por i.,so á vajía dc aja-danto «It porteiro, logar esse quo foi preen-rindo por outro. Dahi propoz Hohõrio ncçiiosummaria especial contra a União l"cilei-jlno Junto ria 2» Vara Federal, cujo juiz, porsentença du hoje, julgou procedente a aeção

para condemnar u ré no pedido.-— 1 ****** .—. .

Promovendo a instrucção po*
pular

i AíllU\, (Parahyba), IS (Serviço especialda A.NOITE) — Acaba dc ser fnudada nes-
ior sua vez as autoridades allemãs orde- i»»cs para esta cidade, num percurso do da A XOITE) —Acaba de ser fm7,U,U\,Znnram tambem aos tribunaes o aucliivamento duzentos c quarenta c nove kllomotros, fei tn cidade n Sociedade- União Oriêrhriídos processos intentados, por motivos poli- a^'*»» em duas horns e cineoenta e cinco Arcicii.sc, afim de promover o ensino-nri-ticos ou devido á questão da resistência pas-' m-n»'as. Os comboios ordinário» alravcs- niário á^ontlkUinal^fW^Bi^h^*Siva. sam essa distancia nm quatro horas. li-—. -Í..J. "?--'"" l>o'»c-

~r_ :— ¦ «•*» .,.' .9.chefe Ç'0 governo éuinprimcntou o ma- A rliulcã» A***. ..***.-:~- j.

Fim de
Estaçãoi

GRANDE VENDA DE
Vestidas, Pelles,

q Mmkmn* Taülears, g
Chapéos, etc.

Todos os preços remarcados
COMPREM XA

Estuda-se um tratado de
commercio entre a Grã-
Bretanha e a Allemanha

LONDRES, IS (Havas) -- A Agencia Reu-
íi' ariniiiicia que o governo está estudando

Sem alternativas a si-
tuação de Marrocos

Em quc condições Abd-El-
Krlm fará a paz coni os

liespaiiliócs
LONDRES, 18 (ilavas) - » Telegrammas de'Tanger publicados pelo "Times" dizem que

o chefe rebelde Abd-El-Krim está disposto
a negociar a paz com os hespanhóes, desde
que estes se comprometiam a conservar cm
seu poder apenas as regiões ile Ceuta, Melil-
Ia, Alhueeinas o Penou, dando completa in-
dependência ao Riff, c a iiidemnisar os mar-
roquinos cias perdas soffridas durante doze
annos de lutas.

MADRID, 18 (U. P.) (Official) — Com-
muiilcam dc Marrocos:"Hestiibeleccu-se Vi posição de 'Monteue-
Piro; a estrada de ferro ile Ceuta a Tctunn
foi hoslilisacla pelo inimigo cm varias po-
sições. Dizem de Darakoba que n posição
de I.oma Verde foi abastecida'; afugentando-
se os mouros. O resto da zona eslá sem no-
vidade.¦ Eíií Melilla foram abastecidas I-arlia, Ti-
faurin, Beiiitcz e Alhucçnins. As baterias cie
Tnuriat dispersaram os rebeldes.

*****
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UMA PENCA DE DENUNCIAS
4 NA 2a VARA CRIMINAL
Pelo Dr. Conslaril do Figueiredo, promo-tor cm exereieio perante a segunda Vara Cri-

¦¦ —noa nm qm...., ,.,.„,.
% O chefe do governo éuinprimciitop o ma-cniiiislá pelo esplendido '•record'' obtido**
Exonerado do Hospital Central

de Marinha

roso, por desv artm mranwt A*, te.¦¦..**:*.*. - ""¦ a -larinna.roso, por desviarem menores de Ili annosManoel Ribeiro dos Santos c Tancredo Leão
por crimes de ostellionato; Rraz Amato, pormino dc apropriação indébita; Amaury Sou-za, por biffamia; Oscar Brito, por crimes decstcUionalo e apropriação indébita; Arthurl.ima dc Azevedo, Umilio Chrolino da SilvaJose Marques dc Oliveira, Carlos Franciscodc Paula c Dngoharto Josú Ribeiro, por cri-nic de liirlo: o Manoel Pinto Moreira e Domi-cio Costa, como cúmplices dc furto.iodas estas denuncias foram recebidas pe-lo Ur. Lanço Cruz, juiz da referida Vara

conclusão dc um

PARA SABER QUAES OS AUTOS
QUE TRAFEGAM SEM AS

LICENÇAS PAGAS
Pela 3' Sub-Dircctoria da Obras está sendo

organisada uma relação dos números dados
a automóveis, cujas licenças foram reque-

i.itin.j K.H.M usiuuauuu ridas e não pagas atú a presente data, afim
tratado dc commercio de ser tomada uma providencia no sentido

**. 4* Ali f* *-i"l **. ** 1* rt m *\ ,» , tir* * n etc, ' l'Allwl4,li\n ,1,1^.,. ***. i- *. t .*'..* HH.i*J.« _t_

VAO SEU MATRICULADOS NOCURSO DE FERRADORES
O Sr. ministro da Guerra resolveu deferiros requerimentos em que os soldados Inno-ccncio Ayres Baptista c Manoel Barbosa de

Cotiza 
pediram matricula no curso dc ferra-

—» ****** i-O ALGODÃO
O mercado de algodão funecionou hoje emcondições estáveis, com um nvovimento rc-aninr cie entregas c sem novas entradas.lis preços ficaram inalterados, mas nãoacciis.iiyn.m tendências para melhorai-
O movimento constou dc 400 fardos dc sai-das c ficaram ein "stoek" li.527 ditos.

•—~ i ***. .

*"»Wf > i ¦¦ I—¦^m****,*****A divisão dos vencimentos
dos guardas do Jardim

Botânico
; 0 Sr. Adolpho Bcrgamlni apresentou, hoje,a Caniara o seguinte projecto :"O Congrsso Nacional decreta :Art. 1« ~~ ()s vencimentos nos guardas doJardim Bolanico serão divididos cm orde-.nado (dois terços) c gratificação (nm tcr.-o);

)revogadas as disposições em contrario."
I 
""""* "' ' •TtÊtf*** i

i VAO lhes ser passados os ti.
TCLOS DE DIVIDAS

! O Sr minislro da Guerra mandou íiàssar
PARIS. 17:(H.i — Os deieíádos dis un-1 Uí ,s c,c !1,vltla (,e n,,e s3° credores o

tençias. Srs. Oivén ySldSn lPh JS^'"* 
ürhanõ Varclla c.

Croix c. Nongara; tiveram longa conferência '^"onlnw Alves Junior.
com os çoiiimissàriõs do HcichsbanU c das

ire Ine
182

AMANHA:
Saldos e Retalhos!

******
Para fiscalisar a execução do

plano Dawes

I
Parise

oLVinoitjI

^ 0,

^IIIIIBIHH^MB3ff^>gr.-CT.-^-<nN| |, — II*r*****m*m*pjwni'A *& Bxaesgf. ~*# «ttfcinBnsnaBc. ™

DAD fóu.v
1 \JS\ DENTRO

**% £*\**, £*»a M, £aac:<

. . . .U1J,, . . ...-^ fclu MUIblIOUUcompanhias das estradas dc ferro allçriiãs.Kste ultimo suggeriü a idéa da organisnyáo
de serviços especiacs para fiscalisar a exc-cnçao do plano Dawes.*****

0 cambio esteve regular

Isenção de direitos para a Mu-
nicipalidade de Pedregulho
O Sr. ministro da Fazenda approvou adecisão da Delegacia fiscal cm São Paulo,

dando provimento 
'no recurso iiítcrposto

pela Câmara Municipal de Pedregulho dodespacho d.-i Alfândega dc Santos que llionegou isenção de direitos para canos :'.-il-
vanisados para ngiia. "

**}***

0 julgamento de amanhã, no Jury
_ O Dr. Juão Sovcriaiiõ Carneiro da Cunha,juiz cm exercício na G" Vara criminal, de-signou paraamanhã. o julgamento do réo•MUonio l-crrcirn, incurso no crime de lio-IlilCIUIO.

Occuiiará a tribuna da aceusacão o Dr.Jlatra dc I.act, 2? promotor publico. A ses-sao sçra aberta ao meio-dia.
¦****z}0**%*m*-**

entre a Grã-Bretanha e a Allcmanha, c nccrosceuta i|ue peritos do Ministério do Com-
mercio partirão brevemente para Berlim,ali ni de iniciar as negociações.¦ ***** ¦

Pena imposta a um collector
que recolheu o saldo com

atraso
, 0 Sr. direetor da Receita Publica, atten-«o no cpic consta da representação ' da "•

oub-DIrectorià desta Direetoria,-de 11 des-
Je mez, reslòveii deteriuinar ao collector da-' eollectoria das rendas federaes em Cam-
pos;- Kstado do Hio dê Janeiro, Dr. Carlos(•iirdosõ 'iinoco, 

que recolha aos cofréii dolliesoúro, no praso de ã dias a contar dadota do rcceliimeiito da respectiva porta-fia; .1 quantia tolal de cento e sessenta e
!?it'i mil seiccchtbs e noventa e sete réis'1.GB8Í97-1'),. proveniente dc pèrcèntágem o
--ya de mora de 1 °\", sobre o saldo de''ísscntáo nove contos, duzentos c quarcn-
'-d 'ii SS'.S I"" sciscchlos e quatorze réis,•J.):.;llií:lil I). da renda cio mez dc agosto
tifi-nno findo, nos termos do art. 154 5'do código de contabilidade, visto ter rc-colhido o citado saldo, a agencia do Ban-'•'o do Brasil na ailudida cidade, fora do
prnso de cinco dias como cumpria fazer.******

——*Wm*M***m ¦'—Hão devem ser destacados se-
gundos tenentes de Marinha

" minislro da Marinha determinou aochefe do listado-Mnior da Armada que seja
prohibido o destaque de segundos tenentesdo corpo da Armada, bem como qne o pe-ri duo de instrucção pratica deve ser intei-
laiiienle dedicado ao programma adopta-do c sempre oue houver necessidade de des-t.*fiue de officiaes, deverá, dc preferenciaSíui'.- n escolha nos primeiros tenentes.

de taes vehiculos, caso estejam trafegando,
ficarem impedidos de o fazer.» ***** 
RELEVAÇÃO DE REVALIDAÇÃO

DE SELLO iVOS LIVROS DE VM
CARTÓRIO

iO Sr. ministro da Fazenda deferiu, parao fim de ser relevada a pena cie revalida-
ção e cobrado o sello simples, o requeri-
mento 'em 

que o tabelliãò da cidade de Ma-
ceio, Scvòrino dc Albuquerque Filho pedia
permissão para pagar sello simples iVas
procurações e apontamentos de letras no
livro dc notas de seu cartório.

O mercado de cambio apresentou-se, hoje, , „,,„um tanto irregular, registando-se procura ]ho, Sr. Herriotmais aetiva do bancário c tendo havido pou-cas letras particulares offerceidas. Os sa-
quês foram iniciados a 5 17J32 d., com di-

HERRIOT REGRESSOU DE
TOUEOiN

PARIS, 18 (lUdió-Uav.is) — Procedentedo loulon, aonde tinha ido, afim de assis-tir as grandes manobras da esquadra doMediterrâneo, regressou a esta capilal, ás Strinta <la manhã o presidente, do Conse-

Fallecimento cm Minas
SERRO (Minas), 13 (Serviço especial da

A NOITK) — Falleceu nesta cidade o joven
commercianle Januário de Paula e Silva,
diplomado pela escola normal de Peçanha.
O enterraincnto foi solemnc e com o acom-
panhaincnto dc representantes dc diffc-
rentes classes sociacs.*****
A POLICIA DE S. GONÇALO TEM

NOVO ESCRIVÃO
Assumiu hoje o exercício do cargo de

escrivão da sub-delegacia de policia do Io
districto dc São Gonçalo, o tenente Mario
Pereira da Silva Continentino, que vinha
exercendo idêntico cargo na policia dc Ni-
ctheroy. *****

Juiz de Fora vae ter bondes
modernos

3VIZ DE FORA (Minas). IS (Serviço es-
pecial da A NOITE) — A Companhia Minei-
ra de Llcctricidadc vae construir bondes mo-dornos e de grande formato para o serviçodc passageiros nesta cidade, e afim de ul-tender ás hcvcssidndes erescents do tra-lego.

¦i *****

PENSÕES DE SOLDO VITALÍCIO \VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIAO Sr. ministro da Guerra determinou qucpela Direciona Geral dc Contabilidade'dni..iK-1-i-ii. sejam expedidos títulos do pensãoic soldo vitalício nos voluntários da palriaAntqnip_Jpao.dc Arruda Pinto, Uciiedicto du |, Conceição, cabos; Innocciieio Rnmos de Oli-veii-a, iinsjiçvadnj iloàd Carlos cki Brito, sar-I.'gentovajiidantç;; .loão Francisco dc Souza jJoiioPaulo de Carvalho, nlferesj João Soaresda Penha, anspeçada; José do Espirito San-i10, Jose Pedro Lemos, cabos; Marócllinó da '
Mlya, cabo; Prudente José de Carvalho, sol-dado, ç Dosa l.ima de Carvalho o Antônio íJose de Campos. *****

ESTYLO
COXFOKTÜ

CARIOCA 8-3-Í-40
URUGUAYANA Sl

MAf. l'I.OIUAN'0 VA'2

Eni pelluciii, là n alRpilSoi líei-eliidos ditsii.i
mente dos molhores fabricantes, em

Iodos us tamantios,
VENDAS K.M GROSSO E A VAliEJU

V criflguoni us preços da

Cineoenta e Ires paizes asso-
ciados á Liga das Nações

GENEBRA, IS (U. P.) — As republicas
centro-americanas Guatemala e Nicarágua
enviaram delegações á assemblía annual da
Liga das Nações, a qual agora lem a repre-
sentação dc cineoenta c tres pni/.es associa-
dos, só faltando a Republica Argentina.,

) CAFÉ FUNCCIONOU SUS
TENTADO

O typo 7 permaneceu a 50S000
O movimento verificado em nosso merca-do de café foi, ainda hoje. regulai-, pois con-tinuou mais ou menos animada a procurapara negócios destinados á exportação. Fo-vam menos desenvolvidas as entradas, bemcomo os embarques, cõtnhclo-se o typo 7ao preço anterior de 503 por arroba. 

'

, As„ Yíl"d:iS effeclnaclas na abertura foramne b.Ul saccas, com os possuidores cou-fianles.
As ultimas entradas foram de 15.117 sac-cas, sendo 14.150 pela Leopoldina e U67

Pr2í„CcntraI* ()s embarques foram de36.347 saccas, sendo 5.477 para os EstadosUnidos, 5.150 para a Europa, 5.480 para oCflbp, 140 por cabotagem e 100 nara o Pa-cinco.
Havia em "stqck", hoje, 251.001 saccas.O movimento a termo, na Dolsa, cor-ren mais aclivo, pelo que foram negociadasa praso, na abertura, 17.1)00 saccas.
Estiveram, porém, indecisas as opçõesCotou-se para setembro a -ISI-Í800; para ou-tubro, a 40*650; paru novembro, n 4ft?700-

para dezembro e .janeiro, a 49*800 e parafevereiro, a 49S900, nos compradores
O mercado de café regulou durante o diasem maior actividaite, l'cchando-se ,-( tarde

,mais 3.03o saccas, no total de IP '-"
O mercado fechou sem firuiMa.

VAE LHE SER CONTADO O TEMPO
EM QUE SERVIU NO \LTO

PUROS
Ao iiki.hu- reformado Denedicto Crystalli-no dc Carvalho foi inandacío contar o pc-riodo dc- 12 de dezembro clc 1000 a 21 dómarço de 1010, em quo coinmandon a comipnnlna regional do Alio Püriis.

******** ***.***-**• -*m****ff^**** m

OS VALES OURO
O Banco do Brasil forneceu ns vales-ouro '

para.a Alfândega á razão dc 55852 papel poi

n-.2,ntlo"ilr "'ob-sc nesse banco, à vista, aUíoOO, a a praso, a !i.?770.
************* —, ¦¦¦'jy|[, |

O TEMPO
Temperatura de hoje :

20.09; minima, 17.

nheiro para o particular a 5' 191.12'd., mas,cm seguida, tornou-so o mercado ilideciso,com os bancos operando menos accessiveis.Dc facto, passou a descer o bancário, que
r fífPoi a, 5 15'3'- ''•• c0,n ° particular a.i 17|.IJ d. Depois disso, .revelou-se o merca-do calmo, com vários bancos operando ao 311lil d. c outros n 5 1|2 cl., contra o par-ticulnr a 5 3õ|ü-4 d., compradores.

Os soberanos regulavam a 53 e 53?200 oas libras-papcl a 4õ{! e 4515500
O dollar cotou-se, A vista de O$760 a10;.i0o0 o a praso n 1)5770.
Snqiies por cabogramma:
A' vista — Londres, 5 3|8 a 5 29'B4* Pa-ns, $532 a $.536; Itália, .«437; Nova Rork,

9S830 a IO*100; Hcspanha, 18310 a 1$31«:Suissa, 1S700; Bélgica, $490; Hollanda,
38830; Buenos Aires, papel, 3S520; .MoftPe-
vidéo, S?420; Japão, 15030; Marco-reü3a.
2$39().

Poram affixadas official mente as segúm-
tes taxas: .

A 90 d|v. — Londres, 5 15132 a 5 17132;
Paris, 5521 a 5527; Nova Yorls, 95770

A' vista --- Londres, 5 13132 a 5 15132j;Pà-
iis, S524 a 5530; Itália, 5430 a 5438; Portu-
gal, S310 n 5315; Nova York, 95780 a
105050; Hcspanha, 15300 a 15315; Suissa,
ISS50 ii 15380; Buenos Aires, papel, 3S5I0 a
35570; ouro, 85030 a 85100; Montevidéu,
85400 a 88470; .Japão, 45060; Suécia, 25650:
Noruega, 1-5370; Hollanda, 35800 a 35840;
Dinamarca, 15690; Canadá, 95800; Chile,
15250, peso. ouro; Syria, 5530; Bélgica.
5190 a 5495; Itumaiiin, $058 a 8005; Slova-
quia, 5302 a 8305; Allcmanha, 7$, por tril-
Iião de marcos; 25380 por marco da renda;
Áustria, 8148 por mil coroas; café, $524 a
$530 por franco; soberanos, 538 a 535200;
libras-papel, 455 a 455500.

O mercado de cambio regulon durante o
dia em condições estáveis, cotando-<se o ban-
cario a 5 15|32, 5 31|64 e 5 l|2d nos ban-
cos estrangeiros, com o do Brasil a 5 17|32d.
Fechou com nquelles bancos operando n

5 l|2d e o cio Rrasil a 5 17j32d, contra
letras a 5 17132 d e dinheiro a 5 35|64d.
As condições do mercado eram estáveis. s?nl ,„„,„ ~..i,-,.w„,.ts ,, , i hkihho rom ¦¦-„!,<. -.¦.,...
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máxima,
8

Previsões para o periodo de G horas
da tarde de hoje até C horas

da tarde de amanhã :
D. Federal c Nictheroy: Tempo -- amea-

çadoi* a noite, inslavcl de dia; chuvas ainda
prováveis.

; Temperatura — ligeiro deelinio à noite-
on n'- dia com m.l>tliõ'a entre 21°.0 e

Venlos —. ainda do quadrante sul.-.stado do Bio: Tempo _ serra e littoral;entre instável e ameaçador com chuvas: oes-tt e centro: instável leste: cm geral amea-çador com chuvas.
Tcmperatui-a - ligeiro declínio ii noite-estável dc d,a,,salvo á leste, ònde so"°ian'lera em declínio lodo o período

Jendencio geral do lempo após 6 horas datarde de amanha — Melhorar
listados do Sul - Tempo 

'instável 
eomchuvas em Sao Paulo, sobretudo no í ttor 1-bom nos demais Kstados. TenipeÃturSdeclínio com geadas esparsas possíveis? nos

c Bio
Ventos — Em seral dc

Fundas infecções |
gonoccocicas
1'ODEliOSO MEWCAaiÊNTO

Injccçup iiitr;i-m:isculiir do Sr. Dr
Annibal Pereira

Opinião do Esmo. Sr. llr. Assis Brado Lmuito illuutre Direetor da .Siinla Casa de!Abacte: I"Sirvo-mo dn prcsenlo parn conimii-imear a VV. SS. que. utilisanclo-mc dojlireparado "Alerccthjlinn". flra variosicasos do b ciiurrhàBia ajuda 0 chèOnicalneste hospital, pude verlfk-ilr sim t-ffi-caciii, mesmo em casos rebeldes nm õuél«ulru.,i tratamentos foram encetados seminenhum resultado, Onde o:; seiis benefi.
ços 

en-etos mais se acceiitmím^%
tratanionlo ,|„ sux„ Ceminino, o qual des-Safia5outros tratarnento., até cníão nZl

Vcnde.se cm 'drogarias 
e plíarmaciasln ormaçõcH e |il(;riltllril a'quiSp0:l

40 
ilh10A_?'II!l.™s''.vli„;l _ tti cariocaf

A INDEPENDÊNCIA

i,-^*****^

Dr. A. Moscoso c','"iCil ,?1?(li':n- Appai
,. reino digestivo ("rn..sulias de 2 em demite. Hua Assembléa. 121.

Dr. A. F. dn Cosia J^oTr^77
mores. ll,ldiiiini:..rnpia. Vi. Chi-, 17 (4 á's'^
Prof. Godoy Tavares cmç.ào, f>«i-:

4* 5, menos quiutas. Vo!. P,tria CB Sul 3ÍÚ.
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D. Maria Helena Guimarães
(VIUVA GI5NEIUI. A..THUR OSCAR DE

ANIMADA G-UIMAIUBS)

ÍA 

família da vlnva general Artliur
Onear do Andrada Gulninrllcs, prnfun*
damento grata a tndos os parentes e
pcsront, dc nmUade quê pli-ilosamentc

¦ conforlarnm, acompanhando o enterro dn
eatremeclda t.t-nliora, convida-os do nnvo
para anslstlr a missa u rcnllsnr-sc amanhii,
sexta-feira, 19 do corrente, ás 9 ||3 lioras,
na egreja da Candelária.

llllUij«IM.|*l4.ilul.MlUUm..««.WMlii«ini4*iHlMU||.|.|,||||,t

DEPOIS DE ROUBAR
Fugiu com o empregado do amante

O Sr. Lula du Hora, morador cm Sío
Malhou», quoiaoii-tu A» autoridades do a.1*
dlitrirto, dc «iiiu sua amante lílydla dasVc*.-**., «itf.in du casa com um xeu empre-
gado, dr nome llellarnilno Cabral, reii-ldi-
tu em Madurciru, A rua Ollvi.i Maln, dt lle
furtando 800Í cm dinheiro c varlns roupas.¦ mm ¦ ., .

D. Maria Fausta Muniz Barroso

tjlellnr 

Cipello llnrrono, senhora cfilhos: yiconte Alves Hibciro, senho*ra « filhos: Manoel Capollo llarrozo,
senhora o filhos; Mario Capollo liar*raro o senhora: llaul Cupello llarrozo Ju*nlor o Graziellu Etolvlna Hiino/o convi*

dam todos os seus parentes c amigos paraassistir a missa «pie mandam eclclirnr nma-nhii, 19 do corrcnli*. anniversario nalaliclii
dc sun inesquecível «- querida miii*. sogra eavó, MARIA FAUSTA MUNIZ DARIIOZO,
pnr aluiu .In mesillii, As '.) horas, ua altar-
mor dn egreja de S. Francisco do 1'aula,
antecipando seus agradecimentos.

General Antônio Pereira Leitão
da Silva

? Llbcriiliii.i d-AIméldn e Silva, Alai*
S-W ra Juventina d'Almoida, Augusto Cruz

1 c senhora, Alfredo ' Cruz, 1" lenenlc
/•*. Dcnjamin Constant dWliiieiriii. Oltilio

d'Almelda .• mais parentes imitiriam rezar
amanhã, sexta-feira, 19 do correnle, As 9
hor..:-, ni altar iln S. Coração rie Jesus, dn
matriz do Engenho Velho, na rua S. Fran-
cisco Xavier, uma missa de trlgcsimn dia
por alma dc seu esposo, i-imbailo «• tio go-iiernl ANTÔNIO l-KItliill.-Y I.KITAO DA
SILVA, convidando para aquelle aclo de
religião as pessoas amigas.

Carmine Losso
FALLKCIDO NA ITÁLIA

S. LÚCIDO
m Francisco Losso, Salvador, Iva, An-

»*¦'< tonietta c Alexandre Cataldo, filho
J netos e cunhado participam nos seus

C parentes e pessoas dc sun amizade :i
noticia do fallecimento dc CARMINE LOS-
SO e convidam para assistir n missa «piu
mandam celebrar pelo descanso dc sua ai-
ma, no altar-mór da egreja «Ic S. Francis-
co dc Paula, amanhã, sexta-feira, 19 do
corrente, ás 10 horas, cnnfcssando-so desde
jú eternamente agradecidos.

Verda e ra

Â>

Liquidação]
de roupas brancas para
senhoras, homens e cre-!
ancas e saldos de artigos
de outras secções.

Grande variedade dc\
TERNOS E CHAPÉOS
para meninos.

Exposição no 1 andar
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Dois dedos d<

FERNET-BRANCA
com soda, atfua, vermouth,
café. etc. - abrem o aoetite,

lonificam o estômago e
facilitam a digestão

Unlca concessionáriai SOCIEDADE ANONYMA MARTINELLI
llio dc Janeiro — Siío Paulo - Sanlos
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Pratos a 5oo reis
Hontem annniieiavamos só 27 dias, hoje avisamos

SO' 12 DIAS!
í
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0 raid automobilístico Rio
Branco-Rio

fjdua ouuolld
Avenida Rio Branco 76 a 86

¦ ¦mi» ¦MUlO

Anna Margarethe Grimmer

t 

George Ilicardo Grimmer, viuva
Grimmer c fillios, llciino Treidlcr, se-
nhora e filhos, Frederico Ilosa, sc-
nhora e filhos, Guilherme Mciircn, se-

nhora e filhos, .losé Mciircn e senhora con-
vidam os demais parentes e amigos a as-
sistir a missa de sétimo dia, «pie mandam
celebrar na matriz do Kngcnlio Novo, ama-
11! . i'*xtii-fcira. lü do corrente, ás 9 horas,
pelo descanso eterno tle sua inesquecível
esposa, mãe, soara e avó ANNA MARGA-
BETHE GRIMMER: Por esse acto dc reli-
gião confessam-se eternamente gratos.

Alfredo F. de Pinho Salgueiro
Oltilia A. Fausto Salgueiro, filhos,

•"1*1 irmãos c mais parentes agradecem a
I todos que acompanharam os restos

4K* mortaes «lc seus saudoso marido, pae,
irm*-* '¦ nnrenlc ALFREDO P. DE PINHO
SALGUEIRO, e. os convidam a assistir a
missa dc 7o dia que pelo repouso eterno dc
aua alma mandam celebrar amanhã, sexta-
feira, li) do corrente, ãs 9 1|2 horas, no
altar-mór da egreja dc S. José (rua da Mi-
lerienrdia esquina dn rua São .losé), con-
fessando-sc tlcsdc já immensnmente gratos.

D. Luiza Barthmann Paredes
• José Luiz Paredes, Nelson e C.oncei-

•"9»t ção Paredes fausentes), liogerio Pa-* rodes (ausente), Custodio Paredes, fi-
lhos e cunhados da sempre saudosa

mãe e cunhada D. LUIZA BARTHMANN
PAREDES, convidam a todos os seus paren-
tes e amigos parn assistir a missa que, por
alma da mesma mallograda senhora, man-
dam rojar na egreja de N .S. do Carmo
(Lapa), amanhã, sexta-feira, 19 do corren-
te, ,.s i) lioras.

Monsenhor Gustavo Ernesto
Coelho

FALLECIDO EM S. JOÃO D'EL-REY
¦k Carlos Coelho c familia convidam

t>W os seus parentes e pessoas amigas pa-
jj ra assistir n missa dc 30" «lia quc pelo

•&. repouso eterno tle sua alma mandam
re/.ar sabbado próximo, 20 do correme, na
egreja de Nossa Senhora da Conceição, ás
8 1|2 horas, na Raiz da Serra dc Pctropo-
lis, confessando-sc summamcnte gratos a
quantos comparecerem a este acto religioso.

Capitão do exercito Patrocínio
José da Costa

Horsmida Costa e fillios convidam
i os parentes e amigos a assistir a mis-

sa de 90° dia em intenção do chora-
do e inesquecível finado, sabbado, 20

do corrente, ás 8 1|2 horas, iia egreja de
S. Francisco de Paula, confessando-se desde
já agradecidos.

ti
José Eugênio de Azevedo Leão
« Os bacharelandos do Collegio Pedro

fesV H, turma «le 1923, convidam os pa-
J rentes e amiogs dc JOSÉ EUGÊNIO DE
." AZEVEDO LEÃO para assistir a missa

«pie mandam rezar no altar-mór da egre-
ja de S. Francisco dc Paula, ás 8 1|2 ho-
ras de amanhã, sexta-feira, 19 do corrente.

Dentista 
— Octavio Euricio Álvaro —

Carioca 50- 1". Phone C. 3392.

Loteria da Bahia
Resultado da extracção de hontem :

5750 (Rio)  50:0005000
15307 (Bahia)  4:000*000

3676 (Manáos)  2:000$000

Loteria da Victoria
549B (Victoria) 20:0008000
4954 (Itapimirim) 2:000$0()0
1928 (São Pnulo) 1:0008000
6515 (São Paulo) 1:0008000

Para tos-
tidos

Línon, todas as co-
res, larg. 80 c.
metro 3$800

Linho Francez, to-
das as cores,
larg. 100 c. me-
tro ...... . 9$O0G

Cambraia de L i -
nho, todas as
cores larg. 100jc.
metro 8$500

Linho Belga, supe-
rior qualidade e
todas as c o r e s
larg. 1m,20, me-
tro  14$000

Tussor de Linho,
todas as cores
larg. 100|c. me-
tro  8$000

parfer
Folha  2$800

Superior qualidade
e todas as cores
(enf estado)
metro 2$500

(Vendas por atacado e a varejo)Na Casa
Pacheco

Rua Uruguayana 158 e 160
Esquina da rua da Alfândega
TELEPHONE NORTE 1244
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1'hototjrapliia tirada logo apôs á chegada dos ruidmen , em frente «tM fafafrefe*
oimentos AVTO-GERAL

de nma liquidação verdadeira, para entrega da loja,
í E'que não temos tido mãos9 

a medir e até o fim de mem
tudo estará terminado

Louças, crystaes, ferragens, trens de cozinha, de
puro alumínio allemão, etc.

A PREÇOS ÍNFIMOS!! SEM LUCROS!!
*34 m SE0UKCA CASA AZAM0R . *M
^^1 RUA DA CARIOCA ^-^ ¦

ENTREGAS A DOMICILIO j

Pratos a Soo reis j
____»0^_»04-___H.«a»-g
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TjotêWía da vígtórJa
ORDEM DAS EXTR.\CÇÔES-- B-TBMBRÒ È OUTÚBItO

DATAS

I
I

Prêmio maior; Pri^o

p-l &e.ei

Foi coroado de auceesao o raid «utomobi-
lintlco de Rio Branco a e«ta capital, teito
em dotiH carros CHEVROLET, de que não
reprenentantes naquella cidade oh Sra. Cor-
reia & Oomide, promotores do raid.

Dali partindo ás 5,40 da manhã de ante-
hontem, 16, com egcalaa por Vbà, Guarany,
Kio Novo, Juiz do Fora, Entre Rios c Pc-
tropoliü, onde pernoitaram os raidmen, che-
garam estes hontem, pela manhã, sendo
muito cumprimentados pela» pessoas qae os
•guardavam em frente ao edificio da Com-
panhia Commercial e Maritima, i rua Bene-

dlcttnoa, as qaaes testemunharam o «aceitei!
te en.ado dos macliini-smos de ambos os car- i
ros, em abono de sua qualidade, ainda mais
comprovada pela ausência dc qualquer Inel-
denta nos motores durante a viagem, não
obstante o longo percurso vencida, por ca-
minhos evidentemente mãos, principalmente
os de Rio Branco a Rio Novo, pela primeira,
vez transitados por automóveis.

Tomaram parte no raid «.*§--£rs. Josí Go*
mlde, Othon Correia da Silva, Salvador de
Avellar, João Alvea Filho « Orlando Lima,
que regressarão amanhã para Rio Branco.-»»

I :!'lti:illllllllll(llllilli;illlDIIII!;illlllt),IIHIIIIIII!01(l|!_l!W«»|llH''lll«l

\_l'.i" I outubro
II14* 8 » 
B15- 15 

l6* 22 
17* 29 

(Artigo que outraa casaa
vendem a 2501000)

sob medida

•êy

ipi

Loteria cia Capital Federal
68Í187. . .. 20:000*000
244911 3.OO0SOA0
-16463 2:n00"sn00
36803 1:000$000
28377 1:0008000

S. Francisco de Assis e a data
commemorada hontem

A propósito da nossa noticia do hontem
sobre "São Francisco de Assis", recebemos
do nosso collaborador, Dr. Henrique Car-
mo Netto, os seguintes esclarecimentos:"A festa que a Egreja. Cãtliòlica celebrou
hontem não foi a do passamento do San-
lo nue se deu "em 1226 com 45 an-íos «lc
edade, no vigcsslnto anno da sua conver-
são, num sabbado, dia 3 de outubro, de-
pois do pôr do sol, ou como então se com-
pletava, apenas começado o dia quar-to do mez." Hontem, se festejou o 7o
centenário da "Impressão das Chagas", em
Alvernia, a 17 de setembro de 122-1."

Sortes «"-andes—Centro Loterico

Gaia quando trabalhava
O marítimo Manoel Gonçalves, dc 30 an-

nos de edade, residente á rua General Sam-
paio, 56, quando trabalhava a bordo do um
navio ancorado na Guanabara, foi victima
de uma queda, soffrendo fractura da per-
na c pc dircitoà. A Assistência soecorreu-o.

A mais antiga em roupas brancas para
| homens, cama e mesa. Seriedade abso-luta na forma dc negociar. Não engana1 o freguez.
m____^*___________\M_£_-mm—• mm*3^i ¦—¦¦ —aa—_—

Um candidato á presidência dos
Estados Unidos e a entrada

destes para a Liga das
Nações

DEMOINES, IOWA, 19 (U. P.) — O can*didato democrático & presidência da Rcpu-blica, Sr. John W. Davis, falando hoje nes-ta cidade em uma reunião de propagandaeleitoral, comprometteu-se a fazer entraros Estados Unidos na Liga das Nações, casotriiimphe a sua candidatura.
O Sr. Davis fez um caloroso elogio do fi-nado presidenta Wilson,

Sargeline preta, azul e marron
COSTUMEa 139$400 mai82o$ooo
METRO : 26$ (Mais barato que no turco)
Alfaiataria MAR E TERRA

Defronte á rua Uruguayana
B. M. Floriano, S0—Phone N. 3566

e CASA VAL DO RIO
R. M. Floriano, 42—Phone N. 6723
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Bilhetes qae
I jos-n

I «.miii 
'

ló.ütH) 6. UUO
20.000 8.000
15.000 6.000
15.000 8.000
15.00(1 6.000

Única no Brasil «|uc joga com menor nu nino de bilhetes "B.OLIO e 8.000".
Extracção todas as quartas-feiras pelo «.ystrnia dc urnas c espheras com o nu-

mero por inteiro.
DISTRIBUE 75 •|" EM PREMIOS, oa «quacs são pagos no acto de sua apresenta-

(So e sem desconto algum.
Vende-m em toda a parte.

BURRINH0S POSTAES...
.iiww.i«ni.uin.iwm.UOTmi_iiiiinM..i.min

0 CORPO DO CÔNSUL IMBRIE
GIBRALTAR, 18 (U. P.) — A bordo de ufl

navio de guerra norte-americano, chegou s
esto porto, em transito para Nova York, o
corpo «lo cônsul Imbric, acompanhado da
viuva.

O Sr. Ttnbrie Mra assassinado rm um»
lfu-a.iil.-i_k- da Pérsia, utide exercia as suas
funições.
—_.__¦¦—¦¦¦ . t ^g»E»i ¦..—¦—¦¦ — i»—i

. INAUGURA-SE 0 C. S. M. I.
SAN SEBASTIAN, Hespanha, 18 (U. P.) —

Inaugurou-se aqui, boje, o Congresso Sani-tario Marítimo Internacional.

Veneravel Ordem Terceira de
São Francisco da Penitencia

Eni 17 do corrente, procedeu-se á eleição
da Administração quc terá dc servir duranteo anno compromissal dc 1924 a 1325, tendo
sido eleitos os seguintes caríssimos Irmãos:MINISTRO: Adriano Pinto da Fonseca (re-eleito); VICE-MINISTRO: João Manoel deCarvalho (reeleito); SECRETARIO: CoronelJosé Alberto «lc Bittencourt Amarante (re-eleito); SYNDICO: Bencdicto Caldeira Jn-noi (reeleito); PROCURADOR GERAI,: JoãoPedro de Fraga Uurtnço (reeleito); MES-TRB DE NOVIÇOS: Francisco Ignacio AreaiDiz (reeleito); PROCURADOR BO HOSPI-TAL: João Alves de Magalhães; PROCURA*DOR DO BAIRRO DA PRAINIIA: José LuizPereira; DEFINIDORES: José Alves da Sil-
ya (reeleito); Júlio Pedroso «le Lima Júnior
(reeleito); Avelino Sunto da Motta Mcsqui-ta (reeleito); Fernando Gomes de SouzaBrandão (reeleito); Scverino Velloso doCarvalho Júnior (reeleito); Manoel JoséPinto; José Duarte Lopes Corrêa, RicardoJosé Antunes, Leandro Augusto MartinsConrado Borlido de Mala Niemeyer, Henri-
qae Simonard, Manoel Ctorrêa Dias Garcia;MINISTRA: Exina. Sra. D. Stella Calhei rosda Graça Pinto da Fonseca (reeleita); VICE-MINISTRA: Exma. Sra. D. Alice Corrêa daSilva Carvalho (reeleita); MESTRA DE NO-
y.íí-.-Hí.:,..D'. Ma-Ia GcrPe Arc«' (reeleita);VIGARIA DA EGREJA: D. Maria da FraráLourcnço (reeleita) •, VIGARIA DA CAPEL-LA: D. Hcrmczilia Vianna Samarão (rcclei-ta); ZELADORAS: D. Julia Cardoso de Oli-velra (reeleita); D. Julicta de Oliveira eSouia (reeleita); D. Carmelita Samarão Bas-tos (reeleita); D. Hcrcllia Samarão Brandão
(reeleita); D. Annlta dc Lima Magalhães
(reeleita); D. Mathilde Soares de Mesquita
(reeleita); D. Adelaide Pedroso de Lima
(reeleita); D. Graziclla Ribeiro Amarante;D. Zella Janot, D. Nair Jnnot, D. Artcmi-sa Ribeiro, D. Odette da Motta Mesquita ;VIGÁRIO DO CULTO DIVINO: Bruno Alde'mar Tortcrolli; SACRISTAES: Antônio daMotta Amorim, José de Oliveira Moraes,Eleoterio Barbosa da Fonseca, João BaptistaMartins, Antônio de Oliveira Moraes, Alva-ro Ribeiro Guimarães.

Correspondência da
A NOITE

ADELINO JOAQUIM BARBOSA — Ficam á
sua disposição a carta e o recibo quc nos en-
viou.

. ,_****• ¦

Roupas Brancas
PARA

HOMENS E MENINOS

Cama e mesa
MELHORES E

MAIS BARATO, Só NA

tsperança Brasil
RUA DA CARIOCA 52
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Continua tremendo a terra no

Erzerum
LONDRES, 18 (U. P.) — O jornal "The

Times" publica hoje um telcfjrainnia doConstantinopia, dizendo que continuam ostremores de terra na região tie Erzerum.
Segundo esse despacho, as noticias recebi-
das referem que morreram 11 pessoas teu-do sido destruídas vinte c duas aldeias.

HONORÁRIOS PESADOS!
QUERIAM CENTO 

' 
E CINCO CON-

TOS POR SERVIÇOS MÉDICOS
PRESTADOS A UM HOMEM

QUE MORREU
PORTO ALEGRE, IV (Serviço especialda A NOITE.) — Falleceu, ha tempos; nes-ta cidade, o Sr. Felix Ferreira de Mattos,capitalista aqui residente. Aberta a sue-cessão, os Drs. José Carlos Ferreira, Será-

pitão Mariantc, Luiz José Guedes o Ma-noel José Pereira Filho, vieram pedindopelo respectivo inventario o pagamento dehonorários, por serviços profissionaes pres-tados aquclle finado na importância de105:0008000.
Diversos interessados impugnaram o po-dido, que não foi, por esse motivo, attendi-do uo inventario.

,____\\__9 _\\W_ml
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Dr.Silvíno Mattos,
especialista cm denta-
duras, pontes, serviços
a ouro, clarificação dc
dentes congestionados,
fixação de dentes aba-
lados, clcctrothcrapia

dentaria, moléstias buecaes, etc. 7 Setem-
liro, 231. Das 7 ás 5. Tel. 1555 Central.

,. mm i ___.

Por falta de sellos de con-
sumo!

UMA COMPANHIA DE FUMOS DIS.
PENSA DUZENTOS OPERÁRIOS
PORTO ALEGRE, 12 (Serviço especial daA NOITE) — A Companhia de Fumos SantaCruz, com sede na cidade do mesmo nome,viu-se na contingência de despedir cerca de200 operários, devido á absoluta falta desellos do consumo, que a eollectoria federuldali não tem, ha mezes, máo grado as rc-

quisiçõcs feitas pela delegacia fiscal daqui,
que no mesmo sentido telegrapbou ao mi-nistro da Fazenda.

O pedido do sellos da referida compa-nina ultrapassa de duzentos e cincoentacontos.

V ZONA DE MONTE CARMELLO
TEM UMA PRETENÇAO RAZOA-

VEL JUNTO AOS CORREIOS
DE UBERABA

MONTE CARMELLO (Minas), 8 (Serviço
jiceial tia A NOITE) — O serviço posta!

:.*sta cidade a Araguary continua a ser fei-
O cm cargueiros, -causando este faeto con-
iideraveis prejuízos nesta importante zona.
As classes interessadas pedem a A NOITE
appcllar .para o Sr. administrador dos Cor-
reios dc Uberaba, no sentido de ser cn-
treguc á empreza auto viação, aqui existen-
te, e que. fará o serviço senão em condições
excepeionaes, pelo menos em situação mui-
to melhor do que a presente.

Basta dizer-se que emquanto os burrl-
nhos do carga fazem o percurso cm tres
dias, a empresa cobre a mesma distancia em
cinco horas.

¦ —•» .
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Grande
liquidação
Apenas por mais alguns dias durará

esta pechincha, pois o

Grandelta
vende tudo para ser transformado
em bar.

que os collegas nos preços do todos os
artigos.
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NÂO
Jóias, Relógios, Artigos de F? .'..-:
sia, sem verem os preços da JOA-
LHERIA INDIANA. Becco do Rosa.
rio, 1, esquina do Largo de S. Fran-
cisco, e Uruguayana, 110. Attende*
se a chamados pelo T. Norte 3111.

-i m*m ¦-
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A ARCADIA LITERÁRIA DE
MOSSORÓ FOI DISSOLVIDA

v™£3.0n(.. 17 (S-r-viço espacial da A.'NOITE) —• Hontem, a Arcudia Litero-Civica«ie Mossoro, que relevantes serviços vinhaprestando,; solemnisándo. pomposamente, asdatas cívicas, em sessões litero-civieas einusicaes, foi dissolvida, por maioria do.isócios, afim de salvar o bom nome da asso-ciaçao onde elementos, pequenos, embora,queriam introduzir a politica.
Fica, assim, do pé a honra da Arcudia,a mais importante agremiação dc intelle-ctuaes de Mossorò, cuja presidência erahonrada por monsenhor Almeida Barreto,director do Collegio Diocesano, prestigiadopelos elementos associativos, jornalistasUiiintella Júnior, Martins Vasconccllos, Drehuphrasio Oliveira; Odilon Coelho, profes-sores coronel Cunha Motta, Manoel João epadre Heronclo Mello.
A Arcadia havia sqjcninisado nos moldes

i..«.iu8aidaD_Dc,-es,5 Nacional as datas dubatalha do Riachuelo, morte de Miguclirihõ,abertura dos cursos juiidicos, abolição oemancipação dos escravos neste município,descobrimento do Brasil, independência cprociamação da Republica, em vários pon-tos da cidade, nos cinemas e na Associaçáa(.ommercliil, no Collegio Diocesano, soeieda-des de football, etc.
Conseguindo congregar familias e cava-ífieiros no cumprimento de «leveres civicos.recepcionava solemnementc seus pares nadata de eleição da Academia de LetrasA opinião publica lamenta esse aconteci-mento, reprovando a intervenção politica.

UM IHCENDI0 NA RUA TO-
BIAS BARRETTQ

-. ¦ m-m-+ m-' • ¦ •

0 que dizem os prejudicados e o que
a policia apurou

A's 5 horas da manhã, sem que se saiba
como, manifestou-se um incêndio no pre-dio li. 00 da rua Tobias Barreto; que fM
na esquina da rua Senhor dos Passos.

Attraidas pelo clarão, pessoas quc aii cs-
taram perto, deram o alarma, avisando, era
seguida, o Corjio do Bombeiros. Breves ml*
mitos decorreram e já chegavam, com o ba*
rulho infernal dos seus tympanos, os pri-
nieiros carros soecon-os.'Dispostas as mangueiras, nas posições de*
vidas, os bombeiros iniciaram renhido ata-
quo ás chammas, circumscrevendo, entretan*
to, como medida preventiva, os prédios vl«
zinhos.

Já avisado, o commissario Juüo Pinheiro,
cm serviço no 4o distrieto, compareceu ao
local, abi fazendo estabelecer o necessária
cordão de isolamento,

O fogo, nesse Ínterim, crescendo, assinai»
proporções assustadoras. Mas os bombeiroti
num ataque enérgico c sem esmorecimentofc
lutando tenazmente, em pouco eram senli*»
res da situação c dominavam as chamnial
inteiramente. Instantes depois, os bombeiro»
faziam os serviços do rescaldo.

No predio em que oceorreu o sinistra, ia
qual sò arderam a cumicira c as paredes d»
frente, estavam installados muna "^P*
sala, separados por um biombo, os esUbe»
lecihiciitos commerciaes de Mano»;! Ferreira
das Neves e Antônio Fonseca, aquclle çom
quitanda, e este com officinas cie machina»
dc escrever. O primeiro, que tinha . sei
negocio segurado pcla importância dc ríH
6:000$, ná Companhia Confiança da I!ah|a,
iJMffrcu totaes prejuízos, c o ullinio, qtic av**
lia em 20:000$ os scus, não tinha nada no
seguro. Apczar das affirmaçôes de Fonseca,

ri autoridade policial é dc opinião quo °-
prejuízos deste não chegam a 2:000*5000.'Ferreira Neves c Fonseca eslão detidos •
prestaram, á tarde, as suas declarações.

O proprietário do predio n. 99 está, J«*
sentcmenlc, na Europa, e o seu procurador
ainda não apparcceu na policin. .

O Dr. Durval Ferreira Instaurou inquérito,
afim de apurar n origem do sinistro.
___________—i mui**--*
QUEM PERDEU ?

Estão nesta redacçao á disposição âaite<*
verdadeiros donos, os seguintes objcclos:

Duas chaves presas a uma argolla, aciu
das num bonde «la linha Andarahy; anta "r
golla com chaves, achada na rua üruüuajaM;
uni molho dc chaves, achado no auto lf<
uma argolla com chaves e. um pregador, acn'
dos num carro de um trem da Estrada a
Ferro Central do Brasil; diversas chave-"-
presas a umn nrgnlla, achadas na rua ''
Práihliá; uma planta, achada no auto l*j

Uma carteira dc honiem, adiada,
rua Rodrigo Silva pelo Sr. Ezequiel Jo*-
S-"Vn- Tá*

Uma chave, achada na run do Lav"*"
dio pelo Sr. Juventino Bittencourt. .

Uma cautela dc penhor, achada na f
Urugunynna,

• *»

i I

li

im _j*_
Jfckl
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Casa Matriz: RUA DO OUVIDOR
BIO DE JANEIRO
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Com a transferencia da carteira brasileira da NEW YORK LIFE i

o

\i
c

i
INSURANCE COMPANY" á "SUL AMERICA" terá:

Seguros em vigor» mais cie
! Fundos eccumuiesiosg mais de . . . .

SSo.ooo contos de réis j

üeceife annual, mais de
loo.ooo contos de réis
34.000 contos de réis

I
í
i
i! As reservas correspondentes aos seguros transferidos permanecerão depositadas no !

! BANCO DO _MSIl, até a completa extineção das obrigações decorrentes dos mesmos. 
'

i
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Edifício em consiruegâo para a Sóde da "SUL AMERICA"

á Rua do Ouvidor

0 GOVERNO DA REPUBLICA DO BRASIL, TENDO EM VISTA.
a) 0 cumprimento do disposto no artigo 19 do regulamento baixado Gom j

íecreto n. 14.593, de 31 de dezembro de 1920; ]
D) 0 exame, technico e jurídico, que, da operação, fez a InsDSCtoria de jj
Seguros; I

c) A situação da Companhia "Sul America", comprovada pelo laudo do exa- '
me da commissão especial, de 12 de Novembro de 1919, pelos balanços
posteriores e mais documentos constantes do processo; j
APPROVOU, POR DECRETO N. 16.596, DE 10 DE SETEMBRO DE 1924, A \

TRANSFERENCIA DA REFERIDA CARTEIRA Á "SUL AMERICA". 1
Por seu turno a Superintendência do Estado de Nova York, orgam

competente dos Estados Unidos da America do Norte, autorisou a
transferencia, approvou o contrato e deu o seu consentimento, o que
significa estarem perfeitamente garantidos os direitos dos segurados.

A "Sul America" se dedica exclusivamente a seguros sobre a vida e |"o texto de suas apólices contém cláusulas bastante liberaes adopta- I
das por adeantadas companhias do mundo; as suas tabellas de pre- I
mios rivalisam com as mais rasoaveis do mercado brasileiro de seguro gde vida; a marcha das operações da "Sul America" revela a sua prospe- §ridade continua e crescente". I

Laudo da Conunissão nomeada pelo Governo parao exame da situação econômica e financeira da "Sul
America".

ACCEITAM-SE PARA AGENTES PESSOAS IDÔNEAS, ÁS QUAES SERÃO OFFERECIDAS CONDIÇÕES VANTAJOSAS.
PARA INFORMAÇÕES DIRIGIR-SE A

CASA MATRIZ - RUA DO OUVIDOR
Provisoriamente: Rua Bethencourt da Silva, 15

OU

á "Secção da Avenida"
Ediiicio do "Jornal do Commercio", 2o andar

á "Agencia Metropolitana"
Avenida Rio Branco, 157/9

RIO DE JANEIRO
fggjgMÍÍJB&
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Cl V Ex. está _mnfflentafttfo Mu0 fiilunho precisa ter um eangue
rico e ouro pois é este cangue rjue o«l_n|«r.ta.

O uso dinrio da moaia aveia.

.Quaker Oats
em suas refeições, proporcionará ao «fia*
nísmoem í"rni_ç_oosde_eti-ls'e'en_entca in*
dispensáveis ao nsu perfeito deaen-rel-rinen»
to. Em conseqüência, o seu leite será, não
.0 mais abundante, como tambem mais
rico e transmittirá ao aeu filho tudo quanto
elle necessita para a perfeita formação doa

ossos, para o vigor do. sangue, robusta'*
mento dos muaculos e creacigninto 4q_
dentes.

Todos os médicos sao ooneordaa am que
Quaker Oata è o alimento ide*] durante
todo o periodo de laetação.

Adopte-o todos oa dias
e verá como cresce, robusto,
corado.e sadio o seu filliin-
ho, alem dos assim como oa
benefícios que tambem re*
Gultarúo para V. Ex.

Omingàude Quaker Oatê
pela manhã, durante odiae
á noite, é uma deliciosa e fina
refeição.

EU

= _mr_Mii.=
iNSmUtSAMOS

I a/nu aiiiius hoje ;
A nu nli»., M.i 1 i.i dr l.niiidei, filha do tr-

nenlo tilllierlit do Almeida; »» menino Age-
um' ila .Silvn lliinrlc filhn dn Sr, .1 iiilm
dn Silvn Duiirlc; n senliora Hrollln llimiui de
Oliveira, expiou du Si-, .In.iipiiin de llliwir.i,
da in io-, Oliveira Mim'»-, ,v C; „ Sr, lin-
.i.»,|.". Noivo, I" nfficiiil da iccretnrln du Su-
premo Tribunal .Militar.-- 1'nv «mm* iiiiijiiiIm o Sr. lira* Cantei-
ru Vianna, funcclonnrln iminicipnl.• Passa lioji' o niinlvcrsarlo n.ilnllelo dn
Sr. I)r. Miguel <.aliin>u du l'ln o Alineldii.miiiiii., du Agricultura, luilicliin o i:„ui.
merelo,— Ileglitou-i. liontem a diiln nalallcln doSr. senador Paulo do 1'rontlii, hctunlmenle
IM líiiropa om dcM-mptiilui de iiiipurliiuli»
commistAo do governo.
CASAMENTOS

Na residência do Sr. major Antônio [.uliOeilotldos, cliefo de secção iln Delegacia du
Thesouro d» lislailo de Mina-, Geraes, rcnll-
ao-so omuiihi*. o enlace matrimonial do «c-nliorlta Allnlr Dcslnndcs com o Sr. Plnvlo
do Araújo llrngn, funceionario da Contado-
ria da Casa dn Mncdii.

Paranymplinrflo o aclo civil, pela noiva, o
Sr, Arlliur dc Araújo llrogn c li-min. sc-
nhorn: o peln noivo, o Sr. Dr. Gabriel Fer-

, rolni l.ago e Rxina. senhora. No nelo reli-
gjoio serão padrinhos, da noiva, o Dr. Lobo
Vianna o líxmn. esposo; c dn noivo; o Sr.capllno liiiclydcs Deslandcs e Rxmn, esposn..Servirão dc "D.uncs (1'lioncur" ns seniiori-
Ias llosa e niim Martins, A.urcn Miranda.
Juraey e l/lia Deslamlesi e ns "Garçons
irhoiicur" .•.rrân os Srs. Dr. .1, Assis, Dr.
Djalma lleuio. Hylvlo Silva, Paulo Deslandcs
o Carlos Silva,

O acto civil rc:ilisnr-se-A na '," Pretória Cl-vel, a 1 hora da lorde" e o religioso, »-» 5 lio-ras, nn residencia dos pães da noiva, ú rna
Luis Barbosa, 87. Villa Isabel.
BAPTISADOS

ltcallsou-so hoje na egreja da Candelária,o biipli.sado da menina Rulli, filha do Sr.Adolpho .losé Pereira Ilnslos e de D. CloroPinto rcreirn Ilnslos. já follcclda.Serviram dc padrinhos o vlscondo dc Mo-racs ç a Sra D. Isabel I.cal Pclxolo. irmã do'.''• Francisco I.cal. chérc dn firma FmuclscoLeal iv C.pelos cr.uns

. llcm-ae lodns «s priP.srac.es llleíal
inilliiciíCN. Os IcKltlinos comprimi

mesmo tempo, pelo nome "lla.vasp
lliivcr" cstaiop.id.i em cada eomprl
-Ida o ri«spi«ltuil,i em todas ns |_ut
dc do prodiicln original rcoollfldo
HAVASPIIIIN.V (comprlmlilos IJoyer

li ns rins nem. tão pouco, causii p
unida du accordo com os dlrccçdes;
di lim proloÁliloi pela "Crus llnycr
qualquer biiliMIlutu mesmu a desn
'CClllOi
'rece» ~- tsbo -riiln.t: í"»fl.-i,lii

mente enims.as «'Aspirina"* i t\
do» de Aspirina •An protegido», .„
Irlim", uu oiiroliicr. * pois "Grw
niiiio. l. t.« insren r.-r.ni.„i„, conhe«
es do mundo, gur.mte a li-KlHisiltl».
pelos médicos duraule muitos .¦.,„.,.,

du Atqdrina) uão ulfeuln » eoraçío
rrliirhiiçdcK gástricas ¦|ii.i„i|., r |n.
K,\lgl sempre oi Comprimidos do a>-" cm cfldn cmiiprlmido, i,..,u,,
elto ilo preco por quo vo» fòr offt.

as, fi!*»». najrmniriiia. 4i:,oi i

44m;^a.i.4.{m{..-<..>x^-K"X»:- _..;..{..;..__..;..;.. ;....•«•.
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Est. de PIEDADE
Grande Terreno

Vende _e á rua Brasil «o. 123, grau-
»Jc área dc lerreno, medindo de iren-
lc 80 metros e 152 metro» dc fun-
«lo, cm leilão, snlibado, dia 20, iv, 5
horas, jiclo leiloeiro JULIO. Seni
vendido -pela maior offerta.

PÔAZUL
.:..x..:..:..v;„K~f.:..:..:~x..:..x„x~H".
iitiitiiirtiiiriTin!tititiitiiiii'imiiiiiitiiiiiiiMiiiitiiiiiiniuiHii]iiiiiimmr

DA TUBERCULOSE

¦

A tnrde-noilc" dnnsnnlc, que o Club Gsnmastico Porlugue. faz rcaiisar no próximo!domingo, .'1 do corrcnle, mareara mais umsuecesso parn o veterana sociedade. Dcinon-slra o empenho que n direclor;.! eslá empre-«ondo de forma a que nada mito parn o rc-alce dessa festa de mumlahlsino.
A "jaz/-bnnd" Borjn e Unrnab. foi con-tratada para acompanhar as dansas, (iue co-mcçnrao As .'1 lioras da tarde c terminHo ás |o da noite.

EXPERTOS

12REMINGTON N"
MAIOR SOMMA DE TRABALHO

MELHOR TRABALHO
TRABALHO SILENCIOSO

Ilcmctla-nos hoje mesmo este couuou c lhe daremos, sem nenhum compromisso
de. sua parte, informações mnis detalhadas.

tm mm ——»#—»#—»—»•*——?—<>•—— ****** ******
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^RVllrO 
h I .Afim de ser .snbine.tidn a „,„, in.,--,,-,,.--..,

aperimeniem . _*u?Seff,câ.;. 2'"' $?' _ 
r?WMa° ,í°4al ^Vende-.. _« toda . p_rt?'' flt-sposo^d, ?W,"^fe^lS *™è

¦ ' --r--**M*«-»«t*t>i^^ c mãe do copitão-tenenlo Ncls ,,imniniiM»mfliimi,niiiiiiMii,iii,»,1iimiim,m»miiii.iii,iimimi1,iiiiiiimii1i,niuiiii,iiiiii,mirai!iiiiimmmnm Noronha de Carvalho. São seus médicos' lis*"jPfrs-. Castro Araújo, Nestor de Noronha c
I .Moniz Freire.
! iv ro

S. A. CASA PRATT — Caixa Postal, 1025 -~ BIO.

NOME ..

CIDADE
IU.*..

ESTADO

¦t _. __ . GARGANTADr. Estavam Rezende ™»^|
Ki-adjunto doa prols. Wcingaertncr Groas-

mann, Parsow, em llerlim, c
Neumann, em Vlcnna.

TRACHEO-BRONCIIO-SOPHAGOSCOPIA
Tratamento cirúrgico da o/.ena (technica do
prof. Seiffcrt) c das dacryocyslitcs (opera-
cão dc WcsO. Carmo, õ, esq. S. José, 2 ãs 5.

C. 2fir,'_>. iles. Itegina Hotel.
-mmm

Nariz, Garganta e Ouvidos ,|AS.nA0
CÉSAR DA SILVA, c.v-assistcntc dos profs.
1'iiiian e Briihl, de llerlim. Com (juatro an-
i:os de pratica uos hospiluçs de Paris, IJer-
lim c Vicrnia. Consultas dc 2 ás 5. fiu'.» do
Ouvidor. 189. Io andar.

1»»»
Dr. Arnaldo de Moraes (Da Matcr-

iiidade). Livro doceulc da Faculdade. 1'arl»
e Gynccoloifla niídico-cirurgica. C-iriocn ;I0.
Tràv. limbelina 13. B. Jlar 1S13.

LEILÃO DE PENHORES
19 DE SKTEMlüU.) — .lÓSIi' CAHIÍN

Run Silva Jardim, 7

DR. FELINT0 COIMBRA
do Hospital Evangélico, ex-assistente dos ser-
viços dos Profs. Krause, Uier e Betzner, de
Berlim, de volla da Allemanha, abriu scu
consultório á rua Canning n. 9, das 14 ns lü,
no Hospital Evangélico (Ias 8 ás lü. Phonc
Villa yi-l. Cirurgia geral, nervosa, parlo1:
viaa uririarins o inplçsHns das senhoras.

QUER 
comprar, vender, concertar ou fazer

jóias com seriedade',' procure a "Joallíéfiã
Valentim", rua Gonçalves Dins 'dl, fone 991 C.

mmtv—t-

Pianos c aulopinnor,. Peçam catalu-
gos a 11. l-errcira & C. Rua
S. l-"r. Xavier, .'iSU. T. V. 3908.
Grandes prasos.

LEILÃO DE PENHORES
Í.3 DE SETEMBRO — CASA DIAS & MOYSÍ.S

Rua Imperatriz Leopoldina n. M

CÃES S. BERNARDO
Vendem-se lindos filhotes, Avenida Allnn-

tica, 328.
mmm

SANATORIO^DE PAI.MYItA (Minas Geraes) - ARitudo 000 metros. Edifícios e refiU
nicn modelados pelos melhores sanatórios da Suissa. Tratamento hyicicno-dietetlco.
Curas dc repouso, de ar, dc engorda (Mastliur); etc. Director gerente e medico resi- i
«ente* "r .Alberto Cavalcanll, com mais de 10 annos de pratica nos Sanatórios de I
-tussa e Allemanha. Enfermeiros o enfermeiras especialistas. Hotel dc l" ordem. |

| O Exmo. Sr. Dr. Plácido Barbosa, inspector geral da Prophyl.--.ia dn Tubertulo. 1r.e, cticgímdo dc improviso no Sanatório de Palmyra, abi passou dous dias e deixou =consignada np livro dos visitantes n seguinte impressão: " [

| O ti;»!r,inenlo dó tuberculose; que a pódc curar c (pio está provado que _ cura. I
c n Iralninenlo liygicno-dietetico. Esse ,'• o tratamento que se applica no Sanatório l
de l almyrn, e so upphca de accordo com os princípios seientificos e a pratica dos =
grandes sanatórios europeus, sob n dlrceeão competente do Dr. Alberto Cavalcanti Édo Albuquerque. »-.»»«»• ^

| Palmyra, 1 dc março dc 1924. -_ (Ás„ign-do) Dr. J. Plácido Barbosa." ¦-
| Iuforuiacocs np Rio: Tel, Norte 1259. =
í'iviiiiii..|iiiiiii,im::niiiiiii,n:iiiiimiii ,i,iiiii,iiii,iiiiiii|m,iiiiiiu,,iiiíiuii,iiiniui, ititinuiúiiiiuiniiiiliiiiiiinuiiitiiiiinnitiniMimjiuiinniniiiiiiiiiitiimnit i» niiiuiil
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cÂllista profissional
Margarida de Almeida. Rua do Ouvidor,

119, sob. Tclepiionc, Noile, '.f_0.
mmm

|! -alleceu, hoje. cm S. Paulo, a Exma Sra= in. 1-aniiy Klnczko, mãe dos Srs. Mnuricc cMeiiri Klaczl;,,, sócios da flrnín desla capi-tal lbcodor BIòcli & C.
.1//.S.SM.S

No altar-mor dn egreja de S. .loaquim rc-sou-se, hoje. missa por alma de I) Angéliilei-nandfz da Silva, esposa do capitão démar e guerra reformado Alberto Álvaro daSilva, fnllecida em Villa dei Pilar, Rcpu-olica do Pnraguay.
- Na matriz ,le S. João, em Nictherov.

UTUEUB Bí TOILETTE
Allemães legítimos, com 8 peças,

300?000; Carteiras dc couro, com
guarnição de ouro de lei, 25$000.
JOALHERIA INDIANA, Bccco do
Rosário, 1, esq. do L. dc S. Francis-
co, e Uruguayana, 110. Attende-se
a cha.mados pelo Tel. Norte 3111.
-¦"""¦¦ " ' ¦¦¦»-¦- i.n ¦ ...^I ¦__[-***»- I ————--¦---»___»•_-______

Dr Fprnanfin Vni Cilíul'- So do H. de
rúrgia geral. Diagnostico e Iratain". cirurgi-
co das atfccções do estômago, jutnstinos ,-
vins bilinres. Utero, ovarios, urethra, bexiga
e rins. Trãf.dc caucer,hcinorrhagias,turno,
res do utc.ro c da bexiga pelo radium. As.
sçmbléa 21. Res. C. Coinfim. GGS. T. V. 12«_a

mmm
Curn ero
poucas

injecções intramusculares. Largo da Caroço
15. Tel. C. 3128. Dr. JORGE A. FRANCO —
Assistente do Instituto Oswaldo Cruz.

Dr. Rolando Monteiro -Y*',,s "n'!,r,l'i;'s-
JIol. senhoras.

Operações. B. Aires. 58. 1 lis il. Res. V. 2009.mtsm*».

usem ABR0L
Erfeito

macias e
Aiidradus

RESTAURANTE RIO DE JANEIRO
Rua I.avradio n. fi. Aberto até ú 1 hora.

BÕTAFÕGÕTti1S8-1 Iríai
Vcndcni-se num lerreuo de 32x33,

alguns prédios pequenos c mn esla-
bulo, em leilão, iimanhã, ns 5 horas
da tarde, pelo leiloeiro JULIO. Será
rendido cm um só lote ou cm 3 lo-
le», 2 de 10 metro-, c outro dc 12
metros de frente.

->—-BOtw

Todas as elepMes| ,,

i m*M^tyj*j** -¦ ¦¦' — rr* — -immm

20$
seguro, Não é
Drogarias. Pei

6!) Norte, lill_
mmm

tóxico,
idos !•'.

Nns Phar-
Spino. R.

Uma camisa, fantasia de
linho o Seda, de ''Facto"

nu Camisaria Elegante; ;'i
AVENIDA GOMES

1'ilEiaii,, 12
r-ésmmi

ânti-EcMinosis Faral
Creme sem cgual, para tirar cravosespinhas, rugas, signaes de bexiga, sar-das c manchas da pelle.-*nTF ffiTT*"!' í I —1| l....

**04*^**»

Fingiram-se passageiros!
Um guarda civil aggredido por

motoristas
Notando o guarda civil Felismiiio Ilibei-ro (pie o ""chnuffeur" dc certo aulo, ao pas-.-ar pela rua Cnmcrino, próximo á dc Uairno de S. Felix, commcttera qualquer infra-crao, chamou-o c fcl-o parar o vchicuiòafim de proceder como prcecitüa o resnecti-vo regulamento.
il'arado, porém, o auto, logo delle se acercarnm dous outros motoristas, tomaudo estesassento no vchiculo, fingiudo-sc passageiros.12, antes mesmo que isso fosse notado peloguarda, o "eliauffeur", como que desempe-

nhando um plano preconcebido, pòz, de rc-
pente, o carro cm marcha accelerada, maldando tempo ao guarda de agarrar-se ao vc-hiculo, pendurando-se no estribo. Nessa oc-casião, os falsos passageiros cairam-lhe cm
cima de socos, ferindo-o na cabeça o norosto, ntirando-o ainda ao solo.

Il'raticadò o attentado, o motorista .-.Iludi-
do desnppareceu com ns companheiros dc
façanha, einquaiito o policial, (pie na quedarecebera novos fcrimciilos feio corpo, eratransportado para a Assistência, lendo ali
os necessários soecorros de urgência.'Siibedorá do facto. a policia do íl" distrl-
elo abriu inquerito, tendo a victima, quc tem•1-1 annos, se recolhido ,í sua residência, árua Josó dos Reis n. 160.

AS RUGAS DOS OLHOS;
leslá, boca c o Montou (2* queixo) são o lu-
mnln do amor: bojo devo a alegria da vida
aos produclos EI.KCTRICOS MIRABII.IA <ia
ACADI-IMIA SÇIENTIFICA de BEI.TJE/ÍA que
tronxii ao Hio 4(10 produetos que são 400 nm-
ravilllãs premiados com o GRANI) PI1IX na

! líxpos.içáo do Çcnlcjiarió, do Rio c noutras.
Escreva hoje, a pedir estes produetos qv.e
custam lntJOOP pelo Correio 17?(I00. Eni oito
dias vê que as suas ni^as progressivamente

j vão ilesapparecendo.
Rçsposln iiiediante sello. Rua 7 de Setem

A' LA GARÇONNE
Salão Mcriizzi, especialidade cm cortes _i

cabeilos ã la garconiic e á ingleza, gabluclri
especiaes para senhoras, crcnnc.ij e inanicura
Rua do Rosário, ].'l'.', próximo á Avenida

uma.

BANCO DE CREDITO CCKU
Rua Primeiro de Março, 65

iH. «_a*nfrl-„i,-á'' V'01':',;i* L"!ss*? ,,e -«Unw'Hr-;"-l.á; Rio. Catalogo grátis. Escreva 
"hoje

(ha cm suffragio a alma do Sr. Antônio Xa-i mesmo.vier da Silva Malafaia. fimecionnrio auligo cl » mmm- aposentado do Bniico do lirasil, tio dò nosso ,yjW| ARTISTA DA F-_THI_-companheiro de redacção. Dento Mnlafuia HKI *9 ' M UM t» I-IC-
do Sr João Malafaia, do I.oudon lianí;, e ... TJCA FEMININA«ro do capitão de correia Oelavio Nunes crrncnft ni dpi i _*«Dnggs, coiimiamlante da Kscola dc Gruin_les,' SEGREDO DA BELLEZAassistindo no piedoso acto inniimcros parcn-í r^iiciií.nti „i.nli_tes c amigos do cxlincto. VOllSllIltlS graliS

Novo metliodo pnra rejuvenescer, simples
c produzindo effcitn ininicdinto. A frescura
dn pelle o modelagem pura das linhas, ludo
luso no elegante «ahinclc do professor es-
iriingciro ISAAC BEKHET, á rua dos Ourives.">'i, 2" and. das 2 iis li.

¦ Vf^-v»-_n-_Hn_MHM

LEILÃO DE PENHORES
Em 26 dc Setembro dc 1921 "Casa Gonthier"

Rua Luiz de Camões, 45-47-1 «*••*

1:400$000
um automóvel licenciado com arranco e
jiiiciis novos. Gehèrnl Câmara ,')'.)!), charuteiro.

Alto de Theresopolis
Ahign-se unia boa casa,

Villa .Mercedes. Trala-se
n. lít, com o Sr, I.ima.

n rua
á rua

nragnassii,
S. Dento,

LOTERIA DE* S. PAULO
EMraccíio ás terças e sextas-feiras sob a fis.ciilisucão do governo do Estudo

AMANHÃ
30:000S000

Por -ííllld
/. AZEVEDO & C, concessionários. S. PAULO

A' venda cm toda a parte

CYNESTOL-Regulailor
Soberano contra os Incomtnodos
da Mulher — Colicas, irregular'-

dades, nervosismo, etc.
Premindo com M.DALHA DE OURO

aa Eipo.lç.o Ctnten-ila
Lie. 787 — 6-MJ22

Agentes: Infante"& C.
mmm

R. Chile 27, sob.
A FINA DICÇÃO CASTELHANA

Concepção e leitura artística por profes-sora distineta a ambos os sexos. Senhorita
Maria Bcrnct, rua dos Ourives, 35 _" andar
das. 2 ás 6. '

mmm

Cõmjílctp sorlinienlo de dentes artificiiics
« demais artigos dentários. Coiistiltòm nos-
sos preços ante:; de faiier suas compras. G-ii-
lil, Miranda & Cia. Rua Goiiçiilvcs Dias, 2'J.
PJn r!_ T-^^.i,.n c.nl.n 1'o.liil n, ^'Oíjl,

-vscolá pàr.à Ch3uffeui*s~
pirector proprietário Eng. H. S. lMnto

Tel. Villa -.'iü!!
Sede Irausferjdii da rua lliacliuclo, :i8.'J pn-rn predio próprio ã Avenida Salvador dc Sã193 A. c U.
Curso rápido de '.'U li,.-õcs. Aprendei c se.

reis iudcpcmlenlc. '

PREDIO
R. Uruguay 82
Vende-se este magiiifico predio,ein centro cie terrenos, com accom-

modaeões para familia de tratamen-
lo, cm leilão, amanhã, ás 2 horas,
pelo leiloeiro JULIO. O predio acha-
se vago e a entrega será immediata.
Signal de 20 "l0.

mmm

t—mmm 1

__^fl ¦ #«-_ RIS_0_ IMA áS&tUll8ral1_l
t ...MAUÈS—csmngnilo por COMPRESSÃO!Unico processo (pie fica pó INTEGRAL EPURO! Talento iiduardò Sucena •- P,Tn
S. Jose 23. Preços os mnis baratos? .———_-¦— ———i'ff-—-

MANICURE
Mllc. Ibane- attciide chamados. Tel, A'. .1905.-1

As mulheres
pela manhã e
SYNOROL.

mais bellas usaiii sempre,
a noite, a pasta denlifricin

GUARANÁ' - Manás
l-.in fruta, em bastões c em pó. Deposito "c.
ral, rua do Ouvidor, 120. CASA GÜAIIANA'

^^ 
' "•>~~,'''iwr«M,^j_**'«W|^'yfif_-3i*,iyaH«Tônico Uracexna»

O mais mitigo c melhor dos foítificau-tes para o cabello.
20 annos dc griirido aceeltação;
Unicj premiado com medalha do ourona Iwposiçüo do Centenário e nas Uxnosi

^AL ígíígg- UU TUnlAI' NACr0
A' vciida em toda a parle

T-vti-c 
M°!!0 & ,C(->!i'',l" HEPRESEN*.

^N1nrS,' ;aim «W Alfaiidéga n. 139.sob, Iclcplioiu' 1775 Norlc;
B8_?

j 
. ttM**mmt*MMm t_

_J ^J*^ Mtf r*'/Jmjf

Ww^S_*f
m*Wémrf

fjj | >o»\\
il i l l _ksr__\.H X /__']___.9 <__.. A^wyiffl ! V^2_í_> _i__^^

EMPRÉSTIMOS^
Rua dõ Carmo 71

enoresjuroí
Maior rapidez

Tçlcpli. Norte 7CS
SlfiUEtUAeÃvÃLCANTI & C^"(Casa bancaria noi, a fiscalisação do «overno*i- mmmio.Restaurante Tavares

RUA CHILE N 33. f. Í7S7 C. Aberto toda anoite. Cozinha de prlmsiro ordem. Aconipa-nhado no almoço e janlar do quartcltò russoIrmãos Içhpihnan l.cnine.

ALOOOL PASTEUR"
Sem cheiro. Especial ás industrias de

pcrliiiiiarias e bebidas finas. 2j», IIS", 10'' e4'. , cm litros c toneis. Drogaria Bcrrinl —
li. Buenos Aires. ll). ******************mmmm

CAPA E BENGALA
Pede-sc ao cliohffeúrj a quem hònioiii", 17a porta da egreja S. João Baptista, formentregues por engano os objcclos acima«-johscquio dc devolvel-os a Moura. Av Iti.• __ „(*' -J6» _ audar, quc ^erá gratificado.

MODELOS DE I-.AVJOS Â
VELA

í,;0-tKI*U-SJ" riuiu.srp.ier modelos do velei-ros,_ qualquer que veja .scu eslado de conser-vacao. O ferias n Carlboldi; sala _ü, scgimdoandar, edifício "Joriinl do (íoiiimercio"

CASA
mppor.

Gonç. Dias 51
Tel. C. 51311

CURIOSIDADES
JAP0NEZAS

NOVIDADES EM Alt-
TKiOS PRÓPRIOS PA-
li.*, PRESENTES. AR-
TICOS I)i: ADORNO cm
l'OKCEI.I,ANAS finas.
SATZÜMA, UROXZES,¦M.VRIIXS, 

TARTARC-
fiA. MADREPEROLA,
XARÃO, KIMONOS DE
SEDA c do CREPONde Algodão;

VILLA 1ZABÊL
126, r. Barão de Cotegipe

Vende-se esto predio com 3 quar. |tos, 2 salas, etc, e uccoinmoducões
nos fundos eom entrada indepen-
dente, em leilão, ainanliã, ás •_. 1J2
lioras, pelo leiloeiro JULIO. '

ESMERADO SERVIÇO
COBRANÇAS

CORRESPONDENTES
TODO O PAIZ

DE

EM

.IíCl'EXIOI.: neaiipateceu
liseplico e. desinfectiintc.
inflamações, luxii,;òcs, t
i(unl(|ucr rigiio oxygclindn.
lestias dõ senhoras.
a varejo. Ilua I.ed
tenario.

mmm

esle poderoso an-
['rodigioso w

ic. mcliior ni»
lüfnllivçl nns nio-

\'ç|\dc-sc por nliiciulo *
o. D."), Dro-aria Cen-

O Cofre MINERVA
dcslacn-se cnln: os seus coii({cnci-cs pnr linu
nppnrciieia (pie. desde logo inspira confiam;-.
IC n sua qualidade quo o («/. vender. Oi
.10IIN* ROGEfl. Quitanda, ISO o 158. 1110.

¦ mm»» , 

Jgg^PWiwfcg^M.
Próximas saídas dos no-
vos e rápidos paquetes;

Para Kitiropa
"KOELN" , M M M

"CREEEI.D". . ...
"SIERKA CORDOBA'

o Sul
CORDOBA'

,1. ile Selcmbro
M de Ontnbro

19 do Outubro

21 dc Sr(«mbro
17 de Outubro

11 de Oullibro

Para
"SIERRA
"YORCK"
WERRA., „

Ascntcs Geraes

HERM. STOLTZ&Cia.
Aven. Rio Branco 66|7-

Cnijru 200 — Tclenrammas "Nordllord1

Doenças nervosas e
fraquesa da vontade
Frnquesn physiea c de idéas, desanimoduvida, medo, indifferençn, tristeza, anKus-

lia, manias, sustos, ataques, etc. estômago eintestinos. Emprego íocnl c geral dc radia-
ções ultra-violetas de Hach c da suggcstíí.
uelns mélhòdbs mais modernos. Or. CuuhiC'ii/. 1.1. S. José Ül. II ás ô. Tel. 4625 C.mmm

"' '"-¦'' 
^ ¦ ";_-_;'• i-ftí» 

'"v'"-'-i"'<.'í'
¦ ¦ ^:.í.•SQ^,i*^í'•;:;r,»; -'¦}:,

m-mmi^tji-^J^W'^

O PÓ INFANTIL
é o ideal das mães

gentes: Infante & Cia., ílua Chile. 27 soh.

l7_Bí„liiffl

jinEURm»intf ,3?_SíÍÍ?;iSÍ
nica de Kowarschik, \'icnna). Allivlo ft,, pri-meira applicação e cura com algumns iiiaNOr, Cocm l.arcclos, cx-assiMi-nte da i-nc. deMed. í)as 0 as 11 e das -I ás li. Tel. C. agOlS. .lose n,l.

ULTIMA MODA EM PA-
RIS E NORTE AMERICA
A arle da decoração ao alcance de todo omundo. Magnificos pratos de parede, feitos anino. Blbelotã; Jarrões. O presente da modan -Ui». 20-5 „ 15J000, na exposição da -enhori-Ia Maria Kernet, recém-chegada da Europa.Kna doa Ourives, 35, 2»» nnd. das 2 á„ fi horas.

¦»

CASA MARTINS- R. Alfândega 69
Dormitórios' salas de visilns c do jantar.

Preço de ínhricn.i-Ã_fÃ_IT(ÍÍÍ''
lie grande economia c din-nhilidnile. ni-iti

buidores geraes Casa "O'1'I'ON! ALMADA..
Ilua general Câmara, 211. Tel. Norlc W11'

t ¦ ¦¦_q#y-- < _-__—  _r^£-
'-»-"» Está trist-'* "¦' k"3S

_R-_s

c irregulares

sua
regras são dolorosas

 tofnc Cápsulas Sevenlirniit
(Apiol, Sabina, Arruda). App. 11. N» *¦ '
h. 114. H. 7 dc Setembro ns, til e Si. um
Huhcr c licrrinc. Tubo 75000.•ti**mm%mi&m&.iMtíi&a..

fronle, A ™xALUGA-SE Éggggjf 21, I".

)r. Paulo Brandão °"viílos« «.rganto
a I-ae. rie Med. c no Mosp. de S. F de Vssls Ions. dc S tia o lis. Avenida Mem de Sá -35.' 1.Snnaluno Cirúrgico)*. X. N ioí''

í.
Prédios — Terrenos

Hão ou Particular. Xinguem deve vende•omprni-_scm_procurar o leiloeiro Palladionn
Rua S. 

'.lOKé-n: 
57. Çèntraü.53S. Serviço com

plelo de mrorinaçõcs, photbgraplíiàs c automovei para levar o pretendente ao local.
-MB»c:ami'est«e

Amanha, no íilinoço: salada dc garoupaiolossnl vatapá á bahiana, pclxadas á nor-uguezu, bacnlhúo assado nas brnzns. Ou-. vives, 37,. ,'J'cl_ Norte ílCliü.

——¦ i— -> **!.**}**-*• ¦'

RABIODOL
O tônico mais possante c de melhor

Nas drogarias c boas phariuiiclas.
goslo.

1 -"' ****m*mYtmmm u i

Drs. Leal Júnior e Leal Neto
Especialistas eni doenças dos olhos, ouvi-

dos, nariz e garganta. Consultas dc I :l3
Assembléa, tíO.

PREDIO NO CENTRO
MERCIAL

Trasphss-;So um magnifien co
arrendamento, com o.praso dó seis
uin predio, i-cccnlcnicüle reconstrui
um enorme arinn-cm
na rua da
de S. .losc ,.
Urauco ii" 0. -saia u. 10-,

il'

c "m-iis ilou

jnnos
ido, c»"1'
ainlai'1'

MISElUGOni-IAi proxiiiio iij'#
. Infonnnções á Avcnid3 jv.-*" das Um ino*»

I



A NOITK — Quinta-feira, is dc Sriuiihro Ae 1024
¦ rfi-iniii*»'». ¦. -...'._,«_«..«MMwnnH

Theatro João Caetano -
(EX-S. PEDRO)

Companhia de Operela*
VICTORIA SOARES

a?* AMANHA __•___
«-!_.-;•!-<•

<?s-iVF|-a»-e_»>-r OI-rf^/M.- <^t^O*^*g"T'c^

w**:-:

•••'*:,':*':'':y,*^

III JhW Novo arseníca' de cfíeito surpre- j 1
íj%\í_!*>_f5 Jf hendente e tolerado até pelos J |
lH__^__^r reçemnascidos- S |

t \r^V TRATAf1fJy|ÍO \ s™ 4"^/ I

>**'*'$3-$-.*4*^*!'^^

Pola COMPANHIA BRASILEIRA Db- OPERETAS VICTORIA SOAkf_6

Com BRANDÃO SOBRINHO,
Laís /.roda, Viconb Gefôsti-
no. Violaria Soares, Maronha

o Garn.cn Dora
i-TA AMJ4^E3Ã -ls.l_.

"•?••••>k-m*k-:-x**w .a*** .-^¦/.'_ar/'^aj__wt5_i_*-
.:„•..:„'„•„•„•„•..•..•..:..¦.<..:.

'^2s*>íj*-*^:
___B_W __HIDfl

r* Theatro Rs&rsio

THEATRO S. JOSÉ
EMPRESA PASCHOAL SEGRETO

S 7
"$Sg"?- O applaudido actor
a população carioca, representando, ao lado de ALFREDO SILVA,
um dos principaes papeis da revista da parceria BITTENCOURT-

MENEZES, com musica de HANS DIERNHAMMER

3[4 e 9 3|4
AUGUSTO COSTA continua a empol/yar

VLflfl

yiI*l*'ii*^'-'"*M"«^iM8g*y*f*i**f***p
EMPRESA JOS*?, LOUREIRO

TUI-A. KO iil_l't LLIU\ — a\s 1 % c -
CHA' E TORRADAS

PALÁCIO THEATRO — ás 8
A VENTOINHA

f-y-f». A PEÇA QUE MAIS EXITO TEM
THEATROS DO RIO!

ALCANÇADO NOS

ü ARITHMETIOA DO "GUEDES" CONSTITUE A DELICIAI
DA PLATÊA !

E o maxixe acrobatico, dansado pela graciosa actriz ANTONIA
DENEGRI e actor FRANCISCO ALVES, é repetido, todas as noites,

quatro a cinco vezes !

0 MAIOR EXITO THEATRAL DO ANNOíl
TODAS AS NOITES - A'S 7 % E 9 %'"m\**tm*s*mlm**m******m

CHAPÉU MODELO
Mlle. Nola comnumica as suas fresuezasc amigas que recebeu lindos inodelos.

HUA GONÇALVES DIAS, 13
--"-Kí-fio*"**-**

"¦-**_?**_??-•»?

0 melhor

SES E
PiâFONIEIS

o o mais variado sortimento cm
diversos estylos— I1ARUOSO, W1NTEK & C.nu a no nos ar io, 153

m**— »
s__ft8

***- .—

i^*WSSÍWmW»m\
v • * ..¦5H_a_6ft____aH_H_K

1 ÜI.IEM8. I
|S!iim!;F.8-0t_Jfll

oc
.rnesio Souja

BRONCHITE
Ro.q.í di-, Asthma,
Catarrhos chrankioi

18-rt ¦ ifpotttt • "sraíll t
ÍOT._ »»„"_.

•ma*»
J

Formulai
Crcosoto

Vegetal
lodo-H-**
pophos*

phitos de
cálcio c so»

dio.
Glycerinc ¦

Fartos
elementos

Eara 
a

ygiene
dos pul*

inões.
App. n. 56 de

l do 10-18S*

A SUPREMA BELLEZA ! que tado dominaconsegnil-a-ão VV. EEx. com o tratamento <>productos da ACADEMIA SCIENTIFICA DEBELLEZA. Massagens para tirar as rugas cmenton, desde 10$00(>, Limpeza da pclle,para tirar capinhas, -pontos pretos, etc.,desde 7$50(*. Ondulação Mareei. Lavagem,corte o pintura dos cabellos cm todas as cô-res, com a duração de 2 annos. Destruição
dos pcllos pela Elcctrolisc. Afinamento dassombraCelhas. Manicuro. Tratamento dosseios, ltcducção do ventre, dos braços e cor-recção das fôrmas. Resposta mediante scllo.Rua Sete de Setembro 168. Rio. Catalogo gra-tis.

PRÉDIOS
V"cm tiver prédios para vender*,**¦ Botafogo, Laranjeiras, Cattete,flamengo, Copacabana e no centro,

for* pi-0-u.nr o leiloeiro JULIO,«m seu armazém á Av. Rio Branco
Jw» 

lei. C. 2300, que tem muitas™coinmendas dc prédios para resi*'"««¦¦a e para renda. E' quem actual*
,1 Kle ,te"n vendido maior numero"«prédios.

ÍOSSE? W: ^SãT™
*******Pelle, Syphilis, Vias Urinariás

«ua ;la Assembléa, 54, das 0 ís 10
; m. PEDRO MAGALHÃES¦2*íí~x.í..:..X"X»:..:..:..x.^.*.-;,.;..X"^**«x**í**:

-ma*m

11
Doenças nervosas, estômago, intestino

e da nutrição (arthritismo, diabetes,
obesidade, rlieumatisino). Moderno tra*
tamento pela dieletica e pbysiotherapia
(duchas, banho de luz e de sol, luz
ultra violeta, etc.). Dispõe de um bem
montado serviço no Sanatório Rio Com-
prido, para doentes internados. Cônsul-
tas de ,'i as 5. Largo ria Carioca, 3.

DR. HUGO WIDMANN LAEMMERTCirurgia, molcHtias do senhoras, partosRaios X de profundidade
Consultório: Rua 7 de Setembro, 133.

Tel. C. 1776. Chamados no Rio: Tel. Sul S8G
ou.C. 1776. Res. R. Jardim Botânico n. 71.

EXAMES DE URINA
O "INSTITUTO EHRLTCH" tem para lal

fim um Laboratório Especial, sob n direcção
ilo conhecido chimico Dr. Isaac Wcrncck.
175, Av. Rio Branco. Tel. 21 C. das 7 ás 19
horas.

-mat
Syphilis dos olhos — HENRIQUE curou a

syphilis dos olhos, garganta e ou-
vidos com 3 vidros do Luety| em GO dias c
Bastou 17$000. — OSCAR tomou 20 vidros .e
não ficou curado. LUETYL só cm boas phar-macias.

??X**X~X**X"X**H***X"H***H^
m

^¦^^"Jãcqiicline Logan e
NO PALCO m0Unt

o»rMi=:-iva.A oe:^

PRIMEIRAS"O tíli-ol-", no Cario, Comeu
rorqu. nüo disséramos nenhuma noviiln*

."nn'!«'«¦"«»,*l»?«l mie desobrigados cie al-ludlr u curloildado «ympalhlfn no mn publi-
««r.°-x "i í*uo. ProV0COU n prlmelr.1 ivpre-«enlnçüo do li.mtvm no Carlos Gomes. Mas
m«1i.rCi_0J'W Çmi»*»'"»no do nome Justa-mente fMtcJnilp do Renato Vianna; para as*»illr a "0 .Ifiolô" estava toda a critK*a ca*rloca, eom.» so viam. bem representado:*, emnumero o i|iialld«de. oícrlplorcã o artistas.niíin du uma plaléa numerosa o formada pnrum grupo sclccclonado dos freqüentadoresdos nossos lliealros. Pnrn tal assistência eu*reou a companliia Leopoldo Fróes esse novoirabaiiio ilo consagrado dramaturgo palrlclo,que;-obteve fartos o repelidos applausos do
publico. 1-, uma bella obra lucraria e (lua-irai essa, cm que se vincam caracteres c vi-cios dc ccrla parle da nossa sociedade, qneate aiíoi-a so são conhecidos e commonlailoscmi pequenos «runoí e não forretendos cmpublico, c, principalmente, num liicnlrô epeln penna vigorosa do autor de "Salom.'".
fjiio Ires aclos que não desmentem o valorflu Renato Vianna, e que foram lindamentevividos pela companhia Leopoldo fróes. quenao s<> ihc deu montagem de effeito. sar-prcliendenlcs, como lhe proporcionou umconjunto mtcrprctnllvò magnífico. Nesse pon-lo snl|eiilarcmos, com applausos nossos, aorlenla.iio inlclligcnto que vão tendo algunsilos directores artísticos tlc companhias, nqui,com .ic*i|iiiesr»*iicia não menos apreciável dosnossos nrtislns. de aproveitar na distribuiçãoua peça todos os seus bons elementos, mes-mo os grandes, em papeis pequenos. Dahi"in oulro realce ,-i representação, como liadins se verificou em o Trianon. e, agora, severifica no Carlos Gomes. E\ assim quevimos, dando pelo menos o prestigio de suasfiguras, Armando llosas, Eduardo Vieira —
quo merece elogios, nfio só como Interprete'mas como o levantador da obra de Renato\ lantia no palco do Carlos Gomes — CarlosIorres. Teixeira Pinto c Elvlrn Vcllez, cm
pequenos papeis, concorrendo para maim*
perfeição da representação da "O gigoló",que teve çm Leopoldo Fróes. Carmen deAzevedo — que vestiu ricamente, cm lindastòilcttes, bcllos vestidos e originaes cha-
pios, conto representou com segurança ebrilho a prota.onista da peça — o Iracemade Alencar, seus interpretes principaes, mui-ln bons. A comedia teve. .linda, a ajuda deoutros bons interpretes, que foram as Sras.I.ucia Marianno, estreante, que promctte;Cecília Camargo, .*iclri_ educada c nova no
palco, que sabe cantai* c que toca ao pianocomo se viu; Carolina Maldonndo, lAlico
Ksyplo, Emilia Pinto, Amélia Torres, JoãoPinto c Henrique Machado.

NOTICIAS
A primeira desta noite, no Palácio '

A companhia Alves da Ciinha-Bcrthn deBivnr dá-nos hoje, no Palácio, a 4* peçade seu repertório, "A ventoinha", tres actosde multa graça, arranjados por Lino Ferrei-ra. A comedia, entro outras, tem tres fi-
ííuras interessantíssimas: a protagonista,
que cst.á a cargo da illustre artista Hcrtha deHlvar, Felippe c Carlos, lypos do tempera-inciitos diametralmente oppostos, ao cuidado
de Henrique Alves e Alves da Cunha, róspe-ctivãmente, ",A Ventoinha", no original "La
senorita está loca", constituiu um dos gran-des suecessos do Gymnasio, de Lisboa, liatres annos, com Berthn Bivar c Alves da
Cunha, nos papeis qne vão fazer nqui, c
Alcgrim, no de que entre nós se encarregará
Henrique Alves.
"As noras de Mme. Brlonne"

JA assignalámos que a comedia "As norasde Mme. Brlonne", em scena com absoluto
suecesso no Trianon, tem tido, tamhem. seudesempenho conunentado lisonjeiramente.
alem de outros, por escriptores c arlistas.
Agora mesmo o acadêmico Goulart de An-
drade. que é também eseriptor tlieatral fes-
tejado, acaba de escrever á talentosa actriz
brosileira Amélia de Oliveira, que é a ma-
gnifica interprete da protagonista da peça, o
seguinte cartão:"A* Sra. D. lAmclia de Oliveira. Saudo,respeitosamente, pedindo licença para a fe-licitar pelo seu trabalho na peça "As noras
de Mme. Brioiiue". Admirador attento. (A.)— Goulart de Andrade."
Companhia Lombardo-Caramba

A companhia Lombardo-Caramba, fora do
commum em excursão dc grandes compa-
nhias, e ainda mais, quando suo novidades,
não quiz que a empresa Poschoal Segrelo
abrisse assignatura para seus espectaculos
nqui. Por que ? Porque a sua temporada no
S. Pedro será pcquena.no máximo dous me-
zes, e ella espera com uma ou duas opc-
retas preenchel-a, tal a segurança que tem
no seu agrado. Uma dessas operetas 6 "No
paiz das campainhas", com que essa "trou-
pe" italiana tem feito duradouras têmpora-
das nos theatros da Europa e, agora, na Ar-
gentina.
A primeira de amanhã, no S. Pedro

A companhia brasil.ira de operetas Victo-
ria Soares dá hoje a sua ultima representa-
çõo da "Princeza dos Dollares", por ter de
effcctuar-se amanhã a primeira da "Casta
Suzanna", notável opereta dc Jcari Gilbert,
cuja partitura será executada nn integra com
cuidada cnscenação de Brandão Sobrinho c
riquíssima montagem. Na scena do Moulin
Rouge haverá bellissimos effcitos de luz,
além de esmeradas marcações. A distribui-
ção da peça, pola ordem de entradas cm sce-na, é a seguinte: Baroneza des Aubrais, El-vira de Jesus; Jacquelina, Victoria Soares;
Charencey, João Celestino; barão des Au-
brais. Brandão Sobrinho; Humberto, Euge-
nio Noronha; Marietta, Silvann Gomes; Re-nato, Vicente Celestino; Suzanna Pomnrel,
I.ais Areda; Pomnrel, Asdrubal Miranda (es-Iréa); Vivarei, Ignacio Brandão; Alessio,
Eduardo Arouca; Rosa, Carmen Dora. "A
Casta Suzanna" pouco tempo ficará em sce-
na para dar logar a outras operetas que de-
vem ser exliibidas ainda este mez.jior ter de
seguir a companhia para S. Puuloi onde fará
uma curta temporada, voltando em seguida
para o Rio.
Companhia Franceza de Opera Cômica

Está marcada para 29 próximo, a es-
trea da grande companhia franceza de opc-
rn cômica, especialmente organisada paraesta "tournéc" A America do Sul e qneactualmente trabalha com grande exito.no
Ihcalro da Opera, de Buenos Aires. O con-
junto reúne muitos nomes treinados no ge-nero e o repertório abrange tudo quanto cie
melhor a opera cômica regista não só dns
antigas temporadas como das novidades pai-
pitantes de Paris. Entre estas citamos "Mn-
dnmc", de Cliristiné, um dos renovadores
clã tcchnica musical, que tanto se fez applau-
dir com a popularissima "Phi-Plii",
"L'amour mosque", libreto de Sacha Gui-
try, musica de André Messager, o autor da
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Vciunicn"; "Clhiiiilelte". .!,* llryunlilnllalinj -La liaut". muslcaihi por SlnurlCflVvnln, o compositor prcdllccto dc Mme.iinsimi, a caprichosa direclora do "Ba-tu*
••lan , clc. Enlre tis npir.is cômicas auilga*iuovcino. ouvir ns wmposlcfica mais famo*sas dc Offcnbach, I.ccncq, Auilran, Plnnqucl-i*. ilorre, etc. A nMigliniiiru, nlicrtn nnto-lionlem, tem tido gruuilo auímn**ão.

VARIAS
Estríam no Ccnlral, tabbado, os ducttls-lus "()j Ocroldos".— Scgiiiu, lionlem, peio nocturno de luxo.

para S. Paulo, o empresário Oduvaldo Vinn-nn, quo foi Ir.iiar de negócios enlre ntjuclliie n prnçn desta capital, inclusive mandai*
preparar n reclhmè e
Icinporndu ali da

EiSPEGTAGüLOS
HOJE. _s 7 "í c 9 94

AS NORAS DE
MME. BFIIOr.NE

/z

sslgnalnra dn próximacompanhia Leopoldo

OÜICIVKSARIA CHRÍSl OFLE
Talheres e Biiillas Wk

O UNICO MKTAL fe.-?^
COMPARATJ.L A 1'RATA Mar.a _, rabric.

A"*-.'i-U- **vvi\\ pura totlo o llnn-il

lidOU ÜUlw DIuCII l**"» ¦'¦¦ Carmo, Cã-nio -(Vendas sómrnle por atacado)
rtcpre-cntnntOB cm S. P.iuio: l„ OI\U.Mn\CIÍ d Cia.—CAIXA 283
Depoillarlns em llelln llml-onlc: li. TII1B&VU & Clu.

s
Marca da f.diricn
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EMPRESA %I1ANGEI. !i_C.
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O ducltri luso-Iirasilcirii

OS, GJ.RALDOSA victoriosa revistaA' LA GAItCONNE —
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EP^PRESA PASCHOAL SEGRETO;
THEATRO CAKLÍOS COMES — .Vs 3 Ç
_,„J.L:. i)'róes — O GIGOLÔTHEATRO JOÃO CAETANOi — A5. 8 •*
A. PEmpEZA DOS DOLLARS

.'lítiA- KO S. JtlSí: — A's 7 *>i c i» •;.»
OLHA O GUEDES ;||M|B
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t l{hemmíismo gottoso!'Tome 
sem perda de tempo
COMPRIMIDOS

1-

HOJE  QUINTA-FEIRA  HOJE]
. A's 21 horas: "O filho do apache An-
dré", film Paramount em 7 actos, poiTom Moorc, Edilh Roberts e Nlckeyj
Bcnnet.

A*s 22 horas: ISAÜELITA HUIZ ~ No-!
tavel dansarina hespanhola. [
Poltronas 2$. Camarote, c hai.nolres 10$. |

GIULL-ROOM — Diner e souper dan-í
sanls todas as noites. PAN AMERICANI

_JAZZ BAND.
k_,*S_iK--_Í_4_Í-SB
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Um fazendeiro paulista ferido de
emboscada na estrada de

Parahybuna
S. PAULO, 18 (A. A.) — O fazendeiro

José Bento dc Moura, residente cm Taulia
té, queixou-se hontem ao delegado dc ser
viço na centrol de policia, que, vindo a esta
capital, de, automóvel, ao passar pela es-
trada que liga S. José dos Campos a Para-
liybuna, fora victima de uma covarde cm-
hoscada, sendo attingido e ferido levemente
por um tiro dc espingarda.

A policia tomou severas providencias paraelucidação completa do caso.•**••*»"
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«l-BAM CÀFE*

SANA-SYPHIUS
> —__ces»-ii ms

Depurativo c to-
nico do sangue.
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O MELHOR E O WLAIS
SABOBUSO
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Creanças Doentes
Os pequenos seres assustam As vezes »s mães exlrcmosas, que os Julgam perigosa-mente doentes. Em muitos casos essa d-cnçn tem por ciura ns I.OMflRlGAS. Dando-lhes o "VERMIKü.GO EMIL" » mnl dcsjipprirccc. O "VERMIFUGO EMIL" £ um\AIU)Ph purgalivo, AGRADÁVEL, HEXIGNQ, efficaz . faeil dõ tomar.Vidro, 2$300. Pela Correio, 3S500. Nau drogarias e pliarmacias. Pedido» •
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A CASA ODEON c a CASA DA VICTÕKIÀ
AVENIDA RIO BRANCO, 137Attende n .pedidos do interior para Iodas as loicrjns.¦ mais 

jjj)() ^j. ))ara o
os quacs devem acompa*nhar a resppctlvu importância c mais 900 réis para o porto do" Correio.

FRANCASCO LUCAS
RIO DE JANEIRO — C. POSTAL 208G

Todos pôtlem vender Meias, mas ninguém
pôde pfferecer as vantagens da

Casa S.ephan
Nos preços, qualidades e variedade
Só vendemos boas marcas e qualidades ga-rantidas.

12 Roa Uruguayana 12
/ T"., ',,„ _-**,-,..- _.» _. _ __.• . • i-» i. ..(Única Casa Capital)
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Sem exemplo de contestação, a nossa ensaé a que vende mclltorea moveis o mais;barato qne qualquer outra congênere. íDormitórios, cstylo hellandc... l:OãüSO0i)

Salas dc jantar modernas  I:000$C09
LEÃO. DOS MARES

Rua do Passeio n. 110 — Largo da Lapa
MOURÃO & AMÉRICO

Peçam catalogo para o interior. Tel. C. 822

FURTOU O PATRÃO E
roí PRESO

O commissario Carlos Machado cffectuou
a prisão de uni menor, de. quinze annos porter furtado do armazém de ferragens do seu
patrão, á rua Vinle de Novembro, 80, um
relógio e uma corrente de ouro. O menor
foi meti ido no xadrez'.1 mam* 
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LOJA NA AVENIDA
Aluga-se uma parte, no melhor

ponto. Informa A. Moura, Avenida
Rio Branco, 107, loja.

i-i. —, t»**»_. ¦ H

iscrvlço rápido . de luxo para Lisboa, VI-
go, Bilbao, Hock van Hollund, Botão-

gne sjm e Hamburgo.

Cap Norte
Sairá a 30 do corrente, ao meio-dia.

Cap Po.on.o
Sairá a 13 de outubro.

THEODOR WÍLLE & C.
Agentes

ÍAvcnida Rio Branco 79*1* andar
Tclephopo Xorte n. 11
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Atropelado na praça da
Bandeira

Ao passar pela praça da Bandeira, o ope«re.rio Ernesto Josò Coelho foi atropelado pot>um nulo, ficando ferido na perna csqtierd._„
A victima, que tem 17 annos. teve os im-cessados soecorros dn Assistência e rccoJllieu-se, em seguida, â sua residência, *u_!

rua Nogueira tia Gama n. 27.¦ ma» i

AOS SENHORES DENTISTAS
Ê PROTHETICOS

Ciiamamós a attenção aos amigos e fre»
guezes que o ouro de nossa fabricação é ven-dido exclusivamente no nosso estabeleci-mento á rua Pedro I ns. 28 e 30 (antiga Es-
pirilo Santo) e não por vendedores a do-micilio, poi;*, somos sabedores que indivl**duos iiiescrtipulosòs ulilisain-se da nossafirma paru collocarerh productos de iufiina
qualidade.

VIANNA, IttMAO it CIA.
Secção do Afinação de Metaes Precioso».:

—?***- -
PARA INFLUENZA ¦

CONSTIPAÇÕES

Chimico industrial
Procura-se, competente, tendo profundo,conhecimentos cm apartação de metaes pre»ciosos pela eléclrolyse. Informações com VI-nnnn, á rua Pedro I n. 28, loja-.

ROSALINA PARA TOSSB
ÇOQUÈLUCHIi

evita-se usando as Pastilhas Gutturacs, quedesinfeclani a bocea; a garganta' e as vias
respiratórias, portas de entrada. dos micro-
bios. Antisepticns tle effeito seguro e muito
agradáveis ao puladar. Deposito geral: Oro-
garia Gifioni. Hüa 1" de Março 17.

Lie. D. N. S. K ií. 373, cm 28]1_I917.*o*»-i

ÒAÍlIAiUiSSE BRONCHITES
©alas na Avenida

No melhor ponto que é o edificio novo da"A Capital", alugam-se por preços módicosexcellentes salas qiic servem para negóciosdc luxo ou. para escriptorios.

ÃSCRfÂNÇAS
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ROBUSTAS/. eiSC/IVOíy/MS.
jl fl l/fn-A «AS BOAS Pm/IBMACIASi Obogariaí
VV "DCOOô.TO:
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Prohibiias, em Berlim, as proje*
ciadas manifestações pacifista»
BERLIM, 18 (U.P.) — O governo proht-niil ns |irojectadn»s manifestações pacifista»(Ias Únicos do Trabalho, que deviam reali*»sar-so no din 21 do corrente. •*******

rtaymond Griflith 55 magüífica producção inédita Pari"PLOBLEMAS DA FELICIDADE".
Parti, ""VjIJ — Novos números chegados da Europa, South American Tour — Uofix and
cquilif* í01*0*5'*'1*'*'' cômicos — Killz, plicnomone vocal, única no gênero — The Tavcniera,''"irJstas originaes — Marnsia, notável bailarina russa —- The Pandas — Billy Cardoand .lack c outros números dc exilo garantido. —- ENTRADA -SOOU.
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AL- EWPREZA PINFIDl

SABBADO — Reapparição sensacional dc ======03 OERALDOS
Celebres dnottistas luso-brasileiros — Repertório serio, cômico c excêntrico — Lnjnosoguarda-roupa — Exito garantido.Próxima semana: — Novas estreas a chegar da Europa.

i^_ii___,.i i. •-..,..,ü;.

A ANMXAÇÃODE RHODES Ã
ITÁLIA

.LONDRES. 18 (U. P.) _ () jornal «Mor-
iiing Post , publica um telegramma de Uo-ma dizendo ser muito significativo que aoaniuinciai* o Sr. Mussolini cm Nápoles, aímininencia da annoxação dc Rhodcs, nãolez menção alguma a respeito do futurodas outras onze pequenas ilhas.Acerescenta o despacho quo o jornalüpoca acredita que cinao dessas ilhasserão também nnncxadas á llalia, incorpo-rnudo-se as outras á Grécia.

Annuncia-sc que o general de Bono, che-re da niilieia nacional, será nomeado gover-nador do ilhodes em substituição do Si'.",

... <:::::¦.:,¦•-.
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Fazer cessar um accesso dc asthma em

poucos minutos fi uma bella conquista datherapeiiliea moderna. Pará isso: uma in-
jecção sób-ciilaiiea clc Adreno-hypophysi-
nn, iiródücto doLthorntorio Clinico SilvaAraújo. Não c tóxico. Não vicia.

A' venda em todas as pharmacias edrogarias. Fabricantes c depositários:Carlos da Silva Araújo & C. Itua 1" deMarço. 13 — sobrado.

0 Dr. Álvaro Alvim co,m"""»™ a seu*
clientes que reas*sumiu a direcção do seu Instituto de El«-

çtrologia e Radiologia, no largo da Carioc».11. Cons.: de 1 ás 3. Tel. C. 47.3.

. . THEAvenida Rio
LONDON
Branco, 142,

TÁILORS.l" and. (elevador)
0 Papa abençoa os promotores

da Semana Social
ROMA, 18 (lí. p.) _ o ca.dèàl Gasparri.secretario dc Estado da Sairia Sé, telegra-phou ao commendiidor Colombo, nrcsideiit»da Acçao Catholica, saudamlo-o c ab-iiía.ando-o em nome do papa Pio XL assimcomo os mestres e auditores da "Scmaní

Social , o fazendo votos pela tranquillidadfe pela ordem* social do reino, "cm Christo**"

'íí

'%



m

S A NOITK — Quiniii-lVirii, IS flc

OS ACONTECIMEN
TOS MILITARES

Sflnnhro ilo 1021
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CAMPO OIIANDI' (MalliMirii-rto... IS (\.
A.) —- Dcdc •> ultimo • "iiiii.ii- do Porto
Japonez, cm que ns rebeldes furam complc-
(amciitü desbaraladoi. Iniciaram oi mes-
nun a sua retirada ilesic l-.shido. As mis-
mis forças continuam nas Mia. avançadas
cm grande extensão das manjei) tio 1'arann
e outros rios, «•¦'i encontrando voitlglos tlu
piivsagem ilm bcillclosns por esses, pontos,
unde Ivm si.lu ciiconlrailo cadáveres, feri-
iln* e enfermo», abandonados pcln general
Isidoro. •

Por iiotlrlu*. fidedignas quu acabo dc rc-
reber. por Intermédio d.» Sc. general Nopo-
mucciio Conta, pós*..) informar i|ini ai *>cili-
ciosos iibiiiidounrum as margens do nio
Suiiiumboiii, descendo cm suai duas ullim»*.
embarcações, com destino no Eslado do Po-
ia n A.

Por ordem do Sr. general Nrpomuccno,
«s tropas quc sc achavam cin Tre*> Lagoas,
lèm sido enviadas para Ponta 1'nrã. onde
••* encontra uom forle columna, afim dc
evitar que o-, rebeldes que porventura aill-
¦I.i estejam neste Estado, consigam passar
para ò Paraguay.

As forcas lega listas dc Matto (irmso con-
linuam bem dispostas a cheias dc cnthusl-
ssiuo.

A PASSAGEM DO PRÍNCIPE
0 agradecimento á saudação d«

Associação dos Empregados
no Commercio

A ».-•.. i...... doi Bihpnfladoi uo Com*
ii..-.. i... que envluii rm leinp» Miiilaitoi ao
liriucips do Plemonle, tnelieu lioje, rm

ivknntU au lelegramma nue o "eu l* «ríro-
liuln. Sr. Aiiaiistn llfliiili*! da Silva, ilirlgiit
uu almirante Iloiiiilill, o segiifule ,i,ii.nl.'*i-
rn. ni", i< ii" em nome do príncipe i"S. A, II, un.nu giailllu genllli nugiirl
o seiilllaniciite iiii|)rn**iii. — Amiingllo Ila-
naldi."

A temporada lyrlca do lo NOVO CÓDIGO DE CON
Municipal

"Falslafí""
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Senhores
* UILNCIPAL'
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Vcrdi
Valtú pur uma nnvldaile d» |irf!?uiei. ...|..*.. »i.i íi rapreientacáo ile * i •¦' tu -; .

.. opera Lln «parti* ila producçAa ile Ver»
dl, pelo *. o ¦;.•'¦..» i,*i.. i. .. louílo liuff».
o.... !'». do autor ii.i "Aida" eomtudo, pelasua i.;M-*i i.i.-i..-.n.,i, pelos *=au*. plira-
seios, iiqii.-/.i de r»|ir. •¦..... ,¦ moVlmouto,
quo foi afinal ;-;•• Imlo quo levou um vil-
ii... da Ilalia n canil-toral-a rm mal* de
um lance sttiiriuir a*, exuberanelas do W.i-
«nei. ao luilii.i de M >*v¦:. i o ao» colori-
dos de ii..in....i, ii nulifico lil te.ve miniicjo-
M noticia do librcllo ilu opera, d.) mui *>i'l-

ni nas "Alegrei comadres ilo Wlndsor" e
i-.ui.ii.-ii. em que .. represontaram,

nara quu seja nijul necessário recordal-ns," que Importa 6 allmlir ao deseiiipeiilio de
!i"ii'. iu em que m* .u tu> .. ..,. d Imryto-
no Zalevslt-t-, iu Ia sua craaotcrlsaçfio o voe,
e o maestro l; .' -.-.i prla maneira portfiio
SO liou* Ua ' i*. |'.'j.•.." ilc tuil.ii ns p.
lllnat. (.cm >.'ni. i:..i, X'..iijii. Il.i velocidade
¦ -h i: ii, dc um caracRr não estonteante

STRUGÇOES9

SPORTS^ilCANHEHHO FÚNEBRE

«em

£ » S'*9
"' » V*

A -V yitl\ni'AI." recebeu
Icm cm c*íjn.-si'*.Hi o ninis lindo
iliit* sorllmenlo do grnvntus «la- Hcdu
i* friln** frniiccziin |i.ii*;i rnnii^ii». i|in*
o llio j:i vmi. ííxiiiiiincin a» •mui*-' vi-
írlücs. CO\\'ÇALVES DIAS, 55..

cl
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EMBAIXADOR

DIAZ
TORRE

S. Ex. partiu, hontem, para o
México, levando uma mensagem

dos estudantes brasileiros
aos mexicanos

Pan-Amcrica", pprtlu,Pcl
destino oo Mcxico, o Sl*. Dr
Dlaz, i|i;c uli vac cm gosò d
parentes c amigos ric S. Ují.

hontcm. com
Álvaro Torre

férias c rever
ric sun Exmn.

familia, tendo .sido o embarque muito con-
corrido ric autoridades, diplomatas o pessoas
du sociedade. Entre os prcsenlcB estavam
acadêmicos directores ric lírçmios de estu-i
rianlc, os (|iiaes fizeram entre-ja n S. Kx. |•Ji seguinte mensagem, para os estudantes;
mexicanos:"Egrégio Sr. general Obrcgon, presidente1
ri-i, Hepublica Mexicana. Os ;ibni:(.*i assigna-
rios, directores das associações universitárias
do Rio de Janeiro, aproveitando esiicci.il de-:
fefencia rio S. Kx. o Sr. embaixador Torro
Hi.-i/. representante diplomático do governo!
rie V. Ex. no nosso paiz, vícm testemiinliar
ao illustre chefe ria nação mexicana os sen-
tiihcntos dc respeitosa gratidão da juventudo
brasileira ao povo c governo dó México, (juc
lautas provas dc estima vcem dando ultima-1
níctilé ii Nação lirasileira. ,

Itogaiiios ã \". ICx. conceder-nos a honro
de LransmiÜil* ns nossas offiísiyas saudações
aos nossos cnllegns ria Universidade Nacio-
liai, aos cadetes que nus visitaram cm 1022,
ii a todos os círculos intcllectnacs do nobre
paiz que V. Ex. vem dirigindo com tanta
segurança e patriotismo. |

O Brasil estú boje, mais do que nunca,
intimamente radicado por fraternal o indes-
trucllvçl amizade uo valoroso povo mexi-
iino. I

Não são razões dc pura corlc/.ia interna-
eional que autorisam estes sentimentos ex-
cepcionács, que o euibuixailor dc V. Ex.
melhor aflirinaiã pessoalmente ao egrégio
presidente, mas signaes de evidente corn-
munhão dc ideaes ria latinidadc na politica
continental.

Queira V. Kx. receber as mais respeito-
sris hbmciiageiis das associações utiiversila-
lias do llio de. .laneiro. itio de Janeiro, IG
dc setembro de 1921. — (na) IJacInirciando
Rorja do Almeida, presidente do Centro
\cadcmico Nacionalista: I>r. Mario Cunha,
rcprcsentuiilc do Conselho Director; ncade-
mico João I.úiz Alves Valladão, presidente
do Grêmio juridico Cândido de Oliveira, dá
1'iicuidade dc Direito du Universidade; dou-
(orando oJaquini Novaes Diiuiiitz, presiden-
lc do Centro Krancisco dc Caslro, ria Escola
dc Medicina da Universidade; aspirante
Mauro Moitlinho da Cosia, presidente dn
Sociedade Acadêmica Militar, da Escola Mi-
litar do Realengo, e Darcy Pereira cie Mi-
landa, presidente rio Cenlro Acadêmico l*'er-
nando Mendes rie Almeida, chi Academia S*i-
periòr dc Commcrcio."

*-mmm «

Suicida-se, em S. Pauio, um sub-
dito allemão, alirando-se ás

rodas de um trem
iS. PAULO, 18 (A. A.) - 0 delegado dc

policia de S. Uernardo telesraphòn ao Ur.
João Baptista dc Souza, delegada geral do
Estado commiiiiicando-lhc quc, naquclia

I localidade, suicidou-se, atlrando-so tol, as
j rodas dc um comboio da inglcza, o alie-
I mão Albcrt íinnl/.cr.

¦ mmm 

AMANHA
Leilão

— ÜE —

LINDOS
MOVEIS

nela tiicccsiXo do eífeilus com (jue parece
haver brincado o ramovi compositor, ora
.. -..>:.-••• ali .1 ¦ moldes clássicos, ura a
crcal-os pvnpiios.

Ao lado detsci nomes devemos citar »
Sra. iiil.ia .Ml.. 1'.!/.•.., quo no» revelou
uniu Alice encantadora, a Sra. Oramegna,
dc vo. do vibrações sempre Uo expres-
slvas, a também uiultn consola do papel,¦•¦ ii apalsonada da Pcntoii, .. Srn. Xamiio-
nl, «i-iiipr.- graciosa a tomar partido dc
mu iiequena mas agradável vo/. O lonor
Miuglictti, uo "rincltino" cnm n Nauetla, foi
digno de BliplaUSOS c, n bem dl/cr. Iodos
>o dlitliigulram no "nonolto" em duas se-
cçCes nu grupos do 2- quadro, nn I" uelo,
permittindo, operar do iiiidiiinritlo rio Ire-
cho, que » publico não mi distinguisse ns
vozes eomo lambem que as coniprehendosso jna rapidez das pequeninas phrases. Deve-
mos ainda salientar o "dueilo" il<>s linry-
tonos chi que figurou, rio lado dc Knlevsky,
Uuiiiiaul. muito feliz lambem uo monólogo,
o u serenata nua precedi! A scena do cesto,
c onde o Kalitaff hontem encarnado fez
jn*s aos melhores ápplausos. Os coros c
scen.irios muilo bons, •- //. C.

LA REINE LITRO
i .-••*¦ tu>.; i

A IIAINIIA DAS ÁGUAS DE COLÔNIA j
IVrdininria Maccotte •— 1*. Tlradenlcs 13 o 20. mt— ,
Milão e Varcsc ligadas por uma \

estrada de automóvel, dc 50
kilomerros de extensão

MILÃO, 18 Ü*. P.) — Numerosos jor-
nalislas italiano:; c estrangeiros visitaram
a nova estrada dc automóveis quc desta ci-
dade pait paru Varcsc cm uma extensão
de cincoenta kilometros.

O rci# Victnt- .Manuel aSsistirA a ecrimo-
nin dc Inauguração dessa estrada que deve
rcalisnr-se no domingo vinte c um do cor-
rente.

¦ m— i ¦

TURIM;
justiça Sr

Gorridai
DIVCnSAS *- Billvoram animado» o» eo^

lc los lie luije no Jofheíf-WHl». „ .
«. Momo «promptuu, liole. ¦ tm «iitliu»»

eotidlcfloi, na dlitanela du I.*.*••) iiictro».
Perdi/ « l*«ii'«lio. junlo», imli-pniam

forle ua niotnia ilulanela.
Tupan. cujai eondlçífli , ne »ulr.iln«"

o,, nt. sAo escelleiiles. tranalliam «nli u
inniiltt «Io ("armelo Cemamlr/, qu» srra n
«•ii piloto, domingo, no Cirande Prêmio Im-
porlacil*». ., ,„ -.

Adversário, Plnmlnenie, 1'eiiill.ige, Ob».
livo, PoraiiKiili-. Maiinlflceneo. tliutina, Oal-
ris, Priiiiiiílu e Groitponpet, penijonlilns ilo
Slml i:\iicilllus lialiiilharaiii forle, lioje,
cm a diiecção de Domingo Suarei, «iue tn
dirigira nas rcunlflci <le fablimlo c ibuiilii-
go próximos.

u Os outros pciis|unl*tas do mesmo Mini.
Tico Tico. Klrtcllilml a l'«|uory, foram Ira-
lialliatloi forlo pclo Joeliry aprciidlr. Pedro
i:..i i.-i > « cprrerío uai. proxlmai rcunlfioa
sob a mn dlrccçAo.

Também Pedro Ilaptisia galopou forte
PíimJu' o llii^lh Ks*es;

-tíbio trabalhou f..rte • distancia dt
l.i.Vi melros.

-< Ouvidor e Pretória galoparam forte,
juntos, a distancia do l.fiW) metros. Preto-
ria. qua foi dirigida por I). SuarcA nanlioii
fácil ilu Ouvidor.

Agradou bastante o apiompto de hoje,
em 1.-I50 metrôs, da potrança llaby. Houve
«tiicin inareiisso 08".

—• Patrício a Aliaclana também aprnm-
ptaram em optimas condições. As COndlçSci
<la pcnsionlsla do F, Sciinclder »So ns nu-
lhorcs possíveis.

--• Vcstii tirou optitna prova na dhlsnrla
do Grnudo Prendo Vpiranga.

-- Uorcas e Dorraclia, montados nelo Jo»
cbry H. Araújo, trabalharam forle. lioje, no
di .l.ui.-:.i da milhai porlaiído-.so bem.

Tyinbira, Ousada, lloviow c l.ibcrlé fo
ram conduzidos, hoje, cin Irab.ilho por Da-
iiicl Lopcr.,

.-- l-i China tirou, hoje, cierllcule prova
na dlslnncin <le 1.000 metros.

TrltSo trabalhou ícrlo a distancia do
l.-láO tnrlros.

Pãracalú, montado por P. Zabala, tra-
biiiluiu forlo o (listancin da miibii. Pol mar-
cado o tempo dc 10S".

Acroplaoo, Inmhcm dirigido por esse I
profissional, trabalhou com boas dlsposl-:

ções na mesma distancia.
Ainda vimos trabalhar forte os pare- ]

lheiros: Santuzza, Major, Sombrn, Andro-
meda, Pocitos, Sonhador, Noiva, iícvc d'Ar»
mas, liarão, Dctraquc, Salcrno. Cocquldan, ]
Iamhorc, Maknko, Mnrlbon. Moreno, Vcl-
leda, Molccotc, Tribuna c Mico.

Football
OS JOGOS DO DIA 28 — Conforme já no-

18 (U. P.) — O ministro da j ficiâmon, nem a Amea e nem u Liga Meti*»-
. Aldo Ovlgliõ, inaugurou hon-, polituna farão disputar, uo próximo do-

MWSAW
neiani'56 •maiiliS t

Gomo ropercuHu sua deor^*
iação no seio» dos ar

chifecios
nepercutlu eom muiin enlliuslasmo no

uelo do InMHiilo Central do Arellltectos 0
iIccitIo iiiiinicIpM creando o uma código
de coiulmcctJes publicado no oigàu ufflclal
da Prcfcllura. ,, ,

A sOde ilo Institui» Ina sldn procurada
por considerável numero dc arclillcctos «pu'
víio nprttieiitar «s cimgraiulaçflcs oo jk**s• ¦
dente, n nrclillrcto T, NcnSa de bani|«lo,
pur aquclle inollvo.

Ao Sr. pn*fi'ltn. no Sr. direclor ilo Obr.i»
i* .i<H membro*» da coninilstilo foram tiassa»
ilm os seguintes lelcgraiiiiims do follcllu-

"Prefclío Aluor Prata. Palácio Municipal.
— lim iioiiio lusiiiiitn Cenlral Arellltectos
npresenlauios V.lix. congralulscOci urclillc"
cios brasileiros pelo ileercto nova código
consirucçães quo uiarcorA novos liorlzoutoi
ilcseiivulvlmciiln nrchUcctiirn nacional e rc-
imbliliara arcbllcclos nacionaes pela fiel iu-
leiprctiiçâo kcns conhecimentos technlcos ar-
tisiic.is. Saiiiiiiçries. — (na) Mereo Campa lo,
iircsidonlo; Nestor Plguolrcdo.''"Dr. Jlarlo Macbado. Dircctoria Obras Pre-
Iplltir.i. -- Instituto Cenlral Arcbllcclos fe-

! licita V. lis, decreto novo código construecoos
que marcará novos .inrlzontes desejivolvi-
incuto archllccliira nacional. Saiul.u.-õcs. •—
(aa) Ncréo Sampaio, presidente; Nestor Fl»
guelrcdo, sccrclnrio.""Conimlssáo C.odlito Construcçíseji. Pre-
feitura -- Aos Illustres membros onjanlza»
dores estudas novo cadffta » Instituto Ccu-
irai Arcbllcclos nprcsciiln sinceras felicita-
rôcs decreto reivindicação nrchlloclurn na»
eional. —¦ (on) Ncrio Sampaio, presidenlc;
Nestor Fiüuelrcdo, secretario."
. —i . .. mmm- •

Joio Pire» Vianna, á* 9 I
SmiPAiiiw: I», I<eonor A, it i.Mffl-IriiliALiinbürv Ws».
leito de lliirm*, ai II l,V, iw ,.iiiidtls,-j}. y,íio du Harvallio fliialos, a% ti; Lí-Mí.,*!,!,
Viiiuua, An ll 1'.'; (iuinínl I^iísn,,,» pj. jj,'Si.lllu-. Wiim,!,, ãs a A*rellno Vieira do
eRreja ilu
m

RieJa ilu ,s, Pruncltcu d.< Paula i «uium íz
usrln Selmillfin Hannlm, a» H l •„•• „,m,.*?

a ilo Saiit-i Alfo.iM»! I). Kiuiai-i v.uj,,*^
Silva, As H, na insli-i* do Iíiií. uli.» da íuT
lio; |». Annn Miiraari-lle Orlinmer. h a ?,'
mi.li 14 do líiitíciilui .Vnviii I». Ijielwla àã.time* Montes, as 8 i.a, na efireja ,i, DíiIm
Ksplrllo Siiiil..; l.itU do Sou/a l iin,illi(i fi,
me», mh 0, ua furrJa ila liimiaculuiii r,„v.
câo, A ru» (icncral Câmara: li. Prauitll
T. du Araújo, As II I :*.*, m Cnthedpl,
ItNTF.ItltOa

o Aâvírr; Ttit.
Sapucah-/ yj,
Selunlllo- OU

1'oiiuii «iipiilliiilos li.ijri
No cemilerio ilo S, PntliclK

i../a d.- .1. ns, rim .Martiufí de
Nery «Io Assis, Hospital ila s.
^a, fllb.i de Agostinho du Silva Vidinju
,s. Clirlstovflo ;i'J"; Deiisdcdlt dc SUA,\n'
Hospilal do S, Sebastião: (.i-.sriiiim p,^J
dn Silva, rua Visconde dr Nlcihcroj ll*.
Maria Piiutliiitll. rua Mareclwl Aüuhr íill.sn.ildo, filho d» Liiíí Coelho, iu,t M«»J!
e Silva. -'7'Jj Maria Leunor liomes, nin M»,-',/. r li.moi 301} Nelson, fillm ,i„ Anlesh
Melrclles Junior, morro da Providencia x
Paulo Georjfo Nurmberjicr, rua Dulce 3;.!?'«
lilbo de llostian.i da Silva Nunes, pu \u[
condo <lo Santa Crua "H; l)ulcim*.i, fjiin d,'Ibcopliilo VIclorino, rua Ccncral silva Td*
les ISO, casa XXVI; Prospero, filho il, 4I,.
tonio Itledl, mn Liurliidu llabello a?i; ,iH.
(|iiiin «ie Oliveira, ma Pctrococbhio 81; xy.
/.-.,, lillui dc Francisco (iousale-*.. nia ,s, ftt.

"A PRINCIPAL"
Unica cusn quo eo cspccinllsa cm

• confcctjüu inuiiunl tlu rutipus bran-*
l-A- t*(lll llICliillll .

GONÇALVES DIAS 55

«.IS

Inaugurou-se, cm Fiume, o 5
Congresso dos Advogados

Italianos

dcrlco 30; Rubem, filho dc Alblnu
da Silva, run D. Miiicrviiin .'.'.'.

No cemitério do S. João Uapllsla; }n,t
filho dc Silvino' beriiaiiili", ladeira dm i,
bujams 21-1; Cidoiiiir, flllin d<- l.ui< y<iün
rios Sanlos, fortaleza dc S. .Ioio; .M.irprldi
Lopes da Itocha, rua Lopes Quintas ij;; .-,,.
Jiiiri» Proucisco dj As*>i.*., rua Calumby 163
casn IX.

Nu cemilerio du üambõs: Ihvld WUsoj,' Il..s|.ii..l Internacional,
No cemitério de S. Francisco dc T

ITIiorcza da Silio, rua Canadí ;i7,".
—— Seiiíii inliuinados amanhã:
No emiterio *do S. João liiq uia: j|lrl

«ni»:

Pereira, cujo fercli
run do Cblchorro lL'ã,

No cemilerio de S
Deipbim dc Siqueira,

sairá ús '..' boraj u*1

PraiKlsco X-ivitr:
aludo o culcrro, ii'

tem
Adi*.

nesta cidade
Itnllnn

o (juinlo Congresso dos

-at—-

TAPETES E OLEAOQS
para meias, corredores c *-'.-i!as. Cortinas

slores c capachos
O melhor sortimento — Preços rc<Iu->idn«J
CASA RAUL CAMPOS]

EX-SEGUKA CAMPOS
RUA 7 SETEMBRO, 84*

Moveis da viihe, malas, artigos dc
viagem c sports

Camízas ia Fabrica
Confiança

¦ -tm—
Limas para unhas.

O FÁBIO, leiloeiro, vende cm lei-
lão. cin sen armazém, -i run «lu Ko-
snrio J..'í'l. nniiiiih.-í, t*ex1a-fcir:i, 19
«lo corrente, :i 1 hora <la tarde, ri-
«{iiiBaimos dormitorioB de páo seü;u,
l»i*ro!ia. olco vermelho, magnífico
-piano IMrycI -l hi«. grupo dc legitimo
couro com 3 peça», lindas saiu» do
jantar com 16 peças, cofre de ferro
si prova de fogo, hilh.ir dc jacaran-* A TLlf~4.^~-.-l^.'„ :dá! grupos para sala de visitas, finos A Meteorologia a SCrVl"
inetaes, apparelhos para jantar e
muitos outros artigos. Vide catalo-
go no "Jornal do Coiumercio" do
amanhã.

mmm

áo Porto
as ioo mil Camízas

RUA SETE- 2© -RIO

dos melhores mo-'ciclos, francezes, a mc-
ricanos, clc. CASA ÍUÍIWANNY, rua Gon-
çnlvcs líias, SI.

mm—

Sorino-ic i*arn injecções,aeringas clnlnc 3S500; A 2 cc. Preço re-
AGULHAS dc pia-

lina verdadeira, l.n.-r ò Loty, nunca espe-
ciai. Aliam-se e conccrlnin-se; CASA HliR-
MANNV, rua Gonçalves Uiiis, 54.

¦íK*.^'

AMANHÃ 200 CONTOS
IÍABII.ITAH-VOS NO:

CAIVIPEÃO LOTER1CO
i38 Eua Sachet 38

1 mm—,r*-r

Todas as
Ira a dôr de
çòes, 2ÍÕ0p.

maes, devem ler cm casa a
Cera Di*. I.ustosa, con-

dentes. Tubo para 10 applica-
Exigir esta marca.

-mmm—-
A DEVOÇÃO A NOSSA SENHO-

RA DAS DORES
Sua festa na egreja dos Padres

Passionisias
rtcalisa-sc u 21 do corrente, doniinf|o

prosimo, a fusla de Nossa Senhora das Dò- l
res, ciijav-iinngem sc cçlçbra na Egreja dos
Padres Passiohistiisi á rua Barão dc Mes-1
quita o; 7ii.'í. O prngriininia dessa 1'esla,
pára a (lual vêm so fazendo actos religio-
sos desde o dia 14, consta do seguinte:
piiincira inissa ás li horas, ás 7 missa e
eoiiiinuiilião gçrul das Filhas dc Maria, do
Apostolinlo, rios Virchtinosi e. da Irmandfl-
rie cio Santo Expedito; ás 8 1|2, inissa e
sermão dc S. fis. IVcv.diriií, D. Sebastião
I.cnie, arcebispo coadjulor desta eapilal: ás
fi 1".;. inauguração oITiçiài da nova fisco-
Ja Popular dc S. Gabriel dç Nossa Senho-
fj das Dores, pelo iiioiiseiihot* arcebispo: á:i
11 horas, inissa com cânticos; ás 2 horas
ilu Inrde, clirisníii administrado pelo Hevino.
Sr, niiunui apostólico, inoiisuiihor Henri-
rjiie Gusparri' cstáiiclò os lalóes do clirisihãi
ilçsde já, nu egreja; ás 7 lioras da noite,
eticeiTuniçiilo do Seplennnó, lndãinlia e
lienção com o Sãutissiino Sacramento.
-~,., ,. .,,.i-. .— —.,-¦.-—--¦>—**l3Wtm*--9 -•—¦ ¦¦¦..——..¦.¦¦»

0 director do Departamento de
Immigração da Polônia deixa o

território paulista
S. PAULO, 18 ÍA. A.I — Os Srs. Gra-

vonsliy, director do Departamento de Im-
migração da Polônia; e. Walchalowsky, se-
cretario da legarão daquelle paiz, no Itio,
que se achavam, ha dias, ncsla capital,
apresentaram as suas despedidas ao Sr.
presidente do listado.

«a»» Verdadeira
Liquidação!
Um corte dc voil,
artigo fino es-
trangeiro. .... 29$000

Meias de pura seda
para senhoras . . 4$000

idem para homens 3$500
Saldos de meias dc seda do

Japão e de Lyon
finissimas.

Visitem e aproveitem
Chile 25
Ceneral Caldwell 320

ço da Navegação
Fluvial

Um escoteiro bahiano está em
Santa Catharina c prosegnirá
seu "raid" até o R. G. do Snl

r

Fi Fi HÍIi í

O Di*. .Sampaio Tcrraz:, director do Ii-nü-
luto de Jlcléòrologia; dtiiglu-nos, !hoje,
esta carta:"Sc. redactor da A *nOITI5 -- Tomo a II-
berdadé de solicitar a V. <Ex. a fineza de
dar publicidade aos tópicos abaixo, de uma
carta quc acabo de receber de meu distin-
cto auxiliar Seixas Tinoco, chefe cia estação
çlimatologica dc Campos. Não são iníor-
inações suspeitas, pois o serviço a que o co-
nhecidp e illustre meteorologista sc. refere
é 'feito np instituto Central no llio dc Ja-
neiro, e tclcjiraphailo dlarinnteiHe n Cam-,
•pos. O testemunho do Sr. Tinoco é valioso)
e rem demonstrar eomo a actividade mc-
tcqrplpgiça pódc auxiliar uma classe ob-
scura, porém numerosa, a defender um
commercio de não pequeno vulio. Kis a'?
carta a quc me refiro;"Campos, 13 da setembro de 1921 -u.!(|«C
•Exílio, Sr. Dr. Joaquim dc Sampaio Ferraz,ilireelor de Meteorologia --• llcspeilosas sall-daçoes — Sob as minlias vistas o scu in-
Ktructivo .artigo -- -'ü -iue faz c quanto I
custa a meteorologia official", casualitíeír-lte ein minlias mãos, pela bondade de um
amigo meu residente no llio. (

Estou certo de que nada vou adiantarcom a modesta referencia que também liib-livou esta carünha o que. lhe exporei; lo-1 ,.,
daviu peco-ülie liceiíçà para levai* a minha'll JUMRUÇro «eve ser escondido

clc 'barro ao

rio

FLORIANÓPOLIS, 18 (A.A.)¦"-
i teiro .losé Mendes, do Seminário
prnseguirá o "raid" para o Hio Grande
Sul, uté segunda-feira próxima.

O ousado escoteiro fez boje. varias visi
tas, inclusive ao cônsul du Uruguay.

.losé Mendes foi hospedada pelo Dr. Abe
lardo Luz, superintendente desta capital.

,. i. ¦ ¦--...- »—w*g-&gl>--« ...,..— .,

..u Bahia, I^O'^ A-O

mingo, jogos dos scus respectivos campeo-
natos e torneios, pois que reservaram lal
data para as suns competições du utliletisni".
No dia —3. porém, recomeçarão os rcus jogo:;,
obedecendo á seguinte taiiclla:

Amca — Hellenico % Fluminense, no sla-
tliumj Botafogo x Brasil, no campo da rua
General Scvcrinno; Bangú s America, no
campo da estação do liiingj.

I.iga Metropolitana — série A --• Mackcn-
zio x Vasco da (iiiniii. no campo da rua
Prefeito Serzcdêllò; Palmeiras s Carioca, no
campo da rua Moraes o Silva: Villa Isabel
x Mangueira, em campo ainda não conhe-
.-¦ido; .serie B — Bomsucccsso x Esperança,
no campo da rua Urano*,; Confiança x Ame-
ricarif). no campo da rua Oeueral Silva lei-
les: Fidalgo x Metropolitano, no campo dò
Madtireira; serie C— Independência x Oia-
ria, no campo dn rua Josó do Patrocínio;!-'
Engenho de Dentro x Everest, no campo da ji'»a Engenho de Dentro.

Se sc realisar nessa data de !Í8 o match
iuter-estaduàl entre o Vasco da Cama e o
Palestra Itália, de. S. Paulo, o jogo Maçken-
zie x Vasco serí transferido.

OS TEAMS DO FLAMENGO PARiA DF.POIS I
DE AMA.\'H.'-i — A direeção dc desportos ter- |restres convida os jogadores abaixo a com-;
liarcccrciti :io campo rio :,iub, depois dc ama- j
nhã, sabbado, 20 do corrente, afim dc segui-
rem para o stadíum do Fluminense F;C.,ond<* I

as provas offieiaes do campeo-'
M. E. A. contra os tcaiiis desse J

S ifi lioras ria rua Silva Pinlo
—¦¦¦ ' i -  »¦—*%fS,.m~ nwi...tM. tJ.._,

firippelBuii
llomocopalhia- Preserva c cura—Vidro-'*'

— DE FAlilA .<i Cia. —
S. .losé, 7.'. — E nas boas phannaci.ij

Tem Çaspa? Uso

1
« Loção •"•rfin-ijtii

—satr- >
UMA ASSEMBLÉA NA ASSOCIA;

ÇÃÒ PJROTECTORiV DOS CEGOS17 dí: setembro
Em assembléa geral extraordinária, tt-

guiiria e iilllmn convocação, icun.i-se hojf,
As 8 1'-' ria noite, n Associação Protrctora
rios Cegos 17 dc setembro, para.votação «
redacção final rios novos estatutos c revissn
do regulamento ria Escolu PrPteclora dos Q-
gos Ari li II os.
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VENDIDO NO 
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to c
toam
Vital

(13 1*2 lioras) -~- Batalha; Scgrc-)
Diir.val (cap.), Ilerminio e Moura; \

SAGHET. 4
— >—*t$&fl*mm- í—™—.

I Newton, llobcrto, Aiitouiiiho, i\elii e. Auge
| nor.

Ia team (2 horas* — Amado; Ponnaforlc
o Ilcicio: Adliemar Mart. Seabra c Dino (ca-,-jjitíío); O. Gpíncs, Candiota, Nono, Junqueira ] rico d
C Moderato.

Egbctrlo, Jocl, A. Nelto. Mulz,

Nicola já vão quei
nunciar

lais re-

Heservas:
Gottcliald c

ROMA, 18 (A. A.) --• O deputado Sr. Hr<
Nicola. qnc havia solicitado a sna

demissão, cm visla rias ponderações que lli»
loram feitas pelo parlido a quc pertclic

Vital II.
Noticiário

PesBoas ha
íhf.s iiinolcla

cnihnra

quí* a iiidiffercnra hc
dc uma maneira tal

ante factos ç verdades
iiisòfíismàveis, dilTicihhcntc aco-
Ihem •» muitas vezes provado. Assim

já não acontece com a LOTERIA DA
BAHIA, já não se lhe contam taes
indiftercntcs, porque as sortes con-
slanlcnienlc pagas, apontaram o que

r

¦ -mm——

MUSICA
Concerto Marcai Fernandes

ilcajisa-.se esta noite, no Inslituto Nacio-
nal dc Musica, o concerto do Ic.nor patrício
Mareai Fernandes que obteve para eslu sua
apresentação o gentil concurso rie vários
professores c amadores, ovgaiiisando um pro-
fii-anima altralieiilé não ;,ó pela sua variei!:.-
dc como pclo fíosto da escolha revelado em
Iodos os números.

-' mm—' >- i ..~..

31
A Água cie Colônia preierida
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Vendida hontcm nesta casa !

il. SAGHET.
iMi:imiiÍtiiiiiíiHÍiHiiiíi'ii:r

nnruoic nf> CCTíl.lüAPn intestinos, ri
Hvfib UU tbíMjAbU ÜADO E NERVO

do Souja LopesSAS. RAIQS X.
prof. Facüíclatíò;

lir. Itcnato
1!. í.. Josc S

: I los
;i. Vol, 1'atria *ij',» contos

mao clc 'Jiarro ao seu grandioso edificio. altestando uni fado diário que se V. Ex.
julííar ipie deva ser referido, poderá asse-vçrac sem receio rie contestação. [:MA lia or-dem de -- "o çiue faz a iMcteòròlbaia", e,
portanto, sendo eu dcilc sabedor, por co-nliccimcnto individual, cumpro o devei- declizer-lh'0.

A previsão diária é exposta cm um cpni-(l.-o a beira rio rio, nesta cidade, cm vir-tilde da necessidade imperiosa cjuò tem ocom mercio fluvial de estar a par das varia-
ções do tempo; e a consulta do mesmosendo actuãlmeiite obrigatória é feita logoapos a exposição. As 4 horas da tarde. Poisbem, tendo esse serviço 'í.'! mezes quasicompletos, os prnnclicirós dos rios Para-
liyba cvilüriabii, a elle jã affeilns, 0.5 c-uc
locam pos portos de Campos, cujo numero
vae além de meio milhar, dirigeiii-sç pri-iiiciríiincnte ao quadro jirevi«or, afim clc
orientarem a viagem da noite, ou dia se-
ffiiintq. confornie a indicação do ciuãdráiile
dc onde soprarão os ventos, lal a confiança
quê depositam nn previsão e o iiitéréssè queligam ás cousas da meteorologia'. Muitasveze-s, com viagens prcineditarlas para umií
direeção, elles não pòein duvida em mudar
iiiiinediatainenle dc resolução, desde que a
previsão lhes tenha indicado vcnlo contra-
rio ou tempo impróprio, e neste caso, pou-
pando-lhes uma viagem dumtiosa, a meteo-
rologia faculta-lhes margem para um nc-
gocio fruiuoso.

Esses factos são diários n não lia iienlitiln
prancbcii*.*. no Piirahyba qué (liga mal ria
meteorologia, .anlçs', peio contrario, sentem-
sc muito beneficiados por ella. rcndeui gra-
ças á nossa desinteressada actividade e' la-
zem votos pelo sen progresso, confessando
tiicitamefite todos clles que entre os servi-
ços públicos esse é um dus- melhores o quc
mais proveitos traz ao publico. Toda ella
é (tente} riidimentar. creada ao iéo, cinbár-
cadiçbs cpie só conhecem a vida fluvial, e,
eníretanlo, são' incapazes de '.merecer >os
acertados qualificativos que essa Direelo-
ria tão justamente incluiu nó seu citado
arligo: — "opinião ignorante 011 juizo mal-
doso". Julgo qnc. esse è 11111 grande con-
solo para a sua administração exemolar: —
indevidamente classificada por entidades pii-
blicas loeacs. ouc lhe doviam dar completo

.„..i„..„.-,.. ,......•,,.. apoio, e entretanto .reconhecidamente elo-
.QMPOblÇÕLS iltVSICALS giada e beímqiilsía por bariiiiciros rudimen-

ljastiiiadils aos festejos da Penha c ao car-1 tares. E' o quu linha a expor de V.Kx. c
naval dcj925. acabam de sair do prelo duas! o faço com muita satisfação. Agradecendo-
íomposições musi.-iies do popular sambista1, lhe n gentileza do acolhimento, ctc.j clc. —
fãrioca .loão da Gçfitè, "Assim não vou" cl (ai Seixas Tinoco."''.Gente hoa", dois sambas de sueeesso, i_in-1 Muita grato pclo ricolliinicnio qnc puder
nressos cruri capas especiaes e trazendo Tiu- -lar V.Ex.' ã esla interessante missiva, lies-

versos. Estes sambas tòruiiram-sií Va-1 -.eitosas saudações, •¦- (<0 Sampaio Ferra'!,
das melhores ÕrchcstVas.- •-ürccior. 
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CONTRA SARDAS, PANNOS,
RUGAS, CRAVOS, ESPINHAS

E MANCHAS DA PELLE

P0MADA MS MM
I * B H wew M ™ ¦

QUER FIGAR FORTE?
TOME O

ARSÊNICO ÍOOAOO COMPOSTO
o grande tônico c o melhor fnrtificante da
homòcópathlá. Depositários fabricantes: De
faria & Comp. II. S. José. 75. Vidro 38000.

E nas boas pharmacias.
¦**aH*|>tBn—-»

— «A VERDADE"; Ainda hon-
tem foi vendido no "CENTRO LO-
TERÍGO" o bilhete n. 5750, pre-
raiado com 50:000$, a cujo possui*
dor, lioje mesmo, ser-lhe-á leito o

pagamento; Portanto, avisamos que,
por 15$000, poderá ser adquirido

para qüárla-fcira próxima um bilhc-
le de 50:000$0Òd.

Vende-se cm toda a parle.

Lâminas
««aí ¦»{*»*

, Gillclte, Valei. Auto Strop, ApollJ lo, Durliiim, Duplcx, Gem, livcr-
Ileady, clc. Casa Hcrniaiiny, rua Gonçal-
ves Dias, fl-l.

ríWsmssmsziiWift
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O A.VXIVKIISATUO DO AlIEftlOA -- Sei
ha uma data qüè dcv;.. encher dc orgulho
aos bons e verdadeiros sportmen, aos quc
não sc aferram aó estreito ponto de vista j
tiú clnliismo, mas quc encarara todas as ina-!
nifestações do progresso sportivo, parlam
eüas dc onde partirem, como factore.s do |
doscnvolvimènlo dá cultura physica nacio-'
mil, & ella, sem duvida, a cpie assigiiala a
feliz fundação do America F. C.

Tal é a data que boje sc comnicmorã
entre galas c alegrias, pois que o America
é um club feilo, um grando club, uma reali-
sação brilhante que, no seu passado já ciicio
de glorias, offerece a. maior garantia dc um
resplandecente futuro.

Os nossos parabéns.

consentiu em retirar o pedido.
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AMANHÃ|
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Joaam 13 mil bilhetes

ARTIGOS DE SPORT
Tapetes e ole.idos

EAUL CAMPOS & 0. ¦
RUA SETE, 84

Malas e moveis de Vimo

Um grande grupo de baleias en-
contrado em meio do oceano

¦LONDRES, 18 (U.P.) — O vapor "Bercn-
fiaria" encontrou no meio do oceano um
grande grupo dc baleias, cortando nina cm
cliiiis parles. O movimento do iinmenso ani-
mal doi-vou-se sentir no navio.

mmtm ... .

Mobiliários o in-
sialiações de
Escripíorios

para :
Profissionaes
Residências
Companhias
Commercic

Bancos
.1. l-ALEUMÜ
21 i — SETI:
SETÉMBÜO

& C.
ui-:
211

% 11
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Loteria do Estado doRioi
AMANHÃ

25:000$000
Inteiro 1SG00 — Meio 5800

. TERÇA-FEIRA

50:000$O0 0
' 

inteiro 4?0'00— Quinto Ç309
VEXÜK-SE EM TODA PAETÊ

Fugiu da cadeia de Campinas
mas íoi preso em Santos

Elil Santos, ond»S. PAULO, 18 (A.A.) -
so achava lia já alguns c
preso pela policia loc.
inistocles Silva, que t
de Martoel Antônio Ilodriànés,
da cadeia de Campinas, onde se
coiliido por crime dc estciiionatu

"A TARDE DA CREANÇA" EM
S.PAULO 

*
-. ' t i» m *» m '

Mais um festival artístico dessa
série de beneficio

S. PAULO. IS (A. A.) — Conforme es-
tnva annunciado, realizou-se honlem com
estraordinaria concorrência, e sob o patro-

oi ni õ de distinclas damas clã sociedade
paulista, mais uni festival artístico dc lie-
ueficio. da !.érie denominada — "Tarde da
crcánçá".

A' essa reunião artística; na c|iiril tomou
liomlsiado. foi i parte ã appiiindiila pianista patrícia se-

i o Indivíduo Tlic- j nhorita Magdalena Tagliaforro comparece.-
rnhem usa o nome j iam as mais altas personalidades íia poli-c .jue fugiru I tica c na sociedade, inclusive membros do

;e adiava re- I governo ò icpresenlanles du Sr. DrcSillcn-
. lc c secretários cio Kstá'dc.'.j

Loteria è ü fén
hl

VENDE-SE EM TODA PARTE|
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Elixir dc Iiihame ^g^gá?1- A
"Liga Marítima Brasileira"

^iais nina edição da "Liga Maritima li»-
si)e.ira"vein desci* posta cm circulnçarvconl
texlo variado e do grando òpportuniii
para os estudiosos das questões nãvapsi
m~mmmmm^m~mmmmm^m. V—SÍW3»»—^ ———"

Eu fiz a barba esta manhã
GILLETTE. E Voe:- ?

iH\

ora mm

PltOVEM

Cal f ia
O PríEFF.IÍÍDO

"REVISTA uWSW°ÍLjr'
Ejicéllcnici como sempre, n iiuincrü

th quinzena, cía "Revista Musical". '¦'
bem impressas, as seguinle.*' ci"I.arghelto", 

peea de .Mozart;"Blüc Hossicr lilues" e ".Cólirc m
j(is", fox-lrots; e "l-lur dc Miiio", '''x*>'

um jiiil B&mmmJxaBmntáwsaoK me&sixit^SfS - -'
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iüNSCADDS
IeneLeonor A. de Alàmhary

de Barras
ff livaiigcliná Moníciro de Harros •

•H"» nlieiro, Paulina M. de )'.. l'«';*M'a.,„.i
I Silva, Maria l.conor M. dc U. »;''.'

•k» rellos, Ernijsliha Monlfiro A' ''J,,,,„
Adciina N. Monteiro de Harros, 1"*%'„.£
teiro dc Barros, Syivio Monteiro dç '>-><<..
familias Alambary Luz c Cruz Rangei -h,
deceiri a Iodos quc acompanharam (f 

^tro de sua lirurilcada uiã(', -_'\!^' *l;!7;l •V;'iiU'
l.EONOH A. DK ALAMBARV .>lüN
DE BAUriOS c os convidai;! para»
.ie 7" dia de seu passamento, uu"
brada ás !! 1;'J horas (le nmãnli»..de nniaiilia/'
ru, 19 do corrente, na egreja da t-i
nu altar do S.uilissimo Safraniçiiti)
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